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لحقوق اإلنسان.
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مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 املتعلق بإثبات مدة  .•

الصالحية باملصبرات وشبه املصبرات واملشروبات املعلبة املخصصة 

الستهالك اإلنسان أو الحيوانات.

مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد  .•

شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي

املوقع  البروتوكول  على  بموجبه  يوافق   47.16 رقم  قانون  مشروع  .•

بالرباط في 4 يونيو 2016 املتعلق بمراجعة االتفاقية العامة للضمان 

االجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة، املوقعة 

بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 

1996 و 24 يونيو 2002 وعلى امللحق املوقع بالرباط في 4 يونيو 2016 

املتعلق بمراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية 

املغربية  اململكة  بين  االجتماعي  للضمان  العامة  االتفاقية  تطبيق 

اإلدارية  بالتوافقات  تمت مراجعته  املنخفضة كما  األرا�ضي  ومملكة 

املوقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و 24 يونيو 2002.

محضر الجلسة الثالثة والسبعين ليوم األربعاء27 جمادى األولى 1439 )14 
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)11 سبتمبر2003( بتنفيذ القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل.
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لد 8افجعا 8: جلسة مخصصة الختتام دورة أكتوبر 2017.
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محض5افلجليلافا  منلا فايتين

فات ريخ: االثنين 18 جمادى األولى 1439ه )5 فبراير 2018م(.

فا5ئ سل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

فاتوقست: ساعتان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الخامسة واألربعين.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  فجعا 8:  لد 8ا
بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

فايسدافلحبيبافمل اكيارئيسامجلسافانوفب،ارئيسافلجليل:

أش5فا علىا فاصالةا فايالما فا5حسم،ا فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدارئيسافلحكومل،

فايسدةا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفهية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 
وقبل  الحكومة،  رئيس  السيد  عنها  يجيب  والتي  العامة،  بالسياسة 
الشروع في جدول األعمال، الكلمة للسيدة األمينة لتالوة ملخص عن 

املراسالت الواردة على املجلس، السيدة األمينة.

فان ئبلافايسدةاأسا ءاغالاواأمسنلافملجلس:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

توصلت رئاسة املجلس من مجلس املستشارين بمشاريع القوانين 
التالية:

-مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول املوقع 
بالرباط في 24 يونيو 2016 املتعلق بمراجعة اإلتفاقية العامة للضمان 
اإلجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة كما وافق 

عليه مجلس املستشارين؛

-مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في 
إطار قراءة ثانية، وذلك بعد تعديل املواد 2، 4، 5، 8، 10، 11، 13، 15، 

18 منه، وإضافة الباب الخامس إليه؛

ومن فريق العدالة والتنمية توصلت الرئاسة بمقترحات القوانين 
التالية، مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81 املتعلق 

بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباإلحتالل املؤقت؛

مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة 
النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادتين 34 و39 من القانون رقم 
131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب؛

من   123  ،115  ،114 املواد  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح 
القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 4 من القانون رقم 07.00 
القا�ضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 27 من القانون رقم 27.08 بمثابة 
النظام األسا�ضي للغرف الفالحية؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 املتعلق 
بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة 
النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية.

كما توصل مكتب املجلس من السيد رئيس فريق العدالة والتنمية 
أعضاء  املعاشات  بنظام  يتعلق  قانون  بمقترح  الفريق  أعضاء  وباقي 

مجلس النواب، شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيدة األمينة، نشرع اآلن في جدول األعمال الذي يتضمن 
ثالثة أسئلة في إطار وحدة املوضوع حول آفاق وإصالح منظومة التربية 
والتكوين، تقدمت بي فرق ومجموعة األغلبية وفريق األصالة واملعاصرة 
والفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة اآلن لي، آه تفضل السيد 
الرئيس معذرة ما تنشوفش بزاف على اليمين، تفضل السيد الرئيس، 

ال�ضي اشرورو تفضل.

فان ئبافايسدامحادافش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ةا
)نقطلانظ م(:

شك5فافايسدافا5ئيس،

 كنشكروك على هاذ التوجه إلى اليسار، والسيد الرئيس فقط من 
أجل التذكير بأن فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين وضع 
ونحن   ،2017/6 منذ شهر  البرملانيين  بمعاشات  يتعلق  قانون  مقترح 
اآلن ننتظر أن يقدم للمناقشة بالطبع في إطار احترام تام ملواد النظام 

الداخلي، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيد الرئيس، سنعمل في إطار، السيد الرئيس غادي نعمل 
إذا  إذا سمحت،  اإلتجاه  في نفس  يم�ضي  اللي غادي  التعقيب  واحد 



عدد.51–28.جمادى األول.1439  )15.فبراير.2018( الجريدة الرسمية للبرملانف     

سمحت في إطار ضوابط العمل، عمل املجلسين سنقوم بما يفرضه 
النواب،  ملجلس  بالنسبة  الداخلي  للنظام  األخيرة  والكلمة  القانون 
شكرا  املستشارين،  ملجلس  الداخلي  للنظام  األخيرة  الكلمة  وكذلك 

السيد الرئيس، ال�ضي بووانو.

فان ئبافايسداعبداهللاابو فنوا)نقطلانظ م(:

قواعد  وفق  نشتغل  دستورية  كمؤسسة  احنا  الرئيس،  السيد 
الدستور واألنظمة الداخلية، مقترح قانون الذي تكلم عنه السيد رئيس 
فريق األصالة واملعاصرة يتعلق بالبرملان صحيح، لكن قدم في مجلس 
املستشارين وعليه كان خاصو يحترم الدستور اللي كيعطي األسبقية 
ملجلس النواب وكيخصو يجينا ملجلس النواب، ما جاش ملجلس النواب 

وال داعي لكي نذكره حتى نقارنه مع آخر، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

توفيق  السيد  املحترم  للنائب  اآلن  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
السؤال حول موضوع  لتقديم  األغلبية  باسم فرق ومجموعة  كميل 

اآلفاق التعليمي باملغرب، تفضل السيد الرئيس.

فان ئبافايسدامحادان ص5:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكوملافملحتبم،

يحتل ملف التعليم باملغرب املرتبة الثانية من حيث األهمية بعد 
امللك  ثورة  بمناسبة  السامي  الخطاب  ففي  الترابية،  الوحدة  ملف 
والشعب وضع جاللة امللك األصبع على مكامن الخلل بالتأكيد على أن 
قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد 
متطلبات سوق  مع  تتالءم  ال  التي  التعليمية  واملناهج  البرامج  بعض 
الشغل، فضال عن اإلختالالت الناجمة عن تغيير لغة التدريس في املواد 
العلمية، فإضافة إلى كون هذا الخطاب يشخص مظاهر األزمة في هذا 
القطاع، فإنه يعتبر بمثابة خارطة الطريق لآلفاق التي يتعين تفعيلها 
التي  والسلبية  اإليجابية  التراكمات  اإلعتبار  بعين  أخذا  القطاع  لهذا 
تعتري العملية التعليمية منذ عقود خلت، كما أن البرنامج الحكومي 
خصص بدوره حيزا هاما لهذا القطاع، تأكدت من خالل تركيز مجهودات 
واستعادة  التعليمي  النظام  وجودة  الحكامة  قضايا  على  الحكومة 
وظيفته التربوية، واإلهتمام بوضعية األطر التربوية، وجعل املؤسسة 
التعليمية في صلب اإلهتمام بالنظام التربوي، وإعادة الثقة في املدرسة 
العمومية واإلرتقاء بها، باإلضافة إلى اإللتزام بمالءمة التكوين للرفع 
من قابلية خريجي الجامعات من خالل تطوير منظومة التعليم العالي 
وتوسيع طاقاته اإلستيعابية وتحسين جودته. من هذا املنطلق نسائلكم 
السيد رئيس الحكومة، عن إستراتيجية الحكومة إلصالح التعليم وذلك 

في أفق يرقي به إلى مرتبة أفضل من املراتب املتدنية التي يقبع فيها حاليا 
مقارنة مع دول أخرى متينة؟ شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للنائبة السيدة غيثة بدرون باسم 
فريق األصالة واملعاصرة لتقديم نفس السؤال حول نفس املوضوع، آ 

طيب معذرة، من السيدة إلى السيد النائب.

فان ئبافايسداعا5ا ىي:

هنالك  فعال  الحكومة  رئيس  فالك،  أزول  تنباضت،  ن  الرايس 
مجهودات تبذل يعني من أجل إصالح منظومة التربية والتكوين، لكن 
من أجل النهوض بمنظومة التربية التكوين يعني نغفل مكون أسا�ضي 
اإلعتبار  نردو  يعني  أو ال نحققو  به اإلصالح  يمكن نحققو  اللي  يعني 
للمدرسة اللي هو األستاذ، يعني أصبح األستاذ الحلقة األضعف يعني 
في اإلصالح، يعني لذا نطالبكم بإعطاء األولوية يعني لألستاذ أو املدرس 
فراه ال  أيضا،  يعني  والخاصة  العمومية  باملدرسة  النهوض  أجل  من 
يعقل يعني خصوصا يعني في اآلونة األخيرة ولينا كنالحظو يعني املباريات 
بالتعاقد، يعني من املفروض بأن القطاع ديال التربية الوطنية هو واحد 
واإلجتماعي  النف�ضي  اإلستقرار  واحد  فيه  يكون  خاصو  اللي  القطاع 
واملادي، لألسف يعني هاذ التعاقد هذا، ولينا يعني ما يمكنش يعني ال 
يعقل أننا نحققو اإلصالح واألستاذ عندو نفسية مهزوزة يعني يعيش 
تحت رحمة األستاذ واملدير إلى غيرها واملدير واملفتش يعني في أي يعني 
يقدر يغيب األستاذ يقدرو يلقا راسو يعني في الزنقة جراو عليه. إذن 
هنا كنحاولو نطالبوكم أنكم يعني تردو االعتبار للمدرس يعني النهوض 
بوضعية املدرس املادية واملعنوية، ألن هنالك مجموعة من اإلجراءات 
اللي سبق وعزمات عليه الوزارة والحكومات السابقة عند الدخول فيها 
يعني كالتعويض عن املناطق النائية يعني كلها هذه إجراءات يمكن أن 
تنهض بوضعية املدرس ومنظومة التربية والتكوين، كما ال نخفى السيد 
رئيس الحكومة بأن العالم القروي الزال يعاني من مشاكل جمة، يعني 
أننا كنحاولو نهضرو أن التعليم فعال لجميع املواطنين، لكن لألسف 
يعني عندنا عدة مناطق قروية مازالوا يطلبون بأقسام يعني من أجل 
الرشيدية،  إقليم  في  املشكل  هاد  ال�ضي عندنا  أبنائهم، وهاد  تدريس 
مداشر وقرى يتوسلون من أجل بناء أقسام لتدريس أبنائهم، يعني من 
أجل يعني تحقيق واحد النهوض بهاذ املنظومة هادي البد إال وأنها تكون 

إجراءات واقعية على امليدان، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

الكلمة اآلن للنائبة السيدة منيرة الرحوي باسم الفريق االستقاللي 
التربية  منظومة  إصالح  حول  السؤال  لتقديم  والتعادلية  للوحدة 

والتكوين والبحث العلمي.
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فان ئبلافايسدةامنيبةافا5حوي:

فايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكومل،

تعرف منظومة التربية والتعليم في بالدنا اليوم وضعية متردية جدا 
السكتة  بوصف  والتعليم  للتربية  األعلى  املجلس  طرف  من  وصفت 
القلبية، وبتعبير مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن األمم املتحدة 
برسم سنة 2008/2007 في ترتيب املغرب في رتبة 126 من أصل 177 
دولة، على اعتبار أن مؤشر مستوى التعليم معيار أسا�ضي وحاسم في 
التعليم مدخال أساسيا وحاسما ألي تقدم  إذا كان  التصنيف،  هذا 
أو ازدهار أو تنمية، نسائلكم اليوم السيد رئيس الحكومة، هل لدى 
الحكومة سياسة واضحة إلصالح منظومة التربية والتعليم؟ انطالقا 
من إرادة سياسية حقيقية، تجعل من هذا القطاع االستراتيجي قضية 

وطنية تشكل أولوية األولويات إلى جانب قضية وحدتنا الترابية.

كما نسائلكم، السيد الوزير رئيس الحكومة، إلى أي مدى يشكل 
مشروع قانون اإلطار إلصالح منظومة التربية والتكوين النواة الصلبة 
إلصالح حقيقي لهذا القطاع بعد فشلت جميع االستراتيجيات والبرامج 
الحكومية؟ كما نسائلكم السيد رئيس الحكومة، هل لدى الحكومة 
تصور واضح وخطة محددة بشأن اآلليات التنفيذية لهذا اإلصالح؟ بما 
فيها إشكاليات التمويل، بعيدا عن كل تدابير من شأنه أن يمس باملبادئ 
واملكتسبات بما فيها أساسا مجانية التعليم باعتباره في منظورنا خطا 

أحمر.

فايسدافا5ئيس:

الحكومة لإلجابة على ضوء األسئلة  للسيد رئيس  الكلمة  شكرا، 
الثالث التي طرحت من طرف األغلبية واملعارضة.

فايسداسعدافاد نافاع ا ني،ارئيسافلحكومل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم،افلحاداهللا فاصالةا فايالماعلىا
رسو8اهللاا آاها صحبه،

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةا فايسدفتافانوفبافملحتبمين،

أريد في البداية أن أشكر السيدات والسادة النواب الذين تفضلوا 
بطرح هذا السؤال في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع إصالح منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي كما تعلمون يحظى برعاية 
خاصة من قبل جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا بوصفه ثاني 
أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة وأيضا اعتبارا لألدوار املهمة 
وتنشئة  للجميع  التربية  في  الحق  في ضمان  الوطنية  التربية  ملنظومة 
األجيال الصاعدة وتكوين مواطنات ومواطنين الغد وتحقيق التنمية 

الشاملة واملستدامة.

السيدات  ديال  األسئلة  على  الجواب  في  مباشرة  ندخل  ما  قبل 
في  هو  حيوي  اللي  املوضوع  هاد  بأن  نقول  بغيت  النواب،  والسادة 
الحقيقة ليس موضوع وزارة فقط أو موضوع حكومة فقط أو موضوع 
حتى حكومات فقط، هو موضوع يهم مجتمع بكامله والدولة بكاملها، 
وبكل صراحة، كما قال، كما قيل في أحد األسئلة هناك فشل ولكن 
ما نضخموهش، هناك تعثر في جميع مشاريع اإلصالح السابقة اللي 
كانت، كتنجح جزئيا ولكن على املدى املتوسط والطويل ما كتعطيناش 
املنظومة ديال التربية والتكوين والبحث العلمي اللي بغيناها بالجودة 
ديالها، من اإلستقالل إلى اليوم، فلذلك خصنا كلنا نوعاو، إيال ما درناش 
اليد في اليد، راه ما غاديش نصلحو هاد الورش اللي هو مستقبل جميع 
أبنائنا وبناتنا، مستقبل املغاربة، فلذلك خصنا فعال نتحالو بهاد اإلرادة 
جميعا باش نتعاونوا ونقذوا هاد الورش ونمشيو به لألمام، الحمد هلل، 
جاللة امللك تيعطيه إهتمام خاص، واليوم أريد أن أؤكد بأن الحكومة 
عندها إرادة قوية في أن تم�ضي بعيدا في بذل جميع الجهود على جميع 
املستويات، باش إن شاء هللا تكون عندنا في أفق 2030 كما هو في 
الرؤية اإلستراتيجية، منظومة ديال التربية والتكوين والبحث العلمي 
بناء  فيها  اإلنصاف،  فيها  الجودة  فيها  اليوم،  بمغرب  باملغرب،  تليق 
املستقبل. وكما قلت، على الرغم من أهمية املوارد املالية التي رصدت 
طيلة العقود املاضية بقطاع التربية والتكوين والتي كانت مهمة، لكن 
القطاع ال زال، ال يزال، يعاني عدد من التحديات في التعميم، وإن كان 
هذا تحققت فيه الحمد هلل بزاف ديال األمور ولكن ال يزال في التحدي، 
التعميم، الجودة املردودية، اإلبداع، التكيف، التكوين، مع متطلبات 
املجتمع ومتطلبات سوق الشغل، وهذه األمور كلها مع األسف بالدنا 
اليوم بقيت دون املستوى املطلوب مقارنة مع دول أخرى عندها نفس 
املستوى اإلقتصادي، املستوى اإلجتماعي لبلدنا، وقد أجمعت مختلف 
التشخيص،  هاد  على  التحليلية  والتقارير  والدراسات  التشخيصات 
ولعلها أحدثها الدراسة التحليلية املستفيضة واملعمقة لإلكراهات التي 
تعيق النمو اإلقتصادي باملغرب، والتي أنجزتها الحكومة بشراكة مع 
البنك اإلفريقي للتنمية سنة 2015، وبتعاون مع هيئة تحدي األلفية 
األمريكية والتي كشفت أن ضعف الرأسمال البشري وعدم مالءمته 
الحتياجات التقدم والتطور والحتياجات النشاط اإلقتصادي عموما في 
بالدنا، يشكل إحدى اإلكراهات الرئيسية التي يتعين معالجتها لتحقيق 
نمو شامل والحد من الفقر والحد من الفوارق وتحقيق النهضة الشاملة.

ومن هذا املنطلق فقد جعلت الحكومة في صميم أولوياتها مسألة 
التنزيل الفعلي والعملي واملتجانس للرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 والتي عنوانها من أجل 
إرساء مدرسة اإلنصاف والجودة واإلرتقاء، والتي كان قد أعدها املجلس 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتكليف من جاللة امللك حيث 
عليها  توافقت  التي  اإلستراتيجية  الرؤية  هذه  مضامين  ترجمة  تمت 
مختلف مكونات املجتمع ومكونات املجلس، حاولنا أن نترجم مضامينها 
في مشروع القانون اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
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والبحث العلمي، والذي تمت صياغته تنفيذا للتعليمات امللكية السامية 
لجاللة امللك الذي دعا الحكومة في خطاب العرش 31 يوليوز 2015 إلى 
ما يلي بالنص صياغته »هذا اإلصالح في إطار تعاقدي وطني ملزم من 
خالل اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على املدى البعيد« انتهت كلمة 

جاللة امللك.

ويهدف مشروع هذا القانون اإلطار إلى تحديد املبادئ واألهداف 
األساسية لسياسة الدولة واختياراتها اإلستراتيجية إلصالح منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك على أساس تحقيق اإلنصاف، 
بالفرد  اإلرتقاء  وتحقيق  الجودة،  وتحقيق  الفرص،  تكافؤ  وتحقيق 
واملجتمع وضمان إستدامة اإلصالح، ووضع قواعد إلطار تعاقدي وطني 
ملزم للدولة وملزم للحكومة وملزم لباقي الشركاء والفاعلين املعنيين، 
وهذا �ضيء مهم ما�ضي غادي تجي كل حكومة وتلغي إجراءات كانت قد 
اتخذتها الحكومة الجديدة وكأنها تبدأ من جديد، ال احنا بغينا واحد 
اإلصالح اللي يكون مستمر ومتدرج ومتصاعد عبر السنوات، وهذا ال 

يمكن إال بوجود هذا القانون اإلطار إن شاء هللا.

ومن أجل تحقيق هذه األهداف، فقد حدد مشروع هذا القانون 
اإلطار جملة من التدابير واإلجراءات لضمان تعليم ذي جودة للجميع 

من أهمها:

تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير؛

إعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
وإقامة الجسور بين مكوناتها؛

واملناهج  والبيداغوجيا  واملناهج  والبرامج  املقاربات  مراجعة 
البيداغوجية؛

وتشجيع  والتقني  العلمي  البحث  وتشجيع  العالي  التعليم  إصالح 
اإلبتكار؛

اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛

اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي 
وينمي اإلنفتاح واإلبتكار ويربي على القيم وعلى املواطنة.

هذه إذن أهم خطوط توجهات هاذ القانون اإلطار الذي لن نتحدث 
عنه إن شاء هللا إال بعد أن يصادق عليه في املجلس الوزاري بإذن هللا.

السيدات والسادة النواب املحترمين،

الرؤية  تضمنتها  والتي  املرجعية لإلصالح،  املحددات  من  انطالقا 
اإلستراتيجية التي تحدثت عليها، كما تمت ترجمتها، كما سيتم ترجمتها 
التنزيل  في  فعليا  الحكومة  فقد شرعت  اإلطار،  القانون  مشروع  في 
التدريجي لذلك اإلصالح، وذلك على مستوى مختلف مكونات املنظومة 
والت  الحكومة  في  الحظتو  إيال  وباملناسبة  الوطنية،  التربية  منظومة 
عندها منظومة، وزارة واحدة بمكونات، عندنا التكوين املنهي، عندنا 

التعليم العالي والبحث العلمي، وعندنا التربية والتكوين وعندنا وزارة 
واحدة حتى نحقق حد معقول من اإلندماج ومن اإللتقاء بين السياسات 
العمومية التي تهدف إلى إصالح منظومة التربية والتكوين، ورغم ذلك 
منهجيا غادي نقسم لهاذ ثالثة األقسام أوال: غادي نهضر على قطاع 

التربية الوطنية؛

ثانيا: غادي نهضر على قطاع التكوين املنهي يا هللا مكاين مشكل؛

ثالثا: على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛

في ما يخص قطاع التربية الوطنية ركز املخطط التنفيذي بطبيعة 
الحال اللي هو مبني على البرنامج الحكومي واحد محدداته وأهدافه، 
هاذ املخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة املمتدة بين 2017 
و2021 ركز على مجموعة من األولويات اللي هي من حيث اإلطار العام 
مستوحى من الرؤية اإلستراتيجية التي ذكرتها، هاذ األولويات تتوخى رد 
اإلعتبار للمدرسة العمومية املغربية، وتتفرع إلى مجالين: املجال األول 
هو املجال اإلستراتيجي التنظيمي والذي يتم فيه التركيز على الجوانب 
التعليمية  املؤسسات  بأداء  اإلرتقاء  شأنها  من  التي  اإلستراتيجية 
ويضم أربع محددات أساسية: النموذج البيداغوجي تربوي، الجانب 
التنظيمي، التخطيط املدر�ضي، الحكامة املدرسية، ثانيا على مستوى، 

إذن هذا على مستوى املجال االستراتيجي والتنظيمي؛

ثانيا على مستوى مجال املؤسسة التعليمية والتي يتم التركيز فيه 
على جميع مكونات املؤسسة التعليمية باعتباره منطلقا وباعتباره مصب 
كل إصالح تربوي ويضم خمس مكونات أساسية اللي هي: الفضاءات 
والتجهيزات؛ ثانيا التلميذ؛ ثالثا األستاذ؛ رابعا اإلدارة التربوية؛ خامسا 

األسرة ودورها أسا�ضي كما تعرفون في إصالح هذه املنظومة.

في  أعاله  إليها  املشار  التنفيذي  املخطط  أولويات  إجمال  ويمكن 
ثالثة محاور أساسية مع ذكر بعض ما أنجز وما يمكن إنجازه في القريب 

:2018-2017

ولوج  في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  بتحقيق  يتعلق  األول:  املحور 
التربية والتكوين، وهذا هو املجال اللي قلت تم فيه الكثير الحمد هلل 

ولكن ال زالت فيه أمور يجب أن نقوم بها؛

جودة  وتحسين  البيداغوجي  النموذج  تطوير  ويهم  الثاني:  املحور 
التربية والتكوين؛

والتكوين  التربية  منظومة  حكامة  تحسين  يخص  الثالث:  املحور 
وتحقيق التعبئة الضرورية حول اإلصالح غادي نهضر على كل محور 

باقتضاب.

بخصوص املحور األول املتعلق بتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في 
ولوج التربية والتكوين، هاذ املحور هذا تشير املعطيات فيه إلى أنه على 
الرغم من تسجيل تحسن في بعض مؤشرات التمدرس منذ الشروع منذ 
سنوات، إال أنه كان هناك جهد خاص منذ الشروع في تطبيق هاذ الرؤية 
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االستراتيجية لإلصالح منذ سنة ونصف تقريبا، وتحقق فيه تحسن 
نسب التمدرس الخاصة باألسالك الثالثة: االبتدائي والثانوي اإلعدادي 
والثانوي التأهيلي، والحمد هلل اليوم االبتدائي وصلنا إلى %99.1، وال 
تزال هناك مناطق تعاني أكثر من الخصاص وإلى %87 بالنسبة للثانوي 
اإلعدادي و%66 بالنسبة للثانوي التأهيلي خالل املوسم 2017-2016. 
ووقع تطور إيجابي بنسبة التمدرس بالتعليم األولي انتقلت من 45% 
-2016 موسم  %49 خالل  إلى   2016-2015 الدرا�ضي  املوسم  خالل 
2017 على أساس أن من بين النقاط املهمة في اإلصالح هو العمل على 
تعميم التعليم األولي، غادي يولي دابا التعليم األولي الطفل ديال 4 
سنين وديال 5 سنين غادي يولي الدولة غادي تهتم به حتى هو، غادي 
نوليو من تما نبداو التعليم والتكوين والتربية ألن التشخيص بين بأن 
هذه من حلقات الضعف املوجودة في نظامنا التعليمي وغادي نحاولو 
إن شاء هللا على حسب الرؤية االستراتيجية وضع صياغة للتعميم في 
أفق ثالث سنوات إن شاء هللا واحد النقطة مهمة أيضا هو تراجع نسبة 
الهدر املدر�ضي، واش نقول هاد الهدر املدر�ضي هي نقطة من النقط ما 
بغيتش نقول السوداء ولكن النقط السوداء أو نقط الضعف املوجودة 
اليوم في نظامنا املدر�ضي، هناك اليوم حاليا عندما يدخل مائة طفل 
إلى املدرسة، %34 فقط يصلون إلى مستوى البكالوريا، و%13 فقط 
يحصلون على البكالوريا حاليا، %13 من أطفالنا فقط يحصلون على 
البكالوريا اللي دخلوا املدرسة بطبيعة الحال %13 وهذا هدر كبير، 
كبير. وفي الرؤية ديال 2030 كنقولو غادي نححقو %60 ديال الوصول 
و%40 ديال الحصول يعني %60 غادي يوصلو ملستوى البكالوريا إن 
شاء هللا و%40 غادي يحصلو على البكالوريا، إيال وصلنا لها غادي 
يوقع لنا واحد التطور مهم جدا، بطبيعة الحال اللي ما حصلش على 
الباكالوريا راه عندنا بدائل أخرى التي يمكن موفرة لهم اللي هي التكوين 
املنهي واللي عدد من التكاوين األخرى لالستدراك. إذن هادي من بين 
النقاط اللي غادي نهتمو بها اهتمام جيد وهاد املؤشر غادي نحاولو ما 
أمكن نحسنوه سنة بعد سنة إلى أن نصل إلى الهدف الذي حددناه، 
وبالرغم من تحسن املؤشرات التربوية عموما وهي هذه املؤشرات نسبيا 
فإن القطاع ال يزال يواجه تحديات كبرى، باملناسبة هاد النسبة ديال 
الهدر املدر�ضي راه نقصت من 3 سنوات املقبلة بنسبة ليست كافية 
ولكن نقصت، مما يشجع على أن عدد من اإلجراءات اللي درناها وغادي 
نستمرو فيها وغادي نجيوا لبعضها، بحال نظام »تيسير« بحال عدد 
من اسمو هي أدت فعال ولكن خصنا عاود نوجهو هاد البرامج باش تولي 
أكثر نجاعة، باش يمكن تحّسن أكثر هاد املؤشر، ويتعلق األمر بتعميم 
التمدرس وتقليص نسبة الهدر املدر�ضي وتعميم التعليم األولي، ال سيما 
في العالم القروي. وفي هذا اإلطار ترتكز الجهود املبذولة في هاد املوسم 
الدرا�ضي الحالي 2017-2018 في أفق املواسم املقبلة على التقليص من 
الخصاص في العرض املدر�ضي عبر تنويع هذا العرض، بما يستجيب 
لخصوصيات املجالية ملختلف ربوع اململكة أوال، وكذلك تعزيز الدعم 
اإلجتماعي من أجل التمدرس. إذن هاد تحقيق هاد املؤشرات وتحسينها 

البرامج  ثانيا  أوال؛  تحّسن  يكون  املدر�ضي  العرض  داألمور:   2 عندو 
اإلجتماعية الخاصة خدمات الدعم اإلجتماعي، حتى هي تطور وتكون 

أكثر نجاعة.

-فيما يخص تحقيق العرض املدر�ضي، مع األسف الشديد ال زلنا 
بعد ستين سنة من اإلستقالل باقي كنتحدثو على البنيات، على إصالح 
البنيات، على بناء بنيات جديدة، على الخصاص في البنيات، وهذا كان 
خصو يكون ساال منذ فترة طويلة، ما يعني أنه، هنا، هاد املستوى راه 
مشكل، إذا لم نحّسن العرض املدر�ضي ما يمكنش نحّسنو الجودة، 
ألن بعض اإلخوان كيقول ليك، عالش ديما كتهضرو لنا على البنيات، 
ال جودة مع االكتظاظ، ال جودة مع البنيات املهترئة أو مشاكل داخل 
 2017 البنيات املدرسية، ولذلك هذا تعطات ليه إهتمام كبير سنة 
وغيتعطى ليه اهتمام كبير في املوسم الحالي أيضا عن طريق توسيع 
البنية التحتية املدرسية، اليوم عندنا تقريبا 10.911 بنية مؤسسة 
القروي زدنا  الوسط  في   6000 تقريبا  النصف  منها  بالتالي  مدرسية، 
78 في املوسم الدرا�ضي املا�ضي، واحنا نهدف إلى أن نزيد، نزيدو 150 
البنية  توسيع  ونواصل   ،2019-2018 الحالي  املوسم  مؤسسة خالل 
التحتية بنفس الوتيرة في أفق 2022-2023 عندما سنتم إن شاء هللا 

توسيع هاد البنية التحتية املدرسية؛

-مواصلة إحداث املدارس الجماعاتية، أنتم تعرفون أن هذه كتهدف 
إلى تحسين العرض املدر�ضي على مستوى العالم القروي، إلى تحسين 
الولوج ديال األطفال، إلى تحسين الخدمة في العالم القروي، بلغ عدد 
املدارس املحدثة 124 زدنا 8 في املوسم املا�ضي، ونحن نهدف إلى زيادة 
100 مدرسة جماعاتية كل سنة، في أفق بلوغ ألف مدرسة جماعاتية 
إن شاء هللا. ايال استطعنا نحققو هاد الهدف غادي نحسنو العرض 

املدر�ضي على مستوى البوادي والقرى؛

-تأهيل املؤسسات التعليمية الحالية، حتى هذا فيه واحد العمل 
بذل سنة 2017، واآلن في سنة 2018 غادي نبذلو جهد ملحاولة إنهاء هاد 
الورش ديال تأهيل املؤسسات التعليمية في أفق اإلنتهاء منها، ولذلك أنا 
كنقول للسيد الوزير راه قّدامي، السيد الوزير خص اإلخوان، السيدات 
والسادة البرملانيين يقوموا بدور فهاد ال�ضي، هو إبالغ بعض املرات كيجي 
�ضي واحد كيقول لك راه انتما قلتو لنا كملتو، ولكن راه عندها واحد 
املدرسة باقي كتقطر، عندنا واحد املدرسة ما فيهاش املرافق الصحية، 
كيكون هاد ال�ضي. ولذلك السيدات والسادة البرملانيين نحن مستعدون، 
بتلقي جميع مالحظاتكم  الوزارة الوصية  بطبيعة الحال، عن طريق 
وشكاياتكم وتنبيهاتكم في هذا املجال، باش نتعاونو عليه هاد ال�ضي هو 

التعاون، ثم تنبهونا واحنا إن شاء هللا، نقوم بعملية التدخل؛

-التخفيف من حدة اإلكتظاظ، حتى هذا راه مسألة مهمة، تّدار 
فيها واحد الجهد، تّدار فيها جهد السنة املاضية، جهد مشكور حيث 
اليوم وصلنا كحد أق�ضى 30 تلميذ في األولى ابتدائي والثانية ابتدائي، 
و40 تلميذ كحد أق�ضى في الباقي، ولكن نحن نهدف إلى أن نصل إلى 
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في  تلميذ كحد أق�ضى  ابتدائي و34  في األول  تلميذ كحد أق�ضى   30
املستويات األخرى في السنوات املقبلة، نتمناو على هللا سنتين نعالجو 
هاد املشكل نتمناو على هللا سنتين على أق�ضى �ضيء ثالث سنوات نعالجو 
املشكل ديال االكتظاظ، باش نمشيو ونشوفو البرامج ونشوفو األساتذة 

ونشوفو املضامين، ونشوفو مسائل أخرى بإذن هللا؛

البشرية الالزمة من  التربية والتكوين باإلمكانيات  -دعم منظومة 
خالل هذه السنة 17.000، في السنة راه دازت املباراة ديال 20.000 
منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم على أن يبلغ عدد 
السنة  املاضية وهاذ  السنة  بين  القطاع  هاذ  في  بالتعاقد  املشتغلين 
55.000 وهذا رقم غير مسبوق، وباملناسبة هذا تعاقد ولكن تعاقد 
ما�ضي هش، ليس هشا، هذا تعاقد دائم نهائي indéterminé غير محدد 
املدة، غير مهددين بأي �ضيء، بطبيعة الحال اللي دار �ضي حاجة هذاك 
وفق القوانين، إيال تظلم �ضي واحد علمونا راه أنتما برملانيين، أنتما هنا 
باش تدخلو فهاذ املسائل ونحن مستعدون، فهمتيني ما كاين حتى �ضي 
مشكل ملعالجة أي إشكال إذا وقع، ولكن في حدود القانون، وفي حدود 
املنطق، وفي حدود املعقول. هاذ السنة تدارت املباراة مبكرا على الرغم 
من اإلشكاالت املوجودة فيها، أنا أعترف بأن هناك بعض اإلشكاالت، 
ولكن رغم ذلك تدارت املباراة مبكرا باش تدار 6 شهور على األقل ديال 
بعض  أثناء  السابق  الوزير  السيد  وبين  بيني  باتفاق  وهذا  التكوين، 
أسمو.. الحظنا بأن غير كافي، ولكن خصنا نعرفو بأن هاذ املتعاقدين 
ما�ضي جايين غير هكاك، ال هاذ املتعاقدين عندهم كفاءة سابقة، منهم 
الناس ديال أشنو هدوك ديال التكوين ديال 25.000 و10.000 إطار 
تكوينات  دارو  منهم عندهم  الكثير  وعندهم  تكونوا  كانوا  اللي  تربوي 
تربوية أخرى في مستويات متعددة وذلك في اإلنتقاء األولي خاذ بعين 
اإلعتبار الكفايات والكفاءات السابقة ديال هاذ املقبلين على الشغل. 
ورغم ذلك درنا 6 شهور ديال التكوين، وبعدها سيكون هناك بطبيعة 
اللي  الجدد  األساتذة  هؤالء  وأطمئن  املستمر  التكوين  برنامج  الحال 
كنرحبو بهم إلى أن هاذ التشغيل ديالهم ليس هشا، ولكن لجأنا ليه ألن 
خاصنا نمشيو على املستوى الجهوي، أو املستوى الجهوي باقي معدناش 

وظيفة عامة جهوية، يا هللا هاذ الصيغة اللي عندنا لحد الساعة.

املحور الثاني فهاذ املجال دائما تعزيز خدمات الدعم اإلجتماعي، 
والتي ترمي إلى دعم تمدرس أبناء الفئات الفقيرة واملعوزة والهشة، وهذه 
برامج قديمة، احنا عندنا إرادة باش ندعموها أكثر، باش نطوروها، منها 
األول »برنامج مليون محفظة« احنا غادي نستمرو فيه، وكما قلت في 
البداية احنا جينا البرامج أو اإلصالحات اللي بدات احنا غادي نستمرو 
فيها مع التطوير، مع التجويد، مع املراجعة، مع التقييم هاذ ال�ضي كامل 
غادي نديروه، ولكن كنعتزو بما حققت بالدنا على مستوى كثير من 

البرامج السابقة؛

اللي غادي نشوفو جميع  تيسير«  تيسير«، »برنامج  ثانيا »برنامج 
اإلشكاالت ديالو، واللي هنا الهدف ديالنا اليوم فيه 448.000 عدد األسر 

املستفيدة غادي نطوروه إن شاء هللا باش نبلغو سنة 2021: 563.000 
أسرة يعني غادي نزيدو واحد %20 تقريبا من األسر املستفيدة وغادي 
نوصلوها ل 800 ألف، 850.000 تلميذ تقريبا سنة 2021. بطبيعة 
الحال هناك أيضا: الداخليات، املطاعم املدرسية، النقل املدر�ضي، اللي 
كلها برامج بدات واحنا إن شاء هللا غادي نطوروها أو غادي نستمرو 
فيها وغادي نحاولو نحسنوها، أريد أن أشير فقط إلى أنه اليوم عدد 
املستفيدين من الداخليات أو املطاعم املدرسية كاين مليون 410.000 
تلميذ وتلميذة، وسيتم توسيع قاعدة املستفيدين في أفق بلوغ مليون 
و625.000 مستفيدة ومستفيد بحلول موسم الدرا�ضي 2021-2020 
اللي كيتعلق  األول  املحور  إذن هذا  تدريجيا.  نزيدو  بكل سنة غادي 

بتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين؛

املحور الثاني يتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة 
الوطنية  التربية  لقطاع  التنفيذي  املخطط  حدد  والتكوين:  التربية 
2017-2021 جملة من اإلجراءات التي من شأنها املساهمة في الرقي 
التربوية،  املنظومة  جودة  وتحسين  للمدرسة  األساسية  بالوظائف 
ويتعلق األمر بتنزيل الهندسة اللغوية الجديدة ودعم التمكن في اللغات، 
التعليم االبتدائي وتقوية القدرات  تحيين الكفايات األساس لتالميذ 
العلمية للتالميذ، وتيسير االنتقال إلى التعليم العالي واالندماج في الحياة 
والرياضيات  والتكنولوجيا  العلوم  وتعلم  التعليم  تجديد  العملية، 
واالرتقاء بالتعليم التقني، تنمية وتطوير الكفايات التالميذ في مجال 
وتيرة  تسريع  والتعلم،  التعليم  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
من  أنه  أساس  على  قبل  من  إليه  أشرت  كما  األولي  التعليم  تعميم 

املداخيل ديال الجودة.

وفي إطار تنزيل هذا التصور عملت الوزارة برسم املوسم املدر�ضي 
التعليم  الكفايات األساس لتالميذ  2017-2018 على تحسين  الحالي 
االبتدائي من خالل: العمل على تطوير تدريس اللغة العربية، وتدريس 
للغة  بالنسبة  الشفوي  التعليم  منهجية  واعتماد  األمازيغية  اللغة 
الفرنسية في بداية تدريسها، والعمل على اإلدراج املبكر للغة االنجليزية، 
مواصلة تعزيز املهارات القراءاتية باللغة العربية، وتطوير تدريس اللغة 
والفيزياء  الرياضيات  في  بالفرنسية  املصطلحات  وإدراج  الفرنسية، 
باملسالك  العرض  توسيع  اإلعدادي،  بالسلك  واألرض  الحياة  وعلوم 
الثانويات  من   57% لتشمل  املغربية  التأهيلية  الثانويات  في  الدولية 
في  املهنية  البكالوريا  ملسالك  بالنسبة  العرض  توسيع  التأهيلية، 
الثانويات التأهيلية ليصل العدد اإلجمالي لهذه املسالك إلى 21 مسلك 
في الثالث سنوات املقبلة، وهذا من بين اإليجابيات ديال دمج القطاعات 
الثالث هو أنه غادي يكون عندنا التكوين املنهي مثال منظومة كيبدا من 
الثانوي وعندنا مؤسسة التكوين املنهي وعندنا اإلجازات املمهننة غادي 
تكون التكوين املنهي منظومة متكاملة إن شاء هللا باش الولوج إلى سوق 

العمل غادي يكون سهل إن شاء هللا بإذن هللا.

التربية  الحكامة، حكامة منظومة  بتحسين  يتعلق  الثالث  املحور 
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والتكوين وتحقيق التعبئة املجتمعية حول اإلصالح، وهذا هو املجال 
اللي خاص فيه تعبئة جماعية ديال الجميع وتعاون ديال الجميع من 
خالل إرساء نظام الحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية املتقدمة 
إن شاء هللا وهذا غادي يجي في القريب وسنقوم بتطوير منظومة ديال 
األكاديميات الجهوية وقد تم على هذا املستوى بالخصوص: اعتماد 
هياكل تنظيمية جديدة لهذه األكاديميات، وأيضا للمديريات اإلقليمية، 
وأيضا تقوية آليات الحكامة املالية لألكاديميات، مأسسة التعاقد في 
لفائدة  ناجعة  تكوينية  دورات  برمجة  املنظومة،  مستويات  مختلف 
األطر العاملة على مستوى كل من اإلدارة املركزية واألكاديميات الجهوية 
الكفايات  وتقوية  املؤسسة  مشروع  مأسسة  اإلقليمية،  واملديريات 
التدبيرية وصالحيات أطر اإلدارة التربوية، العمل على تحيين النصوص 
لتفعيل  والضرورية  املحدد  الزمني  األمد  في  والتنظيمية  التشريعية 
اإلصالح وقيادته مع تسريع وتيرة التحيين واملراجعة واإلصدار، تعزيز 
تعبئة الفاعلين ومختلف الشركاء حول املدرسة املغربية وهذا خاص 
التربية  املعلومات  تقوية نظام  الجميع كما قلت،  ديال  التعاون  فيه 

والتكوين.

هاد  مستوى  على  واملوجودة  بذلت،  التي  الجهود  لهذه  وتعزيزا 
 ،2021-2017 الفترة  في  الوطنية  التربية  لقطاع  التنفيذي  املخطط 
تحرص الحكومة على أن تكون برامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات 
مع مؤسسات دولية تحرص على أن يكون في عمق أيضا اهتمامها وذلك 
الهدف منو هو تبادل الخبرات واالستفادة ممن سبقونا في مجال تطوير 
جودة التربية والتكوين، االستفادة من املقاربات، االستفادة من البرامج، 
االستفادة من اآلليات، االستفادة من نظم متميزة في هذا املجال وهي 
كثيرة وخصوصا على مستوى تصميم وتنفيذ املشاريع املبرمجة وتتبعها 
املحكم وتقييمها املنتظم وإشراك األطراف املعنية في اتخاذ القرارات 

وتدبير مؤسسات التعليم والتكوين.

وفي هذا السياق يشكل برنامج بدأ سنة 2017 العنوان ديالو مشروع 
التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، املدرج في إطار برنامج التعاون 
الثنائي امليثاق الثاني الذي وقعته الحكومة مع هيئة تحدي األلفية في 
30 نونبر 2015 والذي دخل حيز التنفيذ 30 يونيو 2017، يشكل قيمة 
مضافة في رأينا للتدابير اإلصالحية املتخذة في هذا املجال خاصة وأن 
بلورة هذا املشروع تمت بتشاور مع القطاعات الوزارية املعنية وباقي 
املؤسسات وهيئات املجتمع املدني، بشكل يستجيب ملضامين الخطب 
 2030-2015 اإلستراتيجية  الرؤية  ومضامين  الصلة  ذات  امللكية 
إلصالح منظومة التربية والتكوين واإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي 
2021. ويهدف هذا املشروع، الذي خصص له غالف مالي قدره 220 
مليون دوالر والذي أسندت مهمة اإلشراف على إنجازه ملؤسسة عمومية 
قابلية  وإلى تحسين  املغرب،  األلفية  وطنية هي وكالة حساب تحدي 
الشباب املغربي من خالل تحسين جودة ومالءمة برامج التعليم الثانوي 
والتكوين املنهي والولوج املتكافئ إليهما وذلك بهدف اإلستجابة بشكل 

داملستويات   2 فيه  إذن  ويرتكز..،  املنتج،  القطاع  لحاجيات  أفضل 
التعليم الثانوي والتكوين املنهي.

لهذا  األساسية  املكونات  أحد  هو  اللي  الثانوي،  التعليم  مستوى 
املشروع، على مباشرة مشاريع نموذجية، هاد املشروع غادي يكون فيه 
عدد من املشاريع النموذجية، الذي تحاول ما أمكن بعد تعميمها فيما 
بعد غادي نحاولو بعد تعميمها، وتحاول تحسين الجودة، مالءمة برامج 
إليها، وهاد املشاريع  املتكافئ  املنهي والولوج  الثانوي والتكوين  التعليم 
النموذجية تهدف أوال إلى: )أ( بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات 
التعليم الثانوي؛ )ب( تعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام املعلومات 
البنيات  وصيانة  إلصالح  جديدة  مقاربة  تطوير  )ج(  أو  )ت(  مسار؛ 

التحتية والتجهيزات املدرسية.

واحد  ّدارت  املندمج  املؤسسة  مشروع  هو  اللي  املجال  هاد  في 
الدراسة اختارت 100 مؤسسة على مستوى التراب الوطني وخصوصا 
فاس-مكناس،  جهة  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  جهات:  ثالثة  في 
وجهة مراكش-آسفي، ستستفيد كل مؤسسة مستهدفة في إطار مقاربة 
تعاقدية من دعم مندمج يهم تقوية استقاللية املؤسسة وتقوية تدبيرها 
التلميذ،  حول  يتمحور  مندمج  تربوي  منهج  واعتماد  واإلداري  املالي 
ويحسن املحيط املدر�ضي، املحيط املادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات 
إعادة تهييئ املؤسسة وتوفير التجهيزات الضرورية لإلبتكار البيداغوجي، 
هذا اآلن مشروع بدأ فعال إن شاء هللا إيال كمل غيتم التقييم ديالو في 
أفق تعميمه، يعني غادي غير نكملو هاد املرحلة، غادي تقيم ويتعمم في 
املؤسسات األخرى ألن غادي يعطينا نموذج ديال املؤسسة املندمجة 
من حيث التدبير اإلداري، التدبير البيداغوجي، التدبير التربوي املندمج؛

املشروع الثاني تعزيز نطاق تقييم التعلمات، من خالل دعم أنشطة 
والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  باملجلس  للتقويم  الوطنية  الهيئة 
وتحسين  إستدامة  ضمانة  بهدف  الوصية  الوزارة  وأيضا  العلمي، 
البرنامج الوطني لتقييم التعلمات واإلعداد ملشاركة املغرب في البرنامج 
والتنمية  التعاون  منظمة  قبل  من  املنظم  التالميذ  لتقييم  الدولي 
)OCDE(، كما يهم هذا املشروع تعزيز نظام املعلومات  اإلقتصادية 
املركزية  األصعدة  على مختلف  الفاعلين  قدرات  تقوية  عبر  »مسار« 
تعليمية  سياسة  إرساء  بهدف  وذلك  واملحلية،  واإلقليمية  والجهوية 

تأخذ بعين اإلعتبار املعلومات املوتوقة املستخلصة من نظام التقييم؛

ويرمي املشروع النموذجي الثالث هذا كلو مشروع واحد ولكن في 
ثالثة املشاريع جزئية، إلى بلورة مقاربة جديدة إلصالح البنيات التحتية 
والتجهيزات املدرسية وصيانتها الوقائية والعالجية تحدد بشكل واضح 
أدوار ومسؤولية الفاعلين املعنيين، بمعنى إيال صلحنا واحد املدرسة 
وصوبناها مزيان كيفاش غادي نديرو باش تكون الديمومة، ما يكونش 
التراجع، ما يكونش تهرب هذه املؤسسات؟ خاصنا واحد املنظومة ديال 
الحكامة وديال املراقبة اللي كتمكن من اإلستمرارية والتدخل العاجل 
في الوقت املناسب، الوقاية وصيانتها الوقائية والعالجية تحدد بشكل 
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واضح أدوار مسؤوليات الفاعلين املعنيين، وترتكز على اعتماد صيغ 
جديدة للشراكة مع القطاع الخاص بغية تطوير نظام داعم دائم وناجع 
لإلصالح وللصيانة. إذن هذا هو هاد البرنامج النموذجي اللي كما قلت 
غادي يكون في 100 مدرسة إن شاء هللا مؤسسة وغادي يتعمم وراه 
بدا اآلن واختيرت املؤسسات وفق معايير دقيقة إن شاء هللا وغادي يتم 

التعميم ديالو مباشرة.

باقية واحد النقطة اللي اشارو لها اإلخوان في أسمو هو تثمين املوارد 
البشرية، وأنا أريد أن أقول بأن فعال املعلم أو املدرس أو األستاذ يحتاج 
كل عناية، واحنا واعيين بهاد األمر، واحنا راه في عمق الحوار اإلجتماعي، 
احنا ما بغيناش نديرو حتى �ضي إجراء خارج الحوار االجتماعي باملناسبة، 
هاد ال�ضي راه قلتها للنقابات ألن احنا نريد نقابات قوية، نريد نقابات 
تكون هي املحاور ديال الحكومة، فلذلك احنا عندنا خارطة طريق اآلن 
نعدها وتوافقنا باش نديرو واحد املنهجية، باش نديرو واحد اإلتفاق 
ثالثي السنوات يعني ثالث سنوات نديرو فيها، شنو غادي ندخلو في 
2019، غادي ندخلو في امليزانية د 2020 وغادي ندخلو في امليزانية د 
2021 ونتافقو عليه واإللتزامات ديال جميع األطراف الحكومة مستعدة 
ديال  الفيدرالية  ديالها،  اإللتزامات  عندها  أيضا  النقابات  تلتزم، 
)CGEM( ديال رجال األعمال خص تكون عندها اإللتزامات ديالها وتكون 
محددة ومدققة متفق عليها ونمشيو على بركة هللا، وجزء مهم منها هو 
تثمين العنصر البشري بما فيه هاد القضية اللي قال أحد اإلخوان ديال 
التعويض عن املناطق النائية اللي هي أيضا على جدول أعمالنا وأيضا 
بعض الفئات ديال أسرة التعليم اللي تحتاج فعال إلى حل ألن املشاكل 
ديالها بقيت عالقة منذ فترة ونحن يعني ندرسها بكل جدية إن شاء هللا، 
وهاد ال�ضي غادي يكون قريب، ما�ضي بعيد قريب وربما قريب جدا نقولو 

بإذن هللا، هذا على مستوى التربية الوطنية.

على مستوى قطاع التكوين املنهي: قطاع التكوين املنهي اللي هو قطاع 
مهم، وخصنا نعتارفو بأنه بالدنا حقق مكتسبات مهمة، واليوم عدد 
مؤسسات التكوين املنهي 584 مؤسسة عمومية خالل هاد املوسم 2017-

2018 تغطي مختلف جهات وأقاليم اململكة، واستقبلت هذه السنة 
إلى املؤسسات  587 ألف متدربة ومتدرب، باإلضافة بطبيعة الحال 
ديال التكوين املنهي الخاص وإلى عدد من الجمعيات واملقاوالت التي تقوم 
أيضا بواحد الجهد في التكوين املنهي. إذن هذا واحد الجهد كبير قامت 
به بالدنا خصنا نحييوه، خصنا نطوروه، خصنا نشوفو النقص ديالو 
باش نكملوه أنا متافق معكم ولكن راه هو جهد مهم ويضع بالدنا بواحد 
التجربة في التكوين املنهي منظور إليها دوليا وإفريقيا على أنها يستفاد 
منها، والكثير من الدول اآلن تتقاسم معنا تجربتنا، فلذلك نعتز بها ونعتز 
بالنساء والرجال الذين وراءها والذين يتشتغلون في صمت وكثير منهم 
ال يعرفهم أحد ألنهم يشتغلون في مكاتبهم وفي املؤسسات ديالهم وفي 

األرض ويشتغلون بجد فلهم كل التحية والتقدير.

ولتعزيز هذه املكتسبات، والتوجه نحو إرساء نظام تكويني يتسم 

وفتح  املنهي  الوسط  في  بالتجذر  ويتسم  بالفعالية،  ويتسم  باملرونة، 
آفاق أوسع لولوجه بالنسبة لجميع الفئات، تم أيضا الشروع في تنفيذ 
اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي 2021 كجزء ال يتجزأ من الرؤية 
التي   2030-2015 والتكوين  التربية  منظومة  إلصالح  اإلستراتيجية 
تحدثنا عنها وذلك بهدف إقامة نظام للتكوين املنهي مندمج مبني على 
إشراك كل األطراف املتدخلة، تتوخى هذه اإلستراتيجية: ضمان الحق 
تحسين  والترابي؛  اإلجتماعي  اإلندماج  تحقيق  من خالل  التكوين  في 
تنافسية املقاولة كفاعل وكفضاء متميز للتكوين، التكوين ما فيهش 
غير النظري فقط فيه العملي أيضا واملقاولة تقوم بدور مجهود ودور 
التكوين ديال املتدربين؛ الرفع من مستوى إدماج  أسا�ضي في إكمال 
الخريجين عبر تحسين جودة التكوين؛ إدماج التعليم العام والتكوين 
املنهي إدماجهم؛ تقوية حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين 

املنهي.

وتنفيذا لهذه اإلستراتيجية، تضمن البرنامج الحكومي إحداث 123 
مؤسسة للتكوين املنهي في أفق 2021 بهدف الرفع من عدد املتدربين 
واملستفيدين من التكوين وتزويد سوق الشغل من هنا ل2021 بمليون 

و700 ألف متخرج ومتخرجة.

ولضمان مالءمة أمثل مع الحاجيات املعبر عنها يتم العمل بشكل 
وثيق مع املهنيين على إحداث الشعب الجديدة، وأيضا صياغة هندستها 
املنظومات  تفعيل  إطار  في  تبنيها  تم  التي  املقاربة  وهي  البيداغوجية 
الصناعية املتضمنة بمخطط التسريع الصناعي والتي همت الشعب 
الجديدة املرتبطة بقطاع السيارات والنسيج والجلد وترحيل الخدمات 
وغيرها، ولتحسين جودة التكوينات تم اتخاذ عدد من التدابير كإعداد 
الحيوية،  القطاعات  في  املنهي  التكوين  لتطوير  القطاعية  الخطط 
واإلستفادة من نتائج الدراسات القطاعية املتوفرة مما مكن من بلوغ 
نسبة إدماج وصلت %83,7 هي نسبة اإلدماج ديال الخريجين ديال 
التكوين املنهي، وهادي نسبة عالية احنا نطمعو ألكثر، ما نكرهوش 100 
%، ولكن نحسنو، داك ال�ضي عالش كاين شراكة مستمرة مع املهنيين، 
ومع املقاوالت، ومع عدد من الخبراء ومع مؤسسات أخرى باش يمكن 
نرفعو باستمرار الجودة ونكيفو مع الطلبات ديال سوق الشغل واملقاولة 
التسريع  اإلستراتيجية  وهاد  الوطني  اإلقتصاد  ديال  التطورات  ومع 
وبذلك سنرفع مستوى  األخرى،  اإلستراتيجيات  الصناعي وغيرها من 
اإلدماج في سوق الشغل أكثر. ولكن هاد املستوى ديال اإلدماج راه 

جيد، راه جيد بالنسبة للتكوين املنهي.

وفضال عن ذلك، فقد تمت برمجة إرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير 
سوق الشغل والتكوين وتكييف عرض التكوين مع حاجيات املقاولة 
تتمثل في إنجاز دالئل املهن والحرف ومرجعيات املهن والكفاءات، وسيتم 
اإلعداد والتحيين املنتظم لهذه الدالئل واملرجعيات بشراكة مع جميع 
الفاعلين في أفق تعميمها على جميع القطاعات خالل سنة 2018 إن 
شاء هللا. واعتبارا لكون نظام التكوين املنهي ببالدنا يتميز بتعدد الفاعلين 
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واملتدخلين، فسيتم إعداد مشروع قانون عام للتكوين املنهي يحدد أدوار 
ومسؤوليات كل متدخل، ومهام الهيئات املكلفة بتنظيم ومراقبة قطاع 
التكوين املنهي وكذا نظام الحكامة الذي يعني الهيئات واألجهزة املكلفة 
العمومي  للتمويل  نظام جديد  اعتماد  كما سيتم  وغيرها،  بالحكامة 
املوارد  ضبط  مع  البرامج  عقود  على  يقوم  املنهي  التكوين  ملنظومة 
املرصودة من طرف الدولة وفق أهداف هاته العقود باإلضافة إلى تعزيز 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم اإلستثمار في هذا 
املجال الحيوي، وستعمل الحكومة في هذا السياق على ترسيخ التجارب 
الرائدة التي تم إطالقها في إطار مواكبة مختلف اإلستراتيجيات التنموية 
في بالدنا من خالل إحداث معاهد ذات تدبير مفوض في إطار الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.

وسعيا منها لتوطيد مساعيها الرامية إلى اعتماد نظام جديد للتمويل 
العمومي ملنظومة التكوين املنهي وتوفير عرض للتكوين املنهي يستجيب 
لحاجيات القطاع الخاص، ستحرص الحكومة على استلهام املمارسات 
الجيدة املستخلصة من التجربة النموذجية التي تم اعتمادها في إطار 
نشاط التكوين املنهي الذي يشكل أحد املكونات الثالثة ملشروع التربية 
والتكوين من أجل قابلية التشغيل اللي تحدثنا عليه اللي مع صندوق 
الثاني لهذا الصندوق  تحدي األلفية املندرج في إطار ميثاق التعاون 
الذي سبق اإلشارة إليه، ويتعلق األمر بإنشاء صندوق شراكة والذي 
رصد له مبلغ 100 مليون دوالر لتمويل مشاريع تهدف إلى إحداث أو 
توسعة أو إعادة هيكلة مراكز للتكوين املنهي يتم تدبيرها بشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.

وأغتنم هذه املناسبة، ألجدد التنويه بالنجاح الذي حققه طلب 
املشاريع لإلستفادة من الدعم املالي املقدم في إطار صندوق شراكة، 
ّدار صندوق شراكة، ّدار طلب عروض ديال مؤسسات التكوين املنهي، 
ال سواء العمومية أو الخاصة وكانت واحد الحكامة جيدة باش تعطاني 
هذا الدعم لرفع جاهزيتها ومستوى حكامتها ودعمها وتم إستقبال أكثر 
من 100 مشروع قدمت من طرف مجموعة من الشركاء العموميين 
ومن  اململكة،  جهات  مختلف  في  مجاالت  عدة  وشملت  والخواص، 
املرتقب أن تف�ضي مرحلة التقييم وفتح األظرفة ديال هاد العروض، إلى 
اختيار ما يناهز 20 مشروعا، سيتم التعاقد مع حامليها في غضون شهر 
شتنبر 2018، وغادي تكون هاد التجربة هي تجربة نموذجية مرة أخرى، 

إذا نجحت إن شاء هللا، سيتم تعميمها.

البد أن أشير وباقتضاب إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، 
الرؤية  ورافعة  أسس  تنزيل  إطار  ففي  كيجري.  الوقت  أن  نتيجة 
اإلستراتيجية بطبيعة الحال، وأيضا في إطار تفعيل الرؤية أو توجهات 
اللي متعلق بإرساء منظومة متميزة   ،2021-2017 البرنامج الحكومي 
للتعليم العالي، تمت بلورة خطة إستراتيجية للتعليم العالي والبحث 
العلمي. بالنسبة للتعليم العالي فيه إعداد وتفعيل خارطة جامعية وطنية 
منسجمة، نختصرغادي نمشيو نحو جامعة في كل جهة باختصار، مع 

بعض التفاصيل التي يستلزمها هذا التطور ويستلزمها املقام، مع وضع 
معايير تهم البعد الجهوي وحاجيات املحيط والتغطية الجهوية، ثم فتح 

مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء والفاعلين وطنيا وجهويا.

املحور الثاني هو اإلصالح البيداغوجي والجامعي واإلجراءات املواكبة 
من  عدد  فيه  تم  وهذا  والدراسة،  اإلستقبال  تحسين ظروف  في  له 
اإلجراءات في الفضاءات الجامعية، وقاعات التدريس وغيرها، مالءمة 
العرض البيداغوجي مع حاجيات املحيط وبطبيعة الحال، احنا غادي 
نحرصو الرفع من عدد الطلبة الجدد باملؤسسات ذات اإلستقطاب 
املحدود، اللي ترفع أصال خالل هذا املوسم ترفع %20. هاد املوسم، 
املؤسسات الجامعية ذات اإلستقطاب املحدود، هذا مهم جدا ياك 
السيدات والسادة النواب؟ ذات اإلستقطاب املحدود، تم الرفع ديال 
الطلبة فيها ب20 % مرة واحدة، ولكن غادي ترفع أيضا بنسبة 30% 
في املوسم املقبل إن شاء هللا 2018-2019. وهذا املخطط باش نوسعو 
العرض الجامعي لكي يستجيب للطلبات، والرفع أيضا التدريجي لعدد 
الطلبة املسجلين في املسالك املمهننة، كما تحدثت عنها باملؤسسات 
ذات اإلستقطاب املحدود، هذا غادي يتم الرفع ديالها ب %10 في أفق 
2021، وأيضا هناك عدد من التدابير اللي كتهم تحسين تدبير املوارد 
البشرية، كتهم تقييم وتطويرالنظام البيداغوجي، كتهم تحيين وتطوير 
املنظومة التشريعية والتنظيمية من خالل مراجعة وإرساء النصوص 
الجديدة،  اإلستراتيجية  الرؤية  مع  وتكييفها  والتنظيمية  القانونية 
وتحسين حكامة التعليم العالي الخاص، والرفع من جودته. وهذا كله 

غيكون موضوع السنوات املقبلة.

الجودة  في هاد املحور، إرساء نظام وطني لضمان  وأيضا وأخيرا 
وخصوصا عن طريق تفعيل مهام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة 
التعليم العالي والبحث العلمي، اللي انطلقت منذ فترة قصيرة فقط، 
وهادي وكالة مهمة ألن هي غادي تكلف بالقيام بتقييم جودة التعليم 
العالي والبحث العلمي وهو الذي صودق منذ سنتين تقريبا على مشروع 
قانونها في البرملان. وهناك أيضا في هاد الجودة هناك عدد من اإلجراءات 
اللي غادي تمكننا إن شاء هللا، من رفع جودة مؤسساتنا التعليمية 
وخصوصا عن طريق تكوين الخبراء في مجال الجودة ديال التعليم، عن 
طريق وضع دليل مرجعي وطني ملعايير تصنيف الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي، باش نعاونو الجامعات ديالنا ارتقت التصنيف ديالها، 
وأخيرا إنجاز تصنيف سنوي وطني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي وفق معايير، هذا الدليل املرجعي وغادي يكون هذا 

حافز لنا إن شاء هللا باش نرفعو الجودة.

وأخيرا، البد أن أشير إلى إرساء املخطط اإلستراتيجي الرقمي لقطاع 
التعليم العالي، دائما في مجال التعليم العالي اللي هو واحد املخطط 
مهم جدا، وأنتم تعلمون أن هاد املخطط الرقمي عندو أهمية وغادي 
يمكّنا من تقليص الفجوة الرقمية بين جامعاتنا والجامعات العاملية، 
ومن تمكين جامعاتنا من أن تسير بسنوات ضوئية إن شاء هللا في مجال 

التعليم الجامعي وجودته وفي مجال البحث العلمي.
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بقى لي نقول شوية عن البحث العلمي، البحث العلمي مهم جدا، 
والبد أن أشير إلى أن هاد البحث العلمي مع األسف الشديد نحن ال 
نزال متأخرين فيه، على الرغم من الجهود التي تمت، مثال في الفضاء 
املغاربي بنيات البحث الجامعية مطورة، في الفضاء الجامعي املغاربي 
والعربي، على مستوى بنيات البحث الجامعي احنا مرتبين مزيان، على 
مستوى مراكز الدراسات في الدكتوراه ما كاين الترتيب مزيان، ولكن 
على مستوى اإلنتاج العلمي ال يزال ترتيبنا متدنيا، مثال املنشورات في 
املجالت الدولية املحكمة اللي احنا فيها في املرتبة 12 في الفضاء املغاربي 
والعربي حسب مؤشرات املنشورات العلمية لكل مليون نسمة، فنحن 
فيها متأخرين وال يليق بمستوى املغرب اليوم، فلذلك البد أن ندعم 
بنيات تدبير البحث العلمي وندعم البحث العلمي لنستطيع أن نرقى 
بمختلف املؤشرات في البحث العلمي كي تكون في مستوى ما نصبو إليه.

هي  اإلجراءات  وهاد  اإلجراءات،  من  عدد  تمت  املجال  هذا  وفي 
متعددة من حيث وضع منظومة حقيقية للبحث العلمي، من حيث 
تطويرها أو فيه واحد مجموعة من اإلجراءات لتنفيذها في 3 سنوات 
املقبلة، وإجراءات في 6 سنوات املقبلة، وفيها أيضا هيكلة البحث العلمي 
الجامعي وفق معايير وطنية جديدة، تفعيل إصالح مراكز الدراسات 
في الدكتوراه، تعزيز البحث في مجال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 
في الجامعات، إحداث شبكة وطنية لوحدات الدعم التقني والبحث 
العلمي ومختبرات التحاليل العلمية املماثلة وغيرها، ولكن هاذ املسألة 
ديال البحث العلمي تحتاج فعال إلى اهتمام وإلى تركيز وأظن بأنه غادي 

تحظى باإلهتمام ديالنا في املرحلة املقبلة.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

هاد املوضوع ديال.. أو بغيت غير نشير لواحد اإلشارة، يجب اإلهتمام 

بالبحث العلمي على كل املستويات، أنا تعطى لي واحد املؤشر على أن 

األسئلة البرملانية اللي توجهت للحكومة بخصوص البحث العلمي تقل 

عن %1، فلذلك خاصنا محاولة يكون عندنا واحد التشاور في البحث 

العلمي وإهتمام جيد، وأظن بأنه اللجنة املعنية يمكن تعيط، تراسل 

السيد الوزير باش يجي يكون حوار داخل اللجنة املعنية على البحث 

العلمي باش يمكن يكون حوار عميق وتطوير املنظومة الحالية وتطوير 

املخطط الحالي في مجال البحث العلمي.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

هاذ املنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي واإلصالح 

ديالها واحد الورش وطني مهم جدا، واحنا مهتمين به، وعندنا اإلرادة 

كاملة باش نمشيو ليه، وكنطالبو السيدات والسادة النواب باش يساءلونا 

فيه، وباش يعطيونا املقترحات ديالهم ونحن مستعدون للتجاوب معها، 

وأيضا أطالب السيدات والسادة أعضاء الحكومة والوزراء اللي هما 

قدامي باش يكون اهتمام، وأنا اتفقت مع السيد الوزير اللي هو طلب 

لقاء، درت معاه لقاء هو واإلخوان الوزيرين، واخا كاتب دولة راه احنا 
وزير عندنا، باش نديرو واحد التقييم مشترك منتظم، إذن غادي نديرو 

اجتماع كل ثالثة أشهر أو كل أربعة أشهر، كنقيمو فيه أشنو درنا، واشنو 

يمكن نديرو، باش أنا كرئيس حكومة أنا كنقدم ليهم الدعم الكامل ألن 

هاذ املنظومة تحتاج إلى دعم، هاذ اإلصالح يحتاج إلى دعم قوي جدا، إلى 

يقظة أو باش نتحركو. فلذلك اتفقنا على هاذ القضية، أو غادي نحاولو 

نحضرو معانا جميع القطاعات الحكومية املعنية إيال كناقشو ملف 

معين، جميع القطاعات األخرى اللي معنية بالتربية والتكوين ألنه واحد 

املنظومة متكاملة، منظومة هذا غير الهيكل العظمي، راه كاين نكسوه 

لحما من القطاعات األخرى كلها: الصحة والفالحة والصناعة التجارة 

والصناعة التقليدية وغيرها... كلهم راه عندهم عالقة ألن كاين معاهد 

لديها يعني األنظمة كلها. فلذلك احنا غادي نديرو واحد نظام حكامة 

نطوروه إن شاء هللا أو نعطيوه إهتمام ولكن أيضا أريد أن أقول بأن 

البرملان راه هضرنا عليه، ولكن أيضا هيئات املجتمع املدني، الفاعلين 

اإلقتصاديين، الفاعلين اإلجتماعيين، مؤسسات أخرى، كلهم شركاء في 

هذا الورش ونعتز على أساس أنهم أعضاء لهم ممثلون في املجلس األعلى 

للتربية والتكوين والبحث العلمي، وال شك أن هداك الفضاء هو فضاء 

للتبادل، ولكن احنا إن شاء هللا غنوجدو فضاءات أخرى لتبادل الخبرة 

وللتعاون، وما نساش النقابات اللي هما شريك أسا�ضي ومهم جدا، أرجو 

السيد الوزير اإلهتمام بهم، الحوار معهم، اإلنصات لهم، التحاور باش 

نشوفو إن شاء هللا، احنا بغينا نجحو، وايال نجحتو السيد الوزير، إيال 

نجحتو انتما ونجحو، بحال إيال نجحنا كاملين، وأيضا نجح وطننا في هاد 

الورش اللي هو ورش أسا�ضي.

وأيضا أشير أخيرا إلى أن مشروع القانون اإلطار الخاص بالتربية 

موجودة،  ديالو  الصيغة  املشروع  هاد  العلمي،  والبحث  والتكوين 

غادي  هو  ألن  بزاف  عليه  نهضرش  ما  كنحاول  أنا  الحال  بطبيعة 

يصادق عليه املجلس الوزاري، احنا الحكومة درنا الخدمة ديالنا، بعد 

مصادقة املجلس الوزاري عليه إن شاء هللا، سيأتي إلى البرملان وغادي 

يكون إن شاء هللا املصادقة عليه، وواحد إعطاء دفعة جديدة إلصالح 
معنيون  كلنا  اإلصالح،  بهاد  معنيون  كلنا  والتكوين.  التربية  منظومة 

بجودة التعليم، كلنا معنيون بمستقبل أبنائنا وبناتنا وتحية خاصة إلى 

جميع الذين يشاركون في هاد الورش الوطني وخصوصا ألسرة التعليم. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة. نمر اآلن إلى باب التعقيبات، بإعطاء 

العدالة  فريق  بإسم  اإلدري�ضي  املقرئ  زيد  أبو  النائب  للسيد  الكلمة 

والتنمية.
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فان ئبافايسداأبوازيدافملق5ئافإلىري�سي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم،افلحاداهللاربافاع ملين.

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكومل،

فاي ىةافاوزرفء،

فاي ىةافانوفبافلحضورافاك5فم،

فايالماعلسكما رحالاهللاا ب5ك ته.

يشرفني بإسم فريق العدالة والتنمية، أن أتناول الكلمة في هذا 
املوضوع الحساس، فلئن كانت بالدنا ككل بالد الدنيا تعرف نجاحات 
وخيبات، نجاحات مثل نجاح أمس في ميدان كرة القدم، فنفرح بذلك 
وننهئ من قام به. فإنها تعرف خيبات، تعرف خيبات نقرح لها ونحتاج 
إلى مساءلة من كان وراءها، وعلى رأس خيباتنا جميعا في ميدان التعليم 
املتعاقبة،  الحكومات  الدولة،  أحدا،  استثني  ال  والتكوين،  والتربية 
فئات  وحتى  الخاص،  التعليم  النخب،  املعنية،  القطاعات  البرملان، 
واسعة من الشعب تتسابق للتمكين لالستالب التعليمي بمسمى ضمان 

مستقبل األبناء.

بأن  القول  إلى  ومعارضة  أغلبية  وبرملانا،  حكومة  نتسابق  كلنا 
القضايا الوطنية الحاسمة واملصيرية كقضية التعليم ليست موضوع 
مزايدة، ولكنها أيضا ال ينبغي أن تكون موضوع مداهنة أو مواربة أو 
تحريف للكلم عن مواضعه بتكريس التبعية بمسميات زائفة كاإلنفتاح، 
والعوملة، ومقتضيات العصر. ذلك أن الفيصل اليوم في مجال التنافس 
على درجات سلم التنمية عامليا هو التعليم، لقد أصبحوا يتكلمون عن 
تعليم الذكاء اإلصطناعي، ونحن نراوح أماكننا في مكابدة فشل تعليم 
املهارات التقليدية، في حين أن كثيرا من الدول التي كانت توازينا أو 
تتأخر عنا في سلم التنمية، في الستينيات والسبعينيات أصبحت أمامنا 
بدرجات وتقهقرنا خلفها بدركات لسبب رئيس، هو أنها نجحت حيث 

فشلنا، التعليم ثم التعليم ثم التعليم.

إن التشخيص العام لحالة التعليم ببالدنا، يوقفنا على الفاجعة 
اآلتية: إذا ذكر اإلنفاق فبالدنا في رأس القائمة، وإذا ذكرت املردودية 
والجودة والجدوى، فبالدنا في ذيلها. ما معنى هذا؟ معناه أن هناك 
للدولة  مرهق  تمويل  بين  الهوة  هذه  تفسر  ال  منطقية،  غير  مفارقة 
واألسر، ومردودية مخجلة للتالميذ والوطن. والجميع واألرقام الرسمية 
ناطقة، مليون طفل ال يصلون للمدرسة أصال، و300.000 يغادرونها 
في اإلبتدائي، يلحق بهم 270.000 في الثانوي، في عملية هدر لم تشفع 
فيها كل املراهمات وعلى رأسها برنامج »تيسير«. تتقافز إلى الذهن والعين 
األعطاب الكبرى: الهدر املدر�ضي، سوء الحكامة ماليا وإداريا، تضارب 
البرامج وتقطعها وتالحقها، الوضعية املزرية للبنيات التحتية، التعليم 
املتدهور في العالم القروي، استقالة املدرسة من دورها األخالقي، النزوح 

الجماعي للنخبة إلى التعليم الخاص الفاقد البوصلة، شبهة التمويل 
األجنبي وإمالءاته، 20.000 إداري بدون إطار خاص بهم، املتعاقدون 
القنبلة املوقوتة، اإلكتظاظ، املخدرات، إلى آخره... في متوالية لخصها 
باحث أجنبي درس بجامعاتنا، وقال لي شخصيا التعليم عندكم مرهق 
وضعيف املردودية، وفي البالد املتقدمة بالعكس، سهل وعالي املردودية. 
وهي مالحظة يؤكدها اضطراد حال بعض أبنائنا الذين ينتقلون إلى 
بالد أخرى إلتمام دراستهم، فينتقلون في الغالب من تحصيل عالمات 
متوسطة بشق األنفس في املغرب، إلى التفوق السهل اليسير في بالد 

متقدمة علينا في هذا املجال تقدما عاليا.

السيد رئيس الحكومة،

الشك أن اإلختالل في الحكامة املتعددة املجاالت، دور حاسم في 
الحالة السيئة التي وصل إليها تعليمنا، وما البرنامج اإلستعجالي منا 
باملحاسبة،  املسؤولية  يربط  وصريح  جاد  إفتحاص  وبدون  ببعيد، 
قوسين،  بين  السيا�ضي  مسؤولية  ال  الحقيقية،  العميقة  املسؤولية 
املوضوع في الصورة أمام الجميع. فإننا لن نصل إلى مرحلة التشخيص 
في  األعطاب  لعطب  املنهجية  املعالجة  لبدء  األولى  الخطوة  السليم، 
تعليمنا املأزوم في مختلف أسالكه وأنواعه. ال أتحدث لغة األلغاز، 
لكنني أقصد حكامة الحكامات، إن صح التعبير، الحكامة البيداغوجية 
خاصة في شقها اللغوي، ذلك أن اإلنسان ال يبدع خارج لغته، ويستحيل 
أن يحافظ على هويته الحضارية وفاعليته اإلنتاجية، مع تهميش لغته 
الوطنية بل واحتقارها لصالح لغة املستعمر. وهنا يبرز السؤال الحارق: 
من وراء ضياع البوصلة في هذا املجال؟ وتوالي السياسات املرتبكة، 
متناقضة فاشلة يحكمها منطق واحد قاصد، التمكين للهيمنة اللغوية 
االستعمارية بمسميات أشرنا إلى بعضها، ونركز على اثنين منها اآلن: 
املسمى األول، التنوع اللغوي املف�ضي للخصب والغنى؛ املسمى الثاني، 
مكسب.  إلى  تحويله  ينبغي  الذي  اإلستعماري  للموروث  الواقع  األمر 
والحاصل أن سياستنا تجاه اللغة اإلسبانية مثال، تكشف كذب هذين 
اإلدعائين، فلو آمنا حقا بالتنوع ألبقينا على نفوذ اللغة اإلسبانية، وهي 
في ترتيب اإلنتشار أوسع من اللغة الفرنسية، حيث كان جغرافيا على 
األقل، هناك مناطق محددة كان لهذه اللغة فيها نفوذ. ولو كنا ممن 
يخضع لألمر الواقع، لعاملنا االستعمار اللغوي اإلسباني بما عاملنا به 
نظيره الفرن�ضي، والحاصل أننا مارسنا العكس، لقد قمنا على امتداد 
نصف قرن من اإلستقالل بمحو الوجود اللغوي اإلستعماري اإلسباني، 
ولكن ليس لصالح لغاتنا الوطنية، ولكن لصالح نظيره الفرن�ضي. لقد 
قدمنا خدمة مدفوعة األجر منا، على حساب الهوية اللغوية الوطنية، 
لصالح مستعمر ضد مستعمر آخر، والحصيلة فرنسة شاملة للمناطق 
اإلسبانية سابقا في الشمال والجنوب 56 و75 و85، مما يبرهن عن 
واإلقتصاد  واإلدارة  اإلعالم  في  األوضاع  تغيير  على  أردنا  لو  قدرتنا، 

والتعليم والثقافة.

باملقابل كان إنتاجنا ضعيفا وما يزال جدا في حركة الترجمة، رغم 
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، كما أثبت املهدي املنجرة رحمه هللا في دراسته للنهضة اليابانية 
ّ
أنها

إحدى خمس دعامات ضرورية ألية نهضة حضارية، وسبب ضعف 
ولكن  بالعكس،  امليدان،  في  مقتدرة  كفاءات  انعدام  ليس  الترجمة 
بسبب غياب إمكانية اإلستعمال ألن الترجمة تنشط في البالد التي تعتمد 
لغتها الوطنية في التدريس واإلدارة واإلقتصاد واإلعالم، وهي املجاالت 
ألية  املعنوية  الطاقات  وتأهيل  الحضارية  السيادة  ملمارسة  الحيوية 
أمة. والحاصل أننا بالتمكين للغة أجنبية وتدليلها والتوسيع املستمر 
ملجال نفوذها، واحتكارها للقطاعات الحيوية تحت مسميات االنفتاح 
وتشجيع تعلم اللغات األجنبية، نستهلك منتوج الترجمة املنجز في تلك 
الفرانكوفونية  الترجمة  ملقاولة  الهائل  اإلقتصادي  الدعم  مع  اللغة، 
على حساب خبرة مكبوحة ومتجاهلة للترجمة وفق مقتضيات الهوية 

اللغوية.

فايسدارئيسافلحكومل،

بعيدا عن مغالطة النفس، هل يمكن تجاهل حقيقة مؤملة هو وجود 
لوبي لغوي استيالبي يعوق التوجه السليم نحو القرار السليم في هذا 

املجال، وإال كيف نفسر مثل هذه الظواهر الغريبة:

أ( اإلستمرار في إقبار أكاديمية محمد السادس للغة العربية بعد 15 
عاما من صدور قانونها املؤسس؛

للمواد  الثانوي  التعليم  في  الفرنسة  إلى  التراجع  نفسر  ب( كيف 
العلمية، مع بقاء الجامعة محصنة ضد الهوية اللغوية الوطنية، خاصة 
في شعبة اإلقتصاد، وشعب العلوم، وكلية الطب ومعاهد الهندسة، 
إلى  إبتدائي  الفرن�ضي من األول  التعليم  إلى إعادة نشر  بل واملسارعة 
البكالوريا الفرنسية، مع ما يجره هذا القرار من تكاليف مالية هائلة 
التضحية  وتريدون  آنفا،  إليها  املشار  والجودة  اإلنفاق  مفارقة  تفسر 
بمجانية التعليم. إن النقص من نفوذ اللغة الفرنسية والتقليل من 
تدليلها كاف لكي يعوضكم ما تحتاجون من تغطية مالية، ومع كلفة 
تحول  أعظمها  كارثية  مخرجات  مع  وطأة  أشد  وزمنية  بيداغوجية 
هذه  تفوق  رغم  البسيطة  للفئات  ممنهج  إقصاء  أداة  إلى  الفرنسية 
الفئات في التخصصات العلمية من فرص الشغل، واملشاركة الالئقة 

بمؤهالتهم وطموحهم في نهضة بالدهم؛

ج( السرعة والنجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم اللغة الفرنسية، 
مقابل مجرد إعالن نوايا حسنة تجاه العربية واألمازيغية، وكمثال حي ما 
صدر فيما يسمى برنامج العمل املتعدد للسنوات لوزارة التربية الوطنية 
والذي صدر منذ شهور قليلة، وقد تضمن هذا البرنامج 14 إجراء عمليا 
واقعيا قابال للتطبيق لصالح اللغة الفرنسية، 11 منها سوف يطبق 
هذه السنة الدراسية مقابل 4 للعربية و3 لإلنجليزية و0 لألمازيغية، مع 
مالحظة أن ما يتعلق بالعربية واإلنجليزية هي عموميات غير مدرجة في 
جدول زمني وغير قابلة للتطبيق. هذه األمثلة الثالثة، غيض من فيض 
لسياسات تدل على وجود هذا اللوبي وقدرته على تنفيذ مخططاته 

حتى لقد أحسنا الظن بقدراتنا وأسأنا تقدير شراسته حين تصورنا أنه 
سيعرقل لسنوات قليلة ظهور أكاديمية محمد السادس للغة العربية، 
ولكنه سينتهي للتسليم بوجودها مع السعي إلى تحجيمها، لكنه برهن 

على العكس على القدرة الكاملة على اإلقبار التام وإلى اليوم.

فايسدارئيسافلحكومل،

إن األخطر من كل هذه التطورات املتالحقة منذ فجر اإلستقالل، 
ليس اقتصارها على مجال التعليم وإنما امتدادها إلى املجال العام، ذلك 
أن اإللتقاط ال�ضيء لهذه اإلشارات السلبية املمكنة للفرنسية، من قبل 
النخبة، يدفعها إلى التدافع بأبنائها خوفا على مستقبلهم إلى املعاهد 
هذه  على  املزايدة  إلى  التعليمي  الخاص  القطاع  ومسارعة  األجنبية، 
املعاهد في مزيد من التغريب الشامل، لغة وثقافة وسلوكا وعقلية. ومنذ 
الروض األول الطفل عندو 3 سنين يتكلم الفرنسية ليس في الحصة، في 
الساحة، في امليدان، من نزوله من السيارة. حيث الرطانة بالفرنسية 
عالمة التحضر وضمانة املستقبل، حتى ال يقتل اآلباء أنفسهم في هذه 
النخبة، قتال، إنفاقا بل واستدانة ملا ال يطاق من التكاليف لتغطية 
نفقات جشع التغريب اإلرادي في مفارقة سريالية مع املدارس الخاصة 
التي أنشأتها الحركة الوطنية إبان اإلستعمار، والتي أنشئت للعكس 
لحماية الهوية الوطنية ومواجهة التغول الثقافي واللغوي لإلستعمار. 
وبعد نصف قرن، تحولت املدارس الخاصة إلى النقيض للوظيفة التي 

قامت بها أيام الحركة الوطنية.

إن االلتقاط الخطأ لهذه التوجهات اللغوية االستعمارية النكوصية 
االرتدادية، جعل الهزيمة النفسية لقطاعات عريضة من أبناء الوطن، 
تصل مداها بعد 60 عام لإلستقالل، مما أثمر سلوكات غريبة من قبيل 
أنك ال تكاد تجد إسما أو شعارا لشركة أو مصنع أو منشأة تجارية في 
الفضاء العام بغير لغة املستعمر، دون أن ينكرها أحد الناس على ذلك، 
ال قانون وال عرف وال خلق وال دين وال شرع، إال العرف القاهر، هذا 
الرواج والقبول واملستقبل والتحضر، ال يكون  العرف هو توهم أن 
إال بلغة املستقبل. ولنذهب، السيد رئيس الحكومة، إلى منطقة نائية 
 coiffeur.et منقطعة، لو قضت سنة ضوئية، ملا زارها فرن�ضي، وستجد
tailleur عوض خياطـ وحالق. وألخذ فكرة عن أثر السياسات التعليمية 
اإلنهزامية، والتي تسارعت يا للمفارقة في السنوات األخيرة، أخبرني نائب 
برملاني وزميل، أن مواطنا اتصل به ليتوسط له لدى والي الدار البيضاء، 
ليتوسط له بدوره لدى مدير ثانوية »ليوطي«، ليقبل بها ولده. ولنتخيل، 
السيد رئيس الحكومة ، الوضعية باملقلوب كي ندرك حالنا املزري، 
ثانوية مغربية إسمها طارق بن زياد أو يوسف بن تاشفين في قلب مدريد، 
مدارس العربية واإلسالم، ويتزاحم عليها أبناء نخبة اإلسبان بمقابل مالي 
كبير ليتخرج منها من سيسيرون دفة األمور في الجزيرة اإليبيرية، تخيلوا 
مدرسة اسمها عبد الرحمان الغافقي في باريس. والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.
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فايسدافا5ئيس:

انتهى الوقت شكرا. الكلمة للسيد الرئيس محمد أشرورو باسم 
فريق األصالة واملعاصرة... السادة النواب... السيد أبو زيد... السادة 

النواب شوية ديال اإلنصات، لكم الكلمة السيد الرئيس.

فان ئبافايسدامحاداأش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ة:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكومل،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

فلحضورافاك5يم،

أ تا اىييتا ،

السيد رئيس الحكومة، املوضوع الذي أتشرف بطرحه اليوم، باسم 
بالنسبة  خاصة  أهمية  عندو  موضوع  هو  واملعاصرة،  األصالة  فريق 
للمغاربة، موضوع كيجي في املرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية، موضوع 
يتعلق بقطاع عرف وتيعرف انتكاسات وتيعرف إختالالت ولكن أيضا 
كيعرف انتهاكات، واليوم السيد رئيس الحكومة، احنا كنأديو الثمن 
ديال هاد األخطاء هادي اللي تهمالت. وعلى ذكر اإلنتهاكات السيد رئيس 
الحكومة، ما نكروش بأن قطاع التعليم كانت فيه انتهاكات السيد رئيس 
الحكومة، وغادي ناخذ واحد املثال السيد رئيس الحكومة، اللي كيهم 
مهنة الطب، مهنة الطب فواحد الوقت كان ممنوع على اللي اسميتو 
بوعزة وعقا ويطو وفاضمة باش يديرو مهنة الطب، اليوم إيال كنعانيو 
من نقص في الطب في العالم القروي، ألن أوالد العالم القروي والجبلي 
على  كنقول  واللي  الطب،  مهنة  يعملو  باش  الفرصة  تعطاتهمش  ما 
الطب كنقولو على مهن أخرى، اليوم السيد رئيس الحكومة، مطلوب 
منكم باش تصلحوا هاد ال�ضي كلو. وأيضا لو اهتمينا واعطينا أهمية 
هادوك  ديالها  واملهندسين  ديالها  األطباء  تكون  جهة  كل  للجهوية، 
املهندسين واألطباء هما اللي غادي يخدمو املنطقة ديالهم واللي غادي 
الحكومة،  رئيس  السيد  دابا  عندناش  ما  اللي  بالدهم، شتي  يخدمو 
واللي مطلوبين باش تصلحوه إن شاء هللا في املستقبل. إذن ضروري 
السيد رئيس الحكومة، باش نديرو واحد الوقفة نقراو املا�ضي ديالنا، 
ولكن أيضا نساءلو السياسات الحكومية السابقة والحالية منذ فجر 
اإلستقالل، وضروري أيضا أن نسائل أنفسنا، ألن كلنا مسؤولين كما 
قلتم السيد رئيس الحكومة، عالش فشلنا في الرقي بالتعليم ديالنا؟ 
وخصنا نعتارفو باألخطاء ديالنا، وخاصنا نكونو صرحاء السيد رئيس 

الحكومة.

والفريق  أنا  ديالكم  للخطاب  استمعت  الحكومة،  رئيس  السيد 

ديالي بإمعان، ويمكن لي نقولكم السيد رئيس الحكومة، بأن خطابكم 
يشبه تماما برنامجكم الحكومي، سواء في الوالية السابقة أو الوالية 
الحالية، اللي هو كيتعتبر عن مجموعة ديال النوايا ملا تتكلمون عن 
تحسين الجودة، تكون عندنا بعد الجودة عاد نتكلمو على التحسين، 
تكافؤ الفرص أو تحسين الحكامة تكون عندنا الحكامة عاد نتكلمو على 
التحسين ديالها. وبعد اإلستماع ديالي للتدخل ديال الفريق اللي سبقني 
الفريق املحترم، واللي كنضم ليه صوتي، اليوم السيد رئيس الحكومة، 
أشنو بقى ليا ما نقول أنا اللي في املعارضة؟ إذن اليوم خاصنا نكونو 
واضحين مع أنفسنا شكون اللي مسؤول على هاد ال�ضي اللي وصلنا ليه 

بعد سبع سنوات؟

فايسدافا5ئيس:

اإلنصات من فضلكم.

فان ئبافايسدامحاداأش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ة:

املوضوع  هاد  كناقشو  اللي  الحكومة،  رئيس  السيد  الوقت  ..وفي 
هذا، في الوقت اللي كناقشو هاد املوضوع هذا، هناك مناطق محاصرة 
بالثلوج واألمطار، هناك مدارس مغلقة وغارقة في الثلوج، ودراري ما 
تيقراوش، وعالش تنقولو ليكم دائما كل منطقة، منطقة خاص تكون 
عندها الخاصية ديالها، ما�ضي ضروري نديرو العطلة في نفس الوقت، 
الحكومة السابقة دارت واحد التجربة وعاودات تراجعات عليها، ما 
ديالها،  التفعيل  الجهوية،  خاص  بأنه  كنقولو  هنا  عالش،  عرفناش 
تفعيل حقيقي بإعطاء املسؤولين الجهويين سلطة القرار، ما�ضي تبقى 

كلها في الرباط.

السيد رئيس الحكومة، عندي مجموعة من اإلحصائيات ما غاديش 
كتبين  واللي  ديالكم،  باإلحصائيات  نكتفي  غادي  ولكن  ليها،  نتطرق 
بأن نسب عدم اإللتحاق باملدرسة، ال زالت قائمة إلى غاية اليوم وهي 
نسب مقلقة فعال، ألنها تسهم في املزيد من تفريخ األمية داخل املجتمع 
ديالنا. العالم القروي، السيد رئيس الحكومة، املعضلة تزيد استفحاال 
حين نستحضر العالم القروي. التعليم بالعالم القروي السيد رئيس 
اإلختالالت  العديد من  هناك  إذن  مزرية،  يعيش وضعية  الحكومة، 
إلى  التربوية والتعليمية ذات طابع مادي وبنيوي وبشري، فباإلضافة 
كل النسب املئوية اللي تحددثو عليها وتحدثنا عليها، فالواقع املر للحل 
الترقيعي الذي لم تجدوا له حال بعد، هو املتمثل في املشكل ديال األقسام 
املشتركة التي تدمج فيها مستويات متعددة على حساب جودة التعليم 
والتعلم، والظروف املناخية التي تتم فيها الدراسة. وفكرة السيد رئيس 
اللي هي فكرة مهمة، ولكن  اللي هي املدارس الجماعاتية،  الحكومة، 
غادي  اللي  الناس  التدبير، خص  يخص  فيما  يعني  ديالها،  املواكبة 
يكونو مع التالميذ، اللي غادي يكونو من 10 سنين ل 15 عام يكونو في 
املستوى باش يربيوهم مزيان، ألنه كتعرفو بأنه باقيين صغار. وحصيلة 
األمازيغية السيد رئيس الحكومة، في املدارس حصيلة هزيلة، بحيث 
كنالحظو تقلص عدد األساتذة وأيضا تقهقر في مجال تدريس األمازيغية.
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الحكومي  البرنامج  إلى  الحكومة  رئيس  السيد  بكم  نرجع  وغادي 
للوالية السابقة والوالية الحالية، حيث التزمتم وقدمتم في هذه الغرفة، 
وعلى مرأى ومسمع كل املغاربة سنة 2012، تمت تالوة البرنامج الحكومي 
بما  اإلجتماعية،  البرامج  وتفعيل  بتطوير  والتزمتم  األولى،  ألغلبيتكم 
يضمن الولوج العادل للخدمات األساسية خصوصا التعليم والصحة 
والسكن، ويكرس تضامن وتكافؤ الفرص بين األفراد والفئات واألجيال 

والجهات.

املدخل األول السيد رئيس الحكومة، فيما يخص البرنامج هذا، 
تكلمتو على أنه ركزتو على أنه بالنسبة ملنظومة التربية والتكوين، على 
العمل على إعادة الثقة في املدرسة العمومية، والتصدي لظواهر مشينة 
الجن�ضي،  والتحرش  واملخدرات  كالعنف  املؤسسات  داخل  انتشرت 
وأيضا جبتو في البرنامج ديالكم، هو حكامة قطاع التربية الوطنية عبر 
تعميم التمدرس ومحاربة ظاهرتين: ظاهرة الهدر املدر�ضي والتكرار. وهاد 

ال�ضي كلو مازال السيد رئيس الحكومة.

وأيضا في البداية ديال هاد الوالية في سنة 2017، أيضا قدمتم 
البرنامج الحكومي وارتأيتم أن املدخل األول في قطاع التربية والتكوين 
هو العمل على تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص، وأيضا قدمتو واحد 
املجموعة ديال التصريحات والنوايا. لكن في األخير املغاربة لم يلمسوا 
أي تغيير بما التزمتم به السيد رئيس الحكومة، سواء في الوالية السابقة 
أو الوالية الحالية، وبالتالي نسائلكم السيد رئيس الحكومة، حول ما 

حققتم وأنجزتم بخصوص هذه الوعود التي قدمتم للمغاربة.

السيد رئيس الحكومة، األسر املغربية تطلب منكم أو تطرح عليكم 
أسئلة واضحة وتطلب منكم أجوبة واضحة، هل فعال ما تزال مدرستنا 
تضطلع بدورها في تعليم ابناء بالدنا على النحو األمثل؟ هل تربي املدرسة 
أجيال قادرة على اإلسهام في ترسيخ مجتمع مواطن؟ هل تعد األفراد 
لولوج الحياة املهنية على أكمل وجه؟ هل تنجح فعال في لعب دورها 
كفضاء لتكافؤ الفرص وتعميم املعرفة؟ وملاذا لم تستطيعوا إيقاف 
والساعات  الخصوصية  الدروس  مجال  في  العارمة  الفو�ضى  نزيف 
اإلضافية السيد رئيس الحكومة؟ هيئة التدريس السيد رئيس الحكومة، 
تطالبكم بتصحيح وضعها داخل املنظومة، حيث تسائلكم، هل قدر 
املدرسات واملدرسين هو أن يكونوا ضحايا الالعدالة اإلجتماعية، إلى 
أي حد وصل اإلحساس لدى املدرسات واملدرسين باإلحتقار مقارنة مع 
باقي موظفي القطاعات الحكومية األخرى؟ هل ال زالت هيئة التدريس 
في التعليم العمومي تثق في املدرسة العمومية؟ ملاذا ال يزال تالمذتنا 
يعانون ضعفا حادا على مستوى اللغات؟ ملاذا يتم تعريب املواد العلمية 
باملدرسة العمومية وحدها دون القطاع الخاص؟ وتساؤل آخر حول 
التعاقد السيد رئيس الحكومة، التعاقد عفوا نحن مع التعاقد، نحن مع 
ضخ، اليوم عملتو على ضخ 55 ألف أستاذ وأستاذة في املنظومة، احنا 
تنطالبو بجودة التكوين واملدة ديال التكوين السيد رئيس الحكومة، غير 
كافية، بغينا هاد الهيئة ديال املدرسين واملدرسات سواء القداماء أو 

الجدد نضمنو ليهم اإلستقرار املادي واإلستقرار النف�ضي.

ونرجع بكم لبرنامج »تيسير« السيد رئيس الحكومة، والتقرير ديال 
املجلس األعلى للحسابات تكلم بأنه 2015 و2016 لم يصرف الدعم 
أو امليزانية املخصصة لدعم »تيسير«، فيما يخص امليزانية املخصصة 
بأن  نقر  أن  البد  وأيضا  جدا،  وهزيلة  هزيلة  نعتبرها  العلمي  للبحث 
مؤسسات التكوين املنهي ال تحترم الجهوية، ال تحترم العدالة املجالية، 
بحيث أنه هاد املراكز ديال التكوين هي اللي تتعطي الفرصة للطلبة 
اللي تيتكونو لولوج الشغل، والجهات اللي ما فيهاش هاد املراكز راه هي 
محرومة من هاد الشغل هذا. إذن اإلجراءات املصاحبة للتعليم بالتعاقد 
ضرورية السيد رئيس الحكومة. بالنسبة للتعليم العالي مغاديش نتكلم 
عليه كثير، ولكن غادي نقول واحد الكالم بأنه الحكومة ديالكم لم 
تعمل على تطوير الجامعة واإلرتقاء باستقالليتها في اتجاه جامعة أكثر 

إنتاجية تكون في مستوى رهانات التنافسية الدولية.

وغادي نرجع لواحد املشكل السيد رئيس الحكومة، اللي تيتشكاو 
اليوم  بأكادير وطنجة،  منو خاصة الطلبة ديال كلية الطب وخاصة 
كاين كلية الطب في أكادير وكلية الطب في طنجة على ما أظن، ولكن 
غياب املستشفى الجامعي كيحرم الطلبة من التكوين امليداني والتكوين 
التطبيقي ال�ضي اللي تيخلي أنه خاصهم يمشيو ملناطق أخرى، وكيوقع 

واحد املشكل وبالتالي كنطالبو باش تحلو هاد املشكل هذا.

السيد رئيس الحكومة، لقد جانبتم الصواب حين لم تصبوا جهد 
املغاربة مع  التربية والتكوين، وأخلفتم موعد  حكومتكم على قضايا 
التاريخ حين لم تباشروا عملية تحسين النظام املدر�ضي عبر سياسة 
التربية  ملنظومة  والجهوي  املحلي  الطابع  ترسيخ  على  ترتكز  قطاعية 
والتكوين، وعلى تقوية قابلية منظومة التربية والتكوين للممارسة الجيدة 
على مستوى التدبير والتسيير، من خالل إعادة اإلعتبار لهيئة التدريس، 
وإعادة النظر في وضعها القانوني، وتحديد جريء وعميق إلدارة التربية 
الوطنية، وإعادة التأهيل الشامل لهيئة املدرسات واملدرسين، وتقويم 
الفاعلين  التربوية وإطالع املجتمع ومختلف  للمنظومة  دوري منتظم 

والرأي العام على إنجازاتها ومواطن قصورها، ومكامن قوتها.

هذا املدخل، السيد رئيس الحكومة، بالرغم من أنها وردت هذه 
املداخل من الرغم أنها وردت في تقرير الخمسينية، إال أنها ال زالت ذات 
راهنية والحاجة إليها اليوم أكثر، أكبر بكثير من 2006 سنة صدور هذا 
التقرير، لكن املحظور الذي سقطتم فيه، السيد رئيس الحكومة، هو 
أن التعامل مع إصالح املنظومة التربوية بهواجس ضيقة ال تمت إلى 
املصلحة العامة بصلة، األمر الذي أسقطكم في مجموعة كبيرة من 
األعطاب والتعثرات واألخطاء، التي عرفتها تجربتكم الحكومية السابقة 

والحالية.

فايسدارئيسافلحكومل،

ونحن على بعد 18 سنة من اإلصالح اللي كيتعلق بامليثاق الوطني 
أننا لم نحسن  للتربية والتكوين واملخطط اإلستعجالي، يتأكد عمليا 
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استثمار هذه الفرصة التاريخية، بالنظر إلى طموح ذي الصلة بالتأهيل 
الشامل وهو ما كان يستوجب منكم قبل الدخول في مثل هذا التخبط 
في تدبير القطاع وقبل الشروع في معركة املزايدات السياسية العمل 
على فتح تحقيق. وهنا، السيد رئيس الحكومة، نطلب منكم أن تعملوا 
على فتح تحقيق دقيق وشامل حول طريقة وكيفية تدبير املشروعين 
اإلصالحيين السابق ذكرهما داخل قطاع التربية الوطنية، على قاعدة 
كان هو شعاركم  الذي  الفساد  باملحاسبة، ومحاربة  املسؤولية  ربط 
الرئي�ضي، خاصة وأن املجلس األعلى للتربية والتعليم مدكم بمختلف 
التقارير والخالصات واإلستنتاجات ذات الصلة بمدخالت ومخرجات 

املشروعين.

وفي عالقة بموضوع اإلصالح، السيد رئيس الحكومة، نطلب منكم 
اإلستراتيجية  بالرؤية  والحالية  السابقة  حكومتكم  لعالقة  التطرق 
الحالية بكل وضوح أمام كافة املغاربة، هل هي رؤية من صميم إنجازكم 
وتتحملون فيها املسؤولية الكاملة؟ أم هي ممالة عليكم وبالتالي فأنتم 
ملزمون فقط بأجرأتها على أرض الواقع حتى نتمكن من تفادي وضعكم 
امللتبس، وخطابكم املزدوج الذي اخترتموه منذ أن تقلدتم املسؤولية 
الحكومية والذي من خالله تتملصون من مسؤولية التدبير والتسيير 
وتحتفظون ألنفسكم في نفس الوقت بالقيام بدور املعارضة من خالل 

جزء من أغلبيتكم وأدرعكم اإلعالمية والتواصلية.

السيد رئيس الحكومة، إن الفرصة املتاحة اليوم، الفرصة املتاحة 
لتجديد مدرستنا يجب أن تستثمر في اتجاه الدخول في زمن جديد، 
الزمن الفعلي والنتائج امللموسة، ال زمن النوايا، وهو ما يمر بالضرورة 
عبر املزيد من التعبئة حولها وتوفير الوسائل الالزمة وتقوية انخراط 

األسرة التربوية في مشاريع تنميتها.

تعاقد جديد  إرساء  للجميع، يستدعي  إن نجاح مشروع مدرسة 
الحكومة،  رئيس  السيد  التدريس  هيئة  وهنا  التدريس،  هيئة  مع 
نطلب أن تعطاها العناية الالزمة، أن تكون في صلب اإلصالح، هيئة 
السيد  في صلب اإلصالح  يكونوا  2 كيخصو  والتلميذ هاذو  التدريس 
رئيس الحكومة، مع تعزيز سبل تقدم الثقة في املدرسة املغربية، ذلك 
أن األسرة التربوية ما فتئت تثابر وفي ظروف صعبة أحيانا على إنجاح 

أجيال توجد في عهدتها.

فايسدارئيسافلحكومل،

 تنطالبو منكم أيضا باش تهتمو أكثر بالعالم القروي، السيد رئيس 
ولكن  واملدرسات  املدرسين  هيئة  التدريس،  هيئة  اهتمام  الحكومة، 
أيضا باألسر بالعالم القروي، التي تعاني األمرين بين يعني باش يصيفطو 
أوالدهم للمدرسة أو باش يوفرو ليهم الشروط، أو على مجانية التعليم 
باش نكمل السيد رئيس الحكومة، اليوم التعليم راه ما�ضي باملجان، راه 
التالميذ كيخلصو الرسوم، راه كيخلصو العرام ديال الكتب والكراسات 
والتقارير. احنا اليوم املواطنين املغاربة تيطالبو بتعليم ذي جودة وهما 

مستعدين، ولكن إيال ما أعطيناهم والو ما يمكنش نطلبو منهم األداء، 
شكرا لكم، والسالم عليكم، شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيد الرئيس، املتدخل األول باسم فريق التجمع الدستوري، 
السيد النائب حسن عكاشة. شكرا السيد الرئيس، السيد النائب ال�ضي 

عكاشة تفضل مرحبا بك.

فان ئبافايسداحيناعك ش :

شك5فافايسدافا5ئيس،

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكومل،

فاي ىةا فايسدفتافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

ديال  الكالم  نستحضر  أن  البد  التعليم،  على  نتكلمو  باش  أوال 
جاللة امللك، في الخطب اللي دار في هاد السنوات األخيرة، التعليم أول 
مشكل عشنا في التعليم بدا من اإلستقالل، وهو سياسة التعليم، أو 
دخلنا السياسة في التعليم، وبقينا حكومة من بعد حكومة كنغيرو 
البرامج والهدف الواحد هو التعليم ما�ضي املواطن املغربي. ولهذا إيال 
كنا غنديرو �ضي حاجة اليوم السيد رئيس الحكومة، أو كاع اللي جا 
في الكالم ديالكم ما يمكن لينا إال نصفقو عليه أو ندعموكم فيه، وهو 
نخرجو السياسة من التعليم، أو نطالبو أن التعليم ديالنا يكون التعليم 
اللي غادي يسمح بالتفتح لهذاك التلميذ أو ذاك الطالب املغربي، يسمح 
لهذاك الطالب املغربي أو ذاك التلميذ املغربي أن يكون غذا في واحد 
املجتمع اللي غادي يسمح ليه يكون منافسة مع الغرب، أو ما خصناش 
تكون  لغة  �ضي  التعليم ضد  التعليم وسياسة  ونظام  التعليم  نديرو 
فرنسية أو إسبانية أو إنجليزية، خاصنا نديرو التعليم أوال للمغاربة 
بالعربية واألمازيغية، ولكن ما نديروهش ب�ضي لغة أخرى، بالعكس احنا 
في حاجة إلى اللغات، احنا في حاجة إلى التفتح، ألن إيال ما بغيناش هاذ 
اللغات، ما نبغيوش »Boeing« أو ما نبغيوش »Renault« أو ما نبغيوش 
»Peugeot« أو نصنعو السيارات ديالنا، أو نصنعو الطيارات ديالنا أو 
نسدو البيبان علينا، ولكن ما نستطعوش نديروها اليوم، إذن خاصنا 

نحيدو السياسة.

السيد الرئيس الحكومة، راكم أشرتم إليها أو بغيت نزيد نكرس هاذ 
ال�ضي اللي كلتيو، غادي يكون برنامج واحد للمغاربة في التعليم ولكن 
للخصوصيات  نظرا  القروي  للعالم  مقاربة  مقاربتين،  يكونوا  خاص 
ديال العالم القروي، ومقاربة للمدن أو العالم الحضري. السيد الرئيس 
الحكومة، الحل غادي يجي منا، ما نحولوش نستوردو حلول من بلدان 
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أخرى، نستافدو من التجارب ديال اآلخرين، ولكن الحل يجي منا احنايا. 
وراه بدينا في الطريق الصحيح في 2017 خاصنا غير نكملو، السيد رئيس 
الحكومة، مضت سنين واحنا -اسمحو لي على هاذ العبارة- كنكذبو على 
الشعب املغربي، قلنا للشعب املغربي راه كنقريو اوالدك، ولكن احنا ما 
قريناهومش، أعطيناهم دبلومات، مدة سنين واحنا كنقولو للمغاربة 
ضحيو مع اوالدكم، ضحي بحياتك، باإلمكانيات ديالك القليلة من أجل 
تقري داك الولد وال داك البنت ألن غادي ينقذك أو غادي ينقذ نفسه، 
أو منين تخرج ما صابش الشغل، عالش؟ ألن ما كانش واحد النوع ديال 
املالءمة ما بين التعليم وسوق الشغل، فإيال كنا غادي نحتاطو من �ضي 
حاجة وهو نحتاطو من �ضي برنامج اللي غادي يكون théorique، كونوا 
عمليين، نكونوا أو باش نكونوا عمليين احنا عندنا كفاءات في التعليم 
الحمد هلل، ولكن في نفس الوقت خاصنا نطالبو من خبراء مغاربة في 
ميادين أخرى من غير التعليم إيال بغينا نوصلو لواحد النتيجة اللي 

غادي تكون صالحة.

الدور ديال النقابات، النقابات فيها رجال وطنيين حقيقة، ولكن 
ديال  املصلحة  أن  الوقت  حان  كبيرة،  مسؤولية  عندهم  النقابات 
التلميذ تدوز قبل املصلحة ديال املعلم، ألن هذاك املعلم بنفسو راه 
كينقصش  ما  وهذا  إذن  أخرى،  مدرسة  في  كيقراو  كيتعلمو  أوالدو 
من روح الوطنية ديال هاذ الناس، بالعكس املعلمين كيضحيو وأنا 
كنشوفهم في العالم القروي، املعلم كيدير 5 كيلومتر على رجلو باش 
يم�ضي يقري، تحت الشتاء هذا راه خاصنا نديرو ليه امليدالية أو خاصنا 
نعاونوه ولكن في نفس الوقت خاصها تكون واحد الصرامة في السياسة 
ديالنا، وباألخص في تطبيق السياسة ديالنا اللي غادي نديرو، واللي 
غادي نديرو جميعا، ألن اسمحوا لي إخواني أخواتي، فهاذ القضية ما 
فيها ال معارضة، وال أغلبية، وال حكومة وال برملان، فيها املغاربة أو املغرب 
كلو، ألن التعليم هو اللي غادي يصنع املجتمع ديال غدا، التعليم هو 
اللي غادي يجعل أن املغرب يبقى في اإلستقرار وال ال، التعليم هو كل 

�ضيء وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

الدستوري،  التجمع  فريق  باسم  دائما  النائب،  للسيد  شكرا 
املتدخلة الثانية السيدة النائبة خديجة الزياني.

فان ئبلافايسدةاخد جلافازي ني:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكومل،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

ابتداء من سنة 2000 دخل املغرب منعطفا جديدا على مستوى 

خطاب ومنهجية اإلصالح، بدءا بامليثاق الوطني للتربية والتكوين الذي 
وأخيرا  اإلستعجالي  بالبرنامج  ومرورا  لإلصالح،  دستور  آنذاك  اعتبر 
التأكيد  بعد   .2030-2015 اإلستراتيجية  الرؤية  محطة  إلى  الوصول 
على املوت السريري للتعليم باملغرب، هاته الرؤية اتخذت كشعار لها 
من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واإلرتقاء، وكذا رفع شعار من أجل 
مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص. السيد رئيس الحكومة، إلى أي حد 
ينسجم مضمون الرؤية مع هاته الشعارات؟ هل الرؤية تشكل قطيعة 

مع املخططات السابقة لإلصالح أم استمرارية لها؟

يندرج هذا السؤال الذي طرح اليوم السيد رئيس الحكومة، حول 
الحاصلة  القناعة  سياق  في  التعليم،  إلصالح  الحكومة  إستراتيجية 
لدينا جميعا بكون املستقبل بين أيدينا. هذا املستقبل الذي ال يمكن 
أن يتحقق إال عبر منظومة تربوية ناجعة تؤهلنا إلى إدماج كل الطاقات: 
أوال بهدف تجاوز تأخر اإلندماج في اقتصاد املعرفة؛ وثانيا في اتجاه 
لإلنتقال من  بالنسبة إلقتصادنا  كأفق ممكن  تناف�ضي  اقتصاد  بناء 
الوضعية البسيطة إلى وضعية بلدان اإلقالع اإلقتصادي. إذن مسألة 
اإلصالح تطرح نفسها اليوم بقوة، ألن املنظومة التربوية ككل تشكل 
املستقبل. وهي منظومة  اليوم موضوع رهان حاسم لكسب رهانات 
تتسم بالكثير من التعقيد وبعدد من مظاهر القصور، وال يعوزنا السيد 
فالخطب  التربوية،  ألوضاعنا  الدقيق  التشخيص  الحكومة،  رئيس 
امللكية أشارت إليها بوضوح وكلنا على وعي بها. ما يعوزنا في الحقيقة هو 
ضرورة التمييز بين الوعي بضرورة اإلصالح ومنهجية اإلصالح، فمنهجية 

اإلصالح تقت�ضي أوال:

منظور  خالل  من  التربوية  املنظومة  مع  التعاطي  ضرورة   ..1
والجامعي  والثانوي  واإلعدادي  األولي  التعليم  من  يجعل  شمولي، 
على  حلقة  تهيمن  أن  دون  البعض  بعضها  يكمل  متكاملة،  حلقات 
أخرى. فاإلصالح هو إصالح ملسار تربوي، ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى 
قانون إطار للمنظومة التربوية تنير لنا الطريق، وتفرض نفسها على كل 

املتدخلين في القطاعات التربوية؛

ضرورة التمييز بين الزمن السيا�ضي والزمن املدر�ضي، فاألول  ..2
ال  ولذلك  طويلة.  إستراتيجية  عبر  ممتد  والثاني  الزمن،  في  محصور 
يعقل أن ال نستفيد من التراكمات اإليجابية، وأن ال يعتبر كل مسؤول 
في  نقع  تربوية، حتى ال  إستراتيجية  إطار  يعمل خارج  أنه  القطاع  في 
اإلرتجال وتغليب النظر في كل ما هو هيكلي وإستراتيجي كما كان يحدث 
في السابق، فالبد من تواصل بين السياسات إلحداث تراكم إيجابي في 

املنظومة التربوية؛

ضرورة التعاطي مع ورش املدرسة بخلفيات سياسية ذات  ..3
أفق واسع، فالبد من حوار هادئ والبد من جرأة كذلك، ونحن نتعاطى 
مع قضايا عدة مثل مجانية التعليم، البرامج واملناهج. فهذه القضايا 
تعبرعن نفسها من خالل مواقف سياسية من خارج املنظومة التربوية، 
ولكنها ترخي بظاللها على السياسات العمومية، وكانت دائما هي السبب 
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األوان  آن  لقد  التربوية.  للمنظومة  العميقة  اإلصالحات  تأجيل  في 
للحديث بصراحة وبموضوعية في إطار نقاش عمومي عن هذه املنظومة 

داخل إطارها وليس خارجها؛

وأخيرا، ال إصالح بدون إشراك حقيقي لنساء ورجال التعليم  ..4
في خطط اإلصالح، وال إصالح بدون إعادة اإلعتبار لألطر التربوية بل في 

ظل تبخيس مجهودات... شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيدة النائبة. الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان، 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
الوحدةا فاتع ىاسل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكومل،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

إخوفنياأخوفتيافانوفب،

نناقش اليوم بطبيعة الحال، قطاعا إستراتيجيا وحيويا نعتبره في 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، قضية جوهرية وأساسية بعد 
الحكومة،  رئيس  السيد  لي  اسمحوا  البداية،  وفي  الوطنية.  القضية 
أن أتقدم لكم ولحكومتكم بتهاني الحارة على نجاحكم في تجاوز حالة 
البلوكاج، بل محنة البلوكاج. دام أكثر من 4 أشهر، بعد البلوكاج األول 
ديال ست شهور، عمر الحكومة مازال ما وصلش عام، والبلوكاج عشر 
شهور، إذن أي عشرة أشهر من هدر الزمن السيا�ضي، وتوقف قطاعات 
أساسية كقطاع التعليم الذي نناقشه اليوم، وقطاع الصحة وقطاع 
السكنى. فهذا استهتار، واستخفاف وهدر للزمن الحكومي والسيا�ضي 
بصفة عامة، وكذلك لألسف ال نعطي أي قيمة للزمن هذه الجلسة 
تأخرت ملدة ربع ساعة، 15 دقيقة، ال اعتذار وال استقاللة، قبل أسبوع 
في دولة ديمقراطية محترمة تأخر وزير دقيقتين فاعتذر وقدم استقالته. 
احنا عندنا الوقت اللي بغيتي ديروا وسير على هللا، ال قيمة للزمن يعني 
في هذه الدولة لألسف، ويعني عند هذه الحكومة. إذن فهاد التعديل 
لكنه  بلوكاج،  األسباب  عرفناش  ما  املغاربة،  انتظره  الذي  الحكومي 
توج أخيرا بمزيد من التقنوقراط مع تعزيز ظاهرة الصباغة السياسية، 
األمر الذي يؤدي حتما إلى إضعاف العمل السيا�ضي ومكانة األحزاب 

السياسية ودورها الدستوري.

السيد الرئيس، ال حاجة لتذكيركم أال مستقبل لوطننا وال تنمية وال 
تقدم إيال عبر مدخل وحيد وهو تعليم وطني يتسم بالجودة والنجاعة، 
فمستقبل األمم يبنى دائما على أعمدة التعليم، وإذا ضعفت األعمدة 

ووهنت فإن البناء يكون هشا، والحال أننا اتبعنا بطبيعة الحال، تعبنا 
في التردد أمامكم وأمام سابقكم في مناسبات عدة وبعبارات متعددة، أن 
وضعية التعليم ببالدنا كارثية وبكل املقاييس. السيد رئيس الحكومة، 
أن العرض ديالكم والجواب ديالكم لن يكون بطبيعة الحال شافيا 
بالنسبة لنا، نحن أوال في حزب االستقالل وفي الفريق ومنتمين إلى سلك 
التعليم نعيش عن قرب وضعية التعليم بكل فئاته ومراحله، وضعية 
التعليم في وضعية يرثى لها، وبالتالي بدءا من االبتدائي اإلعدادي الثانوي 
العالي، فالتعليم اآلن عندنا لألسف هو أنه ال ينتج إال العطالة وال ينتج 
إال األميين أو أشباه األميين، في غياب أي استراتيجية واضحة قادرة على 
صياغة الوصفة السليمة إلنقاذ التعليم ببالدنا. فعال منذ االستقالل 
واملغرب يتخبط في استراتيجيات مرة فرنسية، مرة انكلوساكسونية، 
مرة كندية، مرة أمريكية، ولم يستقر الرأي على استراتيجية مغربية-
مغربية %100، ألنه الدول التي تقدمت بتعليم ناجح وهادف، الدولة 
التي تقدمت وفرت للتعليم ميزانية ضخمة، وفرت للبحث العلمي ميزانية 
ضخمة والعناية برجال التعليم، وأسر التعليم بصفة عامة، فاحنا بل 
وأكثر من ذلك الدول التي تقدمت لم تلجأ إلى استعمال لغة املستعمر 
أن تعلمت انطلقات بلغتها، الدول: ال اليابان، وال الصين، وال روسيا، 
وال االتحاد السوفياتي سابقا وال تركيا، أي دولة متقدمة إال وأنها تدرس 
اعتمدت اللغة األم لسان أهلها، فلألسف نحن دائما ظلينا أوفياء للغة 
املستعمر، اللغة الفرنسية رغم أن اللغة الفرنسية في الترتيب العلمي 
التكنولوجي رقم 16، واآلن تقرر تدريس اللغة الفرنسية في االبتدائي، 
اللغات  ندرسوش  ما  عالش  االنجليزية؟،  اللغة  ندرسوش  ما  عالش 
األخرى الحية املنتجة للتكنولوجيا في العالم؟، ملاذا بقينا أوفياء للتبعية 
املتخلفة ما عدا فرنسا،  الدول  الفرنسية، والفرنسية ال تنطقها إال 
وشوفو هادوك الدول اللي كتنطق اللغة الفرنسية شحال كتكالصا؟، 
إذن احنا نكرس التخلف ونكرس التبعية وغادي نبقاو هكذا إذا لم 
وكونوا  األمازيغية  عندنا  القرآن،  لغة  فعندنا  التدريس.  لغة  نراجع 
على يقين وبشهادة املفتشين الذين واكبوا عملية التعريف في بداية 
الثمانينات، أشهدوا كلهم وأقروا بأنه التحصيل كان أكبر بكثير من اللغة 
الفرنسية، ولكن تحركت دروب ديال التبعية فأوقفت عملية التعريب، 
فلذلك  مستهجنة،  مبثورة  اليوم  ندرسها  التي  العربية  اللغة  وحتى 
اللغة العربية ال تساير  بأنه  اللغة العربية حتى نسوق  تم استهداف 
التكنولوجيا والحداثة والعكس صحيح، أنه األمة اإلسالمية والعربية 
تقدمت في فترة ما باللغة العربية، ابن سينا والقرطبي وغيرهم كلهم 
هؤالء كانوا يدرسون ويدرسون باللغة العربية والدول الغربية اعتمدت 
الترجمة من العربية إلى لغتها. ولألسف نحن نستصغر ونستهدف لغتنا 
هي لغة هللا، لغة القرآن، فلذلك كونوا على يقين السيد رئيس الحكومة، 
ومرجعيتكم واضحة إيال ما رجعناش االعتبار للغة العربية كونوا على 

يقين بأننا غادي نبقاو في مكاننا.

كذلك حين نتحدث عن التعليم اآلن سير أية مدارس فعال كاين 
ميزانية، كاين مجهود ولكن يهدر في الفراغ، فسيروا تشوفوا التعليم في 
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البادية اآلن نحمد هللا على أمطار الخير والثلوج، ولكن كن على يقين 
كم من مدة، كم من شهر سينقطع أبناؤنا عن الدراسة بسبب الثلوج 
واألمطار وغياب النقل املدر�ضي الذي يستحيل أن يلج تلك املدارس 
النعدام املسالك الطرقية املؤدية إلى ذلك؟، بل وأكثر من ذلك اآلن 
اآلباء في الجبال اللي فيهم الثلوج واألمطار راه ما كيعطيوش اوالدهم 
غادي  فين  املراحيض  يعني  عندهمش  ما  ألن  الصباح  في  السوائل 
يمشيو، فلذلك كيمشيو صايمين ياكل الخبز وحتى أتاي يأجلو، فلذلك 
العالم  في  بالتعليم  العناية  أنه البد من  نكونوا صرحاء  باش  السيد 
القروي، والبد من العناية بالتدفئة، سير تشوف األقسام، اللي بعض 
األقسام ما عندهمش األسقف، وما عندهمش النوافذ وما عندهمش 
البيبان ونحن نتحدث عن إصالح التعليم وهدر ميزانية كبيرة، ما كاين 
ال إصالح ال والو، غياب الطرقات، غياب النقل غياب املطاعم، قلة 
الداخليات وضعف جودتها، غياب املاء والكهرباء في العالم القروي، 
هنا كنجيوا كذلك بال ما نمشيو لداك ال�ضي البيداغوجي واملسائل اللي 
نهضر على اللوجيستيك األساسيات، جئت السيد رئيس الحكومة عند 
التعليم العالي والبحث العلمي فقلتم بالعبارة البد أن أشير وباقتضاب، 
حين وصلتم إلى فقرة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أنه أساس 
تقدم البلدان هو التعليم العالي والبحث العلمي، فأي إصالح نتحدث 
عنه في غياب العناية باملوارد البشرية، وهنا البد أن أقف دقيقة السيد 
الرئيس، أن أشيد بالدور الكبير الذي تقوم به األطر التربوية ال في التعليم 

االبتدائي، وال الثانوي، وال التعليم العالي وال التكوين املنهي وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة للسيدة النائبة غيثة الحاتمي باسم 
الفريق الحركي.

فان ئبلافايسدةاغس لافلح تاي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكومل،

فايسدةافاوزي5ة،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

كما نعرف أن التعليم يوجد في وضعية متردية حتى ال نقول كارثية، 
هذا الوضع ما جاش أو نزل اآلن، ولم تتسبب فيه الحكومة الحالية، 
بل جاء نتيجة السياسة التعليمية وإصالحات كان نهايتها الفشل، ضاع 
التعليم بين إصالح بطيئ وإصالح استعجالي، كما أن جل اإلصالحات 
تعاملت مع منظومة التعليم كوحدة منفصلة ومنعزلة عن التطورات 
األخذ  ودون  بالدنا،  عرفتها  التي  والثقافية  واإلقتصادية  اإلجتماعية 

الطين  زاد  ومما  ومبادئنا.  قيمنا  على  الدولية  املؤثرات  اإلعتبار  بعين 
بلة، تسييس التعليم بمحاولة وضع قطيعة مع املستعمر في اإلبتدائي 
والثانوي وترك الطلبة في متاهات عند الحصول على البكالوريا، أو الحد 
في الفلسفة كمدخل لالنفتاح على الرأي والرأي اآلخر، وغيرهما من 
القرارات التي أبانت عن فشلها. هل خلقنا شباب قادر على التعامل مع 
النموذج التنموي الجديد الذي جاء في خطاب صاحب الجاللة؟ الكل 
يعرف معيقات التعليم، والتي كان من املؤشرات التي جعلت املغرب 
يصنف في الرتبة 123 دوليا، ولكن ما هو البديل؟ كيف يمكننا الخروج 

من هذا النفق؟

في البداية، نحن في الفريق الحركي نعتبر أن مجانية التعليم خط 
أحمر، ال يمكن أن يكون التعليم مادي، وهنا أذكر املثل املعروف: )لوال 
باألسر  األمر سيتعلق فقط  أن  العلم(، وقضية  الفقراء لضاع  أبناء 
امليسورة مردود عليه، ما هي معايير تحديد هذه األسر؟ واألمثلة كثيرة 
لدينا سواء في املنح أو »الراميد« وغيرهما، حيث يستفيد امليسورين 

أحيانا، ويهمش الفقراء متوسطو الدخل؛

ثانيا مبدأ التعاقد، أعطى نوعا من األمل للقضاء على الخصاص 
البطالة،  الذي يعرفه هذا القطاع من ناحية، وامتصاص �ضيء من 
ولكنه جاء مبثورا. فبالنسبة للتكوين وتأهيل أساتذة والذي ال يرقى 
للرفع من جودة التعليم، كما أن غياب الضمانة بالنسبة للمتعاقدين 
الستمرارهم في عملهم لعدة سنوات ألقت بظاللها حيث مزاجية بعض 
في خوف دائم على مستقبلهم، وبدأت األمثلة  املسؤولين ستجعلهم 
تظهر كاألستاذ في ورزازات، واألستاذة بجهة الرباط التي تم اإلستغناء 

عنهما بجرة قلم. كيف نجود التعليم بأساتذة في منظومة ضبابية؟.

ظل  في  املركزي  التدبير  عقلية  تجاوز  الضروري  من  أصبح  لقد 
الحديث عن األكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية في إطار الجهوية 
املتقدمة كما ينص عنها الدستور، ومن بين اإلجراءات التي نعتقد في 
الفريق الحركي أنه يمكن أن تساهم في تجويد منظومة التعليم، نذكر 
دعم  في  املنتخبة  الهيئات  أدوات  تعزيز  الحصر  ال  املثال  سبيل  على 
ثم  واألقاليم  العماالت  مجالس  ثم  الجهوية  باملجالس  بدءا  التعليم 
مصدر  األستاذ  واعتبار  والبرامج  املناهج  تجديد  املحلية،  الجماعات 
املعلومة واملنهج. وهنا أريد أن أشير إلى األمازيغية، وكيف يمكن القضاء 
على عرقلة مسارها الحالي؟ كيف يمكن تجديد املسار ونشر األمازيغية؟ 
توحيد منظومة األجور واعتماد الترقية باملردودية، وكذلك تنزيل الرؤية 
اإلستراتيجية وجعلها ملزمة للقطاعات الحكومية والجماعات املحلية، 
اعتماد الرؤية اإلستراتيجية على الكفاءات البشرية املؤهلة والتي راكمت 
في صيغة مركبات  الجماعاتية  املدارس  تجارب ميدانية مهمة، دعم 
تربوية تضم التعليم األولي، واإلبتدائي، واإلعدادي والتكوين املنهي مع 
تجميع الدعم اإلجتماعي الخاص بالداخليات والنقل املدر�ضي؛ األخذ 
بعين اإلعتبار خصوصيات الجهات واملناطق الجبلية والقروية؛ دعم 
التوجه املدر�ضي واملنهي انسجاما مع توجهات السياسات العمومية في 
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مجال التشغيل؛ إعادة النظر في القوانين املنظمة للتعليم الخصو�ضي 
ليستجيب للسياسات العمومية في مجال التشغيل؛ ترحيل اإلنتساب 
إلى ميزانية األكاديميات؛ التحفيزات املادية  العامة  املالي من امليزانية 
للشغيلة التعليمية ومحيط العمل وإشراك األساتذة والجمعيات آباء 
التالميذ في اإلصالح، يجب أن يكون هناك إصالح تشاركي؛ إعادة النظر 
في برامج وطرق التكوين والتكوين املستمر لألساتذة واملوارد البشرية 
التي لها عالقة بمنظومة التعليم، من أهم الدعامات لجودة التعليم في 
غياب تكوين جيد ال يمكننا أن نتكلم عن جودة التعليم؛ إعادة النظر في 
الهيكلة املركزية للوزارة بشكل يستجيب للمهام الجديدة للوزارة تماشيا 
مع إحداث األكاديميات الجهوية في إطار ورش الجهوية وإنسجاما مع 
الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح؛ املواكبة واملصاحبة والتكوين للمسؤولين 
الجهويين إلرساء الرؤية اإلستراتيجية وعدم اإلقتصار على إصدار مذكرة 
توجيهية وإلزامية ال تسمح باإلبداع واإلجتهاد؛ احترام ميثاق املسؤولية 

املوقع من طرف جميع املسؤولين بقطاع التعليم.

والسؤال العريض املطروح، هو أي تعليم نريد؟ وما هي الغاية منه؟، 
اإلجابة عن هذا السؤال تقت�ضي كمنطق اعتبار التعليم قضية مجتمع 
تتجاوزالظرفيات اإلنتخابية واملزايدات السياسية، يجب الفصل بين 
التعليم والسياسة إن أردنا الرقي بهذا املجال وإعادة اإلعتبار للمدرسة 
التعليمي  التخطيط  التربوية واإلدارية، واألهم ربط  العمومية واألطر 
بمخططات املجتمعية األخرى حسب منظور شامل ونسقي في خدمة 
مشروع مجتمعي كلي ومتكامل عوض املنظور التجزيئي والقطاعات 
والتأطيرية  التكوينية  باألبعاد  الكفاية  فيه  بما  واإلهتمام  للمجتمع، 
واستمراريتها ومسايرتها للمستجدات العلمية والتكنولوجية الجديدة، 

وأن يكون اليد في اليد كلنا جميعا من أجل التعليم وجودته، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

بن  السعدية  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
السهلي بإسم الفريق اإلشتراكي.

فان ئبلافايسدةافايعد لابنافايهلي:

فايالماعلسكمالاسع ،

فايسدارئيسافلحكومل،

فاي ىةافاوزرفء،

فاي ىةا فايسدفتافانوفبافملحتبمون،

واسمح ليا السيد رئيس مجلس النواب،

الحكومة، وضع  السيد رئيس  في وضع مساءلة حقيقية،  أجدني 
الرؤية  من  مأخوذة  مضامينه  كل  مأخوذ  متكامل  برنامج  أمامنا 
اإلستراتيجية، وفي علمي على أن هذه الرؤية حظيت بتوافق املجلس 
األعلى للتربية والتكوين، جميع املكونات السياسية والنقابية اللي كاينة 

فيها، بل كاينين نواب هنا اللي صادقوا على املناهج والبرامج اللي فيها 
اللغات، وبالتالي أن هاذ الجلسة ما�ضي هي جلسة لترافع حول املسألة 
اللغوية. قضية التعليم هي قضية مجتمعية، اإلتحاد اإلشتراكي ربطنا 
اإلجتماعية،  الواجهة  في  بالنضال  وإستراتيجينا  الديمقراطي  نضالنا 
وجعلنا من التعليم قضية مركزية أساسية، واعتبرنا على أنها قضية 
مجتمع وكتستقطب كل مجاالته االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والحقوقية، واعتبرنا على أن إصالح التعليم هو إصالح جوهري وأسا�ضي، 
ألنه رافعة للتنمية وللبناء الديمقراطي. املطلوب اليوم، هو مراجعة 
التلميذ،  عند  الصورة  واحد  كتكرس  ألنها  واملناهج،  للبرامج  جذرية 
صورة دونية لذاته، وللمرأة، وملحيطه، وملجتمعه وما كديرش النقد 
الحقيقية خاصها  الشخصية. معركتنا  وما كتنميش  والحوار  البناء، 
تتجه في مضمون البرامج واملناهج ألن التعليم فعال هو القاطرة للتنمية، 
والقاطرة للتقدم والتطور، ما يمكنش انفتحو على اآلخر واحنا بكمين، 
احنا غادي انفتحو ألننا يجب أن نتمكن فعال من لغتنا األساسية ألن هي 
التي تربطنا بهويتنا املمتدة في التاريخ، قبل اإلسالم اللغة العربية كانت 
وتطورت بعد اإلسالم، وأعطت حضارة، وبالتالي فيجب أن نتمكن من 
اللغات الحية كذلك واللغات األجنبية التي تفتح الباب على مصراعيه 
وفي  الصناعي  املجال  في  وللتنافسية  الفكر،  وإلنتاج  املعرفة،  إلنتاج 
املجال التكنولوجي وهذه املعادلة الحقيقية، ألننا نأهلو التالميذ ديالنا.

أنا باملناسبة، أوجه التحية لكل األساتذة واملدرسين اللي كنت وحدة 
منهم، اللي املجهود ديالهم كيأديوه فهاد الساعة، ولكن كينتظرو منا 
حلول جذرية، ما كينتظروش منا أننا احنا نواب األمة نعطيو واحد 
النظرة عدمية على التعليم، احنا خصنا نعطيو أجوبة ملموسة، من 
بأن قضية  اعتبر  املغربي. حزبنا  اإلنسان  في  نستثمرو  أننا  املفروض 
التغيير  في صلب  توجد  أسالكها  بكل  املغربية  املدرسة  وأن  التعليم 
املجتمعي، والرؤية االستراتيجية ما خرجاتش على هاد اإلطار، هي حد 
أدنى يجمعنا، هي التقائية تجمعنا، الكرة عند الحكومة وعند رئيس 
الحكومة، خاصو يفعلها، خاصو يدير لنا مخطط وخاصو يجيب لنا 
القانون اإلطار اللي غادي يترجم هاد الرؤية االستراتيجية إلى مقتضيات 
قانونية ملزمة. ألن شنو العطب اللي كان صاب اإلصالح قبل؟ هو أن 
كل حكومة كانت تتملص، كانت هناك طفرة نوعية في مرحلة التناوب، 
وكانت هناك منتديات لإلصالح، تم تعبئة كل الفاعلين، وكل املعنيين 
باألمر 2002 و2005 ولكن أجهضت، جاء البرنامج االستعجالي وتساءلنا 
عليه، ملاذا لم يساهم البرنامج االستعجالي في تسريع وتيرة اإلصالح؟، 
اللي كان كيستند في داك الوقت على ميثاق التربية الوطنية يعني امليثاق 
الوطني للتربية والتكوين عفوا، هاد امليثاق ألن شنو اللي فشل أنه ما 
طبقش؟، ذلك التوافق الهش، تلك املقاربة االلتقائية التجزيئية لبعض 
املقتضيات اإلصالحية اللي رهنات اإلصالح، ورهنات األجيال، ورهنات 
البالد وما خالتناش نمشيو القدام واحنا اآلن ما زلنا نسائل وضعنا، 
ونسائل واقعنا التربوي، ونسائل اختالالتنا املتعددة ونقول ال لن نفعل، 
الحكومة ملتزمة بأن تأتي بالقانون اإلطار لكي نناقشه ولكي نجتهد فيه 

ولكي نفعله على أرض الواقع.
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ونؤكد في هذا الصدد، على ضرورة تعبئة املجتمع، تعبئة الفاعلين، 
والشركاء  واألسر  واملدرسين  األساتذة  أن  هو  اإلصالح  أفشل  ما 
االجتماعيين لم يساهموا في هذا اإلصالح، اعتبروه غريبا عنهم، وهادي 
كانت نقطة أساسية. نحن كنا في ذلك الوقت، وكنا في الواجهة النقابية 
وفي الواجهة التعليمية تنقولو هذا إصالح ال يهمنا ألننا لم نشرك فيه، 
اليوم نعتبر أن الرؤية االستراتيجية باستشارتها الواسعة التي فتحتها، 
وهيئات  املنظمات  كل  وبحضور  كاملة  الجهات  في  كانت  استشارات 
املجتمع املدني واألحزاب السياسية اللي كاينة هنا ممثلة تما بهيئاتها 
النقابية هي توافقت على الرؤية االستراتيجية، وهي كاينة اآلن مفاصلها 
ورافعاتها 13 هي كاينة اآلن في البرنامج الحكومي. إذن املطلوب هو تعبئة 
كل الفاعلين التربويين، تعبئة األسر، تعبئة الفرقاء، تعبئة مجتمعية 
حقيقية، الناس ما كيعرفوناش آش كنديرو، خصنا نقولو لهم كاينة 
ي تيقول املخطط 

ّ
رؤية إستراتيجية، أنا مع السيد رئيس الحكومة مل

التنفيذي، ولكن املخطط التنفيذي كيخصو يتأطر في إطار هاد القانون 
اإلطار باش يكون ملزم، وباش يكرس واحد الحكامة تدبيرية ناجعة 
وحكامة بيداغوجية أساسية اللي غادي تحاول تعبأ املجتمع كله في 
هذا الورش. ونعتبر في هذا اإلطار أن التكلفة املالية ما غاتكونش املبرر 
لهذا اإلصالح، الدولة ملزمة بأن تقوم بهذه التكلفة وأن تؤدي ثمن هذا 

اإلصالح شكرا.

فايسدافا5ئيس:

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  النائبة.  للسيدة  شكرا  شكرا... 
واإلشتراكية، الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات.

فان ئبلافايسدةاا طالافازه5فءاب5ص ت:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدارئيسافلحكوملافملحتبم،

فايسدةا فاي ىةافاوزرفءافملحتبمون،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
إطار  في  باملغرب  التعليم  آفاق  موضوع  مناقشة  في  واإلشتراكية، 
التعقيب على جواب السيد رئيس الحكومة، وكذلك في إطار النقاش 
الدائر حول مشروع القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي. السيد رئيس الحكومة، اليوم نحن أمام لحظة حاسمة 
ومفصلية في تاريخ بالدنا من أجل إرساء دعائم إصالح هيكلي إلعادة 
تجاوز  عبر  خصوصا  العمومية  واملدرسة  املغربية  املدرسة  في  الثقة 
بذكاء  املتاحة  والفرص  اإلمكانيات  كل  واستثمار  املعيقات  مختلف 
وتعبئة شاملة. أكيد أن هناك مجهودات بذلت من أجل إصالح منظومة 
التربية والتكوين، إال أنه لألسف وضعية التعليم ال زالت تتسم بالطابع 

املتأزم ألن اإلصالح لم يتمكن من ولوج قاعة الدرس.

نقارب  التقدم واإلشتراكية  في حزب  إننا  الحكومة،  السيد رئيس 
لحزبنا  والفكرية  السياسية  واملرجعية  الهوية  من  انطالقا  اإلصالح 
التي  والتحديثي  والتنويري  واملساواتي  الديمقراطي،  بالفكر  املتشبعة 
تؤمن بأن املدخل األساس لإلصالح هي املدرسة واملدرسة العمومية التي 
تتيح التعليم الجيد للجميع. وفي هذا الصدد، سبق وتقدمنا بمقترحات 
عملية تجعل املدرسة العمومية في صلب اإلصالح، وهي متضمنة بشكل 
أخالقيا  أكيد  ملتزمون،  ونحن  اإلطار.  القانون  مشروع  في  متفاوت 
وسياسيا باإلنخراط في هذا اإلصالح املهيكل وهذا الورش الكبير ألن 

التعليم هو أساس تقدم كل الدول.

فايسدارئيسافلحكومل،

اإلمكانيات  مع  التعامل  وجب  فإنه  املالية،  املوارد  بخصوص   
املتاحة بشكل عقالني، واعتماد الحكامة في التدبير مع ربط املسؤولية 
باملحاسبة، والعمل السيد رئيس الحكومة، العمل ثم العمل على تفادي 
أي إجراء من شأنه املس بمجانية التعليم، ليس التعليم إلزامي السيد 
رئيس الحكومة، وإنما التعليم من األولي إلى الجامعي ملاذا؟ ألن مشروع 
القانون اإلطار أتى بفرض رسوم على املواطنات واملواطنين من أجل 
متابعة أبنائهم للدراسة. وهنا نتساءل معكم السيد رئيس الحكومة، 
بالرغم من أن هذا املشروع يؤكد على أنه ال يمكن أن يمنع أي مواطن 
من متابعة الدراسة بأسباب مادية محضة، نطرح السؤال معكم السيد 
رئيس الحكومة، واش احنا في بالدنا عندنا أرقام مضبوطة للفقراء اللي 
كاينين؟ واش احنا فعال قادرين نحددو هاد النسب وال هاد الفقراء؟ 
وقادرين فعال باش نعفيوهم من ديك الرسوم باش اوالدهم يتابعوا 
الدراسة؟ هنا كنشوفو واش فعال الناس استافدو من ديك »راميد«، 
»راميد« السياسة املهمة، واش فعال كاع الناس الفقراء استافدو منها؟ 
واش كاع الناس استافدو من ديك الصناديق اللي الدولة حطاها لهم؟ 
واش كاع الفقراء فعال قدرو يوصلو لها؟ ولكن في التعليم ال مجال السيد 
التعليم حق دستوري  بهذا املوضوع، ألن  للمقامرة  الحكومة،  رئيس 
لكل مواطن ومواطنة، علما أن املدرسة العمومية ما كايمشيو لها غير 
الفقراء، إليا كان الهدف من هاد ال�ضي هو التضامن اإلجتماعي ما بين 
امليسورين والفقراء، فتأكدو السيد رئيس الحكومة، بأن امليسورين 
أصال ما كيمشيوش للمدرسة العمومية، ألن الفقراء هما اللي كيمشيو 
للمدرسة العمومية، وبالتالي ال مجال للوصول لجيوب الفقراء هذا من 
هنا. السيد رئيس الحكومة، يعني فقط ملتمس، ملتمس نلتمسه منكم 
يعني فهاد اليوم في مناقشة هذا املوضوع املهم واملهم جدا، قبل ما 
نتوجهو ألي إجراء أو أي سياسة في التعليم نستحضرو ذاك الفقير اللي 
ما عندو حتى باش يشري ستيلو لولدو إيال تساال ليه، ما بالك يخلص 
عليه رسوم باش يتابع الدراسة ديالو، نستحضرو ذاك الفقير اللي ما 
يتابع الدراسة،  بالك يخلص رسوم باش  قادر يع�ضي حتى والدو، ما 
السيد رئيس الحكومة املواطنين الفقراء حتى هما مواطنين أو عندهم 
حقوق املواطنة كاملة أو كيأديو الواجبات عليهم كاملة، وبالتالي حتى هما 
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من حقهم يشوفو وليداتهم أطر فهاد البالد، من حقهم يشوفو وليداتهم 
مسؤولين فهاد البالد، ما�ضي فقط نحاربو ليهم األمية.

السيد رئيس الحكومة، املدرسة العمومية بعيوبها هي اللي خالتنا 
نكونوا اليوم احنا أمامكم هنا، وبالتالي ال مجال إلصالح هاذ املنظومة 
من جيوب الفقراء، ألن اإلصالح فعال يحتاج إلى تعبئة موارد مهمة ولكن 
وأستسمح  وأعتذر  الحكومة،  رئيس  السيد  الفقراء  من جيوب  ليس 
إن تكلمت بهذه النبرة، إلن حزب التقدم واالشتراكية دائما كان يدافع 
على الطبقات الكادحة اللي فهاد املجتمع، أو ما�ضي فقط يدافع عليهم، 
أنا كندافع  لهذا  الفئة  لهاذ  أنني كنتمي  وإنما أعضاء فيهم ويشرفني 
عليها بهاد الحرقة، ألن فعال الفقراء ربي اللي عالم بهم، ما جاش الوقت 
بأننا نصلحو التعليم من جيوبهم السيد رئيس الحكومة. نتمناو أن هاذ 
املسألة هادي في ديك القانون اإلطار اللي فيه واحد املقتضيات مهمة 
ومهمة جدا ما تبقاش ديك النقطة السوداء في املادة 48 وشكرا السيد 

رئيس الحكومة، وأستسمح.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي.

فان ئبافايسدامصطفىافاشن  ي:

تحية واحترام، شكرا لكم السيد الرئيس على 60 ثانية، هاذ املرة 
بأن  الحكومة، من يسمع كالمكم سيقول  رئيس  السيد  فينا.  تهليتو 
الكل بخير، والتعليم بخير أو اوالدنا قاريين مزيان، لكن ما يفند كالمكم 
في البداية هو مؤشر التنمية البشرية اللي زاد نزل، وصل ملستوى غير 
اللي  النقاش  فهاد  واملعارضة  األغلبية  أن  الغريب  مالحظة،  مقبول. 
داز متفقين، دائما نفس le constat، أو في نفس الوقت كنتوافقو في 
املجلس األعلى للتعليم، أو كنجيو هنا كنتزايدو على بعضيتنا؛ ثالثا منين 
تنصادقو على القانون اإلطار أو كنجيو هنا كنقولو العكس، أو بغينا 

املغاربة ما يدوخوش.

السيد رئيس الحكومة، ملو املغاربة ملو كالمكم على اإلصالح، ما 
الحقيقية إلصالح  السياسية  اإلرادة  لديكم  ليست  إصالح،  بو  كاين 
التعليم، أو ما�ضي كلنا مسؤولين، الحكومة هي اللي مسؤولة ألن هي 
كتدبر الشأن العام، ما بغيتوش مع األسف أوالد املغاربة يقراو ويفهمو 
أو يوعاو، تم تدمير املدرسة العمومية والجامعة العمومية وتم التفكيك 
وكأمثلة ألن  ترقيعية،  بحلول  تتكتفيو  ديالها. وعوض إصالح شامل 
الوقت ما كيكفيش، توظيف أساتذة بالعقدة، الحد من االكتظاظ 
الهشاشة وعدم اإلستقرار، واألخطر من ذلك بدون  وبهذا كتشجعو 
تكوين أو تكوين على قد الحال »cocotte.minute«، أين هي الجودة؟ ثانيا 
تتكلمو على مصادر التمويل، وتسعون إلى التراجع عن مجانية التعليم، 
أو ما بان ليكم غير جيوب املغاربة من الفقراء أو الطبقة الوسطى، 
احنا في فدرالية اليسار الديمقراطي اقترحنا عليكم خلق ضريبة على 

الثروة، لتمويل التعليم واقترحنا نقصو من ميزانية التسيير لعدد ديال 
القطاعات ونضيفوها للتعليم، مادام كتعتبروه أولوية، لكن رفضتم 
وصوتم ضد، كذلك تتكلمو على الشراكة الشراكة بين القطاع الخاص 
أو القطاع العام، أو كتمولو واحد العدد ديال املؤسسات ديال القطاع 

الخاص من املال العام، أو راه الجرائد كلها كتكلم عليها، كذلك...

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، أعطيتك 2 دقائق وشكرا. الكلمة للسيد رئيس 
الحكومة للرد على التعقيبات فيما تبقى من الوقت، لكم الكلمة السيد 

الرئيس.

فايسداسعدافاد نافاع ا نيارئيسافلحكومل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم،افلحاداهللا فاصالةا فايالماعلىا
رسو8اهللاا علىاآاها صحبه.

شك5فافايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

غير أنا شوية، إيوا أنا سمعت »أخلفتم موعدكم مع التاريخ من 
حيث لم تباشروا إصالح املؤسسات« فهناك يعني كنستغرب من هاذ 
القضية، احنا ياله بدينا 8 أشهر، باقي ما أخلفنا ال موعد ال مع تاريخ 
وال مع جغرافيا، الذين أخلفوا مع التاريخ هم الذين سيروا القطاع 5 
سنوات كاملة هما الذين أخلفوا ألن كملو 5 سنين. اليوم هاذ ال�ضي اللي 
كنعانيوه راه قلتو ولكن قلنا بالظرافات خليونا مع الظرافات بغيتو �ضي 
خطاب آخر نديرو، اليوم جميع األحزاب الحاضرة باستثناء واحد سيروا 
إذن  املتراكمة،  اإلشكاالت  من  كنعانيو  احنا  واليوم  التعليم،  قطاع 
خليونا هنا نشوفو املستقبل اللي عندو �ضي مقترحات احنا مستعدين 
وقلنا ليكم احنا بغينا نتعاونو مع البرملانيين ومع جميع الشركاء، السيد 
الوزير ها هو راه قدامكم قلناها ليه، السادة الوزيرين اآلخرين إيال �ضي 
حاجة مباشرة جيو عندهم كاتبونا جيو عندنا نجلسو معكم، عطيونا 
كاينش  ما  اللي..  ال�ضي  هاذ  أنا  موجودين،  احنا  نتعاونو  اإلقتراحات 
ال إخالف مع التاريخ وال، ما كاينش وضع ملتبس وما كاينش خطاب 

مزدوج، هذا كله كالم غير مسؤول وغير صحيح نهائيا.

احنا مع أوال مع الرؤية اإلستراتيجية للتربية والتكوين، هي اآلن تعد 
مشترك وطني مشترك ديالنا جميعا، وانطلقنا في املخطط ديال وزارة 
التربية الوطنية وديال التكوين املنهي مخططات وديال التعليم العالي 
والبحث العلمي من الرؤية وبدينا التطبيق ديال الرؤية فورا حتى قبل 
صدور قانون اإلطار، ألن امليثاق ديال التربية والتكوين اللي كان من قبل 
اإلشكال ديالو أن عدم تحويله إلى قانون إطار خال القطاعات املعنية 
غير ملتزمة به بالضرورة، كينتقيو منو هادي مزيانة �ضي وحدة بان ليهم 
بأنه إلى آخره. احنا اآلن بدينا ولو لم يصدر القانون اإلطار مثال، هذا ما 
غيكونش بيدينا غادي يصدر وإلو لم يصدر القانون احنا غادي نلتزمو 
بهديك الرؤية اإلستراتيجية، إيوا هاذ ال�ضي اللي غادي نقول �ضي حاجة 
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أخرى ما كاينش. احنا اليوم أمام وضع برنامج تفصيلي واحنا وضعناه 
وحاسبونا واحنا عندنا مواعيد وأهداف مرقمة وغايات واضحة وغادي 

نمشيو ليها إن شاء هللا.

بالنسبة لعديد من اإلشكاالت اللي طرحت أنا متفق معكم، هناك 
مشاكل واحنا راه هنا باش نعالجوها إن شاء هللا، ونطورو لألمام، وراه 
قلت مرارا وأكرر وأنا بقا فيا الحال تقال كالم غير صحيح نهائيا، ال تراجع 
عن مجانية التعليم وياك قلتو الضريبة على الثروة هي هاذيك اللي غادي 
نديرو، هي هاديك الضريبة على الثروة راه هي هاديك، ما كاينش فرق 
نهائيا هي نفسها، اللي عندو 4/4 وجاي قدام الجامعة وتتقول ليه خلص 
رسوم التسجيل هاذ ال�ضي اللي كاين، وقلنا الطبقات الفئات امليسورة 
وغادي نحددوها ماغاديش نقولوش ميسور غادي نثبتو امليسور عاد 
نهضرو معاه، وبطبيعة الحال هاد ال�ضي على كل حال... نعم إيه بطبيعة 
الحال، إيال بغيتو نديرو اللي عندو 4/4 معيار نديروه إيال اتفقتو معانا 
نديروه... أنا ما عندي مشكل أنا متضامن مع األطفال ومع األسر ومع 
التالميذ ومع اإلداريين اللي في املناطق اللي طاحت فيها الثلوج ولكن أنا 

ما عنديش قدرة نمنع الثلج.

جاب هللا نحمدو هللا، ودائما عندما يكون الثلج كيكون التوقف 
لصعوبات في فترة ما كاين مشكل، ولكن من واجبنا نتدخلو باش نزولو 
بعض  أسمو  فرق  كاين  راه  ال�ضي  هاد  املسالك،  نسهلو  باش  الثلوج 
البرملانيين اتصلوا بيا واتصلنا بوزارة التجهيز باش يدعموا أكثر الفرق في 

بعض املناطق، هاد ال�ضي غادي نحاولو نديروه إن شاء هللا.

هو  »تيسير«  برنامج  بأن  أظن  »تيسير«  برنامج  »تيسير«،  برنامج 
من البرامج الناجحة، صحيح أنه كاين تقييم وكاين محاولة تطوير، 
من قبل كان اإلستهداف املجالي احنا بغينا نمشيو لإلستهداف ديال 
األسر، االستهداف املجالي يمكن يدمج البرنامج ل�ضي أسر غير فقيرة وغير 
متوسطة كاع ويدمجها في البرنامج، بينما حداه واحد الجماعة قروية 
أخرى حتى هي فيها نسبة من الفقر ولكن قليلة، هادوك ما كيشملهمش 
البرنامج. فلذلك غانمشيو الستهداف األسر بدال من االستهداف املجالي 
هذا هو التحول اللي غادي يوقع فيه، وإال فهو عدد األسر املستفيدة من 
هاد البرنامج يزداد سنة بعد سنة، وقع واحد شوية داإلشكال في 2015-

2016 صحيح، غادي نحاولو نعالجو هاد اإلشكال ديال التوقف نتيجة 
تغيير نمط الحكامة ونمط التدبير ديال برنامج »تيسير«. لكن أؤكد أن 
الدراسات أظهرت أن برنامج »تيسير« في الجماعات اللي هو فيها أدى إلى 
تقلص الهدر املدر�ضي بنسبة 30 % وهادي نسبة مهمة عن طريق املقارنة 
بين الجماعات اللي فيها برنامج »تيسير« وبين الجماعات التي لم تستفد 
من برنامج »تيسير«، مع ذلك أنه عنده تأثير عملي صحيح غير كاف، 
خصنا نديرو وسائل أخرى باش نشوفو هديك 70 % اللي بقى ولكن 
برنامج »تيسير« هذا أسهم في تقليص الهدر املدر�ضي وغادي نستمر فيه 
نتيجة أن هناك دراسات تقييمية بينت لنا فعال أن هاد البرنامج كان 

مفيدا.

بالنسبة للجانب األخالقي، أنا متفق مع بعض اإلخوان اللي طرحوا 
أنه خص القيم واألخالق وأن التعليم ما�ضي فقط بنيات وما�ضي فقط 
وجود األساتذة وإنما قيم ومضامين يجب أن تشمل منظومة التعليم 
ونرقيوها، وهذا واحد الورش اللي مسؤولية ديال الحكومة واضحة 
فيه، ولكن مسؤولية الجميع أيضا، كيبدا من األسرة، بث القيم كيبدا 
من األسرة إلى الرفاق واملجموعة والفضاء ديال املدينة وديال القرية 
والجماعات الترابية عندهم عالقة به، إلى دور الشباب، إلى الجمعيات 
اللي هي من وسائل التنشئة اإلجتماعية، إلى فضاء املدرسة وإلى غيره 
من الوسائل األخرى إلى اإلعالم بطبيعة الحال ما خصناش ننساوه. إذن 

احنا هاد املسألة صحيحة وغادي نحاولو نهتمو بها إهتمام كبير.

بالنسبة لقضية اللغات، أنا أتشارك مع اإلخوان، وأتقاسم معهم 
الهموم التي عبروا عنها، ولكن أظن بأنه ال في الرؤية، وال في اإلستراتيجية 
األمازيغية  واللغة  العربية  اللغة  توضعات  اللي  اإلستراتيجيات  في  وال 
بوصفهما لغتين رسميتين غادي تكون عندهم املكانة القوية في تعزيز 
مكانة تمكين للغتين العربية واألمازيغية وغادي نستمر فيه، صحيح 
وقع اإلشكال في اللغة األمازيغية وأنا عارف هاد اإلشكال اللي وقع، ولكن 
اليوم  املستقبل. صحيح  في  في طريقة معالجة اإلشكال  تفكير  هناك 
عدد التالميذ اللي كيتلقاو اللغة األمازيغية هادو غير في االبتدائي نصف 
مليون، ألن األمازيغية اآلن يااله كاينة في... ولكن هناك يعني إصرار وهناك 
إرادة لتعميم تدريس اللغة األمازيغية على جميع التالميذ وعلى جميع 
مستويات السلك اإلبتدائي إن شاء هللا غادي نعملوه. كان وقع واحد 
اإلشكال عملي، وهو أنه أستاذ اللغة األمازيغية عندما يعين كيلقى راسو 
عدد الساعات اللي كيدرسها محدودة وما كيكونش وكتكون إشكاالت، 

وهاد ال�ضي وقع لنا حتى بالنسبة للغة الفرنسية واللغة العربية،

فاآلن على حسب الوزارة، اآلن هناك رؤية أن التكوين ديال األستاذ 
كيكون ثالثي اللغة، ال�ضي اللي غادي نمشيو له في املستقبل، وبالتالي 
يمكن يدرس 2 اللغات في نفس الوقت، ويدرس بعض املواد بالعربية 
أرجو  تفكير  عملية  هذه  الوقت.  نفس  في  األمازيغية  اللغة  وكيدرس 
التنسيق فيها مع املعهد ديال اللغة األمازيغية ونشوفو كيفاش نعالجو 
هاد اإلشكال اللي وقع لنا فيه تأخر من 2009 إلى اليوم توقف أو تأخر، 
أحيانا تأخر وأحيانا توقف وراه فهاد املتعاقدين هناك األساتذة ديال 
اللغة األمازيغية اللي حتى هما دخلوا لطور التكوين، عندنا إشكال في 
املكونين أيضا حتى هما عندنا فيهم إشكال وغادي نحاولو نعالجو هاد 

األمور في املستقبل.

اللغة  نعممو  أوال  العمل  اآلن  هناك  اإلنجليزية،  للغة  بالنسبة 
االنجليزية على مستويات التعليم الثانوي وربما هادي راه في املراحل 
النهائية سنبدأ في إدخال اللغة االنجليزية في اإلعدادي سنة بعد سنة، 
يعني غادي تبدا بالتدريج، ولكن غادي نمشيو لها في السنوات املقبلة 
إن شاء هللا، ألننا نريد التلميذ أن يتقن اللغة االنجليزية وما تنساوش 
بأن اللغة االنجليزية هي اللغة اللي عندها لغة العلم وبذلك احنا بغينا 
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نأهلوا األبناء ديالنا لهاد اللغة وبالتالي على مستوى التعليم العالي راه 
هناك بالنسبة لسلك الدكتوراه هناك واحد القرار ديال إلزامية تعلم 
اللغة االنجليزية وغادي ندعمو هاد املسار، غادي ندعمو هاد املسار 
اللغة  تعلم  االنجليزية،  اللغة  تعلم  وهذا  إن شاء هللا،  املستقبل  في 
الفرنسية يجب أن ال يضر تعلم اللغة العربية واألمازيغية، ما خاصوش 

يضرها وخاص املكانة ديالهم تبقى محفوظة.

بالنسبة لهاد األساتذة املتعاقدين، أنا قلت قبايلة واحد القضية 
وأكررها، التعاقد ليس هشا، ما�ضي غير كتجي بمجرد توقيع العقد ديال 
التعاقد ما بقاتش الوزارة حرة ألن فيه التزامات وفيه تعهدات طبعا 
حرة، ومن 35 ألف أستاذ ياله 2 اللي وقع لهم التوقيف، 2 اللي وقع 
لهم التوقيف من 35 ألف مع أنه في وزارة التعليم راه 400 موظف 
من أساتذة وموظفين اللي كيتوقفو سنويا ألسباب متعددة بطبيعة 
الحال، إيال هداك مظلوم احنا مستعدين نتلقاو الشكاية ديالو، ولكن 
إيال حس بأنه بغا يم�ضي للقضاء راه عندو إمكانية يم�ضي للقضاء وهو 
في موقع قوي، والقضاء يحكم، واللي حكم به القضاء نحن مستعدون 
يعني لتنفيذه. بطبيعة الحال أنا ما عرفتش األسباب بكل صراحة، ما 
عنديش معرفة وما عنديش اطالع عليه مباشر، ولكن أنا أظن بأن 
النسبة منطقية ويمكن أن تقع، ما نتمنى لحتى �ضي واحد يتعزل نهائيا، 
ولكن إذا اقت�ضى القانون ذلك، والتعاقد ذلك فصعيب منع اإلدارة 
باش تمارس الواجب ديالها الذي يقتضيه الحرص على أن تستمر املهمة 
اللي هو جا لها في املستوى التي تعاقدنا معه فيها، إذن هذا هو ولكن إيال 
تظلمو راه احنا مستعدين نصفوهم. بقيت أكاديمية محمد السادس 
للغة العربية، هي املهم املا�ضي أنا ما مسؤولش عليه، اآلن راه هي عندكم 
في القانون ديال املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، غير يخرج إن 
شاء هللا نشوفو الوضع الجديد، احنا مستعدون لتنفيذ هذا القانون 

بإذن هللا بمجرد ما يخرج.

اهتمام  الجودة  بنظام  احنا مهتمين  راه  الجودة،  لنظام  بالنسبة 
كبير جدا، بأن هاد ال�ضي كامل اللي هضرنا عليه واحد شوية، 60% 
منو كيعني غير الوسائل العامة البنايات واألستاذ إلى آخره وغيره، ولكن 
التعليم داخل املؤسسة؟ هذا �ضيء راه  بالجودة ديال  كيفاش نرقاو 
فعال يحتاج إلى عملية تفكير وما�ضي سهل، حنا عارفين التجارب اللي 
تمت قبلن وأن كاين عدد من هاد التجارب ما لم تؤدي إلى النتيجة، ما 
بغيتش نقول فشلت ما أداتش النتائج اللي مرجوة منها. احنا استفادة 
مما سبق، وانطالقا من الخبراء اللي عندنا في ميدان التربية والتكوينن 
وانطالقا من الرؤية اليوم اللي عندنا واضحة إن شاء هللا سنحاول أن 

نهتم بنظام الجودة ونرفع من مستواها على جميع.. وهاد ال�ضي فيه 
جودة املؤسسات عن طريق الفضاء، فضاء جيد، عندنا جودة الكتاب 
املدر�ضي اللي هو �ضيء مهم جدا وبالتالي غادي نهتمو بهاذ القضية بلجنة 
مستوى  في  املدر�ضي  الكتاب  ويكون  املدر�ضي  الكتاب  على  املصادقة 
التربوية من خالل إعداد  اإلنتظارات، هناك الجودة في تكوين األطر 
اإلستراتيجية الوطنية لتكوين األطر التربوية، وهاذ ال�ضي حتى هو غادي 
نديروه، الرفع من جودة التعلمات إذن هاذ ال�ضي كلها مناهج الكفايات 
من  التدريجي  الرفع  القراءة،  لتحسين  الجديدة  املنهجية  األساسية، 
عتبة النجاح وهذا ما سنعمل عليه بإذن هللا في املرحلة املقبلة. واحنا 
ذاكرنا باش نديرو واحد الدراسة خاصة على الهدر املدر�ضي ونشوفو ما 
هي األسباب الدقيقة للهدر املدر�ضي، وكيف يمكن أن نعالجها، وأين 
ودراسات سابقة  تجارب سابقة  هناك  أن  استحضار  مع  سنشتغل، 
وتقييمات حتى هي كنستحضروها وغادي انطلقو منها ولكن قلنا أي 
ي 

ّ
تقييم يتم في مرحلة من املراحل أو دراسة كتدوز بضع سنوات كتول

متقادمة خص دراسة جديدة كتكّيف مع الظروف الجديدة ومع الواقع 
الجديد، وهاذ ال�ضي راه إن شاء هللا غادي نديروه. وداخل في الجودة 
أيضا إدماج تكنولوجيا اإلعالم والتواصل في التعلمات من خالل تزويد 
املؤسسات بحقائب ديداكتيكية متعددة الوسائط، وهذا حاولنا باش 
نعممو هاذ اسمو فيه برامج بدأت واحنا غاديين نستمرو فيها. فإذن هاذ 
القضية ديال الجودة، احنا راه مهتمين بها وكنحاولو ما أمكن نركزو 
باش يمكن هاذ الجودة نعطيوها واحد اإلهتمام كبير ونكونو إن شاء 

هللا في املوعد.

جميع  وأحيي  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  أخرى  مرة 
مالحظاتكم، واقتراحاتكم، ونظرتكم للمستقبل احنا عندنا إرادة باش 
السابقة،  االختالالت  نتجاوزو  باش  إرادة  وعندنا  التعليمن  نصلحو 
وعندنا إرادة باش يكون التعاون دون مزايدة في هذا امللف منا وال من 
أحد والنظرة إلى املستقبل ملصلحة املغاربة وأبنائهم وبناتهم، وعندنا 

أيضا إرادة على أن نأخذ بعين اإلعتبار

املستوى ديال الفقراء والطبقات الهشة والطبقات املتوسطة التي 
قلت هنا باستمرار بأن احنا غادي نديرو إجراءات إن شاء هللا لدعمها 
لكي يكون مغربنا أفضل بإذن هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

أنهينا جدول األعمال. شكرا للسيد رئيس الحكومة، شكرا للسيدات 
والسادة النواب،اراعتافلجليل.
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محض5افلجليلافات سعلا فايتين

فات ريخ: الثالثاء 19 جمادى األولى 1439ه)6 فبراير 2018م(.

فا5ئ سل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

زواال  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرون  فاتوقست: 
والدقيقة التاسعة.

يق�ضي  قانون  مقترح  على  والتصويت  الدراسة  فجعا 8:  لد 8ا
بتعديل املادة 316 من القانون رقم 39.08 واملتعلق بمدونة الحقوق 
العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 

من ذي الحجة 1432/ 22 نونبر 2011.

فايسدافلحبيبافمل اكي،ارئيسامجلسافانوفبارئيسافلجليل:

أش5فا علىا فا5حسم،ا فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يعقد مجلسنا يومه جلستين تشريعيتين، األولى تخصص للدراسة 
للدراسة  تخصص  الثانية  والجلسة  قانون،  مقترح  على  والتصويت 
والتصويت على 9 مشاريع قوانين كما صادقت عليها اللجان املختصة، 
فيما يخص الجلسة األولى سنناقش بنوع من االعتزاز كون أن املجلس 
ومكونات املجلس هي التي بادرت في املساهمة في إنتاج التشريع. الجلسة 
األولى ستخصص للدراسة واملصادقة على مقترح قانون يق�ضي بتعديل 
املادة 316 من القانون رقم 39.08 واملتعلق بمدونة الحقوق العينية 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 من ذي 
الحجة 1432/ 22 نونبر 2011. إذن في نفس السياق أعطي الكلمة ألحد 

واضعي املقترح لتقديمه.

فان ئبافايسدامحادافش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ة:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

شك5فافايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

مقترح قانون الذي يتشرف فريق األصالة واملعاصرة لتقديمه أمام 
املجلس املوقر يتعلق بتعديل املادة 316 من القانون 39.08 املتعلق 

بمدونة الحقوق العينية.

السيد الرئيس، من دواعي قسمة العقار هو رفع ضرر الشركة حتى 
يتسنى لكل شريك اإلستئثار بنصيبه املشاع بعد فرزه ما لم يقرر بيع 

العقار باملزاد العلني إذا تعذرت قسمته، واملادة 316 من القانون 39.08 
املتعلق بمدونة الحقوق العينية كتأكد أن دعوى القسمة إذا تعلقت 
بعقار محفظ ال تقبل إال إذ وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها 

تقييدا إحتياطيا.

وكما هو معلوم السيدات والسادة النواب يهدف التقييد اإلحتياطي 
كإجراء تحفظي مؤقت يقيد بالرسم العقاري يهدف إلى الحفاظ على 
رتبة التقييد النهائي إذا تعذر إجراء هذا األخير، واملادة 85 من الظهير 
املتعلق بالتحفيظ العقاري كتنص على أنه يمكن لكل من يدعي حقا 

على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا لإلحتفاظ به مؤقتا.

السيد الرئيس، ما غاديش ندخل في التفاصيل ولكن يمكن لي نقول 
بأنه هاد اإلجراء هذا غادي يمكن واحد العدد ديال املواطنات واملواطنين 
اللي كيكونوا شركاء على الشيع يكونوا متافقين باش يديروا القسمة، 
أن التقييد اإلحتياطي يبقى ساري املفعول إلى أن يصدر الحكم النهائي، 
وبالتالي غادي نمكنوا واحد العدد ديال العمليات العقارية تم في ظروف 
مناسبة وظروف تتسم بتبسيط املساطير، وبالتالي يعني نقترح يعني 
التعديل التالي على املادة املتعلقة ب املادة 316 كالتالي: » ال تقبل الدعوة 
القسمة إال إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا، 
إذا تعلقت بعقار محفظ«؛ وتتم إضافة فقرة »يستمر مفعول التقييد 
اإلحتياطي املذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة ال�ضيء املق�ضي به«، 
إذن هذا التعديل كما صادقت عليه اللجنة مشكورة، نتمنى أن يكون 
هذا املقترح قانون يعني انطالقة جديدة ملقترحات كثيرة يعني لنبين أن 
يعني الحكومة تتفاعل إيجابيا مع املقترحات ديال النائبات والنواب، 
ويمكن نسجلوا بأنه هادي يعني طفرة تاريخية في التاريخ ديال مجلس 
النواب اللي كنتمناو من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان باش 
يحرك �ضي شوية الحكومة باش تفاعل مع جميع املقترحات القوانين 
خاصة إيال عرفنا بأنه كاين عدة وزراء يعني نقدروا نقولوا تيعكزو �ضي 
شوية باش يجيو يناقشو معانا مقترحات القوانين، إذن تنتمناوا إن شاء 
هللا أنه املستقبل يكون مستقبل ديال املقترحات القوانين بالخصوص، 

وشكرا لكم.

فايسدافا5ئيس:

للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  أفتح  الرئيس  للسيد  شكرا 
النائب عبد هللا املسعودي بإسم األغلبية.

فان ئبافايسداعبداهللاافمليعوىي:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري في إطار 
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مناقشة مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 316 من القانون رقم 39.08

فايسدافا5ئيس:

أعتقد السيد النائب املحترم أعتقد بإسم األغلبية.

فان ئبافايسداعبداهللاافمليعوىي:

بإسم األغلبية،

شك5فافايسدافا5ئيس،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم األغلبية في إطار مناقشة مقترح 
قانون يق�ضي بتعديل املادة 316 من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة 
الحقوق العينية وهو مقترح جاء ليحمي الحق في امللكية ويحقق األمن 
التعاقدي من خالل تجاوز اإلشكاالت الناجمة عن كون إعمال النص 
العام بالنسبة ملدة التقييدات اإلحتياطية الواردة في النصوص الخاصة 
ال يستند إلى مبررات قوية كما جاء ذلك في تقديم املقترح، ولهذا جاء 
هذا املقترح ليضمن استمرارية التقييد اإلحتياطي إلى نهاية الدعوى 
املرفوعة على اعتبار أن دعوى القسمة قد تستغرق مدة تتجاوز بكثير 

مدة التقييد اإلحتياطي املنصوص عليها في الفصل 85 املشار إليه.

وقد أثمر النقاش الذي كان بحضور السيد وزير العدل عن تجويد 
بالحقوق  املتعلق  القانون  316 من  املادة  بتغيير  املتعلق  هذا املقترح 
يستمر  أن  األخ  قال  كما  يستمر  أن  على  بالتنصيص  وذلك  العينية 
مفعول التقييد اإلحتياطي املذكور إلى حين صدور قرار حائز لقوة ال�ضيء 
املف�ضي به بدل الصيغة التي وردت في املقترح والتي ربطت استمرارية 
التقييد اإلحتياطي إلى نهاية الدعوى املرفوعة األمر الذي أدى إلى إجماع 

اللجنة على الصيغة الجديدة.

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

أيه افلحضورافاك5يم،

تقنيا  نعتبره مقترحا  الذي  املقترح  اليوم على هذا  بتصديقنا  إنه 
كان  مهما  املقترحات  كل  على  األغلبية  انفتاح  نكرس  إنما  محضا، 
مصدرها ألن الغرض األسمى من تشريعاتنا هو خدمة مواطنينا وبلدنا 
بالدرجة األولى، إننا سنبقى إلى جانب كل املقترحات التي تكون بناءة 
وتقدم قيمة مضافة للقوة اإلقتراحية ملجلسنا املوقر ونغتنمها فرصة 
لكي نجدد دعوتنا إلى إيالء مقترحات القوانين كل العناية سواء عبر 
تشريعي  فراغ  وجود  حالة  في  الحكومة  من طرف  تبنيها  أو  تجويدها 

بخصوص املواضيع التي تتعاطى معها.

وال يفوتني بهذه املناسبة أن أنوه بإسم األغلبية بالتجاوب اإليجابي 
للسيد وزير العدل مع هذا املقترح، بل ومع مقترح سابق تقدمت به فرق 
ومجموعة األغلبية حيث تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترح قانون 

بتغيير املادة 2 من نفس القانون، مما يؤكد أننا بصدد تكريس ثقافة 
جادة في إطار التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، والسالم.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة للسيدة 
النائبة مالكة خليل.

فان ئبلافايسدةام اكلاخلسل:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةاما ليافجمل،

بخصوص  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  الكلمة  بأخذ  أتشرف 
 39.08 رقم  القانون  من   316 املادة  بتعديل  القا�ضي  قانون  مقترح 

املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

وال يفوتني بداية تسجيل ارتياحي بل اعتزازي على حد قول رئيس 
املجلس لكون كلمتي تنصب على مقترح قانون، مقترح قانون اآللية 
مقترح  املؤسسة،  هذه  عمل  محورا  لتكون  لها  نظر  التي  التشريعية 
قانون الحق الدستوري الذي يبدو نظريا متاحا وعمليا بعيد املنال إنه 
وبحق السهل املمتنع سبب هذا الوضع هو ضعف تجاوب الحكومة 
التجاوب  بالتجاوب  وأقصد  الدستوري  الحق  وهذا  اآللية،  هذه  مع 
الفعلي املتجسد في إدراج مقترحات قوانين للمناقشة ومنحها األولوية، 
في  الرماد  درء  بمثابة  بتصريحات  ضعفه  دحض  يمكن  ال  تجاوب 
العيون، فالضعف في التجاوب مع مقترحات القوانين حاضر في سياسة 
الحكومة، وال أدل على ذلك أن حصيلتنا ملا يناهز السنة والنصف جد 
تعيد فيه  لبنة أساس  املقترح وبحق  يكون هذا  أن  ضعيفة، ونتمنى 

الحكومة النظر في موقفها اتجاه مبادرات هذه املؤسسة أعضاء وفرقا.

فاي ىةافاوزرفء،

إن مقترح القانون بتعديل املادة 316 من مدونة الحقوق العينية 
يرمي إلى جعل التقييد اإلحتياطي بالنسبة لدعوة قسمة عقار محفظ 
ساري املفعول إلى غاية نهاية الدعوة، وذلك خالفا ملا هو منصوص 
عليه باملواد 85، 86، من ظهير التحفيظ العقاري واملنظمة للتقييد 

اإلحتياطي بشكل عام.

التقييد  اعتبار  من  إشكاالت  عدة  عن  أبانت  العملية  فاملمارسة 
اإلحتياطي إجراء إلزامي موازي لدعوة القسمة في العقار املحفظ وشرط 
على  الشركاء  استحضار صفة  مقدمتها عدم  في  قبولها،  من شروط 
الشياع والذين يعتبرون مالكا مما يجعل املنازعة في اإلستحقاق غير 
واردة، وبالتالي عدم أهمية الترتيب في التقييد والذي يعتبر الغاية من 
التقييد اإلحتياطي، كما أن فرض هذا الشق اإلجرائي في هذه الدعوة 
يشكل زيادة غير مستساغة في األعباء والتكاليف بالنسبة للمتقاضين 
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ومن  أنصبتهم،  وفرز  الشياع  حالة  من  الخروج  دعواهم  غاية  التي 
املفروض تبسيط اإلجراءات في وجههم خصوصا بعد الرفع املهول في 
الواجبات التي تستخلصها الوكالة الوطنية عن كل عملية تقييد، وكل 

عملية تمديد للتقييد.

فاي ىةافاوزرفء،

إن الحكامة تستدعي منا رصد مثل هذه النصوص التي ليست مجرد 
نصوص تقنية، فإذا اعتبرنا مقياس الحكامة في املجال القضائي إنما 
هو توفير كل ما من شأنه تحقيق نتائج واضحة وملموسة للمواطنين، 
فهذا النص في صيغته املعدلة سيحقق هذا الهدف، ألنه ارتكز باألساس 
على واقع معاش، واقع الكم الهائل من الدعاوي أمام املحاكم اختلف 
بصددها العمل القضائي، ومن طرف الفاعلين القانونيين تم رصد نقذ 
بناء، ختاما نتمنى من جديد أن يكون تجاوب الحكومة مع هاذ املقترح 
مجرد بداية لبناء طرح تشريعي تحت عنوان مقترحات القوانين نساء 

ورجال هذه املؤسسة أهل له.

فايسدافا5ئيس:

شكرا لك، الكلمة للسيد الوزير باسم الحكومة.

فايسدامصطفىافلخلفي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اعالق تامعافاربمل نا فملجتاعافملدني:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافان ئب تا فانوفبافملحتبم تا فملحتبمين،

التفاعل  تهم  مرحلة  ندشن  أننا  سعادتي  عن  بدوري  أعبر  أوال 

ضرورة  عن  الحكومة  من  تعبير  القوانين،  مقترحات  مع  اإليجابي 

اإلنتقال إلى مرحلة جديدة ال نقتصر فيها على املشاريع، بل أيضا على 

املبادرة التشريعية البرملانية تطبيقا للفصل 82 من الدستور، وأيضا 

التنظيمي لعمل الحكومة، الحصيلة  القانون  23 من  للمادة  تطبيقا 

اليوم الحمد هلل عندنا الحكومة تلقت حوالي 96 مقترح قانون، ونحن 

جاهزون لحوالي 41 مقترح قانون، النص الذي بين أيدينا اليوم هو نص 

يتعلق بقضية أساسية تهم حماية حقوق الغير على املستوى عقاراتهم 

وأمالكهم، واملقترح اليوم نعتقد بأنه سيساهم بشكل أكبر في صيانة 

هذه الحقوق، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد الوزير، أعرض الباب..، السيد الرئيس خاصك تصفق 

حتى على النواب، شكرا، أتمنى أن تتجاوب الحكومة مع عدد متزايد من 

مقترحات القوانين، والسيد الوزير سنمارس الضغط عليه يوميا إن 

شاء هللا.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون: اإلجماع.

املوافقون: 181.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 316 

من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية.
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محض5افلجليلافايبعين

فات ريخ: الثالثاء 19 جمادى األولى 1439ه )6 فبراير 2018م(.

فا5ئ سل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

فاتوقست: أربع ساعات، ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة 
الثالثين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعمال:  جدول 
التالية:

- مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06  .
املتعلق بتسنيد األصول.

- مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة  .
املالية 2015.

بإعادة تنظيم املجلس  يتعلق   76.15 - مشروع قانون رقم  .
الوطني لحقوق اإلنسان.

- مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة  .
ذات االستعمال املدني والشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات التي 

تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

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

واملنتوجات الفالحية والبحرية

- مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على  .
املعلومات ) قراءة ثانية(.

- مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط  .
وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور )قراءة ثانية(.

- مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية  .
للسالمة الطرقية )قراءة ثانية(.

فايسدافلحبيبافمل اكي،ارئيسامجلسافانوفبارئيسافلجليل:

ننتقل إلى الجلسة الثانية بتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 
يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور في 

قراءة ثانية، الكلمة للسيد الوزير.

فايسدامصطفىافلخلفي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اعالق تامعافاربمل نا فملجتاعافملدني:

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافان ئب تا فانوفبافملحتبمون،

أوال هو أيضا حدث مهم ألن هذا النص كان يمثل األساس الثاني 
للنص األول الذي صدر في الوالية الحكومية السابقة واملتعلق باملحكمة 
الدستورية، يتعلق هذا النص املهم من املرتبط بتسبيق الدفع بعدم 
دستورية القانون والذي سيشكل خطوة متقدمة في تعزيز إرادة بالدنا في 
النهوض بالحقوق والحريات وفي إرساء ضمانات املحاكمة العادلة، كما 

سيشكل قوة دفع لتحيين املنظومة التشريعية القانونية.

مجلس  أدخل  أن  بعد  ثانية  قراءة  إطار  في  يأتي  هو  النص  هذا 
املستشارين عليه سلسلة تعديالت، همت املادة 3 واملتعلقة بالتنصيص 
على عدم إضافة عبارة مباشرة، بمعنى أن الدفع بعدم الدستورية 
في الطعون،  البت  أمام املحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة  يكون 
أيضا يتعلق باملادة 5 من املشروع القانون التنظيمي والتي تحدد قيمة 
الوديعة التي ينبغي أن تؤدى بكتابة ضبط املحكمة وتحدد في قيمة 200 
درهم أمام محاكم درجة أولى، 400 درهم أمام محاكم ثاني درجة، 800 
درهم أمام محكمة النقض، 1000 درهم أمام املحكمة الدستورية، 
6 ويهم يعني تدقيق أسا�ضي عبر  باملادة  التعديل املوالي يتعلق أيضا 
إضافة أنه إذا لم تكن النيابة العامة طرفا في الدعوة التي أثير الدفع 
بعدم الدستورية بمناسبتها فيتم إبالغها بالوسيلة املستعارة من أجل 
إبالغها،  تاريخ  أيام تحتسب من   3 يتعدى  رأيها داخل أجل ال  إبداء 
وفي حالة عدم إدالئها داخل هذا األجل اعتبر أن الدفع غير مثير ألي 
مالحظات لديها، أيضا املادة 17 مكررة تم اعتماد مقت�ضى يتعلق أنه 
يمكن للمحكمة الدستورية بصفة تلقائية أو بطلب من أحد األطراف 

ضم الدفوع بعدم الدستورية املتعلقة بنفس املقت�ضى.

مجلس  في  إيجابا  معها  الحكومة  تفاعلت  والتي  التعديالت  بهذه 
املستشارين نحن نخطو كبلد في إطار كما قلت تعزيز مسار النهوض 
بالحقوق والحريات وضمانات املحاكمة العادلة، لكن أيضا التقدم أكثر 
في عملية اعتماد القوانين التنظيمية املرتبطة بأحكام الدستور، وهذا 

النص يمثل أحد النصوص املرجعية في ذلك، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد الوزير، أعتقد أن التقرير تقرير لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان تم توزيعه، لذلك نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 188

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 188

املعارضون : ال أحد
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املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 188

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : ال أحد

ر بذلك السيد الوزير على إضافة املادة 
ّ
قد صادقت اللجنة كما ذك

17 مكررة أعرضها كذلك للتصويت:

املوافقون: 188

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته في قراءة ثانية 
له:

مشروع  للتصويت  أعرض  ال،  ال  املادة   133 كملو  العدد،  نفس 
القانون:

املوافقون : 148

املعارضون : 41

املمتنعون : ال أحد

 86.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور في 
قراءة ثانية له، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون التنظيمي حيث 

أن املادة 17 مكررة ستصبح املادة 18.

مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على املعلومات 
في قراءة ثانية له، الكلمة للسيد الوزير.

فملنتدبااددارئيسا فاوزي5ا فاق ىر،ا فايسدامحادابناعبدا
فلحكوملافملكلفلابإصالحافإلىفرةا ب اوظسفلافاعاومسل:

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب.

يطيب لي أن أعرض على أنظار مجلسكم املوقر في إطار قراءة ثانية 
القانون 31.13 حول الحق في الحصول على املعلومة، كما صادقت 

عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بتاريخ 30 يناير 2018.

اإلنفتاح  قواعد  دعم  إلى  تعلمون،  كما  املشروع  هذا  ويهدف 
والشفافية وترسيخ أسس وضوابط تخليق املمارسة اإلدارية واملساءلة، 
وبالتالي ضمان املصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، كما يؤكد هاد 
املشروع التفاعل اإليجابي لبلدنا مع اإلهتمام الدولي بهذا املوضوع، 

وذلك في نطاق اإللتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن 
وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها 
عامليا إضافة إلى كونه يشكل ترجمة فعلية إلجراءات ومبادئ مشروع 
الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة، ويندرج هذا املشروع في إطار 
تنزيل مقتضيات الدستور املتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق 
األساسية، وال سيما الفصل 27 الذي يخول للمواطنات واملواطنين 
حق الحصول على املعلومات التي بحوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات 

املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

قبل اإلشارة إلى التغييرات التي طرأت على مشروع القانون، البد من 
أن أنوه وأشيد بالسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة العدل والتشريع 
في دراسة ومناقشة وإغناء  القيمة  وحقوق اإلنسان على مساهمتهم 
الحكومة  تفاعلت  وقد  عليه،  واملصادقة  القانون  مشروع  مضامين 
بإيجابية مع هاد النقاش حيث وافقت على مجموعة من التعديالت 

املقترحة من طرف مختلف الفرق النيابية.

بعض  أدخل  قد  كان  املستشارين  مجلس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
التعديالت على الصيغة التي صادق عليها مجلسكم املوقر بتاريخ 20 
يوليوز 2016، وبعد دراسة مستفيضة للصيغة املعدلة من طرف مجلس 
املستشارين صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس 
النواب على جل التعديالت باستثناء تعديلين، ويندرج هذين التعديلين 
ضمن الباب الثاني املتعلق باالستثناءات من الحق في الحصول على 
املعلومات، أذكر املادة 7 تم تعديل الفقرة الثالثة من اإلستثناءات حيث 
تمت إضافة بند بين مزدوجتين، »سرية مداوالت اللجان البرملانية«، كما 
تمت إضافة عبارة بين مزدوجتين، »ما لم تأمر به السلطات القضائية 

املختصة« إلى البند املتعلق بسرية األبحاث والتحديات اإلدارية.

بالنسبة لهذين التعديلين لم تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان بمجلس النواب عليهما، حيث تم حذف البند املتعلق بسرية 
مداوالت اللجان البرملانية من الفقرة الثالثة من اإلستثناءات الواردة 
في املادة 7 والتي تمت إضافتها على مستوى مجلس املستشارين، كما 
لم يتم األخذ بعين اإلعتبار للتعديل املصادق عليه من طرف مجلس 
املستشارين واملتعلق بسرية األبحاث والتحريات اإلدارية، ما لم تأمر به 
السلطات القضائية املختصة، وتم اإلحتفاظ بالعبارة سرية األبحاث 
والتحريات اإلدارية، ما لم تأذن به السلطات اإلدارية املختصة عوض 
املوقر،  والتي سبق أن صادق عليها مجلسكم  القضائية،  السلطات 
أما باقي األبواب فقد تمت املصادقة على جميع التعديالت التي أدرجها 

مجلس املستشارين.

وتلكم السيدات والسادة النواب املحترمين هي التغييرات التي طرأت 
على مشروع القانون املعروض على أنظاركم قصد املصادقة، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.
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فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد الوزير، كذلك تم توزيع تقرير اللجنة، فتفضل السيد 
الرئيس تفضل.

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
)نقطلانظ م(:

هي  راه  الوزير  السيد  ديال  قليل  قبل  إليها  استمعنا  التي  الكلمة 
التقرير، ملي كنتعرضوا للتفاصيل ديال املناقشة والتصويت وكذا راه 

تقرير السيد الرئيس، راه ما�ضي كلمة هادي، عفوا ربما وقع سهو.

فايسدافا5ئيس:

الفائدة  النواب فيه  شكرا، ولكن دائما تنوير السيدات والسادة 
وهذا تيجعلنا نقتصدو شيئا ما من الوقت، نفتح باب املناقشة بإعطاء 

الكلمة باسم األغلبية للسيد النائب كمال العفو.

فان ئبافايسداكا 8افاعفو:

أش5فا علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعات األغلبية لإلدالء 
بوجهة نظرنا فيما يخص مناقشة مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق في 

الحق على املعلومة في قراءة ثانية.

وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد على أن الحق في الحصول على املعلومات 
يعتبر من أهم حقوق اإلنسان املدنية والسياسية التي نادت بها كل 
املواثيق الدولية، الحق في الحصول على املعلومات كان محط نقاش 
العامة  الحياة  وتخليق  والرشوة،  الفساد  محاربة  قوامه  مجتمعي 
معتبرين بأن هذا الحق يشكل أحد األعمدة األساسية ألي نظام وطني 
للنزاهة يتمثل فيه املواطن بحرية التعبير وبوسائل إعالم قوية وبإلزامية 
نشر املعلومات اإلدارية، فالفصل 27 من الدستور إذن أتى لسد الفراغ 
القانوني الحاصل في هذا املجال، وجعل هذا الحق محصن بأسمى 

قانون في البالد.

سسديافا5ئيس،

اعتبارا لألهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على املعلومات 
في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئا وممارسة، يأتي هذا املشروع قانون 
ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته 
أن  حيث  الدولية  واملبادئ  املعايير  ويراعي  واملؤسساتية،  القانونية 

إال  تقييده  أنه ال يمكن  الحق نص على  الدستور عندما كرس هذا 
بمقت�ضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية 
أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد والوقاية من 
املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها في الدستور وحماية 

مصادر املعلومات واملجاالت التي يحددها القانون بدقة.

سسديافا5ئيس،

إن هذا املشروع القانون يعد تجسيدا قانونيا للحق في الحصول 
على املعلومات حيث ينص على طبيعة هذه املعلومات وكذا مسطرة 
والتشكي، وعلى إحداث  الطعن  الحصول عليها واالستثناءات وطرق 
اللجنة الوطنية وكيفية تأليفها وتعيينها واملهام املوكولة إليها، زد على 
ذلك التدابير االستباقية من أجل ضمان نشر املعلومات بغية تعزيز هذا 

الحق.

سسديافا5ئيس،

إننا في فرق ومجموعات األغلبية نعتبر أن الحق في الحصول على 
الثانية  القراءة  خالل  من  تقنينه  حلقات  نستكمل  الذي  املعلومات 
ملشروع القانون املتعلق به سيشكل بدون تأكيد ورشا حقوقيا هاما، 
إذ سيمكن من جهة املواطن واملشتغل على املعلومة في الحصول عليها 
من مصدرها، وسيضع من جهة أخرى حدا لإلشاعة الخاطئة واملعلومة 
األشخاص  من  للين  وسيلة  الحالي  الوقت  في  أضحت  التي  الخاطئة 
واألعراف ال سيما في ظل تنامي وسائل التواصل االجتماعي، وبالتالي 
فنحن نعتبر هذا املشروع محطة هامة ستفصل بين مرحلة املنع الغير 
إلى هذه  الولوج  فيها  باملعلومة ومرحلة أخرى سيصبح  للتزويد  مبرر 
مصادر  ومختلف  العمومية  السلطات  على  واجبا  بل  حقا  املعلومة 

املعلومات مع اإلستثناءات التي أتى بها القانون.

ومن هذا املنطلق فال يمكن لنا إال أن نشيد برؤية الحكومة التي 
تنسجم مع الفلسفة امللكية بخصوص إصالح اإلدارة والنهوض بها بهدف 
أسا�ضي يسير في اتجاه تلبية حاجيات وطلبات املواطنين، وبالدرجة األولى 
باعتبارهم هدفا ومنتهى كل سياسة عمومية فتنامي هذا الوعي بعالقة 
اإلدارة باملواطنين تكرس من خالل عدة إجراءات لعل أبرزها تحسين 
فضاءات اإلستقبال والتعامل مع شكايات املواطنين وتعليل القرارات 
اإلدارية ومحاربة الفساد وتسهيل مسطرة تصحيح اإلمضاء وغيرها، 
وبذلك فاألسا�ضي واملهم هو أن تكون ترسانتنا القانونية غنية وال يشوبها 
أي نقص على مستوى عالقة املواطن باإلدارة أما باقي التفاصيل فيمكن 
التصويب  أجل  من  ممارسة  خالل  ومن  التطبيق  أثناء  تداركها  أن 
والتجويد فالقانون خلق ليتفاعل مع املجتمع وليكون في صالح هذا 

املجتمع.

املشروع  هذا  ستساند  األغلبية  ومجموعة  فرق  فإن  وبالتالي، 
وستحرص كقوة رقابية على حسن تطبيقه وأجرأته ألنه يشكل بالنسبة 
لنا قانونا ورهانا كذلك نتوق من خالله أن تتبوأ بالدنا مرتبة متقدمة 
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وإستعمالها،  تداولها  ومصداقية  املعلومات  على  الحصول  مجال  في 
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة منى أشريط بإسم 
فريق األصالة املعاصرة.

فان ئبلافايسدةامنىاأش5يطا:

شك5فافايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدافاوزي5افملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة خالل هذه 
الجلسة املخصصة للتصويت على مشروع قانون رقم 13.31 املتعلق 

بالحق في الحصول على املعلومة في إطار القراءة الثانية.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

بداية نسجل أن املصادقة على هذا القانون تتم في ظرفية دقيقة 
تتميز ببلوغ بالدنا محطات حقوقية تراكمية هامة والتي تفرض علينا 
تنزيل وتفعيل جميع املقتضيات الدستورية التي ال تزال عالقة على 
لبالدنا  الديمقراطي  بناء صرح اإلختيار  الواقع، وذلك ملواصلة  أرض 
وتقوية املؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات وعلى رأسها هذا املكتب 
الحقوقي األساس الهام الذي جاء به الفصل 27 من دستور 2011 قبل 
أن تعمد الحكومة إلى تنزيله تنزيال مشوبا بالكثير من اإلختالالت وتفرغه 
من محتواه وتفقد معناه، لقد ظل املواطن والفاعل الحقوقي واإلعالمي 
وباقي املهتمين ينتظرون بفارغ الصبر خروج هذا املقت�ضى الدستوري 
إلى حيز الوجود ملا يشكله من لبنة أساسية في بناء منظومتنا الحقوقية 
وتعزيز صورة بالدنا الحقوقية ومكانتها الدولية املتميزة قاريا وجهويا 

ودوليا.

والشك أن قانون من هذا الحجم له أهميته الراهنة واملستقبلية في 
رسم عالقة تكاملية بين حق املواطن في املعلومة وبين اإلدارة وال يمكن 
ألي فاعل إال أن يعتز به غير أن طريقة تنزيله وتقزيم هذا الحق من طرف 
الحكومة جعلنا في فريق األصالة واملعاصرة نتخذ موقفا سلبيا من هذا 
املشروع والذي مع كامل األسف لم يرقى إلى مستوى مأسسة حقيقية 
وتنزيل سليم لهذا الحق الدستوري الهام، فالطريقة املعيبة لتنزيله من 
طرف الحكومة بينت بامللموس أن هذه األخيرة تريد أن تنزل املقتضيات 
الدستورية من حيث الكم دون اإلنتباه إلى الكيف وإلى جودة املضمون، 

وبالتالي لم يكن التنزيل سليما كما الشأن بالنسبة لعدد من القوانين.

نناقش هذا القانون األسا�ضي اليوم في سياق سيا�ضي خاص يتميز 
بكثرة املزايدات السياسوية الفارغة في موضوع الحق في الحصول على 
املعلومة والحق في نشرها، في ربط سافر لكل هذه املزايدات بتحريف 

مواقفنا الراسخة والداعمة مطلقا لحق املواطنين في املعلومة ولحق 
الصحافيين في نقلها وهو حق قائم دستوريا وال يمكن ألي كان أن يغير 
من طبيعة وأدوار الصحافة ببالدنا، والتي باملناسبة نتمسك في فريق 
األصالة واملعاصرة بكل ما يعزز من حرية الصحافة الجادة واملسؤولة 
ويقوي من أدوارها املحورية في بناء دولة الحق والقانون وتعزيز اإلختيار 

الديمقراطي.

وكما عبرنا سلفا كنا نتمنى أن تشكل مناقشة هذا املشروع فرصة 
ملراجعة الحكومة وأغلبيتها ملواقفها وجعل الفرصة سانحة للتجاوب أكثر 
مع أعمال الفاعلين واملهتمين والحقوقيين ببالدنا، وتحصين هذا النص 
بكل الضمانات التي تجعل فعاليته أقوى وتيسير سبل وصول املواطنين 
القانون عن  إلى املعلومة كحق دستوري، كما نتمنى أن يجيب هذا 
انشغاالت الحقوقيين كي نتعامل معه بإيجابية عوض املوقف السلبي 
الذي أجبرنا على اتخاذه من مضمونه والتصويت ضده، نعم صوتنا 
ضد هذا املشروع في اللجنة وسنصوت عليه بالرفض اليوم، ليس ألننا 
ضد الحق في الحصول على املعلومة كما يروج لذلك البعض، ولكن 
ألننا ضد مضمون هذا القانون الذي لم يكن جيدا ولم يرق إلى مستوى 
انتظاراتنا كفاعلين تشريعيين وسياسيين وإلى تطلعات املجتمع املدني 
والجمعيات الحقوقية واملهنيين، حيث حرصت الحكومة على التضييق 
في رسم معالم هذا القانون من خالل وضع العديد من الضوابط في 

شكل عوائق ال تخول الحق في الحصول على املعلومة.

إن هذا النص لم يستفد من الزخم الفكري الذي تركته النقاشات 

والندوات الفكرية واملناظرات الهائلة التي عقدت في هذا الباب، لكن 

الحق  من  اإلستثناءات  قاعدة  في  التوسع  سجلنا  األسف  كامل  مع 

في الحصول على املعلومة حتى أصبح عدم منح املعلومة هو األصل 

واإلستثناء هو الحق في الحصول عليها، بل أكثر من ذلك سجلنا محاولة 

إغالق الباب نهائيا حتى بالنسبة للمتنفس واإلستثناءات التي يمنحها 

الدستور وبعض النوافذ التي تمنحها باقي التشريعات األخرى كالنظام 

اللجان  أعمال  سرية  من  اإلستثناء  باب  في  النواب  ملجلس  الداخلي 

البرملانية، هذا طبعا دون الحديث عن املفارقات الصارخة التي جاء بها 

هذا القانون على مستوى العقوبات حيث اإلكتفاء فقط بالعقوبات 

التأديبية واشتراط سوء النية في حق من يمتنع و بدون وجه حقهم عن 

إعطاء املعلومة التي بحوزته، في مقابل التشدد بالعقوبات الزجرية في 

حق مستعملي املعلومة، بل التشديد أكثر من خالل إستعمال املشروع 

الصطالحات واسعة وفضفاضة تحتمل أكثر من تأويل كفعل إعادة 

حسن  افتراض  دون  التشديد  وأيضا  الخاطئة  املعلومات  إستعمال 
القانون  بنود  على  واإلحالة  العقاب  قاعدة  من  التوسيع  وتم  النية، 

الجنائي، لذلك ولكل هذه الحيثيات واملالحظات التي بسطناها نجدد 

موقفا الرافض لهذا القانون على صيغته الحالية وبالتالي سنصوت 

ضده، والسالم عليكم.
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فايسدافا5ئيس:

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

فان ئبلافايسدةاعبللابوزك5ي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

أتناول  أن  يسعدني  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم 
بالحق في  31.13 يتعلق  الكلمة في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 
الحصول على املعلومات كما أحيل من مجلس املستشارين في إطار 

قراءة ثانية.

هذا املشروع الذي جاء من أجل وضع قواعد ضابطة تحدد شروط 
في  املوجودة  املعلومات  على  واملواطنين  املواطنات  وكيفيات حصول 
حوزة اإلدارات العمومية واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام 
املرفق العام، وذلك في إطار تفعيل أحكام الفصل 27 من الدستور، 
إلى  في الوصول  للمواطنات واملواطنين حقهم الدستوري  بما يضمن 
املعلومات واملعطيات التي ال يمكن تقييدها إال بمقت�ضى قانون عندما 
والخارجي  الداخلي  الدولة  أمن  وحماية  الوطني  بالدفاع  األمر  يتعلق 
والحياة الخاصة باألفراد وبما يضمن أيضا حماية مصادر املعلومات 

واملجاالت التي يحددها القانون.

حض5فتافايسدفتا فاي ىةافانوفب،

البد من التذكير بهذه املناسبة بأن الفريق اإلستقاللي قد تعامل 
بإيجابية مع هذا املشروع، في مرحلته األولى من خالل تقديم مجموعة 
من التعديالت استهدفت باألساس تحسين املشروع وإغناء مقتضياته 
التي  واإلدارات  املؤسسات  قاعدة  توسيع  يروم  بما  وتجويد صياغته 
تتوفر على املعلومات واملعطيات املمكن الحصول عليها وتوسيع مجال 
املعطيات لتشمل التقارير املتعلقة باملؤدونيات، رخص النقل، مقالع 
الرمال، رخص الصيد في أعالي البحار وغيرها من اإلمتيازات، مع التأكيد 
على كل جهة معنية بهذا القانون مختصة في املجال اإلقتصادي أو املالي أو 
اإلجتماعي أو اإلحصائي والذي بحكم نشاطها تنتج معلومات في املجاالت 
واإلقتصادية  اإلحصائية  املعلومات  دورية  بصفة  تنشر  أن  املذكورة 
ذلك  في  بما  العمومية،  باملالية  تتعلق  معلومة  كل  أو  واإلجتماعية 
املعلومات املتعلقة باإلقتصاد الكمي، املديونية العمومية والحسابات 
الوطنية، وأصول وديون الدولة والتوقعات واملعطيات حول النفقات 
العمومية والتصرف في املالية العمومية وكذلك املعطيات التفصيلية 

املتعلقة بامليزانية على املستوى الوطني والجهوي واملحلي.

حض5فتافايسدفتا فاي ىةافانوفب،

كنا نأمل في الفريق اإلستقاللي أن يكون هذا املشروع أداة قانونية 
املعلومات  على  الحصول  في  املغاربة  حق  مجاالت  لتوسيع  حقيقية 
بدل تقييده إلعطاء الديمقراطية التشاركية مدلولها الحقيقي، وتعزيز 
آليات انفتاح اإلدارة على كل ذي مصلحة للمشاركة في مراقبة عمل 
اإلدارة، ومدى احترامها ملبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام 
في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية 
وروح املسؤولية، في أفق تقوية أواصر الثقة بين املواطنين واإلدارة التي 
يجب أن تنبني على أساس املفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جاللة 
امللك نصره هللا بعيدا عن املمارسات القائمة على استغالل النفوذ 
واملحسوبية والزبونية، مادام القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة 
ويجب على الجميع اإلمتثال له في إطار املساواة بين كل أشخاص ذاتيين 

كانوا أو اعتباريين.

إننا في الفريق اإلستقاللي نعتبر هذا املشروع خطوة إيجابية نحو 
حقوق  ثقافة  وترسيخ  واملساواة  والقانون  الحق  دولة  دعائم  تعزيز 
اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا بمعاييرها الكونية، حتى ننتقل 
من مرحلة إقرار هذا الحق الدستوري إلى ممارسته في الواقع، وهذا 
ما جعل الفريق اإلستقاللي يتفاعل مع التعديالت التي جاء بها مجلس 

املستشارين مادامت تستهدف إغناء املشروع..

فايسدافا5ئيس:

السيدة النائبة.

فان ئبلافايسدةاعبللابوزك5ي:

وتمكين املواطنين الحصول على املعلومات الكفيلة بتعبيد جسور 
التواصل والتعامل مع اإلدارة املغربية لتكريس آليات املراقبة الشعبية 
وترسيخ  واملالي  اإلداري  الفساد  ملحاربة  أساسية  دعامة  تشكل  التي 

الديمقراطية املواطنة، والسالم عليكم.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، نمر اآلن إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد



عدد.51–28.جمادى األول.1439  )15.فبراير.2018( الجريدة الرسمية للبرملانف8    

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

كما  له  ثانية  قراءة  في  برمته  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 153

املعارضون: 43

املمتنعون ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق 
في الحصول على املعلومات في قراءة ثانية له.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة 
املالية 2015 الكلمة للسيد الوزير.

فايسدامصطفىافلخلفي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اعالق تامعافاربمل نا فملجتاعافملدنياب انس بلاعنافايسدا

محادابوسعسد،ا زي5افالقتص ىا فمل اسل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

نيابة عن السيد وزير اإلقتصاد واملالية املوجود في مهمة خارج أرض 
الوطن أتشرف السيد الرئيس، السيدات والسادة النائبات والنواب 
املتعلق  رقم53.17  قانون  مشروع  بتقديم  واملحترمين،  املحترمات 

بتصفية ميزانية السنة املالية 2015.

واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر للسيدات والسادة النواب 
على العناية التي تم إيالؤها لهذا املشروع والتنويه بالجدية التي طبعت 
مناقشته من طرف لجنة مراقبة املالية العامة بمجلسكم املوقر، خاصة 
وأن هذا املشروع يمثل..، أن مناقشة هذا املشروع املرتبط بتصفية 
امليزانية إحدى آليات تفعيل مضامين الدستور وتعزيز الشفافية وربط 

املسؤولية باملحاسبة وترسيخ نجاعة التدبير العمومي.

بحسب املؤشرات الرقمية تمكن اإلقتصاد الوطني في سنة 2015 

من تحقيق معدل النمو للناتج الداخلي الخام ب 4.5 % وعجز امليزانية 

في حدود 4.2 % وهو ما يتوافق مع توقعات قانون املالية لسنة 2015، 

الحكومة عملت على مضاعفة مجهوداتها لتفعيل اإلصالحات والبرامج 

ذات األولوية وأيضا يأتي هذا املشروع لتسوية النتائج النهائية لتنفيذ 

قانون املالية، حيث يتضمن كل ما يهم امليزانية العامة والحسابات 

الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، ولهذا 

يشتمل على 10 مواد، حيث جرى التنصيص على ما يهم نفقات التسيير 

اإلستثمار  بنفقات  يتعلق  ما  على  وأيضا  املختلفة  املعدات  ونفقات 

ونفقات خدمة الدين العمومي، كما جرى التنصيص على املقتضيات 

املتعلقة باملوارد، فضال عن ما يهم نسب اإلنجاز، بحيث أن نسبة اإلنجاز 

املتعلقة باملوارد بلغت %85، واملتعلقة بالتكاليف بلغت %74. وعلى 

مستوى النفقات، فإن نفقات امليزانية العامة بلغت ما مجموعه 90%، 

فضال عن ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة %43، ونفقات 

املعطيات  أهم  تلكم   .32% مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق 

املتعلقة بمشروع قانون التصفية لسنة 2015، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

بإسم  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  أفتح  الوزير،  للسيد  شكرا 

األغلبية للسيدة النائبة عائشة البلق.
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فانس بسلا فملجاوعلا رئييلا فابلقا ع ئشلا فايسدةا فان ئبلا
التقدما فالشتبفكسلاب سمافجغلبسل:

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق ومجموعة األغلبية، في إطار 
مناقشة مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 
ل 2015، وهي مناسبة دستورية وسياسية يتم من خاللها اطالع البرملان 
ومعه الرأي العام الوطني، على األغلفة املالية الالزمة واملناسبة لتنفيذ 
السياسات العمومية، ومدى انعكاسها على املعيش اليومي للمواطنات 

واملواطنين.

يعد هذا القانون آلية من اآلليات املتوفرة لنا لتتبع طريقة تعامل 
املؤشرات  شأن  من  ألن  اإلنجاز،  على  وقدرتها  املوارد  مع  الحكومة 
واألرقام تأكيد ما إذا كانت للحكومة قدرة على التوقع واإلنجاز أم ال، 
وعبر هذا املشروع كذلك يمكننا قراءة الحركية اإلقتصادية من خالل 
تنفيذ امليزانية، ألن جزءا هاما من اإلستثمارات يتجه إلى الصفقات 
العمومية التي تعد جزءا من صفقات الدولة املحددة في امليزانية، وهذا 
يعني أن إنجاز هذا األمر يشير إلى أن الدولة ساهمت في حركية العديد 
من القطاعات التي لها دور كبير على مستوى التنمية، وحسب األرقام 
واملعطيات املقدمة من طرف الحكومة، فإن اإلقتصاد الوطني تمكن 
من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بقدر %4.5 وعجز امليزانية 
في حدود %4.2 من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن اعتباره متطابقا 

إلى حد ما، مع توقعات قانون املالية لسنة 2015.

فايسدافا5ئيس،

كهيئة  للحسابات  األعلى  املجلس  دور  تسجيل  من  كذلك  البد 
املالية، من  القوانين  إليها بمهام مراقبة تنفيذ  دستورية عليا، يعهد 
خالل إعداد تقارير عن تنفيذها وإبداء املالحظات املنبثقة عن املقارنة 
بين التوقعات واإلنجازات، كما يرفق التصريح العام باملطابقة وجوبا 
الحسابات  مقارنة  يتيح  وهو  املالية،  قانون  بتنفيذ  املتعلق  بالتقرير 
الفردية املقدمة إلى املجلس من طرف املحاسبين العموميين مع نتائج 

الحساب العام للمملكة.

وعلى هذا املستوى يمكن تسجيل املالحظات التالية، مع أن سنة 
2015 تعتبر السنة 6 للعمل للكامل بنظام التدبير املندمج للنفقات على 
مستوى مرافق الدولة والذي حدد ضمن أهدافه اإلسراع في معالجة 
العمليات املالية عبر ترشيد وتبسيط مساطر تنفيذ النفقات العمومية 
إال أن هذه اإلجراءات لم تمكن بعد من الحصول على املطابقة اآلنية 
بين حسابات مختلف املتدخلين في سلسلة النفقات، ومن تم تسريع 
العمليات  مختلف  في  التحكم  أيضا  وال  املالية،  قانون  تنفيذ  وتيرة 

املرتبطة بإعداد مشروع قانون التصفية.

ورغم تسجيل مالحظات بخصوص فروقات بين بيانات الخزينة 
املحاسبين  لبعض  الفردية  والبيانات  جهة  من  للمملكة  العامة 
العموميين من جهة ثانية، والتي تعود إلى أخطاء في التنزيل املالي من 
طرف بعض املحاسبين العموميين عند تسجيل العمليات املحاسبية أو 
عدم تحيين هذا التنزيل املالي، ولكن هنا تتجلى أهمية قانون التصفية 
بحيث أن إعداده كل مناسبة ليس فقط للوقوف على هذه األخطاء 
ولكن فرصة تمكن من تسوية هذه األخطاء ومعالجتها، كما يالحظ 
أيضا أن املعطيات املقدمة من طرف وزارة اإلقتصاد واملالية واملضمنة 
بمشروع قانون التصفية برسم سنة 2015 ال تمكن من تحليل تنفيذ 
قانون املالية وانعكاس آثاره الوظيفية واإلقتصادية واإلجتماعية ويبقى 
الرهان اليوم معقودا على اإلعمال الكلي ملقتضيات القانون التنظيمي 
للمالية، ليمكننا مستقبال من مالمسة هذه اآلثار ومن خاللها تقييم 
نجاعة السياسات العمومية في مختلف املجاالت، ومن منطلق قناعتنا 
في فرق ومجموعة األغلبية واحترام إللتزاماتنا املؤسساتية والسياسية، 

فإننا سنصوت باإليجاب لصالح هذا املشروع، وشكرا لكم جميعا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب محمد بنعطية بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

فان ئبافايسدامحادابنعطسل:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

يسعدني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة بمناسبة 
املناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية 

ميزانية السنة املالية 2015.

فاي ىةافاوزرفء،

السيد الوزير، ما حاضرش ولكن ما�ضي مشكل التضامن الحكومي، 
السيد الوزير نتكلم عن مدى مصداقية القوانين املالية، أكدت النتائج 
التي أسفرت عنها سنة 2015 أننا كنا على حق في انتقاداتنا للفرضيات 
التساؤل حول  يطرح  مما  السنة،  لهذه  املالي  القانون  عليها  بني  التي 
صدقية قوانين املالية، وأن تقديراتنا كانت أقرب إلى الواقع من توقعات 

الحكومة، سنوضح ذلك فيما يلي:

لقد أقرت الحكومة متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم 8.6 
درهم، متوسط سعر البترول في حدود 103 دوالر للبرميل، متوسط 
سعر غاز البوطان في حدود 804 دوالر للطن، توقع محصول زراعي من 

الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، نمو الناتج الداخلي الخام 4.4%.

لكن السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، بعد نهاية السنة 
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املالية 2015، متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم 9.7، متوسط 
في  البوطان  غاز  سعر  متوسط  للبرميل،  دوالر   49.49 البترول  سعر 
429.22 دوالر للطن، تسجيل محصول زراعي من الحبوب يبلغ 114.72 

مليون قنطار، نمو الناتج الداخلي الخام 4.5.

لقد أشار تقرير بنك املغرب الذي يقدم أمام صاحب الجاللة، حول 
الوضعية اإلقتصادية والنقدية واملالية برسم سنة 2015، أن نسبة 
النمو اإلقتصادي بلغت %4.5 وذلك بفضل موسم فالحي استثنائي، 
بينما بقيت وتيرة األنشطة غير الفالحية بطيئة، مما انعكس سلبا على 
سوق الشغل، حيث كانت عدد املناصب املحدثة محدودة نسبيا، وبلغ 

معدل البطالة 9.7%.

أما فيما يتعلق بتطوير األسعار فقد سجلنا تضخم نسبة 1.6%، 
وأفاد بنك املغرب بأن الفاعلين الصناعيين وصفو املناخ العام لألعمال 
خالل الفصل الثاني من 2015 بغير املالئم، بعدما كان عاديا خالل 

الفصل األول.

ثانيا- املداخيل غير الواقعية، حققت عدة مداخل نسب تحصيل 
أقل من املتوقع، نخص بالذكر الضريبة على القيمة املضافة -3.95 
وعائدات  درهم،  مليار   1.69- الشركات  على  والضريبة  درهم،  مليار 
املساهمات  ذات  الشركات  من  اآلتية  واألرباح  اإلحتكار  مؤسسات 
العامة  وأتاوى إحتالل األمالك  للدولة  املالية  العمومية واملساهمات 

-451.44 مليار درهم.

بنسبة   2015 سنة  املحصلة  الجبائية  غير  املداخيل  تراجعت 
12.84 عن سنة 2014. جميع املداخيل الجبائية محصلة برسم سنة 
2015 سجلت تحصينا أقل من تقديرات قانون املالية 2015، ماعدا 
رسوم التسجيل والتنبر. لقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن 
ذكرنا الحكومة بكون تحصيل الجبايات يعد من أبرز املشاكل املالية 
التوازنات  إختالالت  تفاقم  من  يزيد  املشكل  هذا  وأن  العمومية، 

الداخلية املالية.

ثالثا- إن عجز امليزانية املتوقع من طرف الحكومة لسنة 2015 كان 
هو 41.9 مليار درهم، أي ما يعادل 4.3 من الناتج الداخلي الخام، وتكمن 
هشاشة هذه الفرضية في كونها كانت تتوقع الحصول على هبات من 
دول الخليج العربي بمبلغ 13 مليار درهم، غير أن املبلغ الذي توصلت به 
الخزينة لم تتجاوز 3 فاصلة مليار درهم ويشكل %28 فقط من قيمة 
الهبات املنتظرة. وبذلك يزيد تعميق عجز املالية العمومية ليصل إلى 
حوالي 43 مليار درهم، أي ما يعادل 4.5 % من الناتج الداخلي الخام. 

شكرا السيد الرئيس ونصوت بالرفض على هذا املشروع.

فايسدافا5ئيس:

 1 املادة  بعرض  التصويت  عملية  إلى  نمر  النائب،  للسيد  شكرا 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 للتصويت كما صادقت... 51 راه فيها البركة... نعيد عملية، 
....55 متفقين؟  الرئيس  ...السيد  انت حسب  ها  الرئيس  السيد   55

معذرة.

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.51–28.جمادى األول.1439  )15.فبراير.2018(  5  

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

وأخيرا، املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 55

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 132

املعارضون: 65

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   53.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتصفية ميزانية السنة املالية ل 2015 .

وتتميم  بتغيير   69.17 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  إلى  اآلن  نمر 
القانون رقم 33.06 املتعلق بتسنيد األصول، الكلمة للسيد الوزير.

فايسدامصطفىافلخلفي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اعالق تامعافاربمل نا فملجتاعافملدنياب انس بلاعنافايسدا

محادابوسعسد،ا زي5افالقتص ىا فمل اسل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايالماعلسكم،

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافان ئب تا فانوفبافملحتبم تافملحتبمين،

وزير  السيد  عن  نيابة   69.17 قانون  مشروع  بتقديم  أتشرف 
اإلقتصاد واملالية املتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 املتعلق 

بتسنيد األصول.

أود في البداية مرة ثانية التنويه بالفعالية التي عرفت أشغال لجنة 
املالية والتنمية اإلقتصادية بمجلسكم املوقر، وكذا بتعاملها البناء مع 
مشروع القانون املثار آنفا، يهم هذا القانون مواكبة املجهودات الرامية 
لتطوير املالية التشاركية في بالدنا، وبالخصوص شهادات الصكوك التي 

تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق املالي التشاركي.

وقد تم إعداد هذا املشروع على أساس مالحظات واقتراحات جميع 
للنهوض وتطوير  األعلى، وذلك  العلمي  املجلس  املتدخلين، وال سيما 
املالية التشاركية، يهم هاد النص إدخال التعديالت على القانون األول 

33.06 املتعلق بتسنيد األصول واملنظم لشهادة الصكوك وال سيما:

مختلف  الباب إلصدار  فتح  بهدف  الصكوك  تعرف  تعديل  أوال- 
أنواعها.

ثانيا- توضيح إجراءات طلب الرأي باملطابقة من لدن املجلس العلمي 
وتوضيح  تحديد  املطابقة،  بآراء  التقيد  التتبع  آلية  وإدخال  األعلى، 
املقتضيات املؤطرة لصناديق التسنيد املصدرة لشهادات الصكوك، ثم 

مراجعة وتبسيط بعض املقتضيات املتعلقة بهذا املجال.

تلكم أهم البنود التي جاء بها مشروع التعديل، والسالم عليكم 
ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، التقرير بدون شك كذلك تم توزيعه. ننتقل إلى باب املناقشة 
بإعطاء الكلمة للسيد النائب محمد أبدرار بإسم فريق األصالة املعاصرة.

فان ئبافايسدامحاداأبدرفر:

بيماهللاافا5حانافا5حسما فاصالةا فايالماعلىارسو8اهللاا
 آاها صحبه.

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتافاي ىةافانوفبافملحتبمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة إلعطاء 
وجهة نظرنا بخصوص مشروع قانون رقم 69.17 اللي جاء متمم ومغير 
مشروع قانون 33.06 هو متعلق بتسنيد األصول، بين قوسين تسنيد 
األصول، باش نشرحو للسيدات والسادة املواطنين، هو واحد العملية 
مالية اللي تخول املؤسسات والشركات أنهم يتسلفو من السوق بواسطة 

هادوك الديون اللي باقي عليها األجل، مازال ماوصلش األجل ديالها.

انسجاما مع املواقف ديالنا السابقة مع مختلف اإلجراءات ومشاريع 
القوانين اللي تنخرط فيها البالد، وتنأيدوها وتنصوتو عليها باإليجاب، 
 69.17 ديال  القانون  مشروع  فهاد  ال�ضيء  نفس  باإلجماع.  كذلك 
فسنكون منسجمين مع أنفسنا واحنا تنصوتوا عليه باإليجاب، بعد أن 
ناقشناه في لجنة املالية، وقدمنا العديد من األفكار والتعديالت، لكن 



عدد.51–28.جمادى األول.1439  )15.فبراير.2018( الجريدة الرسمية للبرملان51    

مع األسف نسجل مرة أخرى أن الحكومة ال تتعامل بشكل إيجابي مع 
التعديالت ديال املعارضة، قبلت لينا واحد التعديل ورغم ذلك دخالت 
عليه شوية ديال الكلمات باش يتسمى التعديل ديال اللجنة، ما عرفتش 
عالش الحكومة دائما مصرة على أنها تعامل مع تعديالت املعارضة رغم 
أنها في بعض األحيان تتمنى أن التعديل يكون في �ضي قانون بإسم فريق 
األصالة املعاصرة، لدرجة أن تتهمه ظلما كما حصل في قانون 251 
من مدونة الضرائب، اللي بموجبه فرضت ضريبة التمبر على املواقع 
اإللكترونية وهو األمر مجانب للصواب، بل هو كذب، على كل حال نرجو 
للموضوع ديال تسنيد األصول، على كل حال فإن كان ال يجادل أي أحد 
في أهمية التسنيد وال سيما بالنسبة للشركات الكبرى للدور ديالوا في 
املقاوالت  إمكانيات حصول  تعزيز  املالية وفي  بالسوق  تنويع األدوات 
على تمويالت إضافية نتيجة فصل وعزل تنقيب السندات عن تنقيط 
املرتبطة  املخاطر  تفويت  املقاوالت من  أنه يمكن  برمتها كما  املقاولة 
بهذه األصول إلى املستثمرين بالسوق املالية، كذلك منح مرونة أكبر 
للمقاوالت إلعادة هيكلتها إلى غيرها من املزايا املهمة، فإنه ال ينبغي لذلك 
أن يحجب عنا وجود بعض املساوئ واملخاطر التي تكتنف هذه العملية، 
واحنا هنا تنقصدو ما يقع وما وقع إبان األزمة املالية 2008، فاحنا ما 
تنخوفوش املستثمرين املتعامللين اإلقتصاديين اللي راه بغاو يستافدوا 
من هاد العملية ديال تسنيد األصول ولكن فقط تنعطيواوجهة النظر 
ديالنا مع يقيننا بأن هناك اختالف كبير ما بين التجربة املغربية وتجارب 
الدول األخرى، على كل حال اللي تنأكدو عليه هو أننا نوضعو الضوابط 
التقنية لكي ال تفرغ عملية تسنيد الشركات من كافة وصولها الصلبة 

والتي تهم أكثر املستثمرين، وال تؤثر بالتالي على توازنها املالي.

على كل حال هناك بعض املالحظات، مثال دمقرطة الولوج إلى هاد 
العمليات، ألنه اللي تنالحظوا أن هاد املسألة ديال تسنيد األصول شكون 
بحال  مثال،  املالية  املؤسسات  الكبرى،  الشركات  فيها  تيستافد  اللي 
املتوسطة  الشركات  لكن  الكبرى،  الدولة  ديال  األبناك، واملؤسسات 
الصغرى ال يمكن بتاتا أن تستفيد من هاد العملية، على كل حال أجدد 
املوقف ديال فريق األصالة واملعاصرة الداعم لهاد املشروع القانون 

وسنصوت عليه باإليجاب، وشكرا السالم عليكم.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب أحمد التومي بإسم الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية.

فان ئبافايسداأحادافاتومي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أمامكم  أتدخل  أن  يشرفني 
والتعادلية في مناقشة مشروع قانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 
33.06 املتعلق بتسنيد األصول، هاد املشروع الذي يهدف إلى إضافة 
عدد من املقتضيات الهادفة إلى تطوير مجال التسنيد من خالل توسيع 
وتعريف وتشمل أنواع عديدة من الصكوك، ومالءمة بعض التعريفات 
الصكوك  إصدار شهادات  متطلبات  مع  بالتسنيد  الخاصة  واألحكام 
وكذلك  السيادية  الصكوك  بأفضل  املتعلقة  املقتضيات  وتبسيط 
نطاق  توسيع  إلى  باإلضافة  التسنيد  لصناديق  املؤطرة  املقتضيات 
التسنيد ليشمل الدولة والقطاع العام، هاد املشروع السيد الرئيس 
الذي من شأنه أن يعزز من مكانة املركز املالي للدار البيضاء ويفتح 
لعمليات  املبادرة  في  املغربية  التسنيد  لهيئات وشركات  واسعة  آفاقا 
خارج الحدود، كذلك من شأنه أن يخلق دينامية جديدة وذلك تبعا 
ملبدأ العمل باألبناك التشاركية وما تمثله من فرص لتمويل اقتصادنا 
الوطني، وهنا السيد الرئيس أود أن أقف شيئا ما على تمويل اإلقتصاد 
الوطني ألنه تنالحظوا أن هاد العملية التسنيد هي بدأت من سنة 2000 
لقانون يعني 10.98 ولكن هاد القانون اللي كذلك الذي غير بقانون 
33.06 في 2008 وعرف تعديالت آخرها هو التعديل الذي نتكلم عنه 
اليوم ولكن هاد القوانين تبقى محدودة في تمويل اإلقتصاد، بحيث 
أن كما قال الزميل من قبلي، أن يعني الشركات املتوسطة والصغرى 
ال تستفيدو بتاتا من هاته القوانين، بحيث أن العملية التسنيد اللي 
وقعت حتى اآلن يعني في حدود 3 أو 4 عمليات تسنيد همت يعني املكتب 
الوطني للكهرباء، همت كذلك cih البنك العقاري والسياحي إلى 2 أو 3 
عمليات يعني محدودة يعني في الزمان وفي املكان، بحيث بقية الشركات 
املتوسطة والصغرى راه تقريبا موقفاة يعني من اإلستفادة من هاد من 
هاد القوانين اللي هي مهمة، ألن هاد الشركات املتوسطة والصغرى كما 
تيعرفوا السادة النواب أنها أثبتت أكثر من 95 من النسيج املقاوالتي 
املغربي وكانت كذلك تشغل أكثر من ثالث أرباع الشغيلة املغربية، فهدي 
تستحق أن تستفيد من هذا الترسانة القانونية وذلك يعني لتمويل 
عملياتها، هاد الشركات املتوسطة والصغرى كتبقى عندها غير جوج 
يعني لباليص فين التمويل، إما األبناك، وإما البورصة اللي كنعرفوا أنه 
األبناك يعني هاد الشركات يعني ما كتستافدش ببعض املزايا بخصوص 
يعني فائدة القروض، بحيث أنها وخا السعر املرجعي ديال بنك املغرب في 
حدود 2.25 كتبقى هاد القروض 5 إلى 7 %، كذلك يعني منين كنمشيو 
للبورصة كنلقاوا البورصة تقريبا يعني الشركات املتوسطة والصغرى 
للشركات  اإلجمالية  القيمة  يعني  تقريبا غير موجودة، ألنه هاد حتى 
املدرجة في البورصة هي كذلك في حدود %15 فإذا قارناها مع إفريقيا 
الجنوبية اللي هي يعني منافسة ديالنا ومصر كنلقاوها أكثر من 45 إلى 50 
%، فهاد الشركات كتبقى يعني في الحقيقة في وضع صعب، كذلك منين 
كنشوفوا أنه يعني الصندوق املركزي للضمان يعني ما كيجيش يساعد 
يعني مع األسف الشركات الصغرى واملتوسطة كيبقى أداة ربما لخفض 
املخاطر لألبناك أكثر منها للشركات، فاحنا كذلك إلى جينا إيال لهيئات 
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يعني التسنيد وشركات األصول كنلقاوها في حدود 3 كاين 2 تالشركات 
يعني هي تابعة ألبناك وشركة واحدة تابعة لصندوق اإليداع والتدبير، 
يعني إيال ما كانش هاد الفاعلين ديال التسنيد راه ما يمكنش غدا نمشيو 
الهيكلة ديالها  نعاودو  للمقاوالت الصغرى والكبرى ألنه خاصنا  يعني 
ونعاودو نشوفوش آشنو السيولة ديال األصول املادية وال مادية فهذا 
تديرو، ألنه هاد  الدولة  باقي خاص  اللي  املجهود كبير  كيطلب واحد 
الترسانة هي كاينة ولكن خاصنا فعال يعني هاد اآلليات يعني تستافد منها 
يعني اإلقتصاد الوطني، فكنشوفوا في أمريكا يعني كانت هاد التسنيد 
والخالف تقريبا في الستينات، وكان عندو واحد الوقع واحد التأثير كبير 
 sans.succes على سمو اإلقتصاد املغربي إلى درجة أنه كان ضحية يعني
يعني نجاحه في 2008، أوربا دخالت في 2000 وكذلك راه سائرة بسرعة 
كبيرة، يعني في تمويل يعني إقتصادها من خالل يعني التسنيد، فكذلك 
حتى حنا كنطمعو أنه الحكومة تسرع يعني هاد الورش اللي مهم جدا 
ومع ذلك حنا صوتنا في الفريق اإلستقاللي إيجابا واحنا غاديين إن شاء 

هللا نتابعو يعني التطبيق على أرض الواقع لهاد املشاريع، وشكرا.

فايسدافا5ئيسا:

شكرا للسيد النائب، نمر إلى إلى عملية التصويت بعرض املادة 1

واملتضمنة لعدد من املواد كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 للتصويت واملتضمنة كذلك لعدد من املواد، كما 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

عليها  صادقت  كما  املواد،  من  لعدد  كذلك  واملتضمنة   3 املادة 
اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 33.06 على املتعلق بتسنيد األصول.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 51.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
رقم 25.06 املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية 

واملنتوجات الفالحية والبحرية.

واملياه  القروية  التنمية  على  الحكومي  املسؤول  للسيد  الكلمة 
والغابات، السيد حمو واحلي لكم الكلمة.

فايسداحاواف حلي،اك تبافاد الااددا زي5افافالحلا فاصسدا
ب اتناسلا فملكلفلا فاق5 يلا فملس ها فاغ ب تا فابح5يا فاتناسلا

فاق5 يلا فملس ها فاغ ب ت:

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يسعدني أن أقدم أمام أنظار مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
14.51 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06، املتعلق بالعالمات 
املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية.

وهنا البد من التذكير أن البرملان سبق وأن صادق مع بداية انطالق 
مخطط املغرب األخضر، على قانون رقم 25.06 الذي شكل إطارا سانحا 
إلبراز مهارات الساكنة املحلية في تطوير وتثمين العديد من املنتوجات 

الفالحية املجالية، والرفع من جودتها.

فقد أصبحت هذه املنتوجات تحظى بإقبال كبير إن على املستوى 
في  الذي ساهم  ال�ضيء  الدولية،  األسواق  العديد من  في  أو  الداخلي 
تحسين مداخيل الفالحين وخلق فرص الشغل بعدة مناطق، وخاصة 

منها النائية.

فمنذ الشروع في تفعيل هذا القانون عرف النظام املغربي للترميز 
االعتراف ب53 عالمة مميزة للمنشأ والجودة، منها 43 بيانا جغرافية 
 Appelation للمنشأ  5 تسميات  و   l’indication. géographique, IG
 .Label. Agricole, LA الفالحية  للجودة  و5 عالمات   d›origine, AO
لذا ومن خالل مشروع القانون 51.14 املعروض على أنظاركم اليوم، 
البحرية،  املنتوجات  ليشمل   25.06 رقم  القانون  مجال  توسيع  نود 
البحرية  املنتوجات  في  كبيرة  تتوفر على مؤهالت  والحمد هلل  فبالدنا 
 l’enchoixو لطنجة  الطازجة  األسماك  يمكن  حيث  للترميز،  قابلة 
ب وغيرها من 

ّ
اململح والكروفيت املجمد املقشر وكويرات السريدن املعل

املنتوجات ان تستفيد من عالمات la.belle.alieutique.L.H الجودة 
البحرية كما يمكن على الخصوص لكل من أخطبوط الداخلة ومحار 
الداخلة ضوراد بوجدور وسردين الحسيمة أن تحصل على عالمات 

البيان الجغرافي ما من شأنه أن يثمن هذه املنتجات ويرفع من قيمتها.

نسخ  للمشروع  الثانية  املادة  خالل  من  يقترح  أخرى  جهة  ومن 
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وتعويض أحكام املادة 17 من القانون 25.06 الخاصة باللجنة الوطنية 
في  النظر  إعادة  أجل  من  وخاصة  والجودة  للمنشأ  املميزة  للعالمات 
الفالحة  بقطاعي  املحدثة  املؤسسات  اإلعتبار  بعين  لألخذ  تركيبتها 
والصيد البحري، لتضم أعضاء يمثلون اإلدارة واملؤسسات العمومية 
الفالحة  غرف  فيدرالية  إلى  إضافة  املعنية  العلمية  واملؤسسات 

وفيدراليات غرف الصيد البحري.

وفي الختام اسمحوا لي السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة 
القطاعات  إلى لجنة  الخالص  أتقدم بشكري  أن  املحترمون،  النواب 
اإلنتاجية رئيسا وأعضاء على تفهمهم وتجاوبهم مع هذا املشروع الذي 
دخل  وتحسين  البحرية  منتوجاتنا  تثمين  في  يساهم  أن  منه  نتوخى 
العاملين في القطاع راجيا أن يحظى بموافقتكم كما كان عليه الشأن 

داخل هذه اللجنة التي صادقت عليه باإلجماع، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد الوزير، تقرير كالعادة بدون شك تم توزيعه، نمر إلى 
عملية التصويت في عرض املادة 1 واملتضمنة كذلك لعدد من املواد 

كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 51.14 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 25.06 املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة 

للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية.

103.14 يتعلق بإحداث الوكالة  إلى مشروع قانون رقم  نمر اآلن 
الوطنية للسالمة الطرقية في قراءة ثانية، الكلمة للسيد الوزير.

فايسدامحادانجسبابواسف،اك تبافاد الااددا زي5افاتجهيزا
 فانقلا فالوليتسكا فمل ءافملكلفاب انقل:

شك5فافايسدافا5ئيس،

بيماهللاافا5حانافا5حسما فاصالةافايالماأش5فافمل5سلينا
 علىاآاها صحبها سلماتيلسا اك يبفاإلىا ومافاد ن،

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

أتشرف بأن أعرض عليكم اليوم مشروع قانون 103.14 إلحداث 
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية في قراءة ثانية، فهاذ القانون هاذ 
مشروع القانون هو بالفعل كما يدل على ذلك رقمه 103.14 قد مر به 
حوالي 3 سنوات وكان صوتنا عليه في عهد الحكومة السابقة والوالية 
البرملانية السابقة في مجلس النواب، ولكن مع الحكومة الجديدة تمت 
إعادته اإلعادة ديالو ملجلس النواب الذي صوت عليه في قراءة أولى ثم 
مجلس املستشارين الذي أدخل عليه بعض التعديالت تخص 6 مواد 
رئيسية اللي أتاحت تجويد الصياغة التشريعية لبعض املواد، وأيضا 
إضافة بعض اإلختصاصات املرتبطة فقط بإعادة التقارير من طرف 
املدير ديال الوكالة وأيضا العمل على إدماج عضو يمثل املجتمع املدني 
في املجلس اإلداري باإلضافة إلى إمكانية إحداث ما يعرف بالشركات 
الوليدة اللي من خاللها يمكن أن هل هاذ الوكالة الوطنية أن تن�ضئ بعض 
الشركات اللي يمكن تقوم باألعمال املوكلة لهذه الوكالة، الهدف العام 
هو املزيد من السالمة الطرقية في إطار اإلستراتيجية الوطنية، تجميع 
اإلختصاصات ثم حكامة التدبير اللي املجال ديال السالمة الطرقية، هي 
فرصة باش نحيي جميع السيدات والسادة النواب ديال لجنة البنيات 
األساسية والطاقة واملعادن اللي بالفعل في القراءة ال األولى وال الثانية 
استطاعو أن يعطو الجديد لهاذ املشروع من خالل تجويد الصيغة 
التي قدمتها الحكومة، ولكن أيضا إبداء العديد من املقترحات التي تم 

قبولها، شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد الوزير، نمر اآلن إلى عملية التصويت بعرض املادة 1 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة 
في قراءة ثانية له:

املوافقون: 197

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   103.14 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية في قراءة ثانية له، شكرا 

للسيد الوزير.

نمر اآلن إلى املشروع قبل األخير رقم 22.16 يتعلق بتنظيم املواد 
الترفيهية  االصطناعية  والشهب  املدني  اإلستعمال  ذات  املتفجرة 
واملعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، الكلمة للسيد الوزير.

فايسداعزيزارب ح،ا زي5افاط قلا فملع ىنا فاتناسلافمليتدفمل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم،افلحاداهللا فاصالةا فايالماعلىا
موالن ارسو8اهللاا علىاآاها صحبهاألاعين.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني أن أقدم لكم مشروع القانون رقم 22.16 املتعلق باملواد 

املتفجرة، يعني ذات اإلستعمال املدني والشهب االصطناعية والترفيهية 
في  شاركت  التي  القطاعات  جميع  أشكر  كما  املعدات،  من  وغيرها 
أعطي  الذي  والوقت  ومناقشتها  مساهمتها  على  املشروع  هذا  إعداد 
لهذا القانون لكي يعد ألنه بدأ إعداده منذ 2012، كما ال يفوتني طبعا 
أن أشكر أعضاء لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، 
السياسة راه حرف يذيك لليمين وال يديك لليسار ياك، وال يفوتني كذلك 
والبيئة  واملعادن  والطاقة  البنيات األساسية  لجنة  أن أشكر أعضاء 
الذين ساهموا في مراجعة هذا املشروع، مراجعة فعالة حتى وصلنا إلى 

توافق ملصلحة الوطن، أمنه واقتصاده.

فايسدارئيسامجلسافانوفب،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

ال يخفى عليكم أن املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدني تكت�ضي 
أهمية قصوى في اإلقتصاد الوطني، بحيث أن هناك صناعة في هذا 
املجال، وأن هناك رواج يصل إلى حوالي 750 مليون ديال درهم، يعني 
وعندنا شركات تصنع وشركة تستورد، وطبعا يستعمل هذه املواد كاين 
ما هو عسكري وماهو مدني يستعمل في قطاعات حيوية وأساسية، 
يستعمل في التنقيب على النفط والغاز، يستعمل في املعادن، في إنجاز 
الطرق والطرق السيارة، السكك الحديدية، في السدود، في منشآت 
الهندسة املدنية، وكذلك في املقالع، بمعنى أنها يعني %70 و%80 من 
اإلقتصاد الوطني. هذا باإلضافة إلى املجال ديال السياحة والترفيه كما 

يعلم الجميع، يعني مثل الشهوب االصطناعية الترفيهية.

طبعا الحكومة أدرجت هاد املشروع ديال القانون ضمن مخططها 
الذي  القانوني  اإلطار  الهدف منو هو تجديد  التشريعي،  برنامجها  أو 
والبيع  االستيراد  ديال  األول  الظهير   ،1914 ل  ظهيرين  إلى  يرجعو 
والشراء، الظهير الثاني ديال التصنيع 1914، ثم بعد ذلك جاء الظهير 
ديال املراقبة ل 1954 بمعنى املراقبة 60 سنة والتصنيع والبيع تقريبا 
100 سنة، الهدف منو بطبيعة الحال، تعزيز األمن والسالمة، ثم أيضا 
مواكبة التطور اإلقتصادي والتكنولوجي الذي يعرفه مجال صنع ونقل 

وتخزين وإستعمال املواد املتفجرة.

واملعادن  الطاقة  قطاع  طرف  من  املشروع  هذا  إعداد  تم  وقد 
بالتعاون مع الفاعلين في هذا املجال، وفق مقاربة تشاركية كما قلت 
منذ سنة 2012، بحيث سابقا بدأ هاد النقاش في الحكومة السابقة، 
وكان هناك حوار مع كافة املتدخلين ويمكن لي نشير لكم إلى أهمها ألن 
األمر مهم، وزارة الداخلية، إدارة الدفاع الوطني، الدرك امللكي، املديرية 
العامة لألمن الوطني، املديرية العامة للوقاية املدنية، كلهم يساهمون 
في املراقبة واملتابعة والترخيص وتحيين القوانين، وكما قلت لكم نظر 

ألهمية اإلقتصاد، ثم نظرا لألهمية ديال األمن والسالمة.

طبعا بإيجاز، هاد املشروع ديال القانون هو توسيع مجال التطبيق 
الترفيهية، يعني ألنها أيضا عندها  حتى يشمل الشهوب االصطناعية 
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عالقة مع األمن والسالمة وخاصة كنالحظو بأن في الكثير من األحيان، 
وأحيانا  مراقبة،  بدون  البلد  إلى  تدخل  أنها  ثم  كثيرة،  أضرار  تسبب 

بطريقة غير منظمة.

أيضا التأكيد على اللجنة الوطنية للمتفجرات ثم اللجن اإلقليمية 
التي تتابع هذه األمور، يعني هاد القطاع، التنصيص على اعتماد هاد 
املواد ووسمها وتصنيفها، بمعنى البد يكون عندنا واحد النظام ديال 
كتم�ضي  حتى   l’usine من  كتخرج  ملي   la traçabilité دقيق  املتابعة 

لإلستعمال أو ملي كتجي من امليناء حتى كتم�ضي لإلستعمال.

باملناسبة جميع املواد املرتبطة بالطاقة واملعادن، كلها بدأت تخضع 
la traçabilité، ديال املتابعة، وإن شاء هللا قريبا  لهاد النظام ديال 
غادي نجيبوا بواحد التغييرات فيما يتعلق la traçabilité ديال املواد 
النفطية، إلزام األشخاص املزاولين لعملية صنع املتفجرات بالتوفر 
على بطاقة املراقبة التي تسلم من األمن الوطني، ما غيمكنش هاد ال�ضي 
يكون هكذا، البد أن تكون هناك معايير في العاملين في مجال التصنيع، 
ضبط وتقنين استيراد وتصدير هذه املواد، املواد األولية التي تدخل 
إلى إستعمال مادة  في صناعتها، ثم شراءها وبيعها ونقلها، باإلضافة 
البارود املوجه للتظاهرات واالحتجاجات، نظر لألهمية ديالها، مع واحد 
التبسيط طبعا في هاد املجال، نظرا ألن يعني جزء من الحياة ديالنا، 
لكن البد أن تضبط، التنصيص على العقوبات بطبيعة الحال كل ما 
يتعلق بالعقوبات اإلدارية واملالية وغيرها، إذا كانت هناك مخالفة في 
هذا املجال، وإذا لم تكن املعلومة دقيقة حول هذه املواد املتفجرة كما 
قلت، نظرا الرتباطها، ليس فقط باإلقتصاد الوطني، وهذا مهم، ولكن 

أيضا بأمن وسالمة البالد.

على  املعروض  القانون  مشروع  عن  نبذة  سادتي  سيداتي  تلكم 
أنظاركم من أجل املصادقة عليه، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد الوزير، التقرير كذلك تم توزيعه، أفتح باب املناقشة 
بإعطاء الكلمة للسيد النائب محمد احويط باسم األغلبية.

فان ئبافايسدامحادافحويطاب سمافجغلبسل:

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فاي ىةافاوزرفءافملحتبمين،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

أتشرف بأن أتناول الكلمة أمامكم باسم األغلبية بخصوص مشروع 
القانون رقم 22.16 املتعلق بتنظيم املواد املتفجرة ذات اإلستعمال 
املدني والشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات التي تحتوي على مواد 

نارية بيروتقنية.

إن الفرق واملجموعات النيابية لألغلبية انطالقا من حرصها على 

كل ما يخدم الصالح العام لبلدنا ومجتمعنا، تؤكد في البداية الحاجة 
امللحة لهذا النص التشريعي الذي يهدف تنظيم املواد املتفجرة ذات 
اإلستعمال املدني والشهب اإلصطناعية الترفيهية واملعدات التي تحتوي 
على مواد نارية بيروتقنية ملا لهذا املجال من أهمية قصوى في ارتباطه 

بمختلف أوجه الحياة املجتمعية.

لقد كانت بالدنا فعال في حاجة إلى نص تشريعي من هذا النوع من 
أجل متابعة ما يحدث في سلسلة املسارات التي تمر منها، سواء في مرحلة 
التخزين والنقل والتوزيع  أو مراحل  التصدير  أو  أو االستيراد  الصنع 
واإلستعمال، فال يمكن ترك مجال حيوي وخطير عرض اإلرتجال خاصة 
جعل  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  نتيجة  كبيرا  تطورا  عرف  وأنه 
مقتضيات النظام القانوني الوطني متجاوزة بشكل كبير نتيجة كون 

الظهائر املنظمة له تعود لسنتي 1914 و1954.

وفي هذا الصدد فإننا في األغلبية الحكومية تعاملنا منذ البداية 
بروح إيجابية مع مشروع القانون إدراكا منا ملا يترتب عن هذا املجال من 
مخاطر متنوعة تهم اإلستعماالت املتزايدة له في القطاعات اإلستراتيجية 
من ناحية، وفي ما تستدعيه مقتضيات الحظر حفاظا على ما يتطلبه 
السياق األمني الوطني والدولي درء ألي خطر محتمل على األشخاص 
األهداف  أن  اعتبرنا  الحكومية  األغلبية  في  فإننا  لذلك  واملمتلكات، 
الواردة بمشروع القانون كفيلة ملنح هذا النص التشريعي العناية التي 
يستحقها سواء خالل مرحلة املناقشة داخل اللجنة أو خالل مرحلة 
العمل داخل أشغال اللجان الفرعية الخاصة التي تشكلت من ممثل 
عن كل فريق نيابي، والتي شاركنا فيها بفعالية وكان لها الدور املركزي 
في تجويد النص والتوافق حول مقتضياته، فكان من الطبيعي جدا أن 
نصوت لصالحه باإلجماع بالصيغة التي تم بها تعديله، وكل ذلك من 

زاوية التركيز على الحماية والحفاظ على سالمة املواطنين واملواطنات.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىة،

ال يخفى عليكم ما تشكله املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدني 
والشهب اإلصطناعية الترفيهية املعدات التي تحتوي على مواد نارية 
بيروتقنية من خطورة متعددة األبعاد، فهي ليست مرتبطة بالضرورة 
فقط بالحاالت املعزولة، ولكن ينبغي استحضار استعماالتها أيضا في 
الحياة العامة كتلك التي تهم قطاع الطاقة واملعادن والسكك الحديدية 
أعياد  من  الترفيهي  الطابع  ذات  املجاالت  في  واإلستعماالت  واملقالع 
ومواسم ومهرجانات في مجاالت ذات الطابع الترفيهي من أعياد عفوا 
ومهرجانات وصوال إلى املالعب الرياضية واألخطر من كل هذا وذاك 
هو كون بعض هذه املواد تدخل ضمن مكونات لعب األطفال ولهذه 
املواطنين  وممتلكات  أرواحه  على  املحتملة  السلبية  ولآلثار  األسباب 
واملواطنات اعتبرنا في األغلبية الحكومية أن التقنين والتنظيم الجيد 
هو وحده الكفيل بتأطير هذا املجال ملا فيه مصلحة مجتمعنا، فإذا 
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إذا أضفنا لذلك ضرورة املحافظة على األمن واإلستقرار الذي تنعم به 
بالدنا، فإنه ال يمكننا إال تقوية وتدعيم سياسة الحذر من أي انزالق أو 

سوء إستعمال أو تهور.

إن األرقام واملعطيات التي قدمها السيد الوزير املحترم داخل اللجنة 
بخصوص إنتاج املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدني ببالدنا كانت 
خالل سنوات 2014 و2015 و2016 تبين أيضا أن املجال يستحق فعال 
نصا تشريعيا من قبيل املشروع الذي نناقشه اآلن، فال يمكن والحالة 
هذه ترك القطاع يسير بارتجالية تحت أي مبرر كان، سواء كان األمر يهم 
أرباب املنشآت أو املؤسسات املصنعة أو املستوردة أو املصدرة أو أرباب 
البالد  وسالمة  فأمن  لديهم،  العاملين  املستخدمين  أو  املستودعات 
أسمى من أي اعتبار آخر، ولذلك كنا حريصين في األغلبية على تدقيق 
كل ما يهم الضبط والتأطير واملراقبة الصارمة، وفي هذا الصدد نعتبر أن 

املراقبة ينبغي..

فايسدافا5ئيسا:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب أحمد شوكي بإسم فريق 
األصالة واملعاصرة، السيد الرئيس املتفجرات بدون حدود.

فان ئبافايسداأحاداشوكي:

بيماهللاافا5حانافا5حسما فاصالةا فايالماعلىارسو8اهللاا
 آاها صحبه.

فايسدافا5ئيس،

فايسد نافاوزي5ين،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يشرفني بإسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل بدوري في مناقشة 
املتفجرة ذات اإلستعمال  باملواد  املتعلق   22.16 مشروع قانون رقم 
املدني والشهب اإلصطناعية الترفيهية واملعدات التي تحتوي على مواد 

نارية بيرو- تقنية.

بها  يرتبط  وما  املتفجرات  يعرف  املشروع  هذا  إن  بالقول  وأبدأ 
ووسمها  صنعها  عن  ويتحدث  املسؤولة  األجهزة  ويحدد  وبصنعها، 
وتخزينها واستيرادها وتصديرها ونقلها وبيعها وإستعمالها وإتالفها عند 
وهو مشروع  املخالفات،  تسجيل  عند  العقوبات  وتحديد  الضرورة، 

كانت الحاجة ماسة إليه بهذه الصورة الشمولية منذ زمن طويل.

ونظرا لخصوصية هذا املشروع وارتباطه بالسالمة واألمن، فقد 
تظافرت مناقشات أعضاء اللجنة لتعديله شكال ومضمونا، وشكلت 
عالوة على ذلك لجنة فرعية لتعميق الدراسة، وتوصلت في نهاية لصيغة 
توافقية جسدت أفكار وتعديالت جميع الفرق من ضمنها فريق األصالة 
واملعاصرة، وتجاوب معها السيد الوزير بإيجابية، ورغم كل هذا نسجل 
مع األسف أن هذا املشروع يتسم بعشرات من اإلحاالت على النصوص 

التنظيمية، مما قد يؤخر تفعيل بنوده بعد املصادقة عليه.

وباملناسبة فإن عدم مواكبة النصوص التنظيمية للقوانين يشكل 
ظاهرة يعاني منها التشريع املغربي، وعلى الحكومة أن تبذل مزيدا من 

الجهد لجعل هذه املواكبة سريعة وآنية.

تطمينات  الوزير  السيد  من  سمعنا  املشروع  هذا  وبخصوص 
وتأكيدات على أن إدارته منكبة على إعداد كل النصوص التنظيمية 
الخاصة به، وهكذا نال املشروع موافقة اللجنة باإلجماع، وتبعا لذلك 
يصوت فريقنا األصالة واملعاصرة باإليجاب على هذا املشروع، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

فايسدافا5ئيس:

باسم  ميارة  الشيخ  النائب  للسيد  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فايسدافان ئبافاشسخامس رة:

فايسدافا5ئيس،

فايسد نافاوزي5ين،

فايسدفتافان ئب ت،افاي ىةافانوفب،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 

واملتعلق   22.16 رقم  القانون  مشروع  مناقشة  في  النواب  بمجلس 

بتنظيم املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدني والشهب اإلصطناعية 

والترفيهية، واملعدات التي تحتوي على مواد بيروتقنية.

الذي  الحيوي  للدور  اعتبارا  بالغة  أهمية  يكت�ضي  املشروع  هذا 

أضحت تلعبه املوت املتفجرة ذات اإلستعمال املدني بجميع أصنافها، 

الطاقة  قطاعي  السيما  اإلستراتيجية  القطاعات  من  لعدد  بالنسبة 

بمناسبة التنقيب عن النفط أو الغاز واملعادن، وكذا مختلف أشغال 

البنيات التحتية األساسية كالطرق والسدود وكذا مقالع الرمال، فضال 

عن إستعمالها املتصاعد في مجال األلعاب والشهب اإلصطناعية.

قد ظل  املواد  لهذه  املؤطر  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  كان  وإذا 

جامدا منذ مطلع القرن املا�ضي وبالضبط سنة 1914، فإن التطورات 

التي عرفها هذا املجال طيلة قرن من الزمن تقريبا، سواء تعلق األمر 

بصنعها أو استيرادها أو تخزينها أو نقلها وصوال إلى استعمالها وإتالفها، 

تجعل الحاجة ماسة للتوافق اليوم على قانون يسمح من جهة بمواكبة 

مقتضيات السياق األمني الوطني والدولي، والذي يستلزم ضرورة ضبط 
وتتبع مسارات الصنع وتخزين ونقل وتوزيع هذه املواد على املستوى 
يلزمه األمر من حزم وصرامة وتدقيق، ومن جهة أخرى  بما  الوطني 

مواكبة التطور اإلقتصادي والتكنولوجيا الذي يعرفه هذا املجال على 

الصعيد الدولي.
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فايسدافا5ئيس،

فايسد نافاوزي5ين،

فايسدفتافان ئب ت،افاي ىةافانوفب،

إننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، ومن منطلق وعينا 
قد  أصنافها  بمختلف  املتفجرة  املواد  تشكله  الذي  بالخطر  الكامل 
التفاعل  في  القانون  ملشروع  العامة  املناقشة  مرحلة  منذ  انخرطنا 
اإليجابي مع مقتضياته، غايتنا في ذلك تجويده بما يوفر كافة الضمانات 
القانونية الالزمة لتنظيم تداول هذه املواد، وهكذا فقد استحضرت 
مناقشة الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ملشروع القانون الحرص 
الكبير على وضع شروط دقيقة لضبط بيع وشراء وتخزين وإستعمال 
هذه املواد، فضال عن تقنين نقلها عبر التراب الوطني، وذلك من خالل 
تمكين السلطات املختصة من آليات قانونية واضحة للمراقبة يمتد 
على كل مراحل تداولها ومدى مطابقتها ملعايير الجودة والسالم، وخاصة 
عبر وسم هذه املواد مما يمكن من تحديد طبيعتها وتأمين تتبع مساراتها، 
وكذا التأكد من مدة صالحيتها من خالل بطائق تقنية خاصة بها، إضافة 
املهنة على بطاقة مراقبة  لهذه  املزاولين  توفر األشخاص  إلى ضرورة 

املتفجرات وفق مسطرة واضحة ومسلمة من السلطات املختصة.

وبنفس الحرص واإليجابية فقد شدد الفريق اإلستقاللي على أهمية 
املواد، وتوسيع قاعدة  القانونية لعملية تخزين هذه  توفير الشروط 
تعريفها لتشمل الشهب اإلصطناعية الترفيهية، واملعدات التي تحتوي 
على مواد نارية بيروتقنية، والتي تستعمل كذلك في التشوير وقوارب 

اإلغاثة بل وحتى في بعض وسائل التلحيم.

واعتبارا لخطورة تداول املواد املتفجرة ببالدنا في جل مراحل مناولتها 
تقديم  على  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  حرصنا  فقد 
اتخاذ  على  في مجملها  انصبت  القانون  على مشروع  مهمة  تعديالت 
جميع اإلحترازات املفروضة للتحكم في املخاطر املرتبطة بإستعمالها 
والوقاية منها، وذلك عبر تدقيق شروط تداول ونقل وتخزين هذه املواد 
مع الحرص على التنصيص على عقوبات إدارية، مالية وحتى جنائية 
وسالبة للحرية ضد مرتكبي املخالفات في هذا املجال مع إقرانها بآجال 

محددة بما يضمن ويحصن سالمة الوطن واملواطنين.

للنفس  واعتبارا  القانوني  النص  تجويد  ولضرورة  الختام  وفي 
الفريق  في  فإننا  اللجنة،  ظله  في  اشتغلت  الذي  الواسع  التوافقي 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية نصوت باإليجاب على مشروع قانون كما 

عدلته اللجنة، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيد النائب، نمر إلى عملية التصويت بدء بالباب األول 
الخاص بمقتضيات عامة:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

واللجان  للمتفجرات،  الوطنية  باللجنة  الخاص  الثاني  الباب 
اإلقليمية للمتفجرات:

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب الثالث الخاص بالتصنيف ومناطق الخطر واالعتماد:

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب الرابع الخاص بما يسمى بالوسم:

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب الخامس املتعلق بالتخزين:

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

وننتقل للباب السادس الخاص باإلستيراد والعبور والتصدير.

عرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب السابع الخاص بالصنع:

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب الثامن الخاص بالبيع والشراء والنقل عبر الطرق.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب التاسع املتعلق باإلستعمال واإلتالف.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

عفوا  بطاقة  املتفجرات،  مراقبة  ببطاقة  الخاص  العاشر  الباب 
مراقبة املتفجرات.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

ننتقل للباب 11 الخاص بشهب اإلصطناعية والترفيهية.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب 12 الخاص باملخالفات ومعاينتها.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب 13 املرتبط بالعقوبات اإلدارية.
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أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب 14 العقوبات الجنائية:

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الباب 15 مقتضيات متفرقة وختامية.

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 184

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم 
املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدني والشهب اإلصطناعية الترفيهية 
واملعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية. شكرا للسيد الوزير 
والسادة  املكتب  أعضاء  والسادة  املقررة  والسيدة  الرئيس  وللسيد 

أعضاء اللجنة، نظرا لطبيعة املوضوع.

 76.15 رقم  بمشروع  والخاص  األخير  القانون  إلى مشروع  ننتقل 
يتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الكلمة للسيد 

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان لتقديم هاد املشروع.

فايسدامصطفىافا5مسدا زي5افاد الافملكلفابحقوقافإلني ن:

سسدا علىا فا5حسم،ا فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلينا علىاآاها صحبهاألاعين.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتافان ئب تا فاي ىةافانوفب،

سالماهللااعلسكما رحاتهاتع لىا ب5ك ته،

يسعدني أن أتقدم أمام حضراتكم بتقديم مشروع قانون يتعلق 
بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، اسمحوا لي أن أتحدث 
من خالل ستة محاور، يتعلق اوالهما بتقديم عام حول املؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان، وثانيهما بالتذكير بمسار املؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان باملغرب، وثالثهما بأسباب إعادة تنظيم املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، ورابعهما حول أسس ومنهجية إعداد مشروع القانون 
الذي بين أيديكم ثم أتطرق إلى أهداف مشروع القانون، وبعد ذلك إلى 

مضامين هذا املشروع.

أوال-تقديم عام حول املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مستقلة  مؤسسات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تعتبر 
تنشؤها الدول ولها والية عامة أو خاصة في مجال حماية حقوق اإلنسان 
والنهوض بها، وتحظى بمركز مراقب في منظومة األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان، أيضا نتحدث املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بموجبه 
نص دستوري أو نص تشريعي أو بموجبه نص تنظيمي حسب اختيار 

الدول؛

على مستوى التسمية، تتخذ املؤسسة الوطنية عدة نماذج حيث 
يمكنها أن تكون مجلسا كما الحال بالنسبة للمغرب والعديد من الدول 
أو لجنة وطنية كما هو معمول به في الدول األنجلوساكسونية أو ديوان 

املظالم أو املدافع عن الشعب كما الحال في أمريكا الالتينية وأوروبا 
الشرقية أو معهدا كما الحال في الدول اإلسكندنافية وأملانيا، تلجأ بعض 
الدول إلى إحداث أكثر من مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان كما الحال 
بالنسبة للمغرب فرنسا الدانمارك، حيث عندنا املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان هو الوسيط مع جعل إحداها ذات والية عامة في مجال حقوق 
اإلنسان في حين يتم إسناد والية متخصصة لباقي املؤسسات األخرى 

للتخصص في موضوع التظلمات اإلدارية وقضايا التمييز وغيرها.

إن مبادئ باريس تؤطر أبواب ومكانة املؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  لجنة  اعتمدتها  مبادئ  وهي  اإلنسان 
بتاريخ 3 مارس 1998 وأجهزة الجمعية العامة لألمم املتحدة في القرار 
املؤرخ في 20 دجنبر 1993، تتعلق هذه املبادئ باألسس التي ينبغي أن 
الوظيفية  املؤسسات مثل االستقاللية  النوع من  تتأسس عليها هذا 
واملالية والتعددية وتمثيل النساء ومسطرة انتقاء األعضاء وتعيينهم 

والتعاون مع املجتمع املدني والحصانة الوظيفية وغيرها.

تزايد  فقد  اإلنسان  حقوق  تعزيز  في  الهامة  لألدوار  بالنظري 
االعتراف الدولي باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كفاعل رئي�ضي 
في هذا املجال، ولهذا فالجمعية العامة لألمم املتحدة تصدر كل سنة 
نظام  يسمح  معين،  الوطنية حول موضوع  باملؤسسات  قرارا خاصا 
االعتمادات لدى لجنة التنسيق الدولية بقياس استقاللية املؤسسات 
الوطنية وفعاليتها من حيث القانون واملمارسة تقاس من خالل درجتين 
لالعتماد وهما »أ« و »ب« املؤسسة الحاصلة على درجة االعتماد »أ« 
تعني أنها تتالءم في عملها مع مبادئ باريس، أما الدرجة الثانية فتعني 

أنها غير مستقلة وبالتالي تكون غير متناغمة مع هذه املبادئ؛

يبلغ عدد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عبر العالم املعتمدة 
من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
78 مؤسسة  121 مؤسسة منها  2017 ما يقارب  إلى غاية شهر ماي 
حاصلة على درجة االعتماد »أ« و33 مؤسسة معتمدة في درجة »ب«، في 

حين أن 10 مؤسسات غير مصنفة؛

إن الحصول على درجة االعتماد »أ« يسمح للمؤسسات الوطنية 
بالتفاعل بشكل كامل مع منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التي 
تعتبر املؤسسات الوطنية الحاصلة على هاد الدرجة مصدرا مستقال 

للمعلومة وفاعال أساسيا على املستوى الوطني بعد الحكومات؛

ثانيا: التذكير بمسار املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان باملغرب.

كما   1990 سنة  اإلنسان  لحقوق  االستشاري  املجلس  أحدث 
املغرب  الذي شهده  السيا�ضي  للتحول  األولى  املالمح  في ظل  تعلمون 
مع بداية العقد األخير للقرن 20 ليكون إحدى املؤسسات الرئيسية 
في  اإلنسان  لتعزيز حقوق  الديمقراطي  االنتقال  في عملية  املساهمة 
األلفية  بداية  في  اململكة  عرفتها  التي  التحوالت  مع  تماشيا  اململكة 
الثالثة وتعزيزا الختصاصاته واستقالليته تمت إعادة تنظيم املجلس 
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االستشاري لسنة 2003 ليصبح متالئما مع مبادئ باريس الناظمة لعمل 
املؤسسات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان؛

تنفيذا للتوصية الصادرة عن هيئة اإلنصاف واملصالحة في التقرير 
الختامي لسنة 2005 بخصوص تقوية اختصاصات املجلس االستشاري 
لحقوق اإلنسان فيما يخص التصدي التلقائي أو بناء على طلب في 
وتتبع  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في  الحقائق  وتق�ضي  التحري  مجال 
سير املحاكمات ورفع درجة تعاون السلطات مع املجلس فيما يخص 
تحقيقاته، كذلك ترصيدا لإلنجازات التي حققها املجلس االستشاري 
ما�ضي  وتسوية  والحريات  الحقوق  تعزيز  مجال  في  اإلنسان  لحقوق 
انتهاكات وتحقيق في األهداف االستراتيجية للتجربة املغربية في مجال 
العدالة االنتقالية سيتم سنة 2011 الرقي باملجلس االستشاري لحقوق 
واسعة  باختصاصات  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إلى  اإلنسان 
الوطني  املستوى  بها على  والنهوض  اإلنسان  في مجال حماية حقوق 

والجهوي؛

مكنت حصيلة عمل املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سابقا 
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان حاليا من ترؤس املجلس سنة 2008 
في  االعتماد  الحين على  ذلك  منذ  الدولية وحصوله  التنسيق  للجنة 
الدرجة »أ« كما مكنته أدواره من رئاسة الشبكة االفريقية للمؤسسات 
الوطنية لسنة 2009 ورئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، 
وكان عضوا دائما في أمانة الحوار العربي األوروبي للمؤسسات الوطنية، 
ويترأس املجلس مجموعة العمل املعنية باملقاوالت وحقوق اإلنسان 
الشبكة  يترأس  كما  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  التابعة 
الوطني  املجلس  دينامية  مكنت  الوطنية،  للمؤسسات  الفرنكوفونية 
منذ سنة 2011 من جعل مجلس األمن ومكتب املفوض السامي لحقوق 
اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة التي زارت اململكة 
باإلشادة في مجموعة من القرارات والتقارير بأدوار ووظائف املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان وباملجالس الجهوية.

ثالثا: أسباب إعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان:

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  لعمل  الهامة  الحصيلة  إن 
سيعكسها دستور 2011 الذي نص في الفصل 61 على أن املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى النظر 
والحريات  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع  املتعلقة  القضايا  جميع  في 
كرامة  وبصيانة  بها  والنهوض  الكاملة  ممارستها  وبضمان  وحمايتها 
في  وذلك  وجماعات،  أفرادا  واملواطنين  املواطنات  وحريات  وحقوق 
نطاق الحرص التام على احترام املرجعيات الوطنية والكونية في هذا 
املجال، كما نص الفصل 171 على أنه يحدد بقوانين تأليف وصالحيات 
وتنظيم وقواعد تسيير املؤسسات والهيئات املنصوص عليها في الفصول 
161 إلى 170 من الدستور وكذا حاالت التنافي عند االقتضاء ومن ذلك 
بالطبع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بناء عليه وتفعيال ملضامين 
الدستور ذات الصلة بالفصلين 161 و171 وتنفيذا اللتزامات بالدنا 

الدولية بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان وال سيما ما يتعلق بآليات 
التظلم في مجال حقوق اإلنسان وترصيدا لحصيلة منجزات املجلس 
االستشاري سابقا واملجلس الوطني حاليا ملا يزيد عن ربع قرن ورغبة 
في تعزيز مكانة املجلس الوطني وأدواره وصالحياته وسيرعمله تم إعداد 

مشروع قانون رقم 15.76 الذي هو بين أيديكم.

رابعا: أسس ومنهجية إعداد هذا املشروع:

تم إعداد هذا املشروع وفق مقاربة تشاركية تراعي ترصيد مختلف 
 ،2011 اعتماد دستور  بعد  بالدنا  التي عرفتها  واملؤسسات  املكاسب 
وكذا حصيلة املنجزات التي تحققت في ظل املجلس االستشاري لحقوق 
استحضر  اإلنسان حاليا،  لحقوق  الوطني  واملجلس  اإلنسان سابقا 
مشروع القانون الوضع الدستوري املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
بوصفه هيئة لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس 
مشروع  راعى  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  لعمل  الناظمة 
القانون املالحظات العامة والخاصة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد 
التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
وهي الهيئة التي تعتمد وتصوت املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

تبعا ملدى احترامها ملبادئ باريس املشار إليها.

استحضرمشروع القانون فلسفة وأهداف مذكرة التفاهم املبرمة 
إلى  إضافة  املوقر  ومجلسكم  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بين 
مجلس املستشارين طبقا ملبادئ بيلكراد حول العالقات بين البرملانات 
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كما أقرها مجلس حقوق اإلنسان 

في دورته 20 املنعقدة بجنيف من 18 يونيو إلى 6 يونيو 2012.

خامسا: أهداف مشروع القانون:

أهدف  املحترمين  والسادة  السيدات  حضرات  املشروع  لهذا 
أساسية:

حماية  مجال  في  الوطنية  التظلم  آليات  إرساء  استكمال  أولها: 
حقوق اإلنسان وذلك بتخويل املجلس الوطني اختصاصات 3 آليات 
وطنية هامة وهامة جدا، ولعل األهم منها هي اآللية الوطنية للوقاية 
من التعذيب املنصوص عليها في الجزء الرابع من البروتوكول االختياري 
العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  التفاقية 
الخاصة  للتظلم  الوطنية  اآللية  املهينة،  أو  إنسانية  الال  أو  القاسية 
املادة  في  عليها  املنصوص  اإلنسان  انتهاكات حقوق  باألطفال ضحايا 
19 من اتفاقية حقوق الطفل، اآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق 
33 من اإلتفاقية  األشخاص ذوي اإلعاقة املنصوص عليها في املادة 

الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

ثانيا-إن من األهداف األساسية لهذا املشروع تعزيز دور املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان في مجال ترسيخ مقاربة حقوق اإلنسان في 
مختلف السياسات العمومية واملنظومة القانونية الوطنية من أجل 
تأمين التمتع الفعلي للمواطنات واملواطنين بحقوقهم املدنية والسياسية 
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واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، التي يضمنها الدستور 
ومختلف اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تعد اململكة طرفا فيها.

سادسا: إن مضامين هذا املشروع يمكن تلخيصها كاآلتي:

يضم هذا املشروع باإلضافة إلى الباب املتعلق باألحكام العامة 7 
أبواب تشمل 65 مادة تنظم صالحيات املجلس في مجالي حماية حقوق 
اإلنسان والنهوض بها، وكذا تأليف املجلس ولجانه الجهوية وهيكلة 
إلى أحكام  املجلس وكيفيات سيره وتنظيمه اإلداري واملالي باإلضافة 

مختلفة.

القانون  هذا  أن  إلى  أشير  فإنني  حضراتكم  على  اإلطالة  ودون 
وعميقة  مناقشة مستفيضة  مناقشته  تمت  قد  املشروع عفوا  هذا 
ومفيضة، وهي مناسبة نشكره من خالل هذا املنبر السيدات النائبات 
والسادة النواب سواء تعلق األمر باإلخوان واألخوات في األغلبية أواإلخوة 
واألخوات في املعارضة على مستوى النقاش العميق الذي باشروه وهم 
يناقشون معنا بحضور ممثل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان هذا 
املشروع، كما أنني أثمن عاليا مستوى اإلنجاز على صعيد التعديالت 
السيدات  أهنئ  أن  يفوتني  لم  التي  املقترحة  التعديالت  املقترحةن 

النائبات والسادة النواب عليها خالل بداية جلسة التصويت.

وهكذا أشير إلى أن مجموع التعديالت التي توصلنا بها بلغ عددها 
152 تعديأل وقد قبلنا منها قبوال كليا 77 تعديل وقبلنا منها قبوال جزئيا 
24 تعديل واعتذرنا عن قبول 51 تعديال، وهذا يعني أن عدد التعديالت 
التي قبلناها إما كليا أو جزئيا 101 تعديل من أصل 152 تعديل، أما 
بالنسبة للمواد املعدلة فهي 39 مادة من أصل 65 مادة، هذا يبين 
حضرات السيدات والسادة املحترمين، حجم املجهود الكبير الذي قام 
به زمالئكم وزميالتكم باللجنة املعنية، كما أنه ال يفوتني البد أن أقول 
ما ينبغي أن يقال في هذا املقام، إن القبول الواسع والتعامل اإليجابي 
مع التعديالت املطروحة ال يعود الفضل فيه لوزير الدولة محدثكم 
أشكر  أن  أريد  وهنا  املعنية،  الحكومية  املكونات  أيضا  وإنما  اآلن، 
صراحة السيد وزير الداخلية، والسيد الوزير املكلف بالدفاع، وكذلك 
السيد األمين العام الحكومة، كما ال يفوتني أن أشكر املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان من خالل رئيسه وأمينه العام على مساهمته الفعالة 
ومنذ بداية مسار إعداد هذا املشروع، مرورا بمناقشته إلى غاية إعداد 
ما ينبغي أن يكون من مواقف إزاء املقترحات التعديلية التي تقدم بها 

السيدات والسادة النواب.

طبعا ال أخفي أنه كان هناك حدث، ولكن أعتبر أن هذا الحدث الذي 
وقع في اللجنة تجاوزناه بحكمة الجميع ونعتبره مجرد حادث سير ملشروع 
قانون مهم تجاوزناه وجعلناه وراء ظهورنا وسترون أهمية التعديالت 
التي سنقترحها عليكم، وجدارتها بأن تكون محل توافق عام إجماعي من 
قبلكم، من أجل تقوية هذه املؤسسة ألن هذه املؤسسة ال تقوم فقط 
بدور عاد في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها بالنسبة لبالدنا، 

إنها أكثر من ذلك حضرات السيدات والسادة املحترمين، إنها أكثر من 
ذلك لذلك ينبغي الدفاع عنها وينبغي مآزرة القائمين عليها، ألننا إذا نحن 
قوينا هاذ املؤسسة، وقمنا بصيانة استقاللها ودعمنا فاعليتها، يمكن 
لهذه املؤسسة أن يكون لها صوت مسموع، وتدفع عن بالدنا الكثير من 
املشاكل التي ال يمكن أن نتصورها دون أن نستحضر الدور الفاعل لهذه 
الكبرى  السياسية  باإلشكاليات  الوطنية  في عالقة قضيتنا  املؤسسة 
خاصة على مستوى األمم املتحدة، ومؤسساته األساسية وأخص بالذكر 

مجلس األمن، شكرا لحضراتكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

باب  أفتح  اإلنسان،  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  للسيد  شكرا 
فريق  باسم  قروري  بثينة  النائبة  للسيدة  الكلمة  بإعطاء  املناقشة 
العدالة والتنمية، طبعا وأشكر السيدة املقررة، املناقشة ستكون باسم 

جميع مكونات املجلس، كما اتفقنا على ذلك.

فان ئبلافايسدةاب ينلاق5 ري:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

شك5فااكمافايسدافا5ئيس،

فايسدا زي5افاد ال،

فايسدافاوزي5،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

حول  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مشروع قانون 76.15 املتعلق بإعادة التنظيم املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، وهو املشروع الذي انتظرناه طويال، إذ يعتبر من أهم النصوص 
التي  للدول  بالنسبة  والحريات خصوصا  الحقوق  لحماية  الضرورية 
مع  النهائي  القطع  في  والتردد  بالتأرجح  تتميز  انتقالية  مرحلة  تعيش 
التجاوزات واإلنتهاكات املاسة بالحقوق والحريات األساسية للمواطنين 

واملواطنات.

لذلك فقد حرصنا في فريق العدالة والتنمية بمعية حلفائنا في فرق 
األغلبية أن نتعاطى بكامل الجدية واملسؤولية التي يفرضها الشعور 
باألهمية التاريخية والتأسيسية ملؤسسة وطنية دستورية من حجم 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ونريد في هذه املناسبة أن نعبر عن 
تقديرنا للمجهودات التي قام بها هذا املجلس خالل املرحلة السابقة 
في إثراء النقاش العمومي حول العديد من القضايا ذات الصلة بقيمة 
حقوق اإلنسان، وفي إغناء هذا النقاش بالعديد من الدراسات واآلراء 
رصيد  أغنت  التي  املهمة  التوثيقية  والكتابات  والعلمية  اإلستشارية 
املكتبة الحقوقية الوطنية بالعديد من األدبيات املهمة، طبعا إن تقديرنا 
لهاذ املجهودات التي قام بها املجلس ال يلغي مشروعية املالحظات التي 
سجلها العديد من املراقبين حول التركيبة الحالية للمجلس، التي لم 
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ما  إلى  باإلضافة  املغربي  للمجتمع  الفكري  والتنوع  التعددية  تعبرعن 
للمجلس  الحمائي  الدور  ضعف  من  الحقوقية  الجمعيات  سجلته 
وسكوته عن بعض التجاوزات في الوقت الذي كان ينتظر منه أن يقوم 
بدوره في كما ينص على ذلك الظهير املنظم، كما تمت مؤاخذة املجلس 
على تورطه في بعض اآلراء الفقهية أو اآلراء ذات الطبيعة الفقهية دون 

استشارة أهل اإلختصاص.

إن فريق العدالة والتنمية وهو ينخرط في نقاش هذا املشروع يمأله 
الطموح أن يمثل القانون الجديد للمجلس خطوة جديدة في تعزيز مسار 
واملستقلة  القوية  الدعامات  بإحدى  واملؤسساتي  الديمقراطي  البناء 
واملعززة باختصاصات جديدة مؤهلة لحماية حقوق اإلنسان والنهوض 
بها، طبعا هذا مشروع القانون املعروض بين أيدينا اليوم جاء بمجموعة 
من املستجدات وكانت أهمها احتضانه ل3 آليات أساسية وأهمها وهي 
التي أخذت النقاش املهم داخل اللجنة، وهي اآللية الوطنية للوقاية من 
التعذيب وغيره من دروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة.

ولقد حرصنا في فريق العدالة والتنمية إلى جانب حلفائنا في األغلبية 
على تقديم العديد من التعديالت التي من شأنها تقوية املؤسسة وحماية 
أحسن  على  بعملها  للقيام  الالزمة  باإلمكانيات  وتزويدها  استقاللها 
ما يرام، وهو ما تجاوبت معه الحكومة في شخص السيد وزير الدولة 
مشكورا، فكان الهاجس الرئي�ضي الذي تحكم في تعديالت الفريق بمعية 
الحلفاء هو الحرص على تنزيل مبادئ باريس فيما يتعلق باإلختصاصات 
من  للوقاية  اإلختياري  البروتوكول  وكذلك  والتركيبة،  واملسؤوليات 
التعذيب واملبادئ التوجيهية للجنة الفرعية ملناهضة التعذيب، وذلك 
باقتراحنا ملجموعة من املقترحات التي تنحو في هذا اإلتجاه من قبيل 
عدم معاقبة أي شخص أو منظمة بسبب القيام بتبليغ اآللية الوقائية 
بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة، وذلك تشجيعا للمواطنين على 
التبليغ وحماية لهم من أي نزعة انتقامية نزعة انتقامية، كما اقترحنا 
في نفس السياق تمتيع رئيس وأعضاء اآللية الوطنية بالحماية الالزمة 
من أجل القيام باملهام املوكولة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد 
يتعرضون لها، ولهذه الغاية ال يمكن اعتقالهم وال التحقيق معهم وال 
مزاولتهم  بمناسبة  عنهم  الصادرة  والتصرفات  اآلراء  بسبب  متابعتهم 
ملهامهم، هذه فقط بعض النماذج من التعديالت التي تقدمنا بها كفرق 

األغلبية وإال فإن الوقت ال يسمح باستعراض باقي التعديالت.

األغلبية  بين  العالقة  في  العام  للرأي  وتنويرا  التباس  لكل  ورفعا 
ترويجها إعالميا  تم  التي  املغالطات  العديد من  والحكومة وردا على 
والتي تستهدف النيل من سمعة فريق العدالة والتنمية ومن مصداقية 
العمل البرملاني، نريد أن نوضح، أن نقدم بعض التوضيحات، أننا ما 
قمنا به في فريق العدالة والتنمية وما قامت به فرق األغلبية نعتبره أنه 
يدخل في صميم العمل البرملاني املسؤول، إذ قامت بدورها على الوجه 
املطلوب في إطار الدعم الراشد والنصح للحكومة وهو ما تستحق عليه 

االحترام والتقدير حفاظا على مصداقية العمل البرملاني وجدية املجهود 
التشريعي للسيدات والسادة البرملانيين.

نحن اليوم كفريق سنصوت لصالح هذا النص كما صوتنا عليه 
داخل لجنة اللجنة رغم بعض التحفظات التي يمكن أن نثيرها بخصوص 
بعض التعديالت، ألننا نعتبر أن دور البرملان كما نصت عليها الوثيقة 
الدستورية ال يمكن أن يختزل باعتباره أداة للتصويت امليكانيكي على 
مشاريع النصوص املحالة عليه من الحكومة، وال يمكننا الحديث اليوم 
عن ترسيخ املسار الديمقراطي باملوازاة مع إضعاف دور وسلطة البرملان 

الذي يشكل التشريع جوهر مهامه.

البرملان، وفي هذا  تقوية دور  العمل على  ينبغي  أنه  نعتبر  بل  لذا 
السياق البد من اإلشارة إلى أن التباين في وجهات النظر ال يمكن إال أن 
يشكل إغناء للنقاش القانوني والسيا�ضي علما أننا واعون وملتزمون 
بالعمل إلى جانب الحكومة كفريق أول وكفريق األغلبية في إطار الدستور 

بما تستلزمه مقتضيات املمارسة الديمقراطية السليمة.

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

بالرغم من تصويت اللجنة باإلجماع على مشروع القانون املنظم 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان فإن النقاش اإلعالمي انصب حول 
الحكومة  إعطاء  وموضوعها   4 باملادة  األول  يتعلق  اثنين  تعديلين 
ومجل�ضي البرملان إمكانية طلب الرأي في القضايا املتعلقة بحماية حقوق 
اإلنسان واملادة 35 املتعلقة بعضوية البرملان في املجلس والتي أثارت 
الكثير من الجدل وتنويرا للرأي العام وتعميما للفائدة وعلى عكس ما 
ذهبت إليه بعض القصاصات اإلعالمية فإن مستنداتنا كفرق األغلبية 

ومرتكزاتنا كفريق العدالة والتنمية ارتكزت على مجموعة من األسس:

أوال: فيما يتعلق باملادة 35 ال �ضيء يمنع في رأينا من عضوية البرملانيين 
في املؤسسات الوطنية بحيث تنص مبادئ باريس على عضوية برملان 
ضمن تشكيلة املجالس الوطنية وذلك في البند »د« في املحور املتعلق 
بتشكيل وضمانة االستقالل والتعددية، في حين تنص في البند »ه« على 
أن اإلدارات الحكومية يمكن أن تكون عضو في هذه املؤسسات الوطنية 

على أساس أال يشترك ممثلها في املداوالت إال بصفة استشارية.

املستند الثاني: هو أن املبررات التي يسوقها الرافضون لهذا التعديل 
هو أن املغرب سيعرض نفسه إلمكانية تخفيض درجة االعتماد من 
الدرجة »أ« إلى الدرجة »ب« من طرف اللجنة الفرعية العتماد املؤسسة 
الوطنية، وهذا غير دقيق على اإلطالق ألنه من خالل املمارسة العملية 
نقف على أن عدد من املؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في درجة 
»أ«، أو إعادة اعتمادها في هذه الدرجة تتضمن في تركيبتها برملانيين 
أملانيا، فرنسا وقطر واألردن وغيرها من  وهذه حاالت كل من الدول 
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الدول ألن االعتمادات في النهاية في هذه الدرجة أو تلك ما هو سوى 
فحص مدى االمتثال ملبادئ باريس دون أن نن�ضى أن املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان في وضعيته الحالية قد تم إعادة اعتماده في درجة 
»أ« خالل استعراضه سنة 2015 ولم تثر اللجنة الفرعية العتماد أي 
مالحظة بخصوص تواجد البرملانيين ضمن عضويته بالرغم من تواجده 
ضمن عضويته حسب ما ينص عليه الظهير املنظم، هذا مع ما يمكن 
تسجيله من أنه لم يسبق للجنة االعتماد أن خفضت درجة اعتماد 

مؤسسة وطنية بسبب تواجد برملانيين ضمن تشكيلتها.

ومن املؤسف أن يروج بعض املغالطات غير البريئة من قبل أن 
سبب خفض بعض املؤسسات الوطنية لدرجة »ب« يتم بسبب تواجد 
برملانيين في تشكيلتها، إذ أنه وبالرجوع إلى تقارير لجنة االعتماد منذ 
2013 إلى آخر تقرير لها في نونبر 2017 نجد أن السبب الرئي�ضي لعدم 
االعتماد يتعلق أساسا بمحدودية والية هاد املؤسسات وعدم شفافية 
ضمانات  وجود  عدم  إلى  إضافة  داخلها،  األعضاء  اختيار  مسطرة 
ممنوحة للرؤساء وأعضاء هذه املؤسسات من العزل، وعدم التفاعل 
مع املجتمع الدولي ومع املجتمع املدني، وضعف التفاعل مع االنتهاكات 
وعدم إصدار التقارير في الوقت املناسب، وعلى عكس ما يتم الترويج له 
فإن تعديالت األغلبية في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عملت 
على تقليص التأثير السيا�ضي في تركيبة املجلس إذ أن املشروع اقترح أن 
يتم تعيين 8 ديال األعضاء من طرف رئي�ضي مجل�ضي البرملان باستشارة 
يسمح  ال  الوقت  أخرى  اقترحنا مسطرة  ولكننا  البرملانية،  الفرق  مع 

للتعرض لتفاصيلها في هذا الجانب.

في  البرملانيين  عضوية  لرفض  تقديمها  يتم  التي  املبررات  وأخيرا 
ليمثلهم  البرملاني  على  صوتوا  املغاربة  أن  هو  الوطنيةن  املؤسسات 
البرملانيين  البرملان وليس للعمل في مؤسسات وهيئات أخرى، ألن  في 
بصفته ممثال لألمة يمثل صوت الشعب في جميع املؤسسات التي تعنى 
بالسياسات العمومية أو بتدبير األموال والثروات العمومية، لذلك نجد 
أن البرملان حاضرا في عضوية املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث 
العلمي في إطار االنسجام التشريعي الذي يمكن أن نحرص عليه، حاضر 
كذلك البرملان في تشكيلة هيئة املناصفة، البرملان حاضر في املجلس 
االستشاري لألسرة والطفولة بل في تجارب مقارنة نجد البرملان حاضر في 

مؤسسات اقتصادية كبرى ويقوم بدور الرقابة في هذا الجانب.

مشروع  على  باإليجاب  تصويتنا  على  التأكيد  نجدد  األخير،  في 
لحقوق  الحمائية  بأدواره  املجلس  قيام  أن  على  تأكيدنا  مع  القانون 
اإلنسان بالجدية واملهنية الالزمة في استقالل تام عن أي جهة كانت هو 
ما من شأنه الحفاظ على تصنيفه في الدرجة )أ(. وفي األخير ال يسعنا 
إال أن نجدد الشكر للسيد وزير الدولة على تفاعله اإليجابي والعميق 
مع عدد كبير من التعديالت املهمة التي همت هذا النص وطبعا هذا 
أمر غير غريب على السيد وزير الدولة الحقوقي بمساره الحقوقي في هذا 

الجانب، شكرا لكم والسالم عليكم.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة زهور وهابي بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

فان ئبلافايسدةازهورا ه بي:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، خالل 
هذه الجلسة العامة املخصصة للمصادقة على مشروع قانون 76.15 
البداية،  في  الوطني لحقوق اإلنسان.  تنظيم املجلس  بإعادة  املتعلق 
اسمحوا لي أن أذكر باألهمية الكبيرة لهذه املؤسسة وباألدوار املحورية 
التي لعبتها في تطوير ديمقراطية وحقوق اإلنسان ببالدنا، وهي مناسبة 
الثاني، حين  الحسن  الراحل  امللك  إحتراما وعرفانا بحكمة  للوقوف 
إلى  املا�ضي  القرن  بداية تسعينات  إقليميا وجهويا وبادر منذ  استبق 
إحداث املجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان. هذا املجلس على بعض 
النقائص التي طبعت عمله في البدايات، نجده قد لعب دورا مركزيا 
في تاريخ بالدنا الحديث في ظرفية سياسية جد حساسة، فانكب على 
معالجة قضايا اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ومعالجة ملفات 
املطرودين ألسباب سياسية ونقابية في إطار هيئة التحكيم املستقلة 
سنة 1999، قبل أن يسلم املشعل ملعالجة هذه امللفات لهيئة اإلنصاف 
واملصالحة والتي نطمح في فريقنا على تنزيل كافة توصياتها وقبل أن 
يتطوراملسار التشريعي لهذه املؤسسة لتتحول سنة 2011 من املجلس 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  إلى  اإلنسان  لحقوق  اإلستشاري 
باختصاصات واسعة في مجال رصد اإلنتهاكات، وإجراء التحقيقات، 
وتلقي الشكايات، ودراستها، والتدخل اإلستباقي في حالة التوتر، وتفعيل 
إلتزامات اململكة على مستوى اإلتفاقيات الدولية واملساهمة عموما 
في إغناء النقاش حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان ببالدنا وأدوار 
جديدة لم تكن مسموحة له من قبل، هذه األدوار التي استطاعت هذه 
املؤسسة وبجدارة تحقيق تميز يشهد لها وتعزز دور املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان بعد مجيء دستور 2011 بصالحيات واسعة جسدها 
مضمون الفصل 161 من الدستور الذي منح لهذه املؤسسة حق النظر 
في القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات وحمايتها، 
وحقوق  كرامته  وبصيانة  بها  والنهوض  الكاملة  املمارسة  وبضمان 
وحريات املواطنات واملواطنين أفرادا وجماعات وذلك في نطاق الحرص 

التام على احترام املرجعيات الوطنية والكونية في هذا املجال.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

إن التحديات الداخلية والخارجية التي تعيشها هذه املؤسسة اليوم، 
استقالليتها،  تعزيز  القانون ضرورة  هذا  نناقش  ونحن  علينا  تفرض 
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وتعزيز أدوارها في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، لنرتقي بها 
إلى مصاف املؤسسات الوطنية املستقلة الرائدة املنسجمة مع مبادئ 
باريس وليس على املستوى الجهوي فحسب ولكن على املستوى العالمي 
كذلك. لهذا، سعينا في فريق األصالة واملعاصرة، خالل مناقشة هذا 
القانون داخل اللجنة إغناء مضمونه سواء بواسطة تدخالت السيدات 
والسادة النواب املحترمين، أو بالحجم الهائل للتعديالت التي تقدمنا بها 
كفريق، فعملنا رفقة باقي السيدات والسادة النواب على ضبط تحد 
تدقيق اإلختصاصات بين مؤسسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع 
باقي املؤسسات املماثلة لبالدنا، والعمل على جعل والية املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان والية عامة في مجال مراقبة وحماية والنهوض بحقوق 
اإلنسان وسعينا كفريق كذلك أن يكون هذا التشريع جيدا ومرن لهذا 
املجلس. وبقي على الحكومة اليوم أن تمكن هذه املؤسسة من جميع 
وسائل العمل وتعزز استقالليتها بقوة القانون واملمارسة حتى تصبح 

إحدى نقط القوة املغرب على املستوى الداخلي والخارجي.

إن هذه املؤسسة، وفق ما ذكر، عبارة عن رهان لهذا البلد العزيز 
الذي اختار ملكا وشعبا أن يكون دولة الحق والقانون، دولة املؤسسات، 
دولة الديمقراطية الحقة، هذا الرهان السبيل الوحيد لتحقيقه هو 
استقاللية هذه املؤسسة الدستورية استقالال عن كل ما من شأنه 
املتدخلين  كل  استقالال عن  وتحديدا  ومواقفها،  قراراتها  في  يؤثر  أن 
الخصوص،  هذا  في  النظرية  الطروحات  لكل  وتجاوزا  السياسيين. 
فالواقع أثبت أن املجلس الوطني باستقالليته فقط وال غير استطاع أن 

يحقق تميزا في الحقل الحقوقي.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

أثناء  اإلنسان،  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  عاشته  ما  إن 
املصادقة على هذا القانون من سلوكات التعصب والتشنج من طرف 
الحكومة في حق البرملانيين ليثبت بشكل جلي غياب التنسيق في املواقف 
رؤية  يعكس غياب  للنقاش، مما  املعروضة  القضايا  إزاء  السياسية 
واضحة تعكس توازن الحكومة مع أغلبيتها. وليعد أيضا خرقا واضحا 
للدستور، وشرخا بينا في العالقة الدستورية بين املؤسسة التشريعية 
والتنفيذية وضرب واضح ملبادئ التعاون والتوازن بين السلط، بل هذه 
سابقة في تاريخ بالدنا تدفعنا للتساؤل عن مدى احترام الدور الرقابي 
املفروض أن يقوم به البرملان في حق الحكومة وليس العكس، حيث 
سجلنا رقابة ووصاية الحكومة على طريقة تصويت وتشريع نواب األمة، 
لهذا نتمنى صادقين أن ال يتكرر سلوك الحكومة هذا تعزيزا للممارسة 

الديمقراطية واإلختيار الديمقراطي الذي ارتضته بالدنا.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة، نتطلع من خالل هذا القانون إلى 
تفعيل قوي من املجلس الختصاص الحماية والنهوض بما للكلمتين 
من معنى من خالل اآلليات الثالث التي ستغني عمل هذا املجلس وهي: 

اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، اآللية الوطنية للتظلم الخاص 
الخاصة  الوطنية  واآللية  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  بأطفال ضحايا 
بحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. هذه اآلليات الثالثن نؤكد في 
فريق األصالة واملعاصرة، أنها ستعزز ال محال من مكانة املجلس داخل 

الساحة الوطنية وفي ملتقيات املؤسسات املشابهة.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

القانون  القانون،  هذا  على  باإليجاب  اليوم  مصادقتنا  أن  نؤكد 
بما  لالفتخار  مناسبة  هي  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  املنظم 
رأسها  إيجابية، وعلى  املجلس من حصيلة حقوقية جد  حققه هذا 
كذلك  املناسبة  هذه  في  والتي  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  توصيات 
نجدد من خاللها الدعوة للحكومة على العمل على رفع وتيرة تنفيذ هاته 
التوصيات والتي لم تكن طرفا فكريا فقط بل تظل التزامات من الدولة 
الشهداء  بأرواح  عرفانا  ليس  بها،  وااللتزام  تنفيذها  الحكومة  وعلى 
والحقوقيين واملناضلين وعلى رأسهم إدريس بنزكري الذي قدم عمال 
جبارا ليس لبالدنا فحسب ألنها السيد الوزير، ألنها مسؤولية جماعية 
لصاحب  القوية  والعزيمة  باإلرادة  لبالدنا  الحقوقي  املسار  لتطوير 

الجاللة، شكرا لكم.

فايسدافا5ئيس:

بلعسال  النائب كريم  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
باسم فريق التجمع الدستوري.

فان ئبافايسداك5يماش  ي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يشرفني اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري، في إطار 
الوطني لحقوق  املجلس  بتنظيم  املتعلق   15.76 قانون رقم  مناقشة 

اإلنسان.

وبهذه املناسبة، وللتذكير والتأكيد فإن...

فايسدافا5ئيس:

السادة النواب من فضلكم الجلوس، السادة النواب من فضلكم.. 
تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداك5يماش  ي:

شك5فافايسدافا5ئيس،
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املؤسسة  هذه  فإن  والتأكيد  وللتذكير  املناسبة،  بهذه  بأنه  قلت 
الوطنية الرائدة قطعت أشواطا ومحطات حاسمة في التاريخ السيا�ضي 
الوطني واالنتقال الديمقراطي في بالدنا، منذ بداية تسعينات القرن 
سنة  اإلنسان  لحقوق  االستشاري  املجلس  إحداث  منذ  أي  املا�ضي 
االنفتاح  نحو  املغرب  توجه  مع  وتجاوبه  إرادي  وطني  بقرار   1990
الحقوقية وتدبير مختلف االختناقات  السيا�ضي ومعالجة االختالالت 
شمولية  منهجية  وفق  والجماعية،  الفردية  والحريات  السياسية 
املؤسسات  من  وإحداث مجموعة  القانونية  املنظومة  تأهيل  بإعادة 
واألجهزة ذات الطابع القضائي؛ املحاكم اإلدارية واالقتصادية، املحاكم 
دستوري  اململكة  دستور  ومراجعة  والحقوقي  واالجتماعي  التجارية 
1992 و1996 واملمارسة الديمقراطية كمدونة االنتخابات. ضمن هذه 
األجواء االنفتاحية واملناخ الديمقراطي، انطلق املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان ليساهم ويواكب في جميع مراحل االنتقال الديمقراطي وصيانة 
وتعزيز حقوق اإلنسان باملفهوم العالمي واإلنساني املتعارف عليه دوليا، 
في تسوية  واستقطب كفاءات وطنية ومناضلين وحقوقيين ساهموا 

مخلفات انتهاكات حقوق اإلنسان في بالدنا وذلك من خالل:

املعتقلين  عن  العفو  همت  التي  التوصيات  من  العديد  -إصدار 
وعودت املغتربين سنة 1994؛

-إحداث هيئة التحكيم املستقلة للتعويض سنة 1991؛

-وإحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة سنة 2004؛

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

في سياق تطور مسيرة حماية حقوق اإلنسان، البد من اإلشارة 
إلى النقلة النوعية والواسعة التي عرفتها بالدنا منذ األلفية الثالثة في 
ظل التحوالت التي انخرطت فيها اململكة، بقيادة جاللة امللك محمد 
مجاالت  مختلف  على  انعكست  والتي  وأعزه،  هللا  نصره  السادس 
الحياة العامة ضمنها امللف الحقوقي، حيث تمت إعادة تنظيم املجلس 
اإلستشاري لحقوق اإلنسان، وتعزيز اختصاصاته واستقالليته ليتالءم 
مع مبادئ باريس الناظمة لعمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
كما تم تعزيزه بجيل جديد من الكفاءات الوطنية النشيطة في مجال 
التي تحققت على أرض  باإلنجازات  حماية حقوق اإلنسان. واعترافا 
الواقع من خالل تسوية ما�ضي انتهاكات وتحقيق األهداف اإلستراتيجية 
للتجربة املغربية في مجال العدالة اإلنتقالية، ورغبة في مواصلة املسيرة 
إلى   2011 امللك، سنة  بادر جاللة  بها،  الحقوقية وصيانتها والنهوض 
لحقوق  اإلستشاري  باملجلس  بالرقي  يق�ضي   19.11.1 ظهير  إصدار 
واسعة  باختصاصات  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إلى  اإلنسان 
الوطني  املستوى  بها على  والنهوض  اإلنسان  في مجال حماية حقوق 

والجهوي.

املجلس  أعمال  بحصيلة  الدولي  اإلعتراف  باعتزاز  نسجل  كما 
في مجال  بها  يقوم  التي  الوطني حاليا، واألدوار  اإلستشاري واملجلس 
ترؤس  خالل  من  وذلك  اإلنسان،  بحقوق  والنهوض  وصيانة  حماية 
املجلس للجنة التنسيق الدولية سنة 2002 وحصولها على اإلعتماد 
الوطنية  للمؤسسات  )A(، رئاسة الشبكة اإلفريقية   : )أ(  الدرجة  في 
العضوية  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  رئاسة   ،2009 سنة 
الدائمة في أمانة الحوار العربي األوروبي للمؤسسات الوطنية، يترأس 
املجلس حاليا الشبكة الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية، يترأس أيضا 
مجموعة العمل املعنية باملقاوالت وحقوق اإلنسان التابعة للتحالف 
العالمي للمؤسسات الوطنية، هذا باإلضافة إلى إشادة كل من مجلس 
األمن ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان 
وأجهزته  املجلس  يؤديها  التي  والوظائف  واألدوار  والتقارير  بالقرارات 

وطنيا وجهويا ودوليا منذ انطالقه في شتنبر 2011.

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وعلى الخصوص 
الفصلين 161 و170 منه تأتي مناقشتنا لهذا املشروع، وتنفيذا كذلك 
بالدنا  لرصيد  وتتويجا  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  بالدنا  إللتزامات 
وإنجازاتنا على مدى ربع قرن من العمل الدؤوب والدينامية الحقوقية، 
تم إعداد ومناقشة مشروع القانون رقم 15.76 املتعلق بإعادة تنظيم 
املجلس بهدف تعزيز مكانته، وتعميق أدواره، وتوسيع كذلك صالحياته 
ووسائل وآليات عمله بنفس جديد ومتجدد. يحق لنا اليوم أن نعتز 
بوجود هذه املعلمة الحقوقية في بالدنا، عنوانا لالنتقال الديمقراطي 
النموذجي وتجسيدا إلرادة الحرص على حماية حقوق اإلنسان في جميع 

مجاالتها وأوضاعها.

لقد ساهمت فرق ومجموعة األغلبية بكل مسؤولية في مناقشة 
هذا املشروع، وعبروا عن مواقفهم الراسخة في مواكبة تطور املسيرة 
الحقوقية في بالدنا، كما تفاعلنا بإيجاب مع مختلف التعديالت الهادفة 
إلى تعزيز مكانة ودور وصالحيات املجلس وأجهزته الوظيفية واآلليات 
التابعة له، وكذلك تنويع مكوناته واإلنفتاح على مختلف الفعاليات 
واملؤسسات الوطنية ذات العالقة بحماية حقوق اإلنسان والنهوض 
بها، وتمكين املجلس من مواصلة أداء رسالته النبيلة بفعالية وتجرد 
وموضوعية وبما ينسجم مع املنظومة القانونية السائدة. ونؤكد على أن 
ما حققناه من اإلنجازات وتراكمات منذ سنة 1990 إلى اليوم، بتضافر 
والتشريع  املأسسة  في  واملتجسد  الحسنة  واإلرادات  الجهود  جميع 
الحقوق  حماية  متطلبات  مع  البناء  والتفاعل  واملالءمة  والتدبير 
والحريات وضبط املمارسات على أرض الواقع، أقول إن هذا الرأسمال 
الحقوقي ال يشكل املنتهى بل هو حافز ملتابعة تجويد املنظومة الحقوقية 
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وتجديد تفعيلها على أرض الواقع أقول إن هذا الرأس املال الحقوقي 
الحقوقية  املنظومة  متابعة تجويد  في  بل هو حافز  املنتهى  ال يشكل 
وتجديد تفعيلها على أرض الواقع ورصد اإلختالالت والسلوكات التي 
تمس بمبادئ حقوق اإلنسان في جميع مظاهرها كما يحفزنا هذا اإلنجاز 
على متابعة التحوالت اإلجتماعية، الثقافية، السياسية، اإلقتصادية 
وطنيا ودوليا ومدى انعكاسها على األوضاع الحقوقية ملختلف الفئات 
اإلجتماعية في إنسجام تام وتناغم مع عمل املؤسسات الدولية املعنية 

بحقوق اإلنسان ومبادئه املتعارف عليها دوليا.

إن ملف حقوق اإلنسان كرصيد وطني، هو عنصر قوة وقيمة وتمييز 
املكتسب  هذا  تحصين  يلزمنا  والدولي  والقاري  اإلقليمي  محيطنا  في 
وحسن توظيفه وتسويقه كسالح لخدمة مصالحنا الوطنية ودفاعا عن 

حقوقنا املشروعة والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
والتعادلية للسيد النائب عمرعبا�ضي.

فان ئبافايسداعا5اعب �سي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيس،

فايسدا زي5افاد ال،

فايسدافاوزي5،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقالل  فريق  بإسم  أتقدم  أن  يشرفني 
لدينا سبع  الحقيقة  في  املشروع،  لهذا  العامة  املناقشة  في  بمداخلة 

مالحظات أساسية مراعيا للوقت:

لحقوق  الوطني  باملجلس  املتعلق  القانون  مشروع  مناسبة  أوال: 
اإلنسان كان فرصة لنقاش دستوري وقانوني وحقوقي قوي وعميق، 
وهو األمر الذي ال يمكنه في الفريق اإلستقاللي إال أن نعبر عن اعتزازنا 
الكبير به، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اللجنة عقدت واحد اليوم درا�ضي 

مهم جدا في إطار انفتاحها؛

ثانيا: العدد الهائل من التعديالت التي قدمت على هذا املشروع 
وكذا عمقها وجودتها، وهو األمر الذي أكده السيد وزير الدولة قبل 
قليل، يعني يؤكد أن الهدف الجماعي من جراء هذه التعديالت أو من 
هذه التعديالت كان هو تجويد النص وجعل مواده مالئمة لإلتفاقيات 
الدولية التي صادقت عليها اململكة وتمكين املجلس من آليات فعلية 
للحماية والدفاع عن حقوق اإلنسان خصوصا تجاه الجهات أو األطراف 

التي يحتمل بحكم وظيفتها أن تقدم على خرق لتلك الحقوق؛

ثالثا: لقد حكمتنا في الفريق اإلستقاللي عدة محددات في التعاطي 
مع هذا النص الهام:

وكذلك  به  املرتبطة  التنظيمية  والقوانين  املغربي  أوال-الدستور 
قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة. ويتعين هنا التأكيد مجددا وهو 
تأكيد ليس اعتباطي، أننا إزاء مؤسسة دستورية تنتمي إلى املؤسسات 
والهيئات املنصوص عليها في الباب الثاني عشر، ويهمنا أيضا أن نذكر 

بأن الدستور صنف تلك الهيئات إلى ثالث أنواع:

-هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها؛

-هيئات الحكامة الجيدة والتقنين والضبط؛

-هيئات التنمية البشرية.

ثانيا-املححد الثاني الذي حكم تعاطينا مع هذا النص هو اإلتفاقية 
الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية؛

ثالثا-التجارب الفضلى؛

رابعا-اإلرادة الصادقة في تمتيع املجلس وترصيد تراكماته املهمة في 
مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان.

املالحظة الرابعة: يتعين التأكيد في مناقشة هاد املشروع على أنه أي 
تقرير أو توصية أو تدبير مخالف للدستور وللثوابت الدينية للمملكة، 
صدر أو يمكن أن يصدر عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ال يمكننا 
اللجنة  بتصويت  اعتزازنا  نعبر عن  أن  إال  يمكن  لذلك ال  به  القبول 
على التعديل الذي تقدم به الفريق اإلستقاللي الذي يهم التوصيات 

واملالحظات الصادرة عن هيئات املعاهدات؛

اإلنسان مؤسسة دستورية  لحقوق  الوطني  املجلس  إن  خامسا: 
وليس فوق الدستور، وال فوق البرملان املمثل الشرعي لإلرادة الشعبية 
النابعة من اإلنتخابات. وهنا ال يمكن إال التأكيد على أن البرملان كان 
حريصا طيلة الوالية التشريعية السابقة على تفعيل األدوار االستشارية 
العديد من  في  آراءه  اإلنسان عندما طلب  لحقوق  الوطني  للمجلس 
النصوص البالغة األهمية، لذلك تابعنا بدهشة كبيرة ما تناقلته بعض 
الوسائط بخصوص النقاش الذي هم املواد 35 و37 والتي سعت بمنتهى 
السطحية إلى تصوير األمر وكأنه سباق نحو املقاعد بيد أن األمر ليس 
كذلك، يجب أن نقوله اليوم بكل وضوح وصراحة، لقد ظل املجلس 
وطيلة واليته الحالية يعكس رأي مكون فكري واحد داخل املجتمع وهي 
حقيقة ال يمكن أن ينكرها أحد. لقد اعتبرنا أن تنويع روافد تركيبة 
املجلس من شأنه اإلسهام النوعي في قيامه بأدواره الدستورية بشكل 
متوازن وتعددي، عالوة على تأكيدنا وحرصنا على أنه هيئات الحكامة 
املنصوص عليها في الباب الثاني عشر يجب أن تخضع لنفس تشريعي 
واحد أخذا باالعتبار مراعاة مبدأ االنسجام التشريعي ألنه ال يعقل أن 

نشرع لكل مؤسسة على حدة؛

املهم جدا دون  نناقش هذا املشروع  أن  سادسا: عفوا ال يمكن 
اإلشارة إلى جزء من السياق الحقوقي اليوم في بالدنا، والذي تميز بإطالق 
الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان، وهي فرصة ال يمكن أن 
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تمر دون أن ننوه بمجهود الحكومة في هذا املجال وباملجهود التي قد قام 
به السيد وزير الدولة. ولكن مع ذلك، إن هذا السياق يفرض اإلشارة إلى 
وضعية املدافعين عن حقوق اإلنسان في بالدنا، لقد سبق السيد وزير 
الدولة، أن أخبرناكم بنازلة تعرض األخ محمد الزهاري رئيس العصبة 
املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان لتهديدات بالتصفية الجسدية، 
ولقد حظيت ساعتها بتجاوب مثمر من طرفكم، ولكننا اليوم نتساءل 
مع الرأي العام عن مآل التحقيق التي فتحته الشرطة القضائية في هذه 

النازلة؛

في مجال  الوطني دورا أساسيا  سابعا وأخيرا، لقد لعب املجلس 
العدالة االنتقالية في بالدنا، وعهد إليه بتنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف 
واملصالحة، وإن أحد أهم التوصيات التي ما زالت لم تعرف طريقها 
كاملة إلى النفاذ تلك املتعلقة بالحكامة األمنية في بالدنا. وإننا إذ نسجل 
بإيجابية ما تضمنته الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في 
هذا املجال، نعتبر بأن أحد أهم التحديات التي ما زالت مطروحة على 
املجلس هي السهر على املساهمة في تفعيل التوصيات املرتبطة بالحكامة 

األمنية، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه 
بإسم الفريق الحركي.

فان ئبلافايسدةاا طالافازه5فءانزيه:

شك5فافايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدافاوزي5،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني اليوم أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، لإلدالء بوجهة 
76.15 املتعلق بإعادة  نظرنا بخصوص مناقشة مشروع قانون رقم 
الفصلين  ملضامين  تفعيال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم 
161 و171 من الدستور. كما ال يفوتنا بمناسبة مناقشة هذا املشروع، 
بأن نشيد بما تحقق ببالدنا من مجهودات وإنجازات حقوقية متميزة 
على مختلف املستويات ال سيما إذا أعملنا مقاييس املقارنة مع دول 
مثيلة وبالتالي فإن أية محاولة لتبخيس هذا املجهود أو التنقيص منه ال 
يعدو أن يكون مناورة سياسوية من طرف الخصوم واملناوئين ومدبلجي 
عامة  سياسات  أمام  اليوم  فنحن  للمصداقية.  تفتقد  التي  التقارير 
متعددة ومتنوعة يتقاطع فيها البعد التنموي والبعد الحقوقي، حيث أن 
تنمية املجال البد أن يأخذ بعين االعتبار التوازن والعدالة في االستثمار 
وتوزيع الثروات. كما أن اإلهتمام باإلنسان ال بد أن يأخذ بعين اإلعتبار 
مقاربة العدالة في الحق اإلجتماعي، ومن تمة فقد أضحت الحقوق 
ثقافة راسخة يجب على الجميع تمثلها واإلنصهار فيها، وهذا في نظرنا ما 
يميز هذا املشروع القانون الذي يكرس فلسفة حقوقية تكرست ببالدنا 

منذ نهاية خمسينيات القرن املا�ضي بعد اعتماد قانون الحريات العامة 
الذي كانت الحركة الشعبية من أبرز حاملي مشعله، ومرورا بمختلف 
اإلصالحات املؤسساتية التي توجت بدستور 2011 الذي كرس مفهوم 

الحقوق بأبعاده الشمولية بما فيها الحقوق اللغوية.

وال تفوتنا هذه املناسبة دون التنديد بانتهاكات حقوق اإلنسان في 
كل دول العالم، كما نندد بما يتعرض له املغاربة املحتجزون في مخيمات 
تندوف من معاناة وحرمان من الحرية في خرق سافر لقواعد القانون 
الدولي اإلنساني. إننا في الفريق الحركي، نسجل وبإيجابية املكتسبات 
والتراكمات التي حققتها بالدنا في مجال حقوق اإلنسان وتعزيز كرامة 
املواطن، حيث ساهم تعميق الوعي الحقوقي ببالدنا ومواصلة العمل 
ثروة  خلق  في  والحريات  الحقوق  وتعزيز  اإلنسان  بحقوق  للنهوض 
التشريعات  بمالءمة  تعززت  متميزة  نموذجية  حقوقية  ودينامية 

الوطنية مع املواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

فايسدافا5ئيس،

ال بد أن نذكر اليوم ونحن نناقش هذا املشروع باألدوار الهامة التي 
قام بها املجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان في عملية التحول السيا�ضي 
اإلنتقال  عملية  في  ساهم  حيث   ،1990 سنة  بالدنا  شهدته  الذي 
الديمقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان ببالدنا، وال شك أن هذا املشروع 

يندرج في حلقات اإلصالح املؤسساتية ببعد قانوني موطد للحقوق.

إننا في الفريق الحركي، نسجل بإيجابية مناقشة هذا املشروع في 
ظل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي 
الطريق  خارطة  تشكل  أنها  كما  ومنسجمة،  بمقاربة شمولية  جاءت 
لوضع السياسات والبرامج الوطنية املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان. 
في مسلسل  تاريخيا  منعطفا  يعد  الذي  املشروع  هذا  أن  املؤكد  من 
جاء  اإلنسان  مجال حقوق  في  بالدنا  فيه  انخرطت  التي  اإلصالحات 
ليوسع اختصاصات املجلس ويعزز مكانته تماشيا مع مضامين الخطب 
والرسائل امللكية السامية ذات الصلة بمجال حقوق اإلنسان ومتالئما 
مع أحكام الدستور ومبادىء باريس املتعلقة باملجالس الوطنية لحقوق 
اإلنسان، حيث سيعمل على تطوير قدراته في حماية حقوق اإلنسان 

والوقاية من خرقها من خالل األهداف األساسية التالية:

حماية  مجال  في  الوطنية  التظلم  آليات  إرساء  استكمال  أوال- 
حقوق اإلنسان وذلك بتخويل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان العديد 
من االختصاصات منها: اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، اآللية 
الطفل،  حقوق  انتهاكات  باألطفال ضحايا  الخاصة  للتظلم  الوطنية 
واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة في 

إطار التزام بالدنا باملواثيق واملعاهدات الدولية؛

ثانيا- تعزيز دور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في مجال ترسيخ 
واملنظومة  العمومية  السياسات  مختلف  في  اإلنسان  مقاربة حقوق 

القانونية الوطنية؛
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ثالثا وأخيرا- ترسيخ الطابع التعددي واملتعدد التخصصات لتأليف 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

فايسدافا5ئيس،

إن التجربة الكبيرة التي راكمها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
والفعالية التي أبانت عنها مختلف هياكله من خالل التقارير املوضوعاتية 
والسنوية املتعلقة برصد جميع القضايا وحاالت انتهاك حقوق اإلنسان، 
تمكنه من احتضان هذه اآلليات التي اعتمدتها بالدنا والتي ستكون 
بمثابة آليات التعاون والشراكة مع كافة الهيئات القضائية والسلطات 
الحكومية ومؤسسات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، 
ترسيخ  مسار  في  وأساسية  مهمة  اإلحتضان خطوة  هذا  نعتبر  حيث 
حقوق اإلنسان وحدثا حقوقيا بارزا يصب في اتجاه استكمال اإلطار 
املؤسساتي والتشريعي املتعلق بالجانب الحقوقي. إلى جانب األهداف 
بمعالجة  أساسا  مرتبطة  مكانته  تعزيز  فإن  املشروع  لهذا  األساسية 
اإلكراهات واإلختالالت التي تشوب مجال حقوق اإلنسان حيث مازال 
هناك بعض التجاوزات والصعوبات في ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان 
لذا السلطات املسؤولة عن أجرأة وتفعيل القوانين املتعلقة بحقوق 
اإلنسان. ونؤكد في هذا السياق، أن رغم التراكمات واإلنجازات اإليجابية 
التي حققتها بالدنا على املستوى الحقوقي، فإن الحكومة مطالبة اليوم 
بضرورة النهوض بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية 

للمواطن املغربي وال سيما في املناطق القروية والجبلية.

وفي األخير يجب أن نشيد بالنقاش اإليجابي والراقي الذي عرفته 
لهذا املشروع  أغلبية ومعارضة  العدل والتشريع بكل مكوناتها  لجنة 
القانون نظرا ملا يعرفه هذا املوضوع من إجماع كلي حول تحصين هذه 
املؤسسة الدستورية وضمان استقالليتها على الرغم مما عرفه هذا 
النقاش من تحوير من طرف البعض وتنا�ضي النقاش الحقيقي وهو 
استقاللية وحصانة ونجاعة هذه املؤسسة الحقوقية ببالدنا. ولذلك 
سنصوت في الفريق الحركي باإليجاب على هذا املشروع القانون، وشكرا 

السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

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

فان ئبلافايسدةاأمسنلافاط ابي:

فايالماعلسكما رحالاهللا.

فايسدافا5ئيس،

فايسدا زي5افاد ال،

فايسدافاوزي5افملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني بإسم الفريق اإلشتراكي، في هذه اللحظة التي تشهد على 
تحول نوعي في املسار الحقوقي ببالدنا، ونحن نناقش مشروع القانون 
 15.76 رقم  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم  بإعادة  املتعلق 
والذي يتطلب منا في البداية استحضار السياق الذي تم فيه إحداث 
هذا املجلس، فاألمر ال يتعلق بمجرد مؤسسة دستورية بل يتعداه إلى 
كونه آلية لوضع املغرب في سكة الالعودة إلى سنوات الرصاص والقطع 
النهائي مع كل اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي طبعت مرحلة 
هامة من تاريخ املغرب. إن معالجة مخلفات هذه السنوات كان له األثر 
الواسع في تصالح البالد مع تاريخها وتطوير البناء الديمقراطي، وقد كان 
للعهد الجديد ولحكومة التناوب التوافقي التي قادها أخونا األستاذ عبد 
الرحمان اليوسفي، شرف مواكبة هذا امللف عن طريق هيئة التحكيم 
املستقلة للتعويض والتي مهدت للمبادرة امللكية السامية والقاضية 

بإحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة ملعالجة هذا امللف بصفة جذرية.

وباملوازاة مع ذلك، فإن تجربة املجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان 
اعتبرت آنذاك تمهيدية ومتواضعة بالنظر لدوره اإلستشاري من جهة 
وكذلك لعدم استقالليته من جهة أخرى، فكان من الالزم أن يدخل 
املكتسبات  وتكريس  ترسيخ  بهدف  جديدة  نوعية  مرحلة  املغرب 
اإلنصاف  لهيئة  الرائدة  التجربة  بفضل  تحقيقها  تم  التي  الحقوقية 

واملصالحة، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في التجارب املقارنة.

وتبعا لذلك، فإننا نعتبر في الفريق االشتراكي أن تأسيس املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان جاء في سياق ترصيد هذه املكتسبات الحقوقية 
والعمل على تطويرها وتحصينها، وأصبح من الطبيعي جدا أن نعتبر في 
الفريق االشتراكي، أن الدفاع عن هذه املؤسسة مسألة مبدئية منصهرة 
في اختياراتنا ومبادئنا، أدينا بخصوصها تضحيات جسام مما يفرض 
علينا مواصلة النضال في الواجهة الحقوقية والعمل على تطوير هذه 
املؤسسة في اتجاه مزيد من ترسيخ الحقوق والحريات ببالدنا، وقد 
شكل دستور 2011 محطة مفصلية في جعل هذه املؤسسة مؤسسة 
إلى جانب كل  إلى جانب كل أو من ضمن هيئات الحكامة  دستورية 
من مؤسسة الوسيط، هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، 
ومجلس الجالية املغربية بالخارج تحت عنوان مؤسسات حامية حقوق 
اإلنسان والنهوض بها. لذا، نعتبر أن هذا املعطى الجديد يمثل حافزا 
االرتقاء  في  الحاسمة  بأدوارها  القيام  إلى  املؤسسة  بهذه  للدفع  آخر 
بثقافة حقوق اإلنسان وحماية الحقوق والنهوض بها ضمن املؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا بحكم توفرها على كل 

املعايير الدولية الالزمة في هذا املجال.

وعلى هذا األساس، فإننا في الفريق االشتراكي دعمنا كل املقتضيات 
التي تسير في اتجاه املحافظة سواء املحافظة على هذه املؤسسة وعلى 
مكانتها ووضعها االعتباري املتميز في مجال الحماية والنهوض بحقوق 
اإلنسان ببالدنا سواء قدمت هذه املقتضيات من قبل الحكومة أو 
من قبل الفرق واملجموعة النيابية املتمثلة داخل األغلبية، وعلى رأس 
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هذه املقتضيات إحداث آليات وطنية مهمة جدا تنزيال ملبادئ باريس 
والبروتوكول االختياري وهي اآلليات الثالث: اآللية الوطنية ملناهضة كل 
أشكال التعذيب وآلية الحماية والتظلم الخاصة بحماية الطفل وكذلك 
اآلليات  وهذه  إعاقة.  في وضعية  األشخاص  بحماية  الخاصة  اآللية 
تشكل قيمة مضافة للنضال الحقوقي، كذلك تشكل إضافة نوعية 
والنهوض بحقوق  الحماية  املجلس على مستوى  ملجال اشتغال هذا 

اإلنسان مما سيعزز أدواره ووظائفه.

تقدمنا  االشتراكي  الفريق  في  بأننا  التذكير  من  البد  الختام،  وفي 
بمجموعة مهمة من التعديالت في إطار تجويد النص وتحصين هذه 
املؤسسة ضمن فرق األغلبية، وكان هناك نقاش حاد ونقاش جدي 
الحكومة  لها  استجابت  التي  املواد  من  هناك  أنه  إال  اللجنة  داخل 
مشكورة، وهناك من املواد التي لم تستجب لها. ولكن على العموم كان 
نقاشا جديا، كان نقاشا يصبو إلى الرفع بهذه املؤسسة ونؤكد على أننا 
نسجل.. السيد الرئيس، أن موقفنا في الفريق اإلشتراكي هو التصويت 

باإليجاب على هذا املشروع، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، شكرا. الكلمة اآلن باسم املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية السيد النائب جمال كريمي بنشقرون.

فان ئبافايسدالا 8اك5يايابنشق5 ن:

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدا زي5افاد الافملحتبم،

فايسدافاوزي5افملنتدبافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
 15.76 رقم  القانون  ملشروع  العامة  املناقشة  إطار  في  واإلشتراكية، 
املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان. وهي مساهمة 
منا في النقاش الخاص بهذه املؤسسة الدستورية الهامة التي كان لها 
دور كبير في مواكبة اإلصالحات القانونية واملؤسساتية والحقوقية، التي 
باشرها املغرب في إحدى أهم األوراش الكبرى لتأهيل بلدنا، وهنا البد أن 
نستحضر بقوة الدور الهام لهذه املؤسسة سواء كاملجلس اإلستشاري 
لحقوق اإلنسان أو كمجلس وطني أو كهيئة لإلنصاف واملصالحة التي 
أسست وأسست في تجربة فريدة باملغرب للعدالة اإلنتقالية جعلت 
اتسمت  ظرفية  في  خاصة  والدولي  اإلقليمي  محيطه  في  يتميز  بلدنا 

باضطرابات كبيرة كان لها بالغ األثر على استقرار العديد من الدول.

السيد الرئيس، إننا نقارب هنا مشروع هذا القانون انطالقا من 
التراكمات اإليجابية التي حققتها هذه املؤسسة ومن الهوية واملرجعية 
الديمقراطي والحقوقي،  بالفكر  املتشبعة  والفكرية لحزبنا  السياسية 

الذي ناظل لعقود من أجل أن ينخرط املغرب في منظومة الحقوق 
املدنية والسياسية والثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية أيضا 
كحقوق كونية غير قابلة للتجزيء، مما يعزز ثقافة حقوق اإلنسان، 
ويواصل  ومنتجة،  إيجابية  الحقة،  واملواطنة  الوطنية  قيم  ويرسخ 
تكريسا  مندمجة  عرضانية  العمومية  السياسات  سن  عبر  تفعيلها 

ملضامين الدستور وتجديد القوانين.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدا زي5افاد الافملحتبم،

إن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فاعل أسا�ضي على املستوى 
الوطني وفي املحافل الدولية باعتبار الدور الهام الذي تقوم به في حماية 
وتطوير  تحصين  يتطلب  الذي  األمر  بها،  والنهوض  اإلنسان  حقوق 
املكتسبات التي حققتها وتعزيز أدوارها كمؤسسات مستقلة وتعددية 
وتمكينها من الوسائل القانونية واملالية والبشرية للقيام بمهامها على 
أكمل وجه، ذلك في انسجام تام مع مبادئ باريس وبلغراد باعتبارها 
اإلطار املرجعي الدولي لتنظيم وتأطير عمل هذه املؤسسات. وهنا البد 
من الوقوف عند الدور الكبير الذي يقوم به املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان في عالقته مع مجل�ضي البرملان وأهمية الوثائق واآلراء اإلستشارية 
التي ينتجها إلدماج حقوق اإلنسان في مختلف التشريعات والسياسات 
العمومية. وقد سبق لحزبنا أن نوه في مناسبات عديدة بجودة هذه 
الوثائق، ودعونا دائما إلى اإلستثمار الجيد لها وإلى ضرورة تملك ثقافة 

تدبير اإلختالف حتى ال ننجر إلى النقاش في مواضيع هامشية.

إننا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية نشيد بالعمل الهام 
الذي قامت به لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمناسبة مناقشة 
هذا املشروع، حيث تميز هذا النقاش بالجدية واملسؤولية وذهب أحيانا 
إلى الحدة والصرامة وانصب على املواد املتعلقة بدور هذا املجلس في 
مجال حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والنهوض بها، مع 
إيالء أهمية خاصة لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب واآللية الوطنية 
للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية حماية 
األشخاص في وضعية إعاقة، سواء من حيث التركيبة السيد الوزير، 
والصالحيات أو وسائل العمل، وضمان استقالليتها من أجل إنتاج نص 

تشريعي في مستوى التطلعات.

فايسدافا5ئيس،

للتقدم  النيابية  املجموعة  في  نفهمه  كما  السلط  فصل  إن 
واإلشتراكية، هو أن تمارس كل سلطة مهامها واختصاصها في احترام 
أقرها  التي  واملؤسساتية  القانونية  فالهندسة  أخرى،  لسلطة  تام 
دستور 2011 قائمة على التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، مع الحرص على أن تقوم مؤسسات وهيئات حماية حقوق 
اإلنسان والحريات والحكامة الجيدة بأدوارها املحددة لها، وهذا يفرض 
على الجميع ضرورة التحلي باليقظة الالزمة لتحقيق التأطير اإليجابي 
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للتحوالت الكبرى التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، لذا ينبغي التعامل 

مع هذه املرحلة بنوع من التبصر والحكمة بتقوية لحمة األغلبية من 

معالجة  إن  والحكومة.  األغلبية  بين  والتعاون  اإلصغاء  خالل حسن 

هذه اإلشكاليات تتطلب دور التبني مقاربة شمولية ومندمجة للمسألة 

الحقوقية، تمكن من تحقيق فعليا الحقوق والحريات، فالقوانين مهما 

كانت جيدة السيد الوزير فإنها تقاس بمدى تفعيلها على أرض الواقع، 

أي أن يلمس املواطنون واملواطنات هذه الحقوق في معيشهم اليومي.

فايسدافا5ئيس،

داخل  السيا�ضي  التزامنا  إطار  في  املنتج  السيا�ضي  للتدافع  نعم 

األغلبية، سنصوت باإليجاب على مشروع هذا القانون والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب. الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناوي، نمر 

تفضل السيد الرئيس.

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
الوحدةا فاتع ىاسلا)نقطلانظ م(:

السيد الرئيس، نظرا ألهمية هذا املشروع، ونظرا للنقاش الواسع 

الفئات  اللجنة من طرف جميع  املناقشة داخل  الذي واكب عملية 

ونظرا  عامة،  بصفة  املغربي  واملجتمع  واألكاديمية  الحقوقية  املهتمة 

للنقاش الهام والحاد أحيانا اللي تم داخل اللجنة، والسيد الوزير، هو 
بدوره عبر عنه بأن هاد النقاش تعرض لبعض حوادث السير، وقانون 

مثل هذا ال يجب أن يتعرض لحادثة سير كيفما كانت مميتة أو بسيطة. 

فلذلك، إعماال للمادة 192 من النظام الداخلي أرجو السيد الرئيس، 

إرجاع هذا القانون إلى اللجنة لتعميق النقاش فيه.

فايسدافا5ئيس:

السيد الرئيس، ال أعتقد بأن الجلسة التشريعية انطلقت.. ال أنا 

معك ال غير اسمعني السيد الرئيس اسمعني، كانت لقاءات تنسيقية 

كالعادة داخل ندوة الرؤساء وكذلك بين رؤساء الفرق، واتفقنا على 
القانون  إلى  القانون  مقترح  من  بدءا  عرضها  تم  التي  النصوص  كل 

املتعلق بإعادة التنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ولهذا يتعذر 

السيد الرئيس، يتعذر على الرئاسة وعلينا جميعا أن نستجيب لطلبك، 

خاصة، خاصة أننا انطلقنا في النقاش ووصلنا إلى عملية التصويت، 

فمن الصعب جدا في نظري من الصعب جدا أن نتراجع. نستمعو السيد 

الرئيس ال�ضي مضيان إيال اسمحتي، نستمعو لوجهة نظر أخرى وبعد 

ذلك لكم الكلمة تفضل السيد الرئيس.

فان ئبافايسداعبداهللاابو فنوا)نقطلانظ م(:

شك5فافايسدافا5ئيس،

مقتضيين:  هناك  الداخلي،  النظام  إطار  في  كنشتغلو  احنا  طبعا 
املقت�ضى 192 الذي دفع به السيد الرئيس وهذا حقه من أجل اإلرجاع 
إلى اللجنة للمدارسة مرة ثانية، وكذلك نزيدو حتى املادة 197. أنا السيد 
الرئيس، إذا سمحتم هذا املوضوع يعني أخذ وقتا مهما من اللجنة في 
النقاش، والذي وقع وقع يعني فيه واحد كيما قالها السيد الوزير الدولة 
حادثة سير بسيطة، وبالفعل هي بسيطة ألنه تم التصويت على أزيد 
من النصف وقع واحد اإلشكال صغير جدا، لذلك أنا كنتوجه للسيد 
الرئيس ديال الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، ألتمس منه أن 
يسحب أو أن يتراجع عن هذا الطلب اللي هو حقه، طبعا عاطيه النظام 
التصويت ديال املجلس لكي يقرر  يتبعه  الداخلي هذا األمر، وطبعا 
بشأن ذلك، ولكن أنا كنطلب منو أن هذا املوضوع ربما اإلرجاع ديالو 
غادي عاد غيعطيه هاذ القيمة أكبر اللي احنا بغينا نهربو منها. فلذلك أنا 

كنلتمس منو باش يتراجع على هاذ النقطة هاذي شكرا.

فايسدافا5ئيس:

السيد الرئيس، ال�ضي مضيان هناك رجاء رئا�ضي مرتين.

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
الوحدةا فاتع ىاسل:

السيد الرئيس، على كل هو الرجاء فيه كالم، فيه نظر، نحن ما 

عندنشاي إذ نتوافق، غير فقط هاذ املادة 192 راه كتعطيني هاذ الحق 

يعني ألنه حتى التعديالت التي تمت داخل اللجنة، أنه الحكومة تعاملت 

معها بشكل ما�ضي إيجابي، بشكل يعني لم تهتم بهذه التعديالت، فجاءت 

هاذ  إذن  السابقة،  التعديالت  دارت  اللي  قبولها  لتصادر  بتعديالت 

القانون هذا الوضعية باش تمت املناقشة ديالو ما عرفت...

فايسدافا5ئيس:

ال�ضي مضيان، شوف فيا، شوف فيا ال�ضي مضيان، اتفقنا؟

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
الوحدةا فاتع ىاسلا)نقطلانظ م(:

ولكن  اتفقنا،  عليه  اتفقنا  ما  الرئيس،  السيد  االتفاق  زول  ال 

املستجدات اليوم لكل مقام مقال، نحن اآلن في الجلسة العامة.

فايسدافا5ئيس:

للحكومة، آ السيد الرئيس، للحكومة الحق في تقديم التعديالت 

التي تراها مفيدة، ثانيا..
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فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
الوحدةا فاتع ىاسلا)نقطلانظ م(:

نعم من حقها... ال ال آ السيد الرئيس، هذيك الدفعات احنا عارفينها، 
ولكن احنا دفع املادة 192 من حقي كرئيس فريق أو مجموعة نيابية.

فايسدافا5ئيس:

احنا سجلنا، سجلنا طلبات...

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
الوحدةا فاتع ىاسلا)نقطلانظ م(:

ما�ضي سجلناها، هاذي راه فيها إجراء السيد الرئيس...

فايسدافا5ئيس:

وال ولكن كيخص البت املجلس، املجلس يجب أن يبت في طلبك، 
ولهذا نمشيو في االتجاه التوافقي شكرا لك، شكرا. نمر اآلن ال�ضي بووانو 

انتهى الكالم، ننطلق من شكرا ال�ضي مضيان.

 1 املادة  بعرض  عامة  بأحكام  الخاص  األول  الباب  من  ننطلق 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع بالنسبة للمادة 1.

املوافقــــون: 140

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض للتصويت املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 125

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 15

أعرض للتصويت املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 125

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

الباب الثاني الخاص بصالحيات املجلس، املادة 4 ورد بشأنها تعديل 
من لدن الحكومة، السيد الوزير.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

شك5فافايسدافا5ئيس،

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

الحكومة تلتمس من املجلس املوقر أن يتم إعادة النظر في الفقرة 
األخيرة من املادة الرابعة لتصبح كاآلتي: »كما يبدي رأيه في كل قضية 
جاللة  التعليل  اختصاصاته«،  مجال  في  امللك  جاللة  عليه  يعرضها 
احترام  على  الساهر  هو  الدستور  من   42 الفصل  بمقت�ضى  امللك، 
اإلختيار  صيانة  وعلى  الدستورية  املؤسسات  سير  وحسن  الدستور 
والجماعات.  واملواطنين  املواطنات  وحريات  وحقوق  الديمقراطي 
لذلك �ضيء طبيعي أن يكون للمجلس أو تكون عالقة املجلس بجاللة 
امللك مبنية على أن كل قضية يرى جاللة امللك عرضها على املجلس 
للحكومة، فمنطقيا منطقيا  بالنسبة  املادة.  بمقت�ضى هذه  تكون  أن 
الحكومة هي التي يمكن أن تكون مسؤولة عن أي خلل في تدبير الحقوق 
والحريات، هي التي تكون مسؤولة إذا وقع �ضيء من ذلك، ال يتصور 
أن تلتجأ الحكومة إلى املجلس الوطني لكي تطلب رأيه في قضية تتعلق 
بخرق منسوب إليها. بالنسبة ملجل�ضي البرملان، فمجل�ضي البرملان العالقة 
بين هذين املجلسين واملجلس الوطني تنظمها املادة 24 على أساس أن 
البرملان يمكن أن يأخذ رأي املجلس في شأن مشاريع ومقترحات القوانين 
ذات الصلة بحقوق اإلنسان ال سيما في مجال مالءمتها مع املعاهدات 
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها اململكة أو انضمت 
إليها، كما أن املجلس يقدم لكل من مجلس النواب ومجلس املستشارين 
بناء على طلب أي منهما املساعدة واملشورة في مجال تقييم السياسات 
أيضا  الثابت  ال�ضيء  يعني  وهو  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  العمومية 
بالنسبة للحكومة، لذلك الحكومة تلتمس إعادة النظر في هذه املادة 
بحذف عبارة »أو الحكومة أو أحد مجل�ضي البرملان«. شكرا لكم السيد 

الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

نمر إلى التصويت إال إذا كان، طيب السيد النائب عبا�ضي تفضل، 
معارض؟ طبعا بطبيعة الحال.

فان ئبافايسداعا5اعب �سي:

شك5فافايسدافا5ئيس،

معارض طبعا، فريقي هو املعارضة.. السيد وزير الدولة، نحن ال 
ننازع إطالقا في الدفوعات التي تفضلتم بها، وعليه ال ننازع إطالقا في 
اختصاصات جاللة امللك، كما يعني سردتموها. ولكن نعتبر بأنه من 
املفيد لحقوق اإلنسان، ومن املفيد للحريات العامة في بالدنا، ومن 
املؤسسات  من  والعديد  الوطني  املجلس  بين  مثمرة  لعالقات  املفيد 
الدستورية في بالدنا أن يتم التنصيص على أنه أيضا الحكومة ممكن لها 
تطلب رأي املجلس الوطني في بعض القضايا وأيضا البرملان، والسؤال 
املطروح، ما الضير من أن نمتع هذه املؤسسات بمثل هذه األمور؟ 
لذلك أجمعت اللجنة، أجمعت اللجنة آنذاك على هذا املقت�ضى لذلك 

عدلت املادة.
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فايسدافا5ئيس:

شكرا، السيد الرئيس لكم الكلمة.

فان ئبافايسداإىريسافجزميافإلىري�سيارئيساا5يقافاعدفالا
 فاتناسل:

كموافق بطبيعة الحال، كمؤيد للتعديل ديال الحكومة، بطبيعة 
الحال سمعنا الكالم ديال السيد وزير الدولة، حول هذا امللتمس ديالو، 
بطبيعة الحال هذه املادة الرابعة، نحن نوافقه الرأي بأن هذه املادة 
الرابعة ينبغي أن تبقى على صياغتها األولى، باعتبار أن طلب الرأي هو 
اختصاص لجاللة امللك، فيما يتعلق بهاد الجانب هذا. ولكن هو أثار 
املادة 24، واحنا في إطار أن العالقات بين البرملان واحنا غادي نوصلو 
للمادة ديال أنه البرملانيين فيها حاالت ديال التنافي، إذا رجعنا أمام زوج 
ديال املؤسسات منفصلة الوصال وما غيوقع بيناتهم حتى �ضي حادثة 
سير إن شاء هللا، السيد الوزير. إذن، اآلن هاد العالقة ما بين البرملان 
كمؤسسة وما بين املجلس الوطني كمؤسسة، املادة 24 تحكم هذه 
العالقة ولكن فيما يتعلق باملشورة في تقييم السياسات العمومية، 
بالحماية  يتعلق  البرملان فيما  الرأي من طرف  تنقولو أن طلب  احنا 
احنا معكم في أن الحكومة في ما دفعتم به فيما يتعلق بالحكومة، أن 
الحكومة ما يمكنش تطلب رأي لإلعتبارات اللي سبق، ولكن في البرملان 
كاين مستمسك، فلذلك اآلن ما غيمكناش نقدمو تعديل على املادة 24 
ولكن تنطلبو منكم، راه ما زال، ما زال املسار التشريعي ما زال واخذ 
الطريق ديالو، فتنطلبو منكم، وتنلتمسو منكم كما التمستم منا أنكم 
تدرسوا هاد املسألة ديال العالقة بين البرملان فيما يتعلق بطلب الرأي 

في حماية حقوق اإلنسان، شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: 16

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت، كما عدلها املجلس:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: 16

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد؛

املمتنعـــون: 16.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128
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املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 16 للتوصيت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16
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أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقــــون: 128

املعارضـون: ال أحد

املمتنعـــون: 16

وأصل اآلن إلى الباب الثالث املتعلق بتأليف املجلس، ورد بشأن 

املادة 36 تعديل من طرف الحكومة، لكم الكلمة السيد وزير الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

شك5فافايسدافا5ئيس،

الحكومة...

فايسدافا5ئيس:

شوية اإلنصات من فضلكم، شوية اإلنصات.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

تقترح تعديل املادة 36 بالصيغة التالية: »يتألف املجلس عالوة على 
رئيسه الذي يعين بظهير شريف من:

أ-األمين العام؛

ب-رؤساء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان املحدثة لدى املجلس 
بصفتهم أعضاء أو أعضاء بحكم القانون؛

ج27- عضوا يختارون من بين الشخصيات التي تتوفر على املؤهالت 
والشروط املنصوص عليها في املادة 37 من هذا القانون وهم يتوزعون 

حسب الفئات كما يلي:

أوال9- أعضاء يعينهم امللك كما يلي: 5 منهم من بين الشخصيات 
مجال  في  ودوليا  وطنيا  املتميز  والعطاء  العالية  بالخبرة  لها  املشهود 
يلي:  كما  يعينون  أعضاء   4 بها؛  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية 
عضوان يقترحهم الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
املهنية  والجمعيات  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  استشارة  بعد 

للقضاة؛ عضوان يقترحهما املجلس العلمي األعلى؛

بين  من  منهم   4 يلي:  كما  الحكومة  رئيس  يعينهم  أعضاء  ثانيا8- 
الخبراء املغاربة في مجال حقوق اإلنسان، وذلك بعد استشارة رئيس 
املجلس؛ 4 منهم باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم 

العالي، والصحفيين املهنيين واألطباء واملحامين.

ثالثا8- أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجل�ضي البرملان بعد استشارة 
الفرق واملجموعات البرملانية، يقترحون من قبل الجمعيات واملنظمات 
مجال حقوق  في  الجاد  بالعمل  لها  واملشهود  الفاعلة  الحكومية  غير 
اإلنسان، ال سيما العاملة منها في ميادين الحقوق املدنية، والسياسية، 
واالقتصاديةـ واإلجتماعية، والثقافية، والبيئية وحقوق املرأة والطفل 

والشباب واألشخاص في وضعية إعاقة وحقوق املستهلك؛

الوسيط،  مؤسسة  التاليتين:  املؤسستين  يمثالن  رابعا-عضوان 
مجلس الجالية املغربية بالخارج.

التعليل باختصار شديد، ألنه السيد الرئيس، هذا فيه كالم كثير، 
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ال أريد أن أدخل في التفاصيل فقط إن تعديل الحكومة يتفادى بعض 
اإلخالالت التي وردت في التعديل الذي أوقعته اللجنة، لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان على النص، ألنه هناك هيكلة عضوية تقوم 
على أساس أن جاللة امللك، يعين يعني 9 أعضاء من بين 27 عضو، 
الحكومة أو رئيس الحكومة يعين 8 أعضاء، البرملان يعين 8 أعضاء. 
النص كما صادقت عليه اللجنة سيؤدي إلى إخالل بهذا التوازن بحيث 
جاللة امللك، عندو 9 أعضاء في حين رئيس الحكومة عندو 8، البرملان 
عندو 10، إذن هاد الهيكلة العضوية يعني ال تتواءم مع التصور، يعني، 

املعقول واملقبول الذي نتصوره.

كذلك أعدنا النظر في أن الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة كل 
أشكال التمييز، ال ينبغي أن تكون لها أي تمثيلية في هاد القانون، بالرغم 
من أننا في الحكومة كنا قد اقترحنا ذلك، ولكن تبين لنا أن ذلك كان 
خطأ، ملاذا؟ ألن القانونين كانا في مرحلة اإلعداد يسيران متوازيان، إذن 
عندنا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وعندنا القانون ديال الهيئة 
املكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الوقت اللي كان هذا 
القانون في البرملان وقع فيه تغيير وأدى إلى القول بالتنافي بين العضوية 
والهيئات  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  باملناصفة  املكلفة  الهيئة  في 
النص  عندنا نص، هداك  إذن   ،171 إلى   160 من  عليها  املنصوص 

كيقول بالتنافي إذن اعتبرنا ذلك ونطلب حذف عضوية هذه الهيئة.

وبالطبع ال يمكن أن أدخل في تفاصيل كثيرة تتعلق بالبرملانيين، ألنه 
لدينا خبراء وهاد الخبراء يتتبعون يعني التوصيات الصادرة عن الهيئات 
املعنية، عندي هنا وثيقة ملوقف هيئات اإلعتماد من عضوية البرملانيين 
اللي هي مواقف حديثة وحديثة جدا، ولست مضطرا إلى أن أدخل في 
نقاش يعني ليس مفيدا، لكنني أؤمن بأن السيد الرئيس، والسيدات 
النائبات والسادة النواب، سيتجاوبون مع هاد التعديل، ألنه على كل 
حال البرملان سيكون له حق تعيين 8 ديال األعضاء، 4 بهذا املجلس 
و4 بذلكم املجلس، بناء على اقتراح صادر من جمعيات املجتمع املدني 
وهذا يعني صراحة فيه اتساع أكثر وال يضعنا في إشكاليات يمكن أن تؤثر 
على التصنيف، يعني، املؤسسة الوطنية كما يؤكد ذلك الخبراء الذين 

استشرناهم، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

نعرض التعديل، أو.. تفضل، تفضل السيد النائب ال�ضي عبا�ضي، 
كمؤيد بطبيعة الحال.

فان ئبافايسداعا5اعب �سي:

أنا فقط عندي واحد االستدراك إيال اسمحتي السيد الرئيس، أنه 
في املادة 4 احنا صوتنا ضد تعديل الحكومة وامتنعنا عن املادة...

فايسدافا5ئيس:

اإلمتناع، أنا سجلت إمتناع.

فان ئبافايسداعا5اعب �سي:

... شكرا، بخصوص املادة 36 في الحقيقة هي حجية أنه أقرتها اللجنة 
باإلجماع، يعني تطرح أسئلة بالنسبة لعضوية البرملان، في الحقيقة هاد 
النقاش ال يروم في الحقيقة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ولكن 
إثارته السيد وزير الدولة، نعتقد أنها مفيدة للحكومة وللبرملان وللحوار 
بين الفاعليين اللي معنيين أساسا بالتشريع. أوال فيما يتعلق بالجانب 
أنه  أسهبت  يعني  املداخالت،  بأنه  أعتقد  الدولية،  باملعايير  الدولي، 
عضوية البرملانيين لن تؤثر على تصنيف املؤسسة، ولكن على املستوى 
الوطني، تنتصب أسئلة جدية في الحقيقة بأي روح نشرع؟ ألنه في الباب 
12 من الدستور، هناك مؤسسات تنص على عضوية البرملانيين، وهناك 
مؤسسات ال تنص على عضوية البرملانيين، علما أنه بالعودة إلى قرارات 
املجلس الدستوري ذات الصلة والصادرة منذ سنة 2011، نعتبر بأنه 
واحد 3 املؤسسات اللي استثناها هي : هيئات الضبط والتقنين، مجلس 
بأن  كنعتبرو  لذلك  الرشوة،  من  والوقاية  املركزية  الهيئة  املنافسة، 
عضوية البرملانيين ستساعد في إغناء تركيبة املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، وعالوة على ذلك ال نعتقد بأنه من املفيد تعقيد سلطة رئيس 
لكل هذه  التعيين.  في  الوطني  املجلس  رئيس  بالتشاور مع  الحكومة، 

األسباب وغيرها كثير نعتبر بأنه...

فايسدافا5ئيس:

شكرا، أحد مؤيدي إيال؟ نعملو دورة مجانية، تفضل السيد النائب 
ال�ضي عدي تفضل...السيد عدي عمل امليكرو.

فان ئبافايسداعديابوع5ال:

فايسدافا5ئيس،

طيب أنا بالعكس، ونحن في فريق معارض، نسجل بارتياح ونثمن 
هذا التعديل الذي اقترحته الحكومة، ونقول كذلك ألنه بالفعل ال مكان 
للبرملانيين في املجلس الوطني لحقوق اإلنسان. املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، له من القدرة ومن الكفاءة، واملغرب فيه واحد الجمعيات 
ديال حقوق اإلنسان التي ناضلت في سنوات الرصاص، وكلنا نعلم أن 
املغرب مر بظروف صعبة نعرفها جميعا، وأدينا الثمن غاليا، وهناك 
أسر وهناك قبائل وهناك مناطق تعاني إلى حدود اليوم، وجاءت في 
تقرير ديال هيأة اإلنصاف واملصالحة. املغرب له من الكفاءات العالية 
والجمعيات الحقوقية ما يكفي، ألن تبين بامللموس وأنا أقولها بصراحة، 
برملاننا ضعيف وأتحمل مسؤولية ما أقول... برملاننا ضعيف وال يرقى...، 

أنا من حقي نعبر على وجهة نظر...أنا كنعبر على وجهة نظر...

فايسدافا5ئيس:

السيد النائب، سحب السيد النائب... السيد النائب أطلب منك 
سحب هذه الكلمة من فضلك.
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فان ئبافايسداعديابوع5ال:

أي  على  الكلمة...  هذه  كنسحب  الرئيس..،  السيد  لك  إستجابة 
كنقول بأنه استجابة كنسحب هذه الكلمة اللي ربما أنا جزء من هذا 

البرملان...

فايسدافا5ئيس:

السادة النواب، السيد النائب سحب الكلمة، فواصل بتركيز السيد 
النائب.

فان ئبافايسداعديابوع5ال:

... أنا فقط أريد أن أشير بأنه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان... 
أنا راه غادي نسكت وال غنقول �ضي حوايج آخرين..على أي أنا كنسجل 
الوطني لحقوق  املجلس  به  اللي كيقوم  الجبار  العمل  بارتياح وأثمن 
لحقوق  الوطني  املجلس  عالية...ديال  كفاءات  فيه  واللي  اإلنسان، 
هي تقارير معتمدة على جميع املستويات ويشهد لها الجميع بالنزاهة 

والكفاءة واملهنية.

فايسدافا5ئيس:

تفضل  للتصويت....  التعديل  هذا  أعرض  النائب،  السيد  شكرا 
تفضل السيد الرئيس، نتقدموا شوية إذا سمحتم.

فان ئبافايسدامحادافش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ة:

فايسدافا5ئيس،

النواب وكنسحب هاد  بإسم الفريق، كنعتذر للسيدات والسادة 
الكلمة اللي قال األخ.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقــون: 128

املعارضون: 16

املمتنعــون: ال أحد.

أعرض املادة 36 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقــون: 128

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: 16

معذرة شكرا، بالنسبة للمادة 37 ورد بشأنها كذلك تعديل من لدن 
الحكومة، لكم الكلمة السيد وزير الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

شك5فافايسدافا5ئيس،

إذن بالنسبة للمادة 37، لدينا بعض التدقيقات في الفقرة األولى، 
فئة  كل  أعضاء  اختيار  في  :«يراعى  التالية  الصيغة  حسب  وذلك 
الفكرية  التعددية  مبادئ  بين  التوفيق  الحالة،  الفئات، حسب  من 
الجهوية  والتمثيلية  واللغوي  الثقافي  والتنوع  واملناصفة  واإلجتماعية 
وتمثيلية جمعيات املغاربة املقيمين بالخارج وفئات الشباب واألشخاص 

في وضعية اإلعاقة واألطفال« الباقي بدون تعديل.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، أعتقد ال يتطلب رأي معارض أو مؤيد ؟ هناك توافق.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد

املادة 38 ورد كذلك بشأنها تعديل من طرف الحكومة، لكم الكلمة 
السيد وزير الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

فايسدافا5ئيس،

الحكومة تقترح تعديل هذه املادة بالصيغة التالية : »تتنافى العضوية 
مجلس  وفي  النواب  مجلس  وفي  الحكومة  في  العضوية  مع  باملجلس 
املستشارين وفي إحدى هيئات املؤسسات الدستورية املنصوص عليها 
في الفصول 165 إلى 170 من الدستور«. وبالطبع في سياق التغيير، يعني 
كما قلت هناك استدالالت كثيرة، حسبي هنا أن أشير إلى ما الحظته 
اللجنة الفرعية التي تعنى باإلعتماد من أن مبادئ باريس إن كانت تتطلب 
استقاللية املؤسسات الوطنية عن الحكومة، من حيث بنيتها وتشكيلها 
وصنع قراراتها، وطريقة عملها. فأنه يجب أن يتم تشكيلها وتمكينها من 
أجل النظر في أولوياتها وأنشطتها اإلستراتيجية وتحديدها استنادا فقط 
إلى األولويات التي تحددها بنفسها في مجال حقوق اإلنسان في البالد من 
دون تدخل سيا�ضي. ولهذه األسباب، ال ينبغي أن يكون ممثل الحكومة 
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وأعضاء البرملان، أعضاء في أجهزة صنع القرارات باملؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، أو يشارك فيها، ذلك ألن عضويتهم في صناع القرار 
في املؤسسات الوطنية واملشاركة فيها، يمكن أن تؤثر على االستقاللية 
الحقيقية واملتصورة للمؤسسات الوطنية. وفي حالة ما ضمت هيئة 
صنع القرار ممثلين عن الحكومة أو أعضاء في البرملان أو ممثلين عن 
وكاالت حكومية، فإن قانون املؤسسة الوطنية ينبغي أن يشير بشكل 
واضح إال أن هؤالء األشخاص ال يشاركون إال بصفة استشارية. وهذا 
قرار حديث، وأنا شخصيا بعد أن أصبحت وزيرا للدولة املكلف بحقوق 
اإلنسان، وأصبحت أتعامل مع اآلليات األممية، الحظت كيف أن هناك 
واحد السرعة وتطور يعني سريع في االتجاهات واملواقف والقرارات، 
طريقة  ضبط  إلمكان  شديدة  املواكبة  واحد  يتطلب  الذي  ال�ضيء 
اشتغال هذه اآلليات، في الحقيقة ال يستطيع الدارسون ضبط هذه 
اآلليات، لكن الخبراء املوجودون في عين املكان الذين يحضرون هذه 
اإلجتماعات ويتابعون التفاصيل. وهذه على كل حال إفادة منهم أضعها 
بين يدي املجلس للقول بحالة التنافي بين العضوية في املجلسين، مع 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيد وزير الدولة، هناك من سيؤيد بطبيعة الحال؟ تفضل 
السيد النائب ال�ضي العبا�ضي.

فان ئبافايسداعا5اعب �سي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

الزمالء  الدولة،  الوزير  السيد  الرئيس،  السيد  الحقيقة،  في 
الزميالت، فهاد الجو والنقاش الدستوري القانوني الراقي، نعتبر بأنه 
كاين مواضيع يجب أن ال تكون محط مزايدات، وأننا نشرع ملا نعتقد 
ونؤمن قناعة بأنه منسجم مع قرائتنا للدستور ومع فهمنا للمواثيق 
والتشريع،  العدل  لجنة  داخل  املقت�ضى  هذا  ضمن  ومن  الدولية. 
وبإجماع جميع فرقها، بإجماع أعضائها، كان توجه نحو التنصيص على 
عضوية البرملانيين داخل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، في فهمنا 
لهاديك املواثيق ومبادئ بلغراد، واللي كنحيل على املناقشة اللي كانت 
فيها واحد ديال النماذج مهمة والباب 12 من الدستور. لذلك نعتبر 
بأنه تعديل الحكومة من شأنه، املساس بتركيبة أكثر انفتاحا للمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، على الطيف الفكري وكي ال تكون فقط حكرا 

على توجه فكري واحد داخل املجتمع. شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا لكم، مؤيد السيد الرئيس؟

فان ئبافايسداعبداهللاابو فنو:

شك5فافايسدافا5ئيس،

اللي  التوضيح  على  اشرورو  ال�ضي  الرئيس،  السيد  كنشكرو  أوال 
قدم، خاصة أنه كان عندنا زوج د األعضاء واللي هما كانوا كيشرفو هاد 
املجلس األستاذة نزهة العلوي من الفريق االشتراكي واألستاذة مقنع من 
الفريق االستقاللي وقبلها كانوا نواب آخرين اللي كانوا هما اللي كينتجو 
هاد ال�ضي اللي احنا كنفتخرو به اليوم، ولذلك حق لنا أن نفتخر بأنه 

بالفعل كاين نواب ونائبات كيقوموا بالدور ديالهم.

طيب هاد التدارك اليوم ديال العضوية أنا بغيت غير السيد الوزير، 
احنا كنأيدو هاد ال�ضي اللي جابو ولكن كنطلب منو يدرسوه فهاد املسار 
التشريعي خاصة بمجلس املستشارين ألنه صحيح منين جات فواحد 
املادة يعني سابقة فيما يتعلق بالعضوية، أضفتم مؤسسة الوسيط 
ومجلس الجالية للعضوية وهيئات الحكامة كلها هي من 161 حتى 170، 
إذا حيدنا منهم هاد الجوج ما كتبقاش فقط 165 أنا أرجو أنكم تمشيو 
دققو هاد األمر هذا باش تجي املواد يعني منسجمة، ألنه الهيئات األخرى 
اللي تضمنها الهيئة ديال مكافحة الرشوة كانت من 161 حتى ل 170، إذا 
حيدنا منهم هاد جوج فعلى األقل كيخص الهيئات األخرى إما ندخلوها 
ما تبقاش في حالة التنافي باش يوقع انسجام معها أو أننا نضيفوها 
وكنتمنى أنه هاد املوضوع ديال العضوية يزيد يتناقش ديال حالة التنافي 
القانون  العادي،  القانون  على  يعلو  التنظيمي  القانون  أنه  كان  وإن 
التنظيمي ملجلس النواب والقانون التنظيمي ملجلس املستشارين فيه 
حالة التنافي فإذن ما كانش عالش نجيبوه حتى فهاد القانون العادي، 

شكرا.

فايسدافا5ئيس:

التعديل  ونص  روح  من  وانطالقا  الرأيين  هاد  على ضوء  أعتقد 
املقدم من طرف السيد وزير الدولة باسم الحكومة، نمر إلى التصويت:

ألعرض هذا التعديل على التصويت:

املوافقــون: 128

املعارضون: 16

املمتنعــون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقــون: 128

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: 16

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املوافقــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد
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أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املوافقــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املوافقــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد

املادة 42 ورد بشأنها تعديل من طرف الحكومة لكم الكلمة السيد 
وزير الدولة، التعديل الخامس.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فهو مجرد   42 املادة  على  الوارد  الخامس  للتعديل  بالنسبة  إذن 
تدقيق وتحسين، الصيغة املقترحة هي كالتالي: »يسهر املجلس على وضع 
ميثاق لألخالقيات يصادق عليه بقرار للجمعية العامة، ويتضمن بصفة 
خاصة املبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه 
بها  التقيد  لديه  املحدثة  الوطنية  الجهوية واآلليات  اللجان  وأعضاء 
أثناء ممارستهم ملهامهم مع مراعاة أحكام هذا القانون وأحكام النظام 
ُد مسطرة وضع امليثاق املذكور واملصادقة عليه  َحدَّ

ُ
الداخلي للمجلس، ت

في النظام الداخلي للمجلس«.

فايسدافا5ئيس:

وأعتقد هذا ما غاديش يتطلب ال مؤيد وال معارض، اإلجماع.

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع؛

املوافقــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع.

املوافقــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب الرابع من مشروع القانون املتعلق بإعادة تنظيم املجلس 

الوطني خاص باللجان الجهوية لحقوق اإلنسان:

أعرض املادة 44 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

الباب الخامس مرتبط بأجهزة املجلس:

أعرض املادة 47 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 49 ورد بشأنها تعديل، لكم الكلمة السيد وزير الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

شك5فافايسدافا5ئيس،

كما تفضلتم هذه املواد تتعلق بأجهزة املجلس، لذلك فإن الحكومة 
تقترح عليكم إعادة صياغة املادة 49، وإحداث مادة جديدة نقترح أن 
تكون 51 مكرر وحذف املادة 56، ألن هذه املواد مرتبطة لذلك وجب 
اإلشارة إلى هذه املعطيات. الصيغة املقترحة للمادة 49 هي كالتالي : 
»يتألف مكتب املجلس عالوة على رئيس املجلس بصفته رئيسا من : 
األمين العام ومنسقي اآلليات الوطنية ورؤساء اللجان الدائمة، وعند 
يمكن  املعنية.  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجان  رؤساء  االقتضاء 
للرئيس أن يدعو الجتماعات مكتب املجلس، بصفة استشارية، كل 
شخص يرى فائدة في حضوره، يضطلع املكتب املذكور الذي يجتمع 
بكيفية منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه ملساعدة 
الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، وفي 
إعداد جدول أعمالها وكذا تنسيق عمل أجهزة املجلس وآلياته الوطنية 
ولجانه الجهوية كما يمارس املهام التي تفوضها إليه هذه الجمعية في 
نطاق اختصاصاتها. يقوم األمين العام للمجلس بمهمة الكتابة الدائمة 

للمكتب ويسهر على مسك محاضره والوثائق املتعلقة به«.

فايسدافا5ئيس:

مسائل... تفضل ال�ضي العبا�ضي، تفضل ما كنتش كنعتبرك أنك 
جهازي.

فان ئبافايسداعا5اعب �سي:

باش ما يبانش بأنه احنا الكيل بمكيالين يعني االنسجام التشريعي 
في العضوية في البرملان ومنين كنوصلو لألمين العام داملجلس األمين 
العام داملجلس في املؤسسات مثال في املجلس األعلى للتربية والتكوين 
لحقوق  الوطني  للمجلس  وكنجيو  قوية  اختصاصات  عندو  كنلقاوا 
اإلنسان وكنشوفو بأنه الصيغة الحالية ديال املشروع كتنقص من 
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االختصاصات ديالو وبالتالي كنخلقو واحد التراتبية ديال هاد.. علما 
أنه اللي كيتابع عمليا الدور خصوصا على مستوى البرملان اللي كيجي 
للبرملان واللي حضر معنا اللجنة واللي كيقوم بواحد األدوار مهمة جدا 
في إطار ضمان واحد التوازن داخل املجلس هو األمين العام، لذلك احنا 
دافعنا وصوتت اللجنة بجميع مكوناتها على تقوية اختصاصات األمين 
العام للمجلس، لذلك احنا ضد هاد التعديل اللي جاءت به الحكومة، 

شكرا.

فايسدافا5ئيس:

هل هناك من مؤيد؟ تفضل السيد الرئيس.

فان ئبافايسداشق5فناأم مارئيسافاف5يقافالشتبفكي:

شك5فافايسدافا5ئيس،

ي كنرجعو للمادة 51 مكرر راه كنلقاو على 
ّ
غير بطبيعة الحال هي مل

أنه هي في العمق تالمس التعديل اللي كان في اللجنة، وبالتالي ما يمكن 
لنا إال نكونوا مع هاد التعديل الذي ال يمس بالصالحيات واملهام ديال 

األمين العام، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 128

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: 16

أعرض املادة 49 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقـــون: 128

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: 16

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

ورد تعديل من لدن الحكومة يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل 
رقم 51 مكرر لكم الكلمة السيد وزير الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

شك5فافايسدافا5ئيس،

املادة املقترحة تجيب على أسئلة السيد النائب األستاذ عبا�ضي وهو 
ما تفضل به السيد رئيس الفريق االشتراكي للتوضيح مشكورا. إذن 
هي مادة إضافية صيغتها : »يعين األمين العام للمجلس بظهير شريف 
باقتراح من رئيسه، وذلك ملدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 

تسيير  على  يسهر  الصفة  وبهذه  مهامه،  في  الرئيس  مساعدة  ويتولى 
إدارة املجلس ويعمل على تنفيذ قرارات املجلس بعد املصادقة عليها، 
ويقوم عالوة على ذلك بإعداد الوثائق واملستندات املتعلقة باجتماعات 

املجلس وخططه وبرامجه والعمل على مسكها وحفظها«.

فايسدافا5ئيس:

أعتقد أنها التوضيح بدون شك ليس مقنع بالنسبة للسيد النائب.

لكن أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع، أصبح مقنعا، شكرا.

الباب السادس خاص بكيفية سير املجلس:

أعرض املادة 52 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب السابع مرتبط بالتنظيم اإلداري واملالي للمجلس : املادة 56 
اآلن موضع تعديل من لدن الحكومة السيد وزير الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

فايسدافا5ئيس،

مضمون املادة 56 يكاد أن يكون هو فيما ورد في املادة 51 هناك 
تقاطعات كبيرة ولم نعد في حاجة إلى هذه املادة بعد مصادقة املجلس 
املادة،  51، لذلك فإن الحكومة تقترح حذف هذه  املادة  املوقر على 

شكرا.

فايسدافا5ئيس:

ليس هناك.. : إجماع؛

املوافقـــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعــون: ال أحد

إجماع نديرو اإلجماع الديمقراطية أحيانا أرقام، نعملوا اإلجماع؟، 
طيب السيد الرئيس.

أعرض املادة 56 للتصويت كما عدلها املجلس بالحذف: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 61 تعديل من طرف الحكومة لكم الكلمة السيد وزير الدولة.
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بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

اللجنة  التعديل يرد على تعديل  إذن السيد الرئيس شكرا، هذا 
والتي ذهبت في االتجاه الصحيح، أقول في االتجاه الصحيح، بحيث نص 
التعديل وال يستفيد يعني هاد األعضاء اللي هما على كل حال عندهم 
في  املحددة  والهيئات  املؤسسات  تعويض ممثلو  أي  الصفة من  هاد 
الفقرة 4 من املادة 36، نحن نتفق بأنه ال ينبغي أن تتم االستفادة من 
أي تعويض. ولكن واحد النوع من التعويضات ينبغي أن يستفيد منها 
هاد الفئة، وهي تعويضات عن التنقل واإلقامة إذا كان هناك واحد 
املهمة يعني لفائدة املجلس، ألنه هاد األعضاء يمكن أن تقودهم يعني 
مهامهم إلى أسفار، فال يمكن أسفار لفائدة يعني املجلس فال يمكن أن 
يتحملوها بصفة شخصية. لذلك السيد الرئيس، نقترح التعديل كما 
يلي : »تعتبر عضوية املجلس ولجانه الجهوية تطوعية بيد أنه تصرف 
لألعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات املجلس وعلى املهام التي 
التعويض  مقادير  مرسوم  بموجب  تحدد  تنقالتهم،  وعن  بهم  تناط 
وكيفية احتسابه لفائدة أعضاء املجلس وأجهزته ولجانه الجهوية وال 
يستفيد من أي تعويض ممثلو املؤسسات والهيئات املحددة في الفقرة 4 

من املادة 36 ما عدا تعويضات التنقل واإلقامة لفائدة املجلس«.

فايسدافا5ئيس:

تفضل السيد الرئيس.

فان ئبافايسدامحادافش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ة:

أنا عندي واحد االقتراح فيما يخص هاد الجملة اللي تزادت في اآلخر 
»ما عدا تعويضات التنقل واإلقامة لفائدة املجلس« أنا كنحبذ نضيفو 

لها »بمناسبة املهام املنجزة لفائدة املجلس«، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

السيد وزير الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

السيد الرئيس، حينما ينص التعديل »ما عدا تعويضات التنقل 
واإلقامة لفائدة املجلس« فاألمور واضحة أي أن التنقل واإلقامة هو 

لفائدة املجلس دابا هو هداك، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

أعرض التعديل للتصويت: اإلجماع؛

املوافقـــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع.

الباب الثامن واألخير أحكام مختلفة وانتقالية:

أعرض املادة 62 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 63 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 64 موضع تعديل من طرف الحكومة، الكلمة لكم السيد وزير 
الدولة.

بحقوقا فملكلفا فاد الا فا5مسد،ا زي5ا فملصطفىا فايسدا
فإلني ن:

السيد الرئيس، نقترح تعديال يروم إعادة صياغة املادة 64 بشكل 
أدق أرجو أن ينال قبولكم: »إذن يجب أن تقدم السلطات العمومية 
املجلس  تمكن  أن  شأنها  من  التي  الالزمة  التسهيالت  جميع  املعنية 
أحسن  في  بمهامه  القيام  من  الجهوية  واللجان  الوطنية  واآلليات 
الظروف، وفي حالة االمتناع عن تقديم التسهيالت الالزمة تطبق أحكام 
الفقرة األخيرة من املادة 5 من هذا القانون. يتضمن التقرير السنوي 
لحالة حقوق اإلنسان الصعوبات والعراقيل التي تكون قد حالت دون 
اضطالع املجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بمهامهم مع تقديم 

التوصيات الكفيلة ملعالجتها« شكرا.

فايسدافا5ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 64 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع؛

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: باإلجماع.

املوافقـــون: 144

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة 
الدولة  وزير  للسيد  شكرا  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم 

وللسيدات والسادة النواب،اراعتافلجليل.
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محض5افلجليلافلح ى لا فايبعين

فات ريخ: اإلثنين 25 جمادى األولى 1439ه)12 فبراير 2018م(.

فا5ئ سل: السيد آمنة ماء العينين، النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

فاتوقست: ثالث ساعات، ابتداء من الساعة الثالثة مساء والدقيقة 
الخامسة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  فجعا 8:  لد 8ا
الحكومية التالية:

- التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

- إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

- الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

- كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

- كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

- األوقاف والشؤون اإلسالمية

- كتابة الدولة املكلفة باملاء

- كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية

- الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

- كتابة الدولة املكلفة بالنقل

فايسدةاآمنلام ءافاعسنين،ارئييلافلجليل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فاي ىةافانوفب،

على بركة هللا نفتتح هذه الجلسة،

إيال سمحتو السادة النواب السيدات النائبات،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي ملجلس 
النواب، خاصة املواد 258 إلى 272 منه، يعقد مجلس النواب جلسة 
عمومية تخصص لألسئلة الشفهية والتي يتضمن جدول أعمالها اليوم 
: التجهيز  32 سؤاال شفهيا، موزعة على القطاعات الوزارية التالية 
والنقل واللوجيستيك واملاء، إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
وسياسة املدينة، القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة، القطاع 
املكلف بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، األوقاف والشؤون 
الطاقة  قطاع  ثم  الخارجية،  بالتجارة  املكلف  القطاع  اإلسالمية، 

واملعادن والتنمية املستدامة.

اآلن أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على 
الرئاسة، ولكن بعد إذن السيدات والسادة النواب، إيال سمحتو بعضا 
من الهدوء، باش نستمعو للسيدة األمينة، إيال سمحتو السادة النواب، 

تفضلوا السيدة األمينة تفضلوا.

فان ئبلافايسدةاعز ه افاع5فكاأمسنلافملجلس:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

شك5فااكمافايسدافا5ئيس،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشاريع القوانين 
التالية:

-1مشروع قانون رقم 80.17 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املوقعة 
زامبيا  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2017 أكتوبر   11 في  بلوساكا 
لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخّل؛

-2 مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن 
الخدمات الجوية املوقع ببلغراد في 15 شتنبر 2017 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة الجمهورية الصربية؛

-3 مشروع قانون رقم 40.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن 
النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع املوقع بالرباط في 5 أبريل 

2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا؛

-4 مشروع قانون رقم 59.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن 
بين حكومة   2016 فاتح غشت  في  بالرباط  املوقع  الجوية  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية تجيبوتي؛

-5 مشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق حول 
في  املوقع  الجمركي  املجال  في  املتبادلة  اإلدارية  واملساعدة  التعاون 
وحكومة  املغربية  اململكة  بين حكومة   2017 أكتوبر  فاتح  في  الرباط 

روسيا اإلتحادية.

-6 مشروع قانون رقم 34.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون 
التجاري واإلقتصادي املوقع بالرباط في 24 مارس 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.

ومن مجلس املستشارين توصلت الرئاسة ب:

أوال مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق 
بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي كما 

وافق عليه مجلس املستشارين.

وبخصوص مقترحات القوانين توصلت الرئاسة من فريق العدالة 
والتنمية ب:

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 5 من القانون رقم 65.00 



عدد.51–28.جمادى األول.1439  )15.فبراير.2018( الجريدة الرسمية للبرملان6ف    

بمقترح  توصلت  كما  األساسية،  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة 
قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام 
املعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 
35.04 والقانون 53.99 القا�ضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 
التوفيق  النواب  السادة  به  تقدم  املستشارين  املجلس  أعضاء  على 
كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، نور الدين مضيان رئيس الفريق 
الحرك  الفريق  رئيس  مبديع  محمد  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 

وشقران أمام رئيس الفريق اإلشتراكي.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من تاريخ 29 يناير إلى 12 فبراير هي كما يلي توصلت 
رئاسة املجلس ب 169 سؤاال شفويا، ب200 سؤاال كتابيا، 92 جوابا 

عن األسئلة الكتابية وتم سحب 3 أسئلة شفوية.

الفقرة  في  عليه  املنصوص  الدستور  تطبيقا ألحكام  فيما يخص 
الخامسة من الفصل 69 وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب وحيث أن السيدات والسادة النواب 
التالية أسماؤهم تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية خالل هذه 
الدورة تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحددة في الفقرتين 
الثانية والرابعة من املادة 147 وذلك بتالوة أسمائهم في الجلسة العامة 
ونشرها في الجريدة الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه 
اإللكتروني، ويتعلق األمر بالقرار بالنسبة للمتغيبين للمرة الثانية في 
الجلستي 15و29 يناير 2018 بالسيد النائب املحترم والسيدة النائبة 
بالنسبة  الدستوري،  التجمع  فريق  من  حماد  اهل  سورية  املحترمة 
للقرار الثاني يتعلق بالغائبين للمرة الثالثة في جلستي 25 و26 دجنبر 
ومقتضيات  الدستور  وتطبيقا ألحكام   2018 يناير   8 وجلسة   2017
األمر  يتعلق  النواب  مجلس  الداخلي  النظام  من  و147   146 املادة 
بالسيدة النائبة املحترمة بديعة الفياللي عن فريق األصالة واملعاصرة، 

شكرا لكم السيدة الرئيسة.

فايسدةارئييلافلجليل:

األسئلة  تناول  إلى  ننتقل  سمحتم  إذا  األمينة،  السيدة  شكرا 
الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا اليوم، ونبدأ بقطاع التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء، نرحب بالسيد الوزير عندنا معاه 7 أسئلة، السؤال 
األول عن الحقوق املنزوعة ملكيتهم لفائدة مشروع الطريق السيار 
املعاصرة،  األصالة  الفريق  من  والنائبات  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداعبدافالطسفافازعسم:

بها  القيام  املرجو  العملية  اإلجراءات  الوزير عن  السيد  نسائلكم 
لتعويض ذوي الحقوق األرا�ضي املنزوعة ملكيتهم للطريق السيار الرابط 

بين سطات ومراكش؟ وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

الجواب السيد الوزير.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

شك5فافاي ىةافانوفبافاربمل نسين،

بداية بغيت غير نعطي واحد الفكرة سريعة جدا على هاذ املسألة 
ديال  مليون   660 تقريبا  لها  خصصنا   2017 في  امللكية،  نزع  ديال 
الدرهم، فيها ما هو مخصص لتنفيذ األحكام وفيها ما هو مخصص ألداء 
التعويض االحتياطي لنزع امللكية، وفي 2018 رفعنا هاذ املبلغ ملليار ديال 
الدرهم، 750 مليون درهم غادي نخصصوها لتنفيذ األحكام القضائية 

و250 مليون ديال الدرهم ألداء التعويضات االحتياطية لنزع امللكية.

فيما يخص ما تفضلتم به السيد النائب بالنسبة للمقطع ديال 
السطات صخور الرحامنة تم إيداع املبلغ الكامل املخصص لنزع امللكية 
ديال 760 قطعة أرضية، تقريبا 61 مليون ديال الدرهم وتمت تسوية 
%90 من امللفات، بالنسبة ملقطع ديال صخور الرحامنة مراكش 880 
قطعة، مبلغ 60 مليون ديال الدرهم تم إيداعه كامال، وتمت التسوية 
ديال %90 من امللفات باستثناء العقارات التابعة للجماعات الساللية، 
حيث تم تحويل 10.3 مليون درهم لفائدة وزارة الداخلية بعد التوقيع 
على عقود البيع، الباقي بطبيعة الحال بعض القطاع األرضية اللي فيها 
تعرضات ولكنها على كل حال تشكل نسبة قليلة التسوية ديالها رهينة 

برفع هذه التعرضات، شكرا السيد الرئيس.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

فان ئبافايسداعبدافالطسفافازعسم:

السيد الوزير، مثال ديال األرا�ضي اللي ما تعوضوش نهائيا قيادة 
البريكيين إقليم الرحامنة وبلدية بن جرير هاذو 2 ديال القيادات اللي 

ما تعوضوش نهائيا على األرا�ضي ديالهم لحد اآلن هذا كمثال، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

إضافية  تعقيبات  الوقت،  من  تبقى  فيما  الوزير  السيد  تعقيب 
اسمح لنا السيد الوزير، تعقيب إضافي عند فريق العدالة والتنمية.

فان ئبافايسداعبدافالطسفارشسد:

بإقليم  عندنا  فاحش،  ظلم  البطيء  العدل  إن  الوزير،  السيد 
النواصر هناك مجموعة من ذوي الحقوق الذين انتزعت ملكية أراضيهم 
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لفائدة إنجاز الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش 
ويتعلق  السيار،  الطريق  إنجاز  لفائدة  برشيد وخريبكة  وبين مدينتي 
العيايسة،  العمامرة،  الساللية،  الجماعات  التالية  بالجماعات  األمر 
العبدسالميين، ولألسف الشديد السيد الوزير أن من هؤالء املواطنين 
من ق�ضى نحبه ومنهم من الزال ينتظر وهو في أرذل العمر. لذا نطلب 

منكم السيد الوزير التدخل قصد حل هذه اإلشكالية، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

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

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

أنا تنعرف بأن هاذ املوضوع موضوع يؤرق بطبيعة الحال الساكنة 
ديال  التمثيل  ديال  مسؤولية  كيتحملو  اللي  النواب  السادة  ويؤرق 
الساكنة، لكن أنا قلت عموما الحاالت اللي تيوقع فيها الترا�ضي وما 

بطبيعة  ديالهم،  الحقوق  في  كيتخلصو  الناس  مشكل  فيها  تيكونش 

للقضاء  تيم�ضي  اللي  للقضاء  يمشيو  الحق  املواطنين عندهم  الحال 

هاذيك مسطرة تتكون متعلقة بالقضاء احنا ملي تيحكم القضاء تنفذو 

األحكام كل حال ما يمكّناش ما نفذوش األحكام ألنه يمكن يتحجزنا على 

الحسابات ديالنا.

فيما يتعلق بالجماعات الساللية كاين إشكاالت أقول وأكرر ليست 

مرتبطة بوزارة التجهيز والنقل اللوجيستيك واملاء، ألن هاذي قضايا 

تيوقع فيها تعرضات، تيوقع فيها سوء تفاهم، تيوقع فيها جدال ما بين 

ع لنا عقود البيع احنا تنخلصو، لكن 
ّ
ذوي الحقوق ملا تتصفى وتتوق

أنا أدعو السيد النائب والسيد النائب إيال كان عندهم ملفات اللي هي 

كاينة يعطيوها لي نشوف على كل حال أنا عضو في الحكومة وممكن أن 

أتدخل في هذا املوضوع، شكرا السيدة الرئيسة.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاني في نفس القطاع عن وضعية 

الشبكة الطرقية القروية للسيدات والسادة من نفس الفريق فريق 

األصالة املعاصرة.

فان ئبافايسدامحادافلحجيبة:

شك5فافايسدافا5ئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن وضعية الشبكة الطرقية في العالم 

القروي والجبلي؟

فايسدةارئييلافلجليل:

الجواب السيد الوزير.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

شكرا للسادة النواب على طرح هاذ السؤال، بطبيعة الحال يعني 
غني عن البيان أن الطرق القروية أساسية جدا في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للساكنة القروية، أنتما تتعرفو أكيد أنا غير تنذكر بهاذ 
املسألة أننا لحد اآلن درنا 2 ديال البرامج وطنية للطرق القروية األول 
والثاني، اللي خالنا نديرو 26000 كيلومتر من الطرق بكلفة إجمالية 
بلغت 21 مليار ديال الدرهم، وتم رفع نسبة الولوج إلى %80، كان عندنا 
برنامج آخر اللي هو برنامج ديال التأهيل الترابي اللي كان فيه تقريبا واحد 
2300 كلم هو كذلك وصالت فيه واحد النسبة ديال اإلنجاز مهمة، وكما 
سبق لي وقلت اآلن عندنا مشروع كبير اللي كان علن عليه جاللة امللك 
اللي تيهم بطبيعة الحال تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية، واللي 
غيتخصص لو 36 مليار ديال الدرهم على مدى سبع سنوات املقبلة 
واللي غيهم تقريبا 22000 كلم من الطرق القروية، 250 منشأة بكلفة 
إجمالية تقدر تقريبا بواحد 28 مليار ديال الدرهم غيستافدو منها 3.4 
مليون نسمة من الساكنة القروية موزعة على 73 إقليم وتهم 859 
جماعة و7761دوار، وغنضيوفو لها 8000 كلم ديال الطرق القروية 
املصنفة و180 منشأة فنية بكلفة إجمالية تقدر ب 8 ديال املليار ديال 
الدرهم، ألن عندنا PNR1–PNR2 لبانت ودبا PRDTS شكرا السيدة 

الرئيسة، شكرا السادة النواب.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب للسيد النائب تفضل.

فان ئبافايسدامحادافلحجيبة:

شك5فافايسدافا5ئيس،

أنا غادي نعرض الشق املتعلق باألهمية ديال الطرق ال نختلف، 
ولكن %40 من ساكنة العالم القروي رغم البرامج األربعة اللي كاينة 
كاين إختالالت جوهرية على مستوى الحفاظ على ما تم إنجازه، حيث 
هاذ الطريق إيال بغينا نزوروها اآلن كلها أصبحت تؤثر سلبا على الولوجية 
ديالها  األثر  تتقولنا  دراسة  كاينش  ما  فيه  املرغوب  بالشكل  تؤثر  لم 
اإليجابي على الوقع ديال الساكنة، أكثر من ذلك فهاذ الطرق املنجزة ما 
راتش واحد امليزانية ديال 

ّ
بين الحفرة والحفرة كاينة حفرة، بمعنى ما ذ

الصيانة، وبالتالي هاذ الرصيد الطرقي ديال كيضيع، الوزارة مطالبة مع 
باقي الفرقاء الجماعات الترابية إلى آخره باش يمكن، ولكن فاش كنطلو 
على الجماعات الترابية ديالنا الغالبية ديالها اإلمكانات املادية ديالها 
ال تسمح، وأعطي نموذج هنا إقليم تاونات، إقليم تاونات في مقدمة 
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جبال الريف باتجاه الحسيمة كاين طرق كلها كتوصل ما بين إقليم 
وإقليم وتتوقف ما عندكمش في الوزارة رؤية باش يمكن تكون انسيابية 
التواصل ما بين األقاليم، ما بين تاونات والشاون نعطيك جماعة الرتبة 
جماعة سيد الحاج امحمد جماعة زابودة جماعة ودكة جماعة تمزكانة 
جماعة سيدي املخفي، كلها جماعات اللي جاية في واحد املناطق اللي هي 
رغم املجهودات اللي ّدارت ولكن العزلة مازال فيها، كيفاش بغينا نتحولو 
إلى اقتصاد صاعد وجزء من ساكنة العالم القروي في هذا الوطن ال 
تساهم بما يجب في خلق الثروة، في االستفادة من الثروة، في االستفادة 
من املشاريع املهيكلة الكبيرة اللي كاينة في بالدنا في الواجهة البحرية، 
الكبرى  في اإلتجاه ديال املشاريع  وبالتالي خاص يكون منظور يم�ضي 

املهيكلة نربطوها بعمق املغرب.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا السؤال؟ 
إذن تعقيب تفضل السيد النائب من الفريق الحركي.

فان ئبافايسداعبدافاعزيزاكوسكوس:

واملسالك  الطرق  إنجاز  فإن  تعلمون  كما  الوزير  السيد  شكرا، 
عقد شراكة  إلى  اللجوء  عليها  يفرض  الجماعات  من طرف  القروية 
مع الدولة طبقا للفصل 87 من القانون املنظم للجماعات، غير أن 
املصالح ديالكم وأخص بالذكر املديرية اإلقليمية للتجهيز بتازة ترفض 
الدخول في شراكة مع الجماعات علما أن الدور ديالها كيقتصر فقط 
على التتبع وتقديم املساعدات التقنية، معللة ذلك بعجزها على توفير 
املوارد البشرية الالزمة لذلك. وهنا أسائلكم السيد الوزير واش ترون 
من املعقول بأنه مصالحكم الخارجية ترفض تقديم هاد املساعدات 
التقنية للجماعات من أجل إنجاز مشاريع من شأنها فك العزلة على 

املواطنين، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

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

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

غير واحد املسألة إيال سمحتي لي السيد النائب، الطرق القروية، 
اإلنصاف لبالدنا. البرنامج األول، الثاني، التأهيل الترابي ودابا عندنا 
برنامج ديال تقليص الفوارق، إي ال جمعنا هاد ال�ضي كامل حنا كتكلمو 

تقريبا على واحد 55 حتى ل 60 مليار ديال الدرهم.

فيما يخص وزارة التجهيز النقل واللوجيستيك ما كيمكن ليناش 
نتكلمو إال على الطرق املصنفة وأنت تعلم هذا السيد النائب، حنا عندنا 
إشكال اللي خصو يتعالج، هو أننا ملا تنبنيو، ألن حنا درنا هاد املشاريع 
ديال الطرق القروية، يفترض أن اللي غيسهر على الصيانة ديالها هو 

الجماعات الترابية، الجماعة الترابية خص تكون عندها اإلمكانيات، 
اللي يمكن تدير وزارة النقل واللوجيستيك اآلن هو أنها تمد يد العون 
فيما يتعلق بالدراسات وفيما يتعلق باملواكبة التقنية، القضية ديال 
اآلثار على هاد ال�ضي، مجلس النواب اآلن يبدو كان غيديرها غدا يمكن 
أجلها، غيتناقش األثر ديال برنامج الطرق القروية الثاني وظهر لي يعني 

إجماال األثر كاين ولكن مزيان أن...

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال الثالث متعلق ببناء الطرق 
باملناطق الجبلية والنائية للسيدات والسادة من الفريق الحركي، تفضل 

السيد النائب.

فان ئبافايسدامحادافايساو:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

مكتسبات  عدة  عندنا  أنه  على  علما  أحيطكم  الوزير،  السيد 
بين   410 الوطنية  الطريق  والوطنية،  واإلقليمية  الجهوية  كالطرق 
شفشاون والقصر الكبير، تعطل اإلنجاز الثاني، املواطن ملا كيوصل 
إلقليم شفشاون كيحس على أنه كاين إقليم آخر، ما هوا�ضي في هاد 
وطن واحد، كذلك الطريق اإلقليمية 403 بوجديان، زاعوزة، موالي 
عبد السالم بنمشيش، تعدلت بماليير وسمحتو فيها اآلن، عدم الصيانة 
ديالها. وكذلك مضيق القصر الكبير السيد الوزير كما تعلم، القنطرة ملي 
خالوها اإلسبان، خصنا نحافظو على املكاسب ديالنا اللي ذات صبغة 
وطنية، ونعملو قطيعة مع املعالم اإلستعمارية، القنطرة ملي خالوها 
اإلسبان وغوتنا عليها مرار السيد الوزير وطرحنا عليك نتمناو تاخدها 
بعين اإلعتبار، وكذلك الشطر الثاني ديال العوامرة، القصر الكبير، 
العرايش، راه كيعرف واحد بطء عدم األشغال، عندكم واحد املدة 
معينة ديال إنجاز املشروع، كنشوفو لحد اآلن، اإلنجاز ديالها معطل، 
وشوفنا  األشغال،  هاد  ديال  بالوتيرة  اإلسراع  كذلك  منكم  كنطلبو 
اإلخوان ديالنا كيفاش هما معزولين في منطقة األطلس، عدم إهتمام 
املسؤولية،  الناس، ألن كتحمل جزء من  بهاد  والتجهيز  النقل  وزارة 
كنطلبو منكم كذلك تعتنو بهذه املناطق الجبلية وشبه الجبلية ألن 
هذا راه مشكل السيد الوزير، وما نبقاوش نعطيو غير للمناطق اللي 
هي حضرية، الدار البيضاء الكبرى، طنجة الكبرى، وميناء..، ولكن ملي 
نمشيو للعالم القروي راه باقي كيحشم غير على وجه سيدنا، باقي ما�ضي 
نتفض في وجهنا، ولذلك كنطلبو منكم باش تاخذو بعين االعتبار هاد 
الشريحة من الناس اللي ساكنين في البادية، اللي ما يهودو�ضي عندنا 
للمدينة يعملو لنا املشاكل، ولهذا كنشوف الوزارة ديالكم السيد الوزير 

غايبة على هاد التتبع وكنطلبو منك باش يمكن تاخدو بعين االعتبار.

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت، نقطة نظام؟ في التسيير؟ تفضل.
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فان ئبافايسداعبدافالطسفا هبيا)نقطلانظ م(:

في حق  بووانو  الرئيس  السيد  دار  اللي  املالحظة  على  بناء  غير  ال 
االتحاد االشتراكي، كنالحظو أن السيد النائب ما كملش األجل ديال 
20 يوم، وبناء عليه سؤالنا غير مقبول شكال، ألن نفس املالحظة اللي 
كان وجه النائب بووانو للفريق االتحاد االشتراكي، كنعاود نأكدها من 
جديد، وكنت كنتظر من بووانو يدير نفس املالحظة وما دارهاش، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

الجواب السيد الوزير، تفضل، جواب السيد الوزير على السؤال. 
هذا راه سؤال هذا ياله طرح طرح السؤال خليو السيد الوزير يجيب 
وبعد ذلك غنعطيو التعقيبات اإلضافية إيال اسمحتوا نقطة نظام عند 

السيد الرئيس، اسمح لنا السيد الوزير.

)نقطلا فلح5كيا فاف5يقا رئيسا مبديعا فايسدامحادا فان ئبا
نظ م(:

فايسدةافا5ئييل،

اللي هي كتستفزنا في  ما غنبقاوش نسمعو بحال هاذ املالحظات 
الحقيقة، السيد النائب هو نائب برملاني كامل العضوية وكامل الشرعية 
وكيصوت في اللجن وفي البرملان ونجيو اليوم ناقشو واش عندو الحق 
 ال، واش بالغ وال ما 

ّ
يطرح السؤال وال ال، واش كمل عشرين يوم وال

بالغش؟ آش الكالم؟

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، ال شوف بخصوص هاذ املالحظة هللا يخليكم السيد النائب 
الجميع يعرف أن  الداخلي  النظام  في عمق  تثار  التي  هاذ املالحظات 
النظام الداخلي األسئلة اللي كتم�ضي للحكومة تم�ضي بأسماء النواب، 
كتم�ضي  كتساعد  الحكومة  مرات  �ضي  يوم  يحدد عشرين  والدستور 
األسئلة في أقل من عشرين يوم، وبالتالي النواب اللي كيجيو من بعد 
كيكون ما كانش األسماء ديالهم واردة في األسئلة، ولكن ألننا كنتعاملو 
بمنطق رؤساء الفرق وهذا فكتدوز هاذ املسائل ما كاين الش نبقاو، 

تفضل السيد الوزير للجواب، وما يتقلقش السيد الرئيس، تفضل.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

السيد الرئيسة، أوال بطبيعة الحال السيد النائب نائب برملاني من 
حقو أنه يعبرعلى وجهة النظر ديالو...

فايسدةارئييلافلجليل:

خليو السيد الوزير يجيب، السيد النائب غير اجلس هللا يخليك..، 
ما�ضي بهاذ األسلوب أنا اللي كنترأس هنا وكنقول للسيد الوزير اعطيتو 

الكلمة يجاوب.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

ما زال ما عرفوتوش كاع أش غنقول.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير، تفضل بالجواب.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

السيد الرئيس أن السؤال اللي قدمو السيد النائب ما�ضي هو السؤال 
اللي عندي، طيب ما كاين باس، هاذ ال�ضي السيد النائب إيال بغيتيني 
نجاوب عليه طرحوه ليا قول أودي اإلقليم ديال القصر ورا نجاوك، 
املسألة الثانية مع ذلك السيد النائب أنا استفزني في كالمك �ضيء بغيت 
نجاوب عليه مرة وحدة، ملا استقلت اململكة املغربية كان عندنا 10000 
كلم ديال الطرق، اآلن عندنا 58000 كلم ملا استقلت اململكة املغربة ما 
كانش عندنا الطريق السيار، اآلن عندنا 1800 كلم ملا استقلت اململكة 
املغربية ما كانش عندنا الطرق السريعة، رجاء هاذ القضية هاذي ديال 
اإلستعمار ومخلفات اإلستعمار راه غير صحيح بالدنا حققت، ملا تنتكلمو 
على الطرق القروية أنا تكلمت راه كنتكلمو على 55 مليار ديال الدرهم، 
نسبة الولوجية غتتجاوز بهاذ البرنامج اللي غادي نديرو إن شاء هللا اللي 
خصصنا لو 36 مليار ديال الطرق أغلبها طرق قروية، وعطفا على ذاك 
ال�ضي اللي قال السيد النائب باش ما يتطرحناش مشكل ما بين الطرق 
القروية والطرق املهيكلة املصنفة درنا احنا واحد البرنامج باش نالقيو 
كلها بالدنا دارت  البرامج  بهاذ  املهيكلة، فإذن  الطرق  الطرق مع  هاذ 
واحد الجهد كبير جدا واحنا إن شاء هللا غاديين جميع ما تبقضى غادي 
نوصلو إن شاء هللا نوصلو ليه بطبيعة الحال بتعاون مع جميع الفرقاء 

والشركاء، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

هل من تعقيب إضافي عند؟ تفضل السيد النائب فريق األصالة 
واملعاصرة.

فان ئبافايسداعبدافاغنيامخدفى:

السيد الوزير، الوزارة كتبرمج املشاريع وكتدير برامج ولكن أمام تعثر 
املصادقة على الصفقات البرامج راه ما كيتمش التنفيذ ديالها في حينها 
وكمثال الطريق الرابطة بين الغربية والوليدية بإقليم سيدي بنور سبق 
لينا طرحنا فيها سؤالين السيد الوزير، ولحد الساعة لم تصادقوا على 
هذه الصفقة اللي كان فتح األظرفة في شهر 3-2017، ولحد الساعة 
لم تخرج إلى حيز الوجود، واحنا كنعرفو هاذ التعثر في املصادقة وعدم 
تنفيذ املشاريع في حينها راه كيتولد عليه احتقان وغليان داخل املدن 
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املغربية، بغيناكم السيد الوزير باش تعيدو النظر في هاذ املصادقة على 
الصفقات واإلسراع في املصادقة على الصفقات حتى تخرج في حينها، 

وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير إيال كان 
عندكم �ضي تعقيب.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

ال هو هاذ القضية ديال التعثر يمكن تكون حالة وال 2 ولكن إيال كان 
هاذ التعثر باستمرار إيوا كيفاش درنا لهاذ الطرق بنيناها وقاديناها وكذا، 
دبا إيال كان هذا واحد املوضوع معي غير قولو لي، كاينة غير واحد املسألة 
أنا قلتها دائما وتنعاود نقولها، وكان فيها عطف على السيد النائب فيما 
يتعلق بالشراكات، احنا دايرين شراكات مع الجهات، دايرين شراكات 
مع األقاليم، دايرين شراكات مع الجماعات، غير اسمح لي، ملي تيكون 
مشكل عندنا واحد العدد ديال الحاالت متعثرة بسبب أن الشركاء ما 
تيدفعوش األقساط ديالهم وهادي راه كاين فيها املخلفات ديال البرنامج 
الثاني ديال الطرق القروية والبرنامج ديال التأهيل الترابي وأنا مع ذلك 
فتحت الباب، وخا كاين بعض البرامج سالت تنقول إذا كانوا الجماعات 
الترابية مستعدة تتدفع الحصص ديالها راحنا مستعدين أننا نحلو هاذ 

اإلشكاالت، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

الطرق  وتوسيع  تأهيل  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلقليمية والجهوية للسيدات والسادة النواب والنائبات فريق التجمع 

الدستوري، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدامصطفىات ضوم نت:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

في عدة  والجهوية  اإلقليمية  الطرق  بعض  أن حالة  املالحظ  من 
أقاليم تطلب تدخال عاجال من طرف وزارتكم السيد الوزير، خاصة 
نسائلكم  لذا  طاطا.  إقليم  مثل  الشاسعة  املساحات  ذات  األقاليم 
السيد الوزير عن استراتيجيتكم في توسيع وتأهيل الطرق اإلقليمية 

والجهوية باألقاليم؟

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

تقريبا  مضات  اللي  األربع  السنوات  هاذ  طاطا  إلقليم  بالنسبة 

680 مليون ديال الدرهم، 68 مليار ديال السنتيم اللي عندنا مبرمج 
في 2018 تقريبا 256 مليون ديال الدرهم إذن حوالي 26 مليار ديال 
السنتيم، تقريبا مليار ديال الدرهم في إقليم طاطا فيها البناء والتهيئة، 
فيها الصيانة وتأهيل الطرق، فيها إصالح أضرار الفيضانات، فيها بناء 
وصيانة املنشآت الفنية وأنا عندي هنا التفاصيل وأنا شاكر للسيد 
النائب ألنه طرح املسألة يعني ما يتعلق بطاطا جميع األمور اللي دارت، 
بطبيعة الحال أنا استقبلت بعض املمثلين ديال طاطا هناك بعض 
األمور غنعالجوها هي إضافات لكن هذا كل تيبين بأنه فهاذ الخمس 
سنوات ّدار جهد تقريبا ديال مليار ديال الدرهم وهو جهد كبير بالنسبة 

إلقليم واحد، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

فان ئبافايسدامصطفىات ضوم نت:

شكراالسيد الوزير على الجواب ديالكم، بالفعل اإلقليم ديال طاطا 
استافد في البرامج اللي مرات هاذي سنوات وكنشكر املصالح العاملة 
بالوزارة على املجهودات اللي كيقومو بها على الدوام، لكن السيد الوزير 
أثير انتباهكم أن وضعية الطرق اإلقليمية والجهوية والوطنية باإلقليم 
ديال طاطا في وضعية تستدعي التدخل نظرا للشساعة ديال اإلقليم، 
أجل  اإلجراءات من  اتخاذ  نلتمس منكم  لذا  عليها  ينعكس  ما  وهذا 
العمل على بناءها وتقويتها وتوسيعها مثل الطريق الجهوية 102 الرابطة 
بين فم الحصن وبوزكارن والطريق اإلقليمية 1800 الرابطة بين التليث 
وأقيغان والطريق الرابطة بين تيزغت ودودرار، والطريق الرابطة بين 
ي وتداكوشت، باإلضافة السيد الوزير إلى ذلك أن هناك قنطرة 

ّ
أيت وبل

حديدية مؤقتة في الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين طاطا وتارودانت 
والتي تم إنشاءها سنة 2014، وهذا ما ينعكس على األسعار باإلقليم 

حيث لم يسمح للشاحنة..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب 
فريق العدالة التنمية.

فان ئبافايسداأحادارشسدي:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

على  وتأثيره  الجبلية  املناطق  في  الطرق  مشكل  الوزير،  السيد 
السياحة، وأخص بالذكر إقليم إفران الذي يستقبل ما يفوق 160 
ألف سيارة يوم السبت واألحد خصوصا في موسم الثلوج بحال هاذ 
املوسوم هذا، بسبب مما يخلق مشاكل كثيرة بسبب اإلزدحام ناهيك 
عن حوادث السير. السيد الوزير، أين هو مشروع الطريق السريع رقم 

13 بين الحاجب وأزرو؟ وشكرا.
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فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير إيال 
عندكم تعقيب.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

بالنسبة لطاطا توسيع وتقوية ديال الطريق الجهوية رقم 102 على 
طول 136 كلم، وبالنسبة لإلقليمية 1800 زد على 53 كيلومتر بكلفة 
الفوارق  محاربة  برنامج  إطار  في  غيدار  هذا  درهم،  مليون   58 ديال 
علما  بها  أخذت  أنا  لي  قلتي  اللي  القنطرة  لهاديك  بالنسبة  املجالية، 
ووعدت بأننا سنجد لها حال إن شاء هللا في القريب العاجل، بالنسبة 
لهاد القضية ديال التثنية ديال الطريق على كل حال هذا األمر طرح 
علي، اآلن بطبيعة الحال لدينا بعض األولويات ولكن هذا أخذنا به علما 

وسنرى إن شاء هللا تعالى.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن فريق األصالة واملعاصرة 
حول األضرار الناجمة عن التساقطات املطرية، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدانورافاد نافاه5 �سي:

شك5فافايسدافا5ئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم 
بغاية التقليص والحد من األضرار الناجمة عن تساقطات املطرية؟ 

وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

كان مشكل في الصوت، تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

والنقل  التجهيز  وزارة  اللي  الحال  بطبيعة  املوضوع  واحد  هذا 
واللوجيستيك تعطيه كامل اإلهتمام، عندنا مرحلة اإلستعداد تتبدى 
في شهر يونيو من كل سنة، بطبيعة الحال فيها واحد العدد ديال األمور 
ترتبط بصيانة وإصالح اآلليات، تعبئة املوارد البشرية، تنظيم فرق 
وهذه  الشتوي،  املوسم  أثناء  التدخل  ديال  مرحلة  عندنا  التدخل، 
األوحال  وإزالة  واملسالك  والطرق  املمرات  فتح  الحال  بطبيعة  تتهم 
واألتربة والدعم اللوجيستيكي، عندنا أسطول مكون من 956 آلية، 
وهاد السنة ديال 2017 عززنا هذا األسطول بحوالي 23 وحدة بغالف 
مالي قدره 47 مليون ديال الدرهم، ودرنا واحد املجموعة داألمور اللي 
مرتبطة بالتواصل واإلرشاد، وآخرها وضع رهن إشارة املواطنين تطبيق 

ديال »طريقي« »Ma.route« اللي تيعطي على مدار الساعة مواقع نقط 
االنقطاع عن الخريطة الوطنية، شكرا السيدة الرئيسة.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد النائب للتعقيب.

فان ئبافايسدانورافاد نافاه5 �سي:

حينما  السؤال،  هذا  نطرح  جعلنا  اللي  السبب  الوزير،  السيد 
وجودنا مجموعة من الطرق الوطنية التي تعتبر شرايين املغرب تنقطع، 
وكانت توجهات الحكومة ما قبل السابقة، رغم اإلمكانيات املحدودة، 
كانت تحرص على أن تبقى هذه الطرق مشتغلة، ومن بين هذه الطرق 
التي تعتبر شرايين والتي انقطعت، نذكر الطريق الوطني رقم 9 الرابطة 
 10 رقم  الوطني  والطريق  تيشكا،  مرتفع  عبر  ومراكش  ورزازات  بين 
ميدلت وإفران، والطريق اإلقليمية 4704، انقطعت تقريبا 24 ساعة 
تربط ما بين موالي عبد السالم والجماعات الحمراء إقليم قيادة بني 
حصين، إقليم تطوان عبر مرتفع دوار بني ليف وكذلك عبر مرتفع دوار 
تينزا وكذلك طريق أزيالل-دمنات وقس على ذلك. باإلضافة إلى الطرق 
الوطنية، هناك طرق جهوية وإقليمية التي ال تقل أهمية عن الطرق 
الوطنية، وهي بدورها تكون استمرارية الطرق الوطنية، ثم هناك بعض 
املنشآت الفنية والقناطر القديمة والتي كذلك تتعرض للفيضانات، 
كما أن هذه الفيضانات تغمر بعض املدن، ومن هنا أذكر الفياضانات 
التي تتعرض لها بعض األحياء بتطوان، وكذا أعمدة اإلنارة التي تسببت 
في وفاة أحد املستشارين بجماعة تطوان، بسبب تقصير شركة التدبير 
املفوض لها التطهير السائل، وكذلك الجماعة مقصرة في مراقبة هذه 
الشركة والغريب في األمر لم يتم إصالح هذه املنشآت الكهربائية الغير 
إتالفها  إلى  وأدت  األمطار  غمرتها  التي  األر�ضي  السطح  عن  املرتفعة 
وانقطاع الكهرباء عن املواطنين وكذا صغر قنوات الصرف الصحي، 

وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير. ما عرتفش 
واش عندك شوية ديال الوقت.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

قبل  ما  الحكومة  ديال  القضية  هاذ  فهمتش  ما  النائب  السيد 
السابقة الطرق ما كانوش تيتقطعو دبا والو كيتقطعو، وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك هي وزارة النقل واللوجيستيك الجهد اللي ّدار 
بالثلج  تعّمرات  اللي  الطرقية  واملحاور  كبير جد  السنوات جهد  فهاذ 
الحمد هلل كلها كنا كنفتحوها على قدم وساق، وباملناسبة هاذي فرصة 
ترحمو على السائق اللي توفى وهو يمارس واجبهم في إزاحة الثلوج نسأل 
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هللا أن يتغمده برحمته الواسعة، واألسطول أنا قلت لك ل تعزز السنة 
الدرهم ودرنا هاذ ديال  47 مليون ديال  23 وحدة، فيها  املاضية ب 
التطبيق إيوا إذن شوية ديال األنصاف راه اإلنصاف مزيان على كل حال 
ألنه يفيد بلدنا في أن يزيد إلى األمام، أما هاذيك القضية ديال ما قبل 

 cronnométrie وهذا غير صحيح.
ّ
السابقة بحال ال

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي لفريق العدالة والتنمية عن 
تفضل  املقالع،  وقانون  التحمالت  لدفاتر  املقالع  أرباب  احترام  مدى 

السيد النائب.

فان ئبافايسداحيناب5 ى:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيد الوزير، يعج التراب الوطني بمختلف أنواع املقالع يفترض أن 
يحكمها قانون املقالع 27.13 غير أن نظرة سريعة إلى الواقع تبين عدة 
خروقات يرتكبها العديد من مستغلي مقالع األحجار والرمال والرخام 
وغيرها. خروقات بيئية ومالية ضحيتها اإلنسان والبيئة بصفة عامة، 
فضال عن عدم انعكاس هذه الثروة ثروة املقالع إيجابا على أوضاع 
الساكنة والساكنة املجاورة والفقيرة، لذا نسائلكم السيد الوزير عن 
اإلجراءات العملية العاجلة التي تنوون اتخاذها قصد مراقبة املقالع 

وإلزام مستغليها على احترام دفاتر التحمالت وقانون املقالع عموما؟

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

شكرا السيد النائب، أوال بالنسبة للمقالع السيد النائب تحدث 
على املرحلة الحالية، فيما يتعلق باملقالع عندنا ما قبل 30 نونبر 2017 
وما بعد 30 نونبر 2017، 30 نونبر 2017 هي اللي خرج فيها املرسوم 
التطبيقي ديال القانون ديال 27.13، اآلن نحن بصدد تنزيل مقتضيات 
هاذ القانون، ما كاين ال إجراءات عاجلة وال أي �ضيء من هذا القبيل، 
هذا واحد امللف معقد جدا فيه واحد العدد د يال اإلشكاالت القانون في 
حد ذاتو قفزة نوعية، ألنه نسخ مقتضيات ديال القانون السابق، حدث 
واملستوى  واألقاليم  العماالت  مستوى  على  املقتضيات  العدد  واحد 
املركزي ودخل واحد العدد ديال األمور إجبارية تقنية اللي غتخلي هاذ 
امللف هذا يكون متابعا بشكل حتيت وما يكونش فيه بطبيعة الحال 

الريع اللي كان فيه سابقا، شكرا السيدة الرئيسة.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب؟ تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدامحادااشك5:

أنكم  إلى  نطمئن  ويجعلنا  يطمئن  كالمكم  شكرا،  الوزير  السيد 
سوف تنزلونا أق�ضى العقوبات في حق من يتالعبون بدفاتر التحمالت 
والقانون 27.13 بصفة عامة، غير أن نظرة إلى هذه املقالع ال نعمم 
هناك مقاوالت مواطنة، نظرة سريعة تبين بأن هناك في الحقيقة فو�ضى 
من حيث إلحاق الضرر بالبيئة وبالصحة وبالساكنة عموما املجاورة 
لهذه املقالع، ال يتم التصريح بالكميات املستخرجة فعليا التهرب من 
أداء الواجبات املستحق للجماعات املحلية على قلتها لتبقى الساكنة 
على ضعفها، كذلك السيد الوزير فيما يخص دائما هاذ املقالع هناك 
مقالع تعدت الحيز واملجال املعد لها إلستخراج القتالع األحجار والرمال 
أو غيرها، نموذج شتوكا آيت باها مساهمات هذه املقالع كلها 30% 
من املداخيل ديال الجماعة، في حين معمل اإلسمنت لوحده %70 في 
إقليم إنزكان آيت ملول عمالة إنزكان آيت ملول في تمسيا تحديدا هناك 
شركة عمالقة تعدت مجال املقلع لتلتهم 70 هكتارا من حولها بأشجارها 
وباألرا�ضي الفالحية وكذلك موروث البيئي، مطلوب السيد الوزير أن 

تعجلوا بإيفاد اللجان للتق�ضي في مدى احترام..

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل من تعقيب إضافي بخصوص 
هذا السؤال؟ تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

ال، هو غير نطمأنك السيد النائب مقت�ضى القانون ديال 27.13 
يلزم ويخضع جميع أنواع املقالع للدراسات ديال تأثير ديال البيئة، إذن 
غتخضع ملقتضيات ديال القانون 12.03 وهذا بطبيعة الحال رتب واحد 
املجموعة ديال املستويات اللي غيكون فيها هاد ال�ضي اللي قلتي ديال 
ترتيب العقوبات اللي تيرتبها القضاء، ولكن اآلن كاينة مسطرة واضحة 
واملتدخلين أصبحوا واضحين ألن اللي كان من قبل كان كثرة املتدخلين 
وما كانتش إمكانية ال داملراقبة وما كانوش خاضعين للمقتضيات ديال 
الدراسة ديال التأثير على البيئة وإن شاء هللا احنا غادي نبداو في هاذ 

ال�ضي وغنشوفو هاذ العملية بإذن هللا كيف ستمر إن شاء هللا وتعالى.

فايسدةارئييلافلجليل:

بعد  الطرق  وضعية  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات  املتضررة  املناطق  عن  العزلة  وفك  الثلجية  التساقطات 

والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل.

فان ئبافايسدا وسفاحدهم:

فايسدةافا5ئييل،
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فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

ما هي التدابير املتخذة بالنسبة للمناطق املحاصرة من جراء الثلوج؟

فايسدةارئييلافلجليل:

السيد الوزير.

فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

هاذ بطبيعة الحال أول حاجة كانت تدارت على إثر توصل وزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنشرات اإلنذارية ديال مديرية األرصاد 
الجوية خاصة ما بين 4 فبراير إلى غاية 12 فبراير، هو بطبيعة الحال 
أصدرنا بالغات للمواطنين ولكن كاين واحد العدد ديال األمور بطبيعة 
الحال تّدارت اللي كنت تكلمت عليها في يعني في السؤال السابق، اإلعداد 
العادي لكن هاذ السنة هاذي تقريبا كانت عندنا حوالي 5880 كلم من 
الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية، منها 102 كلم كانت في الخميسات 
و54 في أكادير إداوتنان، 21 كلم تابعة إلقليم العرائش، بمعنى توسع 
املدى ديال الثلوج، إذن هذه كلها اشتغلنا فيها اآلن، تم فتح جل املحاور 
باقي عندنا واحد 7 ديال املقاطع جهوية وإقليمية نحن بصدد فتحها، 
وكاين بطبيعة الحال بعض العمليات معقدة بحال هاذيك القضية 
ديال الرحل اللي كانوا في الجبال اللي تستلزم بوحدها استلزمت تقريبا 

4 أيام ديال العمل املتواصل، شكرا السيدة الرئيسة.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

فان ئبافايسدا وسفاحدهم:

كنشكروك على هاذ التوضيحات هاذو وبدورنا حتى احنا كنواب 
كنشكرو أطر وأعوان قطاع التجهيز اللي رغم املجهودات اللي كيقومو 
بها وخاصة في في األقاليم ديال األطلس وخاصة اإلقليم ديال الحاجب 
والرياح  الثلجية  التساقطات  آليات جراء  وال  بشرية  إمكانيات  بدون 
القوية األخيرة التي نتج عنها تساقط األشجار وانقطاع الكهرباء وكذلك 
حادثة مميتة في اإلقليم ديال الحاجب، أمام غياب مديرية التجهيز 
كنطالبوها  كنا  الوزير  السيد  كنا  اللي  واملاء  واللوجيستيك  والنقل 
بإحداث هاذ املديرية وها نحن كنطالبوها وسنظل نطالبها حين تنفيذ 
هذا الطلب، وفي هذا السياق نطالب الحكومة بجعل املناطق املتضررة 
مناطق منكوبة من أجل تعويض الساكنة عن ما لحقها من أضرار، 

شكرا السيد الوزير.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب إضافي؟ فريق العدالة والتنمية دبا نعطي للمعارضة 
أه تفضل..، الفريق العدالة والتنمية وبعده وخا؟ تفضل.

فان ئبافايسدامحادام5ز ق:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

البد في البداية باش نشيدو باملجهودات ديال الفرق ديال التدخل 
إلزاحة الثلوج، ولكن هاد الثلوج طبعا كنعرفو كلنا بأنها استثنائية والبد 
الكل وضع استثنائي من حلول استثنائية، السيد الوزير اللي كنطالبو 
به فهاذ السياق هو تدعمو الحظيرة ديال اآلليات ديال إزاحة الثلوج 
وبالخصوص في املناطق الجبلية واملديريات الجديدة اللي تحدثات بحال 
تنغير كنموذج كذلك اللي كنطالبوبه التوزيع الجغرافي باش يتدرس 
آلية تقريبا ملناطق التدخل، ونقطة أخيرة البد من  مسبقا باش كل 

إيصال األعالف للماشية قبل فوات األوان، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد النائب فريق األصالة املعاصرة.

فان ئبافايسداموالياهش مافمله ل5ي:

السيد الوزير، التغيرات املناخية والت أمر واقع ولم تعد استثناء، 
اليوم بلجنة  لنا نتعاملو معها لحد  ولهذا السيد الوزير، ما يمكنش 
اليقظة، أنتما كتهضرو على السيد اللي توفى هللا يرحمو، أنا كنزيدك 
بأن السيد عامل شيشاوة راه هزوه كوما نهار الخميس واليوم مازال 
ما فاقش، يعني ملي كيكون الضغط ديال التعليمات والضغط ديال 
إما  يا  إما نديرو وكاالت،  يا  إمكانيات، خصنا نفكرو  الساكنة بدون 
نديرو des.marchès-cadre لهاد الناس باش السنة املقبلة يلقاو باش 
السيد  ما عندهومش  الناس  التعليمات، هاد  يتعاملو، ألن كتعطيو 
الوزير، املندوب ديال التجهيز كيطلع كتعيط لشخص في األخير، ما 

عندوش إمكانيات ال مادية ال..، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب الفريق اإلستقاللي تفضل.

فان ئبافايسداص لحاأ غب 8:

بعد التساقطات الثلجية السيد الوزير اللي عمت مجموعة معينة 
من مناطق املغرب، نذكر ليك كمثال إقليم خنيفرة، كنسائلوك السيد 
خاصة  خنيفرة  بإقليم  الطرق  ملعالجة  املتخذة  التدابير  عن  الوزير 
الطريق الرابطة بين خنيفرة وعين اللوح، عبر أجدير وعيون أم الربيع، 
وللتذكير السيد الوزير، مزيان ترحمو على األموات، ولكن ما تنساش 
املغاربة راه ماتو حتى هما راه كاينين 2 في الحسيمة و1 في شيشاوة، الزم 

علينا نترحمو عليهم كاملين، شكرا السيد الوزير.

فايسدةارئييلافلجليل:

تعقيب السيد الوزير، تفضل.
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فايسداعبدافاق ىرافعا رة،ا زي5افاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا
 فمل ء:

نسأل هللا يرحمهم جميعا، أنا تكلمت على السائق اللي عندي، يعني 

وفاء لهاد الناس اللي كان تيشتغلوا يوميا وتينعسو ساعتين د املكانة 

في الليل، واللي خاص الناس يراعيو لهم ويراعيو للظروف ديالوهم، 

الجميع،  على  ترحمت  لكنت  وإال  علميش  في  ما  أننا  الحال  بطبيعة 

نسأل هللا عز وجل أن يتغمد الجميع بالرحمة ديالو. بطبيعة الحال 

هادي كلكم كتقولو هادي ثلوج استثنائية، وحنا تعاملنا معها بشكل 

استثنائي، بطبيعة الحال هذا الذي وقع، سيكون له ما بعده، ألنه 

السنوات الفارطة ما كانش عندنا هاد املقاييس ديال الثلوج، أنا تكلمت 

على بعض األقاليم اللي حتى هي دخلت فهاد املادة ديال الثلوج، لكن 

نعاود، راه أحد النواب قال على وزارة التجهيز والنقل، فرق وزارة التجهيز 

والنقل، وأنتم ترون ذلك في القناة األولى، أغلب املتدخلين، يعني من 

وزارة التجهيز والنقل، بطبيعة الحال بمعية املتدخلين اآلخرين، لكن 

حنا تيوقع على العاتق ديالنا أننا نزيحو هاد الثلوج.

مرة أخرى تنقول حنا معنيين بالطرق املصنفة، ومع ذلك تدخلنا 

في 687 كيلومتر اللي هي ليست مصنفة، وحاولت وزارة التجهيز والنقل 

باإلمكانيات واآلليات اللي عندها، أنها تدخل فيها، راه أنا القضية ديال 

الرحل اللي تكلمت عليها، ملي تنقول 4 د االيام ديال اإلشتغال راه 4 د 

االيام د االشتغال، واضطررنا أن نأتي باآلليات من مختلف األقاليم، 

وداك ال�ضي صعيب ألنه ملي ما تتكونش عندك الطريق مصنفة، يصعب 

حتى اإلشتغال ليال، تتكون مضطر تشتغل في النهار ألن ما تتكونش عارف 

بطبيعة الحال شنو غتلقى قدامك. فاحنا إن شاء هللا بطبيعة الحال، 

بعد هذا الذي يقع، نسأل هللا عز وجل أن تمر األمور بخير، أكيد أن 

مجموعة األمور اللي قالو السادة النواب ستأخذ بعين االعتبار، على 

مستوى اآلليات، على مستوى التدبير، خاصة في عالقة إزاحة الثلوج 
الطرق  ديالها،  االختصاص  تيدخل ضمن  اللي  الترابية،  بالجماعات 

الغير املصنفة اللي خاص تعطى لها اإلمكانيات، ووزارة التجهيز والنقل 

مستعدة بطبيعة الحال تعطي املواكبة التقنية ديالها. أنا كنت غير 

بغيت نقول..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا لكم السيد الوزير على تفاعلكم الطيب في هذه الجلسة، 

ننتقل مباشرة إلى القطاع املوالي، قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة، ألول مرة مع السيد الوزير نرحب بكم ونتمنى 

لكم التوفيق في مهامكم، السؤال األول متعلق بالبناء في العالم القروي 

للسيدات والسادة النواب من املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، 

تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدافلحبيباحيسني:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

اتخاذها  تنوون  التي  واإلجراءات  التدابير  هي  ما  الوزير،  السيد 
لتبسيط مساطر البناء في العالم القروي؟ وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

الذي  الهام  النائب املحترم على طرح هذا املوضوع  شكرا السيد 
ينبغي أن نوليه إهتمام خاص، بطبيعة الحال فيما يخص هاد النقطة 
الذي  وإكراهاته  بضوابطه  القانون  هناك  القانونية،  الجوانب  كاين 
يجب أن نقيمه ونعمق التشاور بشأنه لتجويده، مع العلم أنه بالنظر 
لخصوصية العالم القروي، التشريعات املعمول بها أجازت إمكانية منح 
استثناءات، هناك محاور أخرى لإلشتغال وبرامج تهتم بمسألة البناء في 
العالم القروي كتحديد مجموعة من الراكز والدواوير التي تعرف ضغطا 
انطالقة  إعطاء  التعمير،  بوثائق  تغطيتها  قصد  وعمرانيا  ديمغرافيا 
الصاعدة،  القروية  للمراكز  املندمجة  للتنمية  وطني  برنامج  إلعداد 
القروي،  بالعالم  املجالية  الفوارق  الوطني ملحاربة  البرنامج  مضامين 
وهذه كلها برامج فيها واحد املحور ديال البناء في العالم القروي، ربما 
كان هناك ضرورة لتجميع جميع هذه العمليات في إطار واحد البرنامج 
شامل ومتكامل للنهوض بقضية ديال البناء والسكن في العالم القروي.

أما فيما يهم مجانية التصاميم النموذجية بالعالم القروي، فعلى 
ضوء نتائج تقييم برنامج املساعدة التقنية واملعمارية، هناك صياغة 
املقدم  العرض  توسيع  ليشمل  ديالو  والتحيين  البرنامج  لهاد  جديدة 
وتوسيع قاعدة املستفيدين من البرنامج، وتعتمد هذه الصيغة الجديدة 

مقاربة تشاركية تضم..

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب ديال السادة السيدات، تفضل 
السيد النائب.

فان ئبافايسدافلحبيباحيسني:

كتنويوا  اللي  واملجهودات  املعطيات  على  الوزير  السيد  شكرا 
املواطن  يتوفر  أن  ضرورة  معنى  ما  الوزير،  السيد  ولكن  تاخذوها، 
القروي اليوم على مساحة 10 آالف متر ليتمكن من الحصول على رخصة 
البناء؟ املواطن القروي، السيد الوزير، مظلوم بحكم القانون، تخيل 
معنا، السيد الوزير، اللي ورث ألف متر أو وال ألفين متر وما عندوش 
باش أو منين يكمل 10 متر، كذلك السيد الوزير اللي عندو دار قديمة 
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وكيف ما كتعرفوا، السيد الوزير، في هاد الشتا والبرد والثلج والديور 
كلها قديمة مهددة بالسقوط، وهنا كنلقاو مول الدار، يعني، مستعد 
ي يبني يهدم ويبني الدار ديالو بمواصفات، يعني، 

ّ
وعندو العزيمة باش يول

العصرية، وفي هاد الحالة كنلقاو، كيلقى راسو ما عندوش املساحة 
ديال 10.000 متر، لذا السيد الوزير، كنطلبو منكم إزالة املساحة ديال 
 2000 متر، كذلك السيد الوزير، 

ّ
10.000 متر وتقلصوها ل 1000 وال

نظرا...

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ فريق 
العدالة التنمية، تفضل.

فان ئبافايسدامحادابوشنتوف:

العالم  ينبغي أن يقدم إلنسان  الوزير املحترم، أهم دعم  السيد 
عند  وإصالح  للحاجة  وتوسيع  سكن  بناء  من  تمكينه  هو  القروي 

الضرورة..

فايسدةارئييلافلجليل:

دير الصوت السيد النائب...

فان ئبافايسدامحادابوشنتوف:

أن نشترط هكتار لبناء سكن أمر مجحف حقا، والنتيجة السيد 
الوزير هي الهجرة نحو املدن وما يكلفه ذلك للدولة ملواجهة أحزمة الفقر 
الكرامة لإلنسان  لتيسير شروط  الوزير  السيد  األوان  آن  والصفيح، 
تصاميم  ومنح  واإلصالح  البناء  بتبسيط مساطر  والتعجيل  القروي، 
اللي  الطرفية  السوالم  جماعة  ديال  مثال  كنعطي  وهنا  نموذجية، 

كنموذج بإقليم برشيد.

فايسدةارئييلافلجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير، تفضل، آ السيد 
النائب فريق األصالة واملعاصرة.

فان ئبافايسدامحادافاربني�سي:

شكرا السيد الوزير، ملي وقع التنزيل ديال القانون 66.12، الحقيقة 
راه ضيق الخناق على التعمير بصفة عامة في الجماعات القروية، وفي 
ما يخص دبا الجماعات القروية على سبيل املثال إقليم جرسيف، راه 
كاين البالصة اللي بعيدة 170 كيلومتر، وفيها الحراسة مشددة على أنه 
اإلنسان ما يمكنش يبني حتى للكسيبة ديالو باش يغطيها، أو في هاذ 
الوقت بالضبط السيد الوزير على أنه يجب واحد يعني واحد الوسيلة 
في إطار اإلستعجال لهذيك الغنم اللي ما صابتش فين تدرك في الشتاء 

خاصها العلف، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

السيد  لينا  اسمح  آخر،  إضافي  تعقيب  الوزير،  السيد  تفضل 
الوزير، تفضل الفريق اإلشتراكي.

فان ئبافايسداسعسداب عزيز:

السيد الوزير، اليوم في الوسط القروي معظم الساكنة كتعيش 
تحت عتبة الفقر، اللي ما عندهاش ذيك 20 درهم في اليوم، وبالتالي 
فهاذ الساكنة كتحتاج لواحد السكن بسيط، ما باغيا فيال وال قصر وال 
عمارة، باغيا 4 الحيوط أو القصب أو الحنية، ولكن املساطر املعقدة، 
كيدفع  والتصاميم  الفواتير  مصاريف  غالء  التعمير،  وثائق  غياب 
مجموعة دالعائالت إلى التشرد السيد الوزير، السيد الوزير، القانون 
اجتماعي  احتقان  أمام  القروي  الوسط  كيوضع  قانون  هو   66.12
حقيقي، اليوم كل واحد خاصو يتحمل مسؤوليتو فيه، خاص مراجعة 
هاذ القانون باش الناس يضمنو فين يبقاو يتخبعو السيد الوزير، كون 

سكن بسيط، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي 
آخر؟ ما كاينش، تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

أشاطر هاذ اإلهتمام بهاذ النقطة، واآلن كاين واحد املسلسل ديال 
التشاور في ما يخص تجويد وتليين القانون الحالي، مع العلم أن اآلن 
كاين إمكانية ديال واحد العدد االستثناءات، هاذ السبت واألحد كنا في 
وجدة وتم %80 من الطلبات ديال البناء تتم اإلستجابة إليها باإليجاب، 
إذن كاين واحد املجهود كان مراعاة واحد العدد ديال اإلكراهات، ولكن 
في نفس الوقت أنا متفق بأننا خاصنا نعمقو التشاور في ما يخص هاذ 
النقطة، إذن نصايبو الصياغة اللي تالئم اإلستجابة إلى حق املواطن 

القروي في السكن الالئق.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال املوالي عن وضع مخططات 
تفضل  الحركي،  الفريق  والسادة  للسيدات  املدن  لتأهيل  مندمجة 

السيد النائب.

فان ئبافايسداسعسدافاتدال ي:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة في هذا الصدد من أجل 
تأهيل مدننا وفق املخططات اإلستراتيجية املضبوطة، ومحاربة السكن 

الغير الالئق والتهميش؟
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فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

في ما يخص هاذ النقطة مخطط مندمج لتأهيل املدن، في إطار 
سياسة املدينة لنا تصور واضح وإطار مرجعي، وتعمل الوزارة في إطار 
تعاقدي وتشاوري من خالل الدعم املالي والتقني على وضع مشاريع 
بنيوية مندمجة ذات الوقع على تحسين وتأهيل املشهد الحضري للمدن، 
وفي هذا الصدد بادرت الوزارة في اعتماد مداخل أساسية في تحديد 
واستهداف نوعية التدخالت، تراعي البعد املجالي اإلهتمام باملناطق ذات 
الضغط العمراني والتي تعرف خصاص في التجهيزات والبنيات وبلورت 
مخططات التنمية ودعم اإلقالع املدن الجديدة كتامسنا وتامنصورت 
باألقطاب  تتعلق  مشاريع  وتنزيل  وإحداث  الخيايطة  وإشرافات 
الحضرية مثل سيدي يحيى زعير وتكاديرت وإسلي وابن بطوطة وراس 
املاء والعروي واللوكوس وهي مشاريع كبرى ستساهم في تطوير املشهد 
الحضري وضبط الدينامية الحضرية املترتبة عن نمو املدن املغربية، 
كذلك تأهيل وتنمية املراكز الصاعدة ومختلف املخططات والبرامج التي 
وضعتها الوزارة بمعية شركائها حجمها ومحتوها تدل على ما توليه من 

عناية خاصة ملواكبة تنمية املدن.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

فان ئبافايسداسعسدافاتدال ي:

يخص  فيما  الوزير  السيد  كاين  اللي  غير  الوزير،  السيد  شكرا 
مدن  على  تنتكلم  املثال  سبيل  على  مثال  ألنه  النموذجية  التصاميم 
بحال الجماعة القروية ديال الشالالت أو سيدي مو�ضى املجذوب اللي 
هي مناطق قروية ولكن فيها 25 تجزئة سكنية ما بين إدماج السكن 
ما  اللي  القروي  العالم  فيها  ولكن  مدينة،  واليوم صبحت  والعمران 
كيستافدش وطلبنا كم من مرة التصاميم النموذجية اللي تعطى ألن 
كيما قال سبقني زميلي واحد اللي طارت ليه ألف مترو شنو غيدير؟ 
يم�ضي يشري في الكاريان بّراكة وهنا السياسة ديالكم كتشجع مدن 
الصفيح، فيما يخص أوالد مدن الصفيح باش يستافدو كنقولو لهم 
في2011 ما يستافدش، واش هذاك السيد شكون  اللي تزوج  اليوم 
اللي عطاه شهادة ديال العزوبة والشهادة ديال الخطوبة؟ اإلدارة اللي 
عطاتها ليه هي اللي مسؤولة عليه وهي اللي خصها تسكنو ما�ضي اليوم 
ترفضو فين غيم�ضي؟ راه مغربي عندو األوالد وكتعطيه في األسرة بهم 12 
واحد وكتعطيه 80 مترو كتعطيه سروال وتقولو فصل منها قميجة، 
من  ملكو  ديالو  ملك  القروي  العالم  ثم  الناس؟  هاذ  غيدورو  كيف 

الجدود لجدود وما عندوش الحق يبني فيه، كيف يعقل هذا؟ كيفاش 
ما بغيتيش ويم�ضي دابا للكاريان يشري دبا براكة ويسكن، أنتما اللي 
تتشجعو مدن الصفيح بهاذ السياسة هاذي الخاوية، السيد الوزير هللا 
يخليكم نوضو أجيو عندنا لجهة الدار البيضاء أجيو بالضبط عمالة 
املحمدية واجيو نساريوكم ميدانيا ما تمشيو �ضي عند املوظفين يكذبو 

عليكم..

فايسدةارئييلافلجليلا:

السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب الفريق اإلستقاللي تفضل.

فان ئبافايسدافلحيينابوزح ي:

فايسدةافا5ئييل،

التوفيق،  لكم  ونتمنى  املولوية  الثقة  نهنئكم عن  الوزير،  السيد 
السيد الوزير مشاريع سياسة املدينة مهمة وما لها من تأثير على املراكز 
الحضرية، فمنذ سنة 2014 واملراكز الحضرية بإقليم طاطا فم لحيس، 
أقا، طاطا، فم زكيد، تستغيث بتوقيع هذه اإلتفاقية املهمة، نتمنى 
من  ستختلفه  بما  اإلتفاقية  هذه  إخراج  في  اإلسراع  الوزير  السيد 

دينامية جديدة داخل اإلقليم، وشكرا السيد الوزير.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلي السيدة الرئيسة.

فان ئبلافايسدةاع ئشلاابلق:

هاذ  بذل  اللي  املجهودات  كل  إيجابا  نسجلو  إال  يمكنا  ما  بداية 
ملحاربة  وأليضا  بدون صفيح  مدن  وإلخراج  لتدبير  الحكومي  القطاع 
السكن العشوائي، ولكن احنا كنعرفو بأن هاذ القطاع بالضبط ومدن 
الصفيح بالضبط والسكن العشوائي بالضبط ما كتدخلش فيه غير 
هاذ القطاع فيه متدخلين متعددين وعلى رأسهم وزارة الداخلية وعلى 
رأسهم خصوصا على املستوى املحلي وأيضا املنتخبون واملنتخبات على 
املستوى املحلي، وبالتالي احنا كنعرفو بأن هاذ املوضوع ديال مدن بدون 

صفيح..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

غادي تجي هاد ال�ضي أسئلة أخرى اللي غادي نجاوب على القضية 
ديال مدن بدون صفيح واإلنجازات اللي تمات، السؤال اللي كان مطروح 
كيتعلق باملسألة ديال التصور املندمج لتنمية املدن وهنا حاولت نفسر 
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كيفاش نشتغل لندفع في إطار االتفاقيات نحو التصور الشامل املندمج 
لتنمية املدن، والقضية دالعالم القروي أنا متفق بأن إشكال حقيقي 
يجب أن نعالجه بما يستحق من تمعن، وحقيقة من أولوية ألن املسألة 

كلنا متفقين بأنها مسألة أساسية.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السؤال املوالي عن اإلعالن..، إيال سمحتو السادة النواب، 
إيال سمحتو، السادة النواب بعض من الهدوء ايال سمحتو، السؤال 
املوالي عن اإلعالن املعلق لبعض املدن ضمن الئحة مدن بدون صفيح، 
السيدات والسادة النواب والنائبات من فريق العدالة التنمية، تفضل 

السيد النائب.

فان ئبافايسدامحادافاع5بيابلق  د:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيد الوزير، عرف ويعرف برنامج مدن بدون صفيح تعثرا كبيرا 
منذ سنة 2004، تم اإلعالن على عدة مدن بأنها ستعلن بدون صفيح 
ولكن ذلك لم يحدث ولم يقع، اشنا هي التدابير، السيد الوزير، وأنتم 
على رأس هاد الوزارة يعني في هاد األيام األخيرة؟ أشنا هي الرؤية ديالكم 
البرنامج  هاد  أمام  العوائق  إزالة  أجل  من  التي ستتخذونها  والتدابير 

الطموح في مجال الحضري؟ شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

..تماما مع هذا التقييم حيث أريد أن أؤكد على إيجابيات النتائج 
هاد  بالفعل  صفيح،  بدون  مدن  برنامج  إطار  في  اآلن  حتى  املحققة 
البرنامج يشهد وتيرة إنجاز ال بأس بها، حيث تؤكد الوزارة أن مجمل 
مدينة  ب85  املتواجدة  الصفيحية  أحياء  كل  على  القضاء  أهدافه 
ومركز حضري وهو ما يمثل حسب التحيينات األخيرة 400.000 أسرة 
وباستثمار تقريبا 32 مليار، وهكذا مكن هاد البرنامج إلى حدود سنة 
2017 من تحسين ظروف عيش أزيد من 250 ألف أسرة، وهكذا يكون 

برنامج مدن الصفيح في طريقه إلى تحقيق أهدافه..

فايسدةارئييلافلجليل:

إيال سمحتي السيد النائب، السيد الوزير..، السيد النائب...

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

إعالن  آخرها  كان   83% إلى  حاليا  إنجازه  حصيلة  وصلت  حيث 

في  وسيتم  هذا  صفيح،  بدون  مدن  وسطات  الكبير  القصر  مدينتي 
املستقبل القريب إعالن 3 داملدن أخرى بدون صفيح تطوان وموالي 
يعقوب والبروج، والسعي إلى تأهيل 6 داملدن في أفق إعالنها مدن بدون 
صفيح برسم سنة 2018، في حين سيتم العمل على معالجة وضعية ما 
تبقى من املدن املتعاقد بشأنها في املدى املتوسط أي قبل 2021، أعتقد 
هادي هي املعطيات اللي تدل أن كاين هناك تقدم، كاين إكراهات، كاين 
تأخر في بعض البرامج، ولكن نجتهد ونعمل على التغلب عليها ولتحقيق 

األهداف املسطرة أصال عند وضع هذا البرنامج في 2006.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل.

فان ئبافايسدامحادافلحفس ني:

فايسدةافا5ئييلافملحتبمل،

فايسدافاوزي5افملحتبم،

فملحتبمونا فان ئب تا فانوفبا فاي ىةا فإلخوةا فجخوفتا
فملحتبم ت،

السيد الوزير، حقيقة، ال يمكن أن ننكر ما حققه هاد البرنامج 
»مدن بدون صفيح« لكن الواقع، السيد الوزير املحترم، هناك مشاكل 
متعددة في مدن كثيرة، أعلنت أنها ستكون مدن بدون صفيح وال زالت 
البيضاء،  تمارة،  بالذكر فقط سال،  نفسه، وأخص  الصفيح  تعيش 
العرائش، تطوان، هذه املدن لم يعلنها بعد، لكن هناك مدن أعلنت 
أنها مدن بدون صفيح السيد الوزير املحترم، ولكن واقعها مرير ومرير 
جدا، وأخص بالذكر هنا مدينة سيدي سليمان الغرب، مدينة سيدي 
سليمان أعلن على أنها مدينة بدون صفيح يوم 26 ماي 2016، لكن 
اسمح لي السيد الوزير نقول ليك ال زالت تعيش في الصفيح، ما�ضي 
فقط مدينة بدون صفيح أو ال زالت تعيش في الصفيح، والزال سكان 
هاذ البراريك السيد الوزير يعانون األمرين في الصيف، وفي الشتاء، 
في الشتاء بين املطرقة والسندان، بين القطرة ديال السما وبين النبع 
ديال األرض، فلكان في عهد سيدنا نوح عليه السالم فار التنور، ال راه 
تفور أمور أخرى غير التنور، السيد الوزير، سيدي سليمان لم تتخلص 
بعد ومدن أخرى من البراريك رغم إعالنها مدينة بدون صفيح في السنة 
املاضية، السيد الوزير هذا ليس فقط في ما يتعلق بمدن بدون صفيح، 
بالذكر  وأخص  املدن  من  منها مجموعة  تعاني  أخرى  هناك مشاكل 

نموذج سيدي سليمان، التي تستفد بعد من سياسة..

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ فريق 
األصالة واملعاصرة بعده فريق التجمع الدستوري.



عدد.51–28.جمادى األول.1439  )15.فبراير.2018( الجريدة الرسمية للبرملانفج    

فان ئبافايسداعبدافلحقافاشفسق:

تعطيونا تحسين العقارات وبنك العقارات يكونو فيها هاذ البراريك 
هاذو وهاذ معالجة أحياء الصفيح، هنا السيد الوزير األرا�ضي املسترجعة 
كلها تنهبات في كل كيلومتر 8، إيال رجعنا للمادة 991 بالجريدة الرسمية، 
كان في الكيلومتر 8، 47 قطار بقاو دبا 2 قطارات، األرا�ضي غير املحفظة 
ديال األمالك املخزنية، ارا�ضي األحباس كلها تنهبات، ما كاينش تضامن 
حكومي، أنتما جيتو على هاذ القطاع وزير جديد، بغينا منكم منهجية 
جديدة في اإلستراتيجية وتجيبو لينا بنك ديال العقارات اللي يمكن لينا 
نسكنو هاذ الناس، ألن يمكن لينا نسكنو هاذ الناس، فهاذ املواطن 

هاذو رعايا صاحب الجاللة.

فايسدةارئييلافلجليل:

ما�ضي هكذا السيد النائب، تفضل السيد النائب تعقيب إضافي 
عند فريق التجمع الدستوري، إيال اسمحتو السيدات والسادة النواب 
هاذ الجلسة عندها قواعد كنحترموها جميعا، تفضل السيد النائب في 

تعقيب إضافي.

فان ئبافايسدانورافاد نافجزرق:

شكرا السيد الوزير، راه برنامج مدن بدون صفيح الحصيلة إيجابية 
ما تنكروهاش، ولكن راه مازال البرارك، نعطيك مثال سال و سهب القايد 
أنت يا هللا جيتي، مرحبا السيد الوزير اللي سبقك خدم في املشروع، 
ولكن راه والو الناس كنكذبو عليهم، كنقول ليهم هاذ السنة هاذ السنة 
ولدو األولد وكبرو ومازال هاذ مدن الصفيح، كنتمناو على أنه بمجيئكم 

تحلو هاذ املعضلة ديال مدن الصفيح، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير، تفضل.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

كون أشرت أو لحيت على اإليجابيات هذا ال يعني بأن ما كاينش 
في  اإلنخراط  األسر  بعض  رفض  بسرعة  نذكرها  صعوبات،  هناك 
البرنامج املعد الستقبالهم، التزايد الطبيعي لألسر القاطنة بهذه األحياء، 
تف�ضي ظاهرة تقسيم دور الصفيح، صعوبات اإلستجابة لطلبات األسر 
املعنية  األسر  ولوج  صعوبة  للتعبئة،  القابل  العقار  ندرة  املتفرعة، 
للقروض البنكية، إذن كاين الصعوبات أكيد، السؤال اللي توصلت به 
كيتعلق بمدينة تطوان، تطوان مازال تماما 15 براكة، 15 أسرة اللي 
خاصنا نعالجوها، وعندي التفاصيل ديال السبب ديال هاذ التأخر، 
واللي غادي يتم التدارك ديال هاذ التأخير، كان ذكر ديال واحد العدد 
ديال املدن األخرى، بطبيعة الحال كل على حدى يجب أن ننكب عليها 

ونشوفو كيفاش نتغلبو على الصعاب، اإلنجازات صعاب ولكن احنا 
متشبتين باألهداف املسطرة أصال.

فايسدةارئييلافلجليل:

ببعض  العشوائي  البناء  وتيرة  تنامي  املوالي حول  السؤال  شكرا، 
مناطق املغرب للسيدات والسادة من فريق العدالة التنمية، تفضل 

السيد النائب.

فان ئبافايسدامحاداصد قي:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

العربي  العالم  عرفها  التي  املتغيرات  سياق  في  الوزير،  السيد 
سنة 2011 وفي سياق الحراك الذي عرفه املغرب عرفت وتيرة البناء 
العشوائي نشاطا غير مسبوق في العديد من مناطق املغرب، مما أثر 
سلبا على جمالية املدن واتساقها، ومما يهدد بنقص كبير في التجهيزات 
األساسية في ظل عدم احترام وثائق التعمير املؤطرة لها، بل وغيابها في 
بعض األحيان، مثال أن الرباط مازال ما عندهاش تصاميم التهيئة، ما 
هي اإلجراءات، لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي تنوون 
اتخاذها للحد من الظاهرة بما يراعي الحق في السكن الالئق واملحافظة 

على جمالية املناطق املعنية؟ وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

شكرا السيد النائب، فعال هذا مشكل شائك ومقلق ويتمثل تدخل 
الوزارة على مستويين، أول احتواء هذه الظاهرة بتصحيح إختالالت 
األحياء العشوائية عن طريق تسوية وضعيتها التعميرية وإدماجها في 
النسيج الحضري مع تزويدها بالتجهيزات الضرورية وتجهيزات القرب، 
ثم كاينة نقطة ثانية تبني مقاربة استباقية تعتمد على تهيئة عقارية 
طموحة تستجيب لحاجيات األسر التي تلجأ إلى هذا النوع من البناء، 
وبالتالي تسهيل  العشوائي،  البناء  اتساع رقعة  الحد من  وتمكن من 
عمليات املراقبة للحد من انتشاره التي تبقى رهينة بمدى نجاعة آليات 
ووسائل املراقبة املتبعة من طرف السلطات املحلية باعتبارها املسؤولة 

عن تشديد املراقبة وزجر املخالفين.

وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة أنه تم مؤخرا إصدار دورية مشتركة 
ما بين وزارة الداخلية ووزارتنا بشأن تفعيل القانون 66.12 املتعلق 
بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء، أما بخصوص حصيلة 
التدخالت على املستوى امليداني فقد عملت هذه الوزارة خالل الفترة 
ما بين 2012-2017 بشراكة مع القطاعات املعنية األخرى على بلورة 
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العديد من مشاريع من خالل توقيع اتفاقيات تهم التأهيل الحضري 
وإعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية حيث همت هذه 

املشاريع تقريبا 600 ألف أسرة بتكلفة إجمالية ديال 18 مليار درهم.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب؟ تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداعزيزابنربفهسم:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

حدد  واللي   66.12 القانون  صدور  بعد  املحترم،  الوزير  السيد 
املسؤوليات وجعلها باألساس في يد السلطة املحلية والعكس اللي كان 
كيهدف هاذ القانون اللي أنه يقلص من عدد املخالفات، في مفارقة 
غريبة ازداد هاذ العدد ديال املخالفات وخاصة في مجال ديال البناء 
ب عليه 

ّ
العشوائي والبناء والتجزيء السري، اللي كيجرمو القانون وكيرت

عقوبات سالبة للحرية وهاذ البناء العشوائي أو التجزيء السري ظهر 
بشكل كبير بضواحي املدن الكبرى وباألساس مثال صارخ مرة أخرى مع 
مدينة سال وعمالة سال الضواحي ديالها حوالي ألف مسكن اللي عاد 
تحدث بجماعتي عامر وجماعة بوقنادل في غياب ديال السلطة وفي 
غياب ديال العقاب ديال هاذ األمور، وباإلضافة أن في هاذ ااألجزاء فيها 
أماكن ديال البيع البناء على مرأى ومسمع من السلطة، اليوم هاذ العمل 
كيهدد بتقويض كل البرامج ديال التأهيل اللي كانت تصايبت للمدن، 
وبالتالي واملسؤولية اليوم واضحة أنا كنظن بأن الوزارة خاصها تنسق 
مع الوزارة ديال الداخلية وتبدا في العقوبة ديال املسؤولين الحقيقيين 
وهم املجزؤون السريون والذين يبرمون العقود الغير القانونية وكذلك 

من يتواطأ معهم من رجال السلطة وغيرهم، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي بخصوص هاد السؤال؟ ما كاينش 
تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

أقول بأن متافقين بأن هاد الظاهرة..

فايسدةارئييلافلجليل:

السيد الوزير تساال لك الوقت، معذرة ما كاينش الوقت، سؤال 
متعلق بالشباك الوحيد في مجال التعمير للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدارشسدافاف  ق:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيد الوزير املحترم، املالحظ أن الشباك الوحيد في مجال التعمير 
لم يقدم أي جديد فيما يخص تبسيط املساطر، بل العكس ساهم في 
تعقدها، لذا نسائلكم عن التدابير واإلجراءات التي اتخذتها وزارتكم من 

أجل تفعيل أمثل لهذه الشبابيك؟

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

هاد الورشة ديال إصالح املنظومات شكل وشروط تسليم الوثائق 
املتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 
املبذولة  املجهودات  ملواكبة  الحكومة  أولويات  أحد  هي  العقارات 
على  باملوافقة  القا�ضي  املرسوم  إصدار  تم  األعمال،  مناخ  لتحسين 
ضابط البناء العام وضمن هاد املرسوم مسألة الشبابيك الوحيدة، 
وهذه مسألة مهمة، قد مكن استصدار ضابط البناء العام سنة 2013 
من تحسين الترتيب العالمي للمغرب دوين بيزنيس بخصوص املؤشر 
منح رخص البناء من املرتبة 83 إلى الرتبة 18 سنة 2017، إذن التقدم 
حقيقي هذا ال يعني بأن ما كاينش بعض الحاالت ديال البطء وديال 
اإلختالل، وبالتالي احنا في مراقبة مستمرة ديال أداء هاد الشبابيك 
لتجويد وتحسين األداء ديالها، ولكن بالتأكيد فيما يخص هاد املؤشر 
ديال منح رخص البناء كاين تقدم كبير اللي اعتبرنا واحد املقاربة وواحد 
التقييم شمولي، يبقى معالجة بعض اإلختالالت في بعض الحاالت عن 

طريق املراقبة والتقييم املستمر والتجويد املستمر.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، إيال اسمحوا السادة والسيدات النواب بالتزام 
أماكنهم، إيال اسمحتوا، تفضل السيد النائب تعقيب، إيال اسمحتوا 
ألن ملي كيكون الهضرة كيكون التشويش راه ما كنسمعوش مزيان، 

تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدارشسدافاف  ق:

الوزير، ألن بعض اإلختالالت تشوب  السيد  شكرا على جوابكم 
هاد املرسوم الشباك الوحيد، نذكر منها أوال هاد القانون لم ينص على 
بالنسبة  من يترأس الجلسة مما يخلف فو�ضى في تنظيم االجتماع، 
للجماعات التي تقل أقل من 50 ألف نسمة مفروض عليها أنها ما تكونش 
اللجنة اإلقليمية ألنه ما نشركوش النسابة بامللفات، نشفوا الجماعات 
اللي هي كتعطي أكثر ملفات، كنشوفوا جماعة فيها 100 ألف نسمة ما 
كتباعش حتى 100 ملف في السنة وكنشوفوا جماعة أقل من 30 ألف 
كتباع 700 ملف للسنة، أما املشكل اآلخر اللي هو ملفات تحت إشراف 
السلم اإلداري فهو غير ما�ضي يم�ضي امللف للسلم اإلداري فكيضيع ما 
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يفوت شهر واحنا نشوفوا القانون املادة 10 واملادة 16 من القانون 424 
كيحدد 3 أيام للجماعة و15 يوم للعمالة و3 أيام باش نجاوبو املواطن 
هاد املواطن الضعيف اللي مشات شهرين غير في السلم اإلداري، ثالثا 
وهي الطامة الكبرى هي الوكاالت الحضرية نحن نرى أنه في األمم املتحدة 

كاين 5 ديال حق فيتو..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، إيال اسمحتوا السادة النواب 
والنائبات، هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا السؤال؟ تفضل فريق 

األصالة واملعاصرة.

فان ئبافايسدامحادابنعطسل:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

بوتيرة  تسريع  أجل  من  الوحيد  الشباك  تحدث  الوزير،  السيد 
الترخيص، السيد الوزير كان واحد الشباك وحيد في مدينة سال كان 
نموذجي إدارة وبناية وإلى آخره وطلبنا من السيد الوزير السابق وزير 
الوزير  السيد  بالزيارة ديالو وم�ضى لو، مؤخرا  الوطني  التراب  إعداد 
إضافة لهذيك اللجنة واحد العنصر آخر هو املكتب ديال املطارات، هاذ 

مكتب املطارات اللي ولى جديد عرقل..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير في تعقيب.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

شكرا على هاذ التنبيهات وعلى هاذ املالحظات، واحنا بطبيعة الحال 

منفتيحين على هاذ املالحظات لتجويد املسألة ديال الشباك الوحيد 

وتحسين األداء ديالو مع وهاذ ال�ضي ما يمكن لو �ضي يغطي بأن إجماال 

كاين تقدم أو كاين تحسن.

فايسدةارئييلافلجليل:

صفيح،  بدون  مدن  برنامج  تقدم  عن  املوالي  السؤال  شكرا، 

للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق األصالة املعاصرة، تفضل 

السيد النائب.

فان ئبافايسداع ى8افابسط ر:

شك5فافايسدافا5ئييل،

نعود مجددا لهاذ املوضوع الذي استأثر بإهتمام الرأي العام الوطني 

املتعلق بمدى تقدم البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير، جواب، سؤال فريق األصالة واملعاصرة حول 
برنامج مدن بدون صفيح.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

أعطيت املعطيات اإلجمالية، أنا السؤال اللي توصلت بها يتعلق 
باملسألة بالدار البيضاء، يتعلق بالدار البيضاء، بالنسبة للدار البيضاء 

عرف البرنامج اللي انطلق في 2006، 3 املراحل:

املرحلة األولى إعطاء األولوية إلى بعض التجمعات الصفيحية الكبرى 
ذات البعد التاريخي باملدينة مثل كاريان باشكو، كاريان سنطرال، ابن 
مسيك، الزرابة، سيدي مومن، وبخصوص حصيلة املنجزات الخاصة 
بهذه املرحلة فقد تجاوزت نسبة الترحيل %93 ولم يتبقى سوى بعض 
الجيوب الصفيحية؛ املرحلة الثانية ويتعلق ببرمجة 13 مشروع سكني، 
بإعادة إسكان وإيواء حوالي 27.600 أسرة، ضروري التذكير بأن 12 

مشروع من أصل 13 انتهت أشغال التجهيز؛

واآلن في مرحلة ثالثة تهم معالجة جيوب صفيحية متبقية ويتعلق 
األمر بنحو 12 ألف أسرة، ولتيسير إنجاز أهداف هذه املرحلة هناك عدة 

إجراءات:

إحداث لجنة جهوية ولجن محلية ملواكبة ومراقبة أشغال  .•
التجهيز والبناء؛

إحداث شباك واحد ملواكبة األسر عبر مختلف مراحل البناء  .•
الذاتي؛

منح القروض وتبسيط مساطر الترخيص؛ .•

في  وممثليهم  أهمية  مسألة  وهذه  املعنيين  السكان  إشراك  .•
عملية القرعة والترحيل، وعندنا أمال باش البرنامج كل سنة يسالي قبل 

.2021

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فان ئبافايسداع ى8افابسط ر:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

األرقام  هاذ  مصداقية  مدى  حول  أتساءل  أنا  الوزير،  السيد 
خاصة بالنسبة للرقم اللي تحدثو عليه ديال %98 من دور الصفيح 
اللي تم الترحيل ديال بمدينة الدار البيضاء، ومعنا هنا مجموعة من 
النواب من مختلف الفرق، أظن أن هذا الرقم غير صحيح ربما يتعلق 
األمر بنوايا حسنة، أتمنى ذلك، وأتمنى الحقيقة أن يبلغ هاذ الرقم 
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ألنه كيف كتعرفو السيد الوزير مدينة الدار البيضاء كان تشكل عند 
انطالق البرنامج الوطني 98 ألف دور الصفيح بالدار البيضاء من أصل 
262 ألف يعني %35 من دور الصفيح في املغرب كانت متمركزة بالدار 
البيضاء، وهنا السيد الوزير أتساءل معكم حول الرقم الذي تقدمتم 
به، وأتساءل حول مدى جدية هاذ البرامج املواكبة ألنه كنالحظو بأن 
غياب املواكبة اإلجتماعية والتقنية ملدن الصفيح، وكذلك كاين مشكل 
ديال الجيوب في بعض املقاطعات أخص بالذكر الحي الحسني وسيدي 
مومن وخاصة عين السبع الحي املحمدي، يعني، إذا استثنينا كاريان 
سنطرال فمقاطعة عين السبع تعتبر من أكبر املقاطعات في املغرب اللي 
كتحتوي على دور الصفيح، منها دوار ّبيه، سيدي عبد هللا بلحاج ودوار 
حسيبو، واللي في هاد الوقت هذا الناس كتحتج على عدم استفادة 
ديالها، يعني، بطريقة ديمقراطية حيث أنه يتم ترحيلهم ملنطاق حضرية 
بعيدة تنعدم فيها، يعني، املرافق واملواصالت والظروف العيش اليومي، 

وبالتالي يكون هناك عزوف أو رفض ديال هاد الناس باش...

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا جزيال، تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد النائب، فريق العدالة التنمية.

فان ئبافايسدامحادافلحادف ي:

شك5فافايسدافا5ئييل،

السيد الوزير، بدوري كنتمنى لكم التوفيق في هاد املهمة الجديدة 
وخاصة احترام اآلجال املحددة لألحياء الصفيحية، ملي كيتخبرو وكيتم 
اإلحصاء ديالهم، كنتمنى بتنسيق مع الشركاء ديالكم يتم اإلنجاز في 
الوقت املحدد، وإال إيال كانت 1000 أسرة اللي غتستفد راه كيوليو 
2000 وكيوليو 3000، وعندنا اآلن بعض األحياء الصفيحية في مدينة 
العرائش من أقدمها، كاين الناس اللي خلقوا في الحي الصفيحي واليوم 
راه عندهم و50 و60 سنة، جنان باشا، جنان بيضاوة، أكثر من 50 سنة 
وهما كيتسناو هاد الشعارات ديال مدن بدون صفيح، فإيال تعطات 

األولوية في اإلنجاز واحترام اآلجال غادي تتوفقوا إن شاء هللا، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

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

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

فقط للتأكيد بأن هاد البرنامج، على كل حال، اإلنجاز ديالو معقد، 
كاين إكراهات، كاين تقدم، كاين اجتهاد، تمت اإلثارة ديال واحد العدد 
أفق  في  بعمق  وناقشوها  عليها  نوقفو  تستحق  وحدة  كل  دالحاالت، 
حقيقة جميع هاد 85 مدن اللي في البرنامج تم اإلعالن مدن بدون صفيح 

قبل 2021، إذن خصنا ال بد تعميق التشاور، حالة بحالة لنتقدم.

فايسدةارئييلافلجليل:

املتعلقة  التحمالت  دفاتر  باحترام  متعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
بالتجزئات والتجمعات السكنية للسيدات والسادة النواب من الفريق 

اإلشتراكي، الصوت إيال سمحتو...

فان ئبلافايسدةافايعد لابنيهلي:

السيد الوزير، شنا هي التدابير الالزم اتخاذها من لدن وزارتكم فيما 
يخص احترام دفاتر التحمالت املتعلقة بالتجزئات السكنية؟ شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

أوال من الضروري التأكيد بأنه تم اإلشتغال على مستوى دفاتر 
التحمالت حتى تكون هذه الدفاتر مطابقة لشبكة معيارية مضبوطة 
إلنجاز املرافق الضرورية بالتجزئات واملجموعات السكنية، إذن كان 

عمل مهم ولكن هي دفاتر التحمالت ما...

فايسدةارئييلافلجليل:

إيال سمحتي السيد الوزير، شوية الصوت ألن ما كيسمعوش...

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

إيال دفاتر التحمالت ما تمش االحترام ديالها هذا إشكال، هناك 

القانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير 
والبناء الذي جاء لتجاوز اإلختالالت والنقائص، وقد أحال هذا القانون 

على 9 مقتضيات تنظيمية لتفعيل هذه املقتضيات تعمل هذه الوزارة 

مسألة  وهادي  بينها،  من  التطبيقية،  النصوص  مشاريع  إعداد  على 

املتعلق  الوزاري  القرار  الورش ومشروع  مهمة، مشروع نموذج دفتر 

به الذي يبقى الهدف من خالله اإلرتقاء بمكانة املهنيين املتدخلين في 

الورش والوقوف على إختالالت وعدم احترام دفاتر التحمالت خالل 

الورش، وهو األمر الذي من شأنه أن يساهم في تأطير فعل البناء داخل 

املجزئين  بالتزامات  الوفاء  بما فيه  السكنية،  التجزئات واملجموعات 

التي  على مستوى تخصيص املساحات الخضراء الضرورية واملرافق 

تحتاجها الساكنة على مستوى هذه...

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب.
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فان ئبلافايسدةافايعد لابنيهلي:

هو أن هاد الناس اللي كيكونوا يعني كيبيعوا هاد املواطن في حد 
ذاته ماللي كيقتني هاد السكن وكيأدي الغالي والنفيس فيه كيبيعوا له 
تصاميم وهمية وهذا هو الخطير، احنا أمام مشهد سكني في املغرب 
باإلضافة للصفيح فيه علب إسمنتية تفتقد ألبسط مقومات السكن 
كاينش  ما  ألنه  املواطن  كرامة  تيثمنش  ما  الكريم  والعيش  الالئق 
مساحات خضراء، ما كاينش مرافق عمومية شكون اللي مسؤول إال 
تبعنا هاد دفاتر التحمالت وهاد التدابير وهاد�ضي والتفعيل ديالها ألن 
واش  وزارتكم؟  واش  املسؤول؟  من  إذن  التفعيل  هو  ديالنا  املشكل 
فين هو  املراقبة؟  هي  فينا  الداخلية؟  وزارة  آخرين؟ واش  متدخلين 
التتبع؟ إذن راه كنضحكوا على ذقون املغاربة وكناستخفوا بذكاءهم، 
السكن بالنسبة لهم راه قبر الحياة، عارف اشنا هو التمثل عند املغاربة 
في السكن والحصول على سكن؟ راه الفوارق اإلجتماعية كتبان بشكل 
صارخ في السكن، ما معنى أن هناك مناطق عندها مساحات خضراء 
وعندها جرادي وعندها مرافق ومساحات أخرى أوسكن آخر ينتفي فيه 

هذه..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي بخصوص هاد السؤال؟ فريق العدالة 
التنمية.

فان ئبلافايسدةام5يالابولاعل:

هناك أكثر من ذلك إذن ببناء مجمعات سكنية إجتماعية في غياب 
الوكالة وغير محدد اللتزامات  التحمالت مؤشر عليه من طرف  دفتر 
صاحب املشروع، كما هناك كذلك عدم احترام آجال إنجازها املحددة 
في 5 سنوات والتي وصلت إلى بعض املجمعات السكنية اإلجتماعية إلى 
17 سنة كاملجمع السكني اإلجتماعي السعادة 1، براس السقاية بأصيلة 
ومثيله بالجبل الكبير بطنجة، مما اضطر املستفيدين من استغالل 
بنايات دون استكمال التجهيزات األساسية وأشغال التجهيز من ماء 

وكهرباء وصرف صحي.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير تفضل 
عندك شوية دالوقت، تفضل.

فايسداعبدافجحدافاف �سيافافه5ي،ا زي5اإعدفىافاتبفبافاوطنيا
 فاتعايبا فإلسك نا سس سلافملد نل:

دفاتر  احترام  ملراقبة  قانوني  إطار  كان  هناك  بأن  ألقول  فقط 
التحمالت، ولكن هناك قانون جديد لتجاوز واحد العدد داإلختالالت، 
ومن أولوية األولويات نفعلوا هاد القانون أساسا فيما يخص املراقبة 

املستمرة ودفتر الورش اللي غادي يمكن يحدد املسؤولية ديال كل واحد 
وتتبع األشغال وربما الوقوف على واحد العدد داإلختالالت إبان إنجاز 

الورش بشكل استباقي وما انتاظروش حتى للنهاية.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم على مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل مباشرة إلى القطاع املوالي املكلف بالشؤون العامة والحكامة 
نرحب بالسيد الوزير عندك خمس أسئلة، السؤال األول حول إرجاع 
مبالغ الدعم املخصص للسكر من املصدرين للسيدات والسادة النواب 

من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدارمض نابوعش5ة:

شك5فافايسدافا5ئييل،

السيد الوزير، يستفيد مصدرو مادة السكر املصنع من الفارق 
املبالغ  إرجاع  على  العمل  لوزارتكم  يمكن  كيف  سؤالنا  السعر،  في 

املخصصة للسكر من املصدرين لفائدة صندوق املقاصة؟

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

شكرا السيد النائب املحترم، ما�ضي غير كيف يمكن استرجاع، احنا 

كنسترجعوا الفلوس، كاين حصة ديال ممكن استيراد في حدود 50 ألف 
طن ديال السكر الصافي، هذا السقف، وكاين الشركة ديال اللي كتكرر 

السكر تتصفيه، هذه ملي كتستورد السكر الخام ما كتأديش الواجبات 

الجمركية.

فايسدةارئييلافلجليل:

شوية دالصوت السيد الوزير، الصوت.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفلاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

إيوا كبروا هاد ال�ضي ديالكم.

فايسدةارئييلافلجليل:

حتى انت قرب، قرب شوية للميكرو، قرب شوية، ال بد ما تصبر غير 

احنا اللي نصبروا حتى انت.
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فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

في  أدى  شحال  في  كنقارنوه  اإلستيراد  داك  عنده  املستورد  أما 
الواجبات الجمركية كيسترجعها وكيسترجع القيمة املضافة ديال داك 
العمل اللي قام به باش يصدر، إذن الدولة كتسترجع هاد الفلوس، 
باغيين ناس كثر يصدروا إذن خصنا نسهلوا من املساطر وربما نرفعوا 
من داك السقف، ولى نلقاوا حلول أخرى باش الناس يستثمروا في 
هاد املجال باش نبداو نكونوا مصدرين دالسكر راه املغرب ممكن يكرر 
يصفي السكر بواحد القيمة قل من األوروبيين، إذن ممكن تكون عندنا 
قدرة تنافسية مع اآلخره، إذن الفلوس اآلن كنسترجعوهم ولكن داك 

ال�ضي قليل.

فايسدةارئييلافلجليل:

تعقيب من الفريق املحترم السيد النائب.

فان ئبافايسدامحاداخيي:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة أنا سعيد بهاد الجواب العتبارين:

االعتبار األول: أن ال�ضي الداودي بعدا راه ملتازم معنا بالحضور 
وكيجي للبرملان يجاوب املشكلة عندنا في وزراء راه ما كيجيوش، كاين 
وزراء اللي ما جاوش وال مرة واحدة طيلة أربعة أشهر هو عمر الدورة 
الخريفية ديال البرملان إال في مناقشة قانون املالية كاين وزراء آخرين 
جاو منذ تعيين حكومة الدكتور سعد الدين العثماني جاوا مرة واحدة 
إشكال  وهذا  للبرملان  املساءلة  فوق  كبار  وزراء  أمام  احنا  أن  بمعنى 

حقيقي.

األمر الثاني: السيد الوزير احنا بطبيعة الحال ثرنا هاد املوضوع من 
منطق املساهمة في تحسين استهداف و تحسين حكامة ديال املقاصة 
اآلن كتقولوا بأنه راه املبالغ اللي يتم استرجاعها من املصدرين ديال 
السكر ضعيفة األصل هو أنه يتم استرجاع كل مبالغ الدعم املوجهة 
للسكر ألن الدعم املوجه للسكر هو لدعم الفئات املعوزة على أعلم أنه 
فقط يتم استرجاع ألف درهم عن كل طن يتم تصديره من أصل حوالي 
4500 درهم للطن اللي هو الدعم املوجه للسكر، أيضا يمكن أن نمدد 
هاد اإلجراء ليشمل كل الشركات التي تستعمل مواد أولية يدخل السكر 
ضمن تركيبتها بطبيعة الحال الشركات ديال املشروبات الغازية وال د 
الحلويات وال العصائر وال املشروبات املحالة وغيرها ألن األصل هو أنه 

صندوق املقاصة وجد لكي يدعم الفئات املعوزة.

من  الهشة  الفئات  يستفيد  أن  بضرورة  نذكر  أننا  ريت  يا  ثالثا: 
الهوامش التي تم ربحها من إصالح صندوق املقاصة الذي..

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا 
السؤال؟ تفضل السيد الوزير.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفلب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

شكرا، غير كن هاني املدية غادي ترجع لجهة الفقراء، راه الساقية 
جايب  بمادير  املدية  راه  ؟  املدية  عارفينش  ما  املدية  دروك  مهرسة 
الساقية فيها املاء واليني راه دوروه ل�ضي جهة أخرى خاصنا نقادوا املدية 
تم�ضي للفقراء، هاد ال�ضي ديال صندوق املقاصة ما نمشيوا إن شاء هللا 

من هاد الحكومة حتى نقادوا هاد ال�ضي.

فايسدةارئييلافلجليل:

األسواق  في  املحروقات  أسعار  بارتفاع  متعلق  املوالي  السؤال 
السيدات والسادة النواب من الفريق اإلشتراكي تفضل السيدة النائبة، 

بعض الهدوء.

فان ئبلافايسدةااتسحلاسدفس:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

الوزير املحترم، عرف املغرب في املدة األخيرة ارتفاع كبير  السيد 
ديال املحروقات في املغرب اإرتفاع كبير ديال املحروقات يعني ليصانص 
اللي  املستعجلة  التدابير  حول  الوزير  السيد  أسائلكم  والكزوال، 
غتقوموا بها تقوم بها الحكومة من أجل ضبط وتنظيم أسعار املحروقات 

باملغرب؟ وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

شكرا، أوال الحكومة راه كتقوم بالواجب ديالها في هاد الظروف، 
إن شاء هللا، وخاصنا نخاطبو نقولو للمغاربة املعقول، الدول اللي ما 
دولة  لي  نجيبو  كنطالب  أنا  كتدعموش،  ما  واللي  البترول  كتنتجش 
وحدة، قلبنا ما زال ما لقيناش حتى دولة وحدة اللي فيهاش الدعم وما 
كتنتجش اقل من املغرب، غتقول لي فرنسا غنية، نعم غنية، ولكن راه 
يترو، كاين بين 14.82 حتى ل 

ّ
في باريس كاين البالصة ديال 21 درهم ل

lisbon ،21.19 ما�ضي دولة غنية بزاف كاين اسيدي بين 17 حتى ل 14، 
الدول اللي ما كتنتجش البترول، البترول فيها غالي وكاين فيها الضرائب 
زايدين هما الضرائب بزاف علينا احنا هاد�ضي باش غالي في فرنسا، 
ألن كاين الضرائب أكثر منا حنايا، ولكن أنا نقولو الدولة، الحكومة ما 

قايماش بالواجب ديالها، الحكومة قايمة بالواجب ديالها.

فايسدةارئييلافلجليل:

تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.
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فان ئبلافايسدةااتسحلاسدفس:

هادي  بواجبها،  تقوم  الحكومة  أن  يشك  أحد  ال  الوزير،  السيد 
مسألة ال مجال للمزايدة فيها النقل، احنا فقط طرحت أسئلة كثيرة 
في  عندنا  املحروقات  ارتفاع  أسباب  على  واملواطنين  املواطنات  عند 
املغرب، وكيقول كاين اللي ربطها بتعويم الدرهم، كيقول بأنه الدوالر 
طلع والدرهم نزل، كاينة مجموعة ديال األشياء اللي، هذا باإلضافة إلى 
أن هاد املسألة هادي تتعلق أيضا القدرة الشرائية املواطنات املواطنين، 
البرملانيين  تنير  أن  الحكومة  ودور  نسأل  أن  دورنا  الوزير  والسيد 

والبرملانيات وأيضا أن تنير املواطنات واملواطنين، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تي نشوف ياك ما كاين �ضي تعقيب إضافي، ما كاينش، أه كاين 
ّ
بال

فريق األصالة املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة، ما عندكمش الوقت 
لألسف الشديد، تفضل السيد الوزير.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

في األول، عمان ليصانص ألن  املعطيات ما بغيت نعطيها  بعض 
الديازال ممنوع 11.66 درهم، دكار السينغال 12 درهم، وديالنا، إذن 

كنقولو اآلن املشكل هو املنافسة اللي خصنا نحرصو عليها..

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، السؤال املوالي حول دعم القدرة 
من  املحترمين  والسادة  للسيدات  الجبلية  املناطق  لساكنة  الشرائية 

فريق األصالة املعاصرة، تفضل.

فان ئبافايسداهش ماص ب5ي:

السيد الوزير، في انتظار بلورة نموذج تنموي وطني يق�ضي بإحقاق 
الجبلية،  باملناطق  للتنمية  حقيقي  مناخ  خلق  عبر  املجالية  العدالة 
نسائلكم ما الذي قدمته الحكومة للمناطق الجبلية؟ هاته الساكنة 
استبشرت خيرا، من خالل خطاب صاحب الجاللة الذي شدد على دور 
الدولة والنخب السياسية من أجل التخفيف من معاناة سكان املناطق 
الجبلية، لكنها من جهة أخرى اكتوت بنيران عدم نجاعة سياستكم 
وسياسة  إقصائية  سياسة  املعاصرة  األصالة  فريق  في  نعتبرها  التي 
الحكومة  رئيس  السيد  تصريح  خالل  من  يتأكد  ما  وهو  الشعبية، 
الذي اكتفى بالقول أنه يتابع أوضاع املواطنين في املناطق التي تعرف 
تساقطات ثلجية، وهنا أيضا ال بد أن أستحضر صرختكم في جبال بني 
مالل خاصة في دائرة ماكاس وتيحونة إبان اإلنتخابات، إبان الحملة 
اإلنتخابية التي قلتم فيها للمواطنين أنه بمجرد بقائهم قاطنين بتلك 
املناطق، فيجب على الدولة أن تمنح ألف درهم لكل واحد منهم، لكل 

فرد، ما مدى التزامكم السيد الوزير بترجمة كالمكم على أرض الواقع 
بإعالن  تنتهي  انتخابية  أم هي مجرد فقاعات  اعتالء حكومتكم  منذ 
نتائج اإلنتخابات؟ ما مصير ضريبة التضامن التي فرضتموها قسرا على 
املواطنين، وعلى املوظفين وعلى التجار وعلى الشركات؟ ولم نر منها أي 
تضامن مع سكان املناطق الجبلية من خالل عبر دعم قدرتهم الشرائية؟ 
ما مصير صندوق التضامن بين الجهات الذي لم يعرف إلى حد اليوم 
أي نشاط وال أي عمل وال أي مساعدة أو دعم للقدرة الشرائية لسكان 
الجبال؟ مع مصير كل الصناديق التي تعج باملاليير وإن لم تقم بدعم 

القدرة الشرائية لسكان الجبال املناطق الجبلية كأولوية؟

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

أنا كنتأسف بزاف إيال كان برملاني ما عارفش آش كدير الحكومة، 
مؤسف جدا أن ما كاين والو وهاد 50 مليار باش خدامين منين إذن ما 

جايبين لها خبار، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا السؤال؟ ما كاينش تعقيب 
إضافي، ننتقل مباشرة إلى السؤال املوالي ما عندكمش ألن الوقت ديالكم 
ساال، نقطة نظام في التسيير راه كنشوف عندي عينية وشفت الرئيس 

وكنذاكر معه، نقطة نظام في التسيير تفضل.

فان ئبافايسدامحادافش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ةا
)نقطلانظ م(:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

باش  ديالكم  الواجب  ومن  كنسألوكم،  احنا  الوزير  السيد  احنا 
وتجاوبوا  ثانية  بنصف  تكتفيوا  باش  ولكن  الوزير  السيد  تنورونا 

وتحبسوا، شغلي هذا السيد الوزير شغلي هذا..

فايسدةارئييلافلجليل:

نقطة نظام في التسيير، إيال اسمحتي السيد الرئيس انتهى الوقت، 
نقطة نظام اللي عندي في النظام الداخلي عندي في تسيير الجلسة 
إيال اسمحتي السيد الوزير، إيال اسمحتوا تذكير بمقتضيات النظام 
الداخلي، نقطة نظام ملي كنعطيوها في رئاسة الجلسة كنعطيوها فقط 
في إطار التسيير، إيال ما كانتش في التسيير فهي خارج النظام الداخلي، 
السؤال املوالي ما�ضي انت اللي غتوريني شنو غندير، ما�ضي انت السيدة 
النائبة غتوريني شنو غندير أنا كنشتاغل هنا بالنظام الداخلي، السؤال 
املوالي آني عن اإلرتفاع الغير، ال ال واش غتبقاوا تغوتوا؟ تفضلوا ال ما 
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تورينيش شنو غندير أنا هنا رئيسة عندي النظام الداخلي كنشتغل به 
السيد الوزير، إيال اسمحتي السؤال املوالي، ال، ساليتي السيد الوزير 
ألن صافي ساال الوقت غتاخذ الوقت في األسئلة املوالية السؤال املوالي، 
ال إيال اسمحتوا راه عطيناك السيد الوزير التعقيب وعقب وقال شكرا 
رانا متبعة وكنعرف شنو كندير إيال اسمحتو الوقت كيتعطى في وقته، 
السيد الوزير يمكن ال وقع لك خلط ألن الناس تساال لهم الوقت في 
السؤال، ما بقاش الوقت في التعقيب، عطيتك تعقب قلتي 2 كلمات 
وقلتي انتهى، إذن أنت اآلن عندك أسئلة موالية، سؤال عن االرتفاع 
الفريق  النواب من  للسيدات والسادة  الغير مبرر ألسعار املحروقات 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب، شوية ديال الهدوء 

إيال اسمحتوا تفضل.

فان ئبافايسداعا5احجيبة:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

السيد الوزير كتعرفوا بأنه الثمن ديال املحروقات كيختلف من 
مدينة إلى أخرى في املناطق الفقيرة واملناطق النائية مع األسف اآلية 
مقلوبة أغلى من املراكز اللي فين كتعرف واحد الحركية اقتصادية، 
وبالتالي سؤالنا واش كاين �ضي إستراتيجية عند الحكومة باش تكون 
على األقل واحد الدمقرطة ديال األثمنة على املستوى الوطني؟ السؤال 
األول، السؤال الثاني ما عندكش ولكن بغيناك إيال عندك �ضي خبير 
األيامات  هاد  في  زوينين  خبيرات  عندهاش  ما  الحكومة  واخا  زوين 
على الكازوال املنهي، الناس ديال الطاكسيات، والناس مهنيين النقل 
كينتظروا �ضي قرار خصوصا بعد اإلضرابات واالضطرابات اللي عرفتها 

عدة مدن املستوى الوطني.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير في إطار الجواب.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

املازوط  ديال  النقل  كلفة  حول  وسئلت  عندكم  وجدة  في  كنا 
وليسانس لوجدة غير باش نخبرك كاين الناس اللي كيجيبوا ليصانص 
واملازوط من الناظور كاين جزء كيجي من املحمدية، من املفروض يكون 
الفرق في ثمن البيع بين اللي كيجي من املحمدية واللي كيجي من الناظور 
ألن كلفة الناظور أقل من كلفة املحمدية، احنا غادي نشوفوا غنرسل 
اللجنة لوجدة إن شاء هللا باش اللجنة إن شاء هللا باش نشوفو هاذ 
ال�ضي، النقطة الثانية خاصكم اليوم هاذو الناس اللي كيقولو الثمن 
ارتفع، املازوت l’essence في العالم تقريبا البرميل وصل 70 دوالر، اليوم 
63 فاصلة �ضي حاجة، إذن من املفروض فهاذ األسبوع خاص ينزل 
الثمن، احنا حاطيين هاذ ال�ضي، حاطيين السوق العاملية وحاضيين 
البيع وطنيا وإيال كان �ضي حاجة أنا أول واحد غادي يغوت، ألن هاذي 

ديال  واللجنة  الثقة،  فينا  تديرو  خاصكم  هذا  أمام هللا،  مسؤولية 
اإلستطالعية ديالكم احنا كنتعاونو معها، خاص تجيب ليكم التقرير 
وغتشوفو هاذ ال�ضي، احنا متعاونين في هاذ ال�ضي، ما عندناش مصالح 

خاصة صافي.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب في إطار التعقيب.

فان ئبافايسداعا5احجيبة:

السيد الوزير، غير على الكازوال املنهي راك نسيتي ما جاوبتيناش، 
أو بغينا باش تعرفو بأنه هاذ الثمن ألن ديما عندك واحد املقاربة شوية 
املازوت والدعم  اللي كيستفد من  الكاط هو  الكاط  عجيبة، عندك 
.alors الدعم كيم�ضي عند مول الكار ومول الكميو اللي كيجيب  que
البطاطا والشرائح املجتمع كلها كتضرر من الزيادة في املحروقات، ولهذا 
راه خاصكم ما �ضي اآللية هي لجنة استطالعية، ما عمر ما الحكومة 
أنتما  استطالعية،  لجنة  ديال  النتائج  تسنى  قراراتها حتى  كتاخذ  ما 
موجودين باش نتوما تراقبو، وأنتما تحملو املسؤولية إيال كان �ضي خلل 
في رفع األسعار وكنتمناو أنه الحكومة تقوم بهاذ الواجب، أما تسناو حتى 
تدير اللجنة االستطالعية العمل ديالها، وبالتالي أشنو هو الدور ديال 
الحكومة إيال نبقاو كل موضوع نحصلو فيه نديرو ليه لجنة استطالعية، 

هللا يخليكم هذا الواجب..

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل من تعقيب إضافي بخصوص 
هاذ السؤال، السيد الوزير عندك 2 ثواني تفضل.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

احنا عارفين شغالتنا ما يوريهم لينا حتى واحد.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السؤال املوالي عن إيال اسمحتو، ال وديا غيكونو فيه تعقيب 
على  وكتغوتو  قبيلة  دبا  إيوا  بهدوء،  غير  بهدوء،  غير  موالي  وتعقيب 
رئيسكم، هذا راه رئيسكم أنا راه غنعطيه، غير بهدوء، السيد الرئيس 

في التسيير تفضل .

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
)نقطلانظ م(:

عليك ضبط الجلسة، هذه الجلسة ديال مراقبة العمل الحكومي 
والجواب ديال السيد الوزير راه جينا هنا باش يقول لينا، ما�ضي ما�ضي 

شغلي.
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فايسدةارئييلافلجليل:

ال كيفاش بغيتيني نضبطها.

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
)نقطلانظ م(:

ال ألنه البد من التنبيه.

فايسدةارئييلافلجليل:

راه حتى النواب كيهضرو، ما نستتناش.

فان ئبافايسدانورافاد نامضس نارئيسافاف5يقافالستقالليا
)نقطلانظ م(:

ال الرئاسة عليها أن تنبه الوزراء السيدة الرئيسة، الرئاسة عليها أن 
تنبه وأن تسهر على..

فايسدةارئييلافلجليل:

حتى النواب كيقولو، أنا كنعرف فوقاش غنبه السيد الرئيس، انتهى 
الوقت إيال اسمحتي لي شكرا، هللا يخليكم، راه أنا كنسمع من الصباح 
النواب كيقولو داك�ضي اللي كيبغيو والحكومة تجيب، رئاسة الجلسة ما 
يمكنش لها تبقى تدخل في مضمون كالم النواب والحكومة، إيال دخلنا 
لهاذ ال�ضي راه ما غنسليوش، ألن راه حتى النواب كيقولو أو الحكومة 
تقول، احنا هنا كنديرو التسيير موضوعي ال ننحاز ال إلى هذا الطرف وال 
إلى هذا، إيال اسمحتي السيد الرئيس، هل من تعقيب إضافي؟ سلينا، 
alors سؤال عن إصالح منظومة اإلستهداف للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدانوالافان ص5ي:

السيد الوزير، يصعب الحديث عن الحماية اإلجتماعية، يصعب 
دون  السيا�ضي  اإلستقرار  عن  وال  االقتصادية  التنمية  عن  الحديث 
وكذلك  الفقيرة،  الفئات  الهشة،  الفئات  الحديث عن دعم وحماية 
الفئات املتوسطة، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن أشنو هي اإلجراءات 
اللي غتديرو من أجل تحسين، من أجل استهداف هاذ الفئات هاذو، 

وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا جواب السيد الوزير، تفضل.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

وحدة  مستقلة  البرامج  ديال  العدد  واحد  باللي  تعرفو  خاصكم 

على وحدة، منها صندوق املقاصة، منها مليون محفظة، منها تيسير، 
منها املطلقات وغيره، هذا تقريبا حوالي 20 مليار ديال الدرهم، واحنا 
مستعدين نعطيو 1000 درهم، راني قلتها ملليون عائلة هي 4 حتى ل 
5 داملليون املغاربة، منين يكون االستهداف عندنا الفلوس ديال هاذ 
ال�ضي، املشكل كملنا هاذ ال�ضي ديال diagnostique ديال هاذ ال�ضي 
ديال الدعم، ولكن مازال ما عندناش الوسائل ديال االستهداف عندنا 
الفلوس نعطيو لصحاب الجبل، ما�ضي املشكل دالفلوس، املشكل هو 
كنعطيوهم وكيديوهم الغالض، هذا هو املشكل، ما�ضي الفلوس اللي ما 
كاينينش، ما�ضي الفلوس اللي ما كاينينش، هما ما تيوصلوش راه تقال، 

اليهم، الغالض معروفين، الغالض معروفين...
ّ
ما تيوصلوش ملـــ

فايسدةارئييلافلجليل:

ودابا ايال سمحتو، بالتي السيد الوزير، ايوا دابا، دابا ما يمكنش.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

وليتي كوميسير تقول لي شكون؟ ويلي شنو هاد ال�ضي؟ مزيان.

فايسدةارئييلافلجليل:

وخليو السيد الوزير يتكلم، ايال سمحتو، قبيال قلتو ما ن..، ال، غير 

بالتي، بالتي السيد الوزير باش نعطيك الوقت ديالك، حتى تسالي هاد، 

اشنو بغيتو بالضبط السادة النواب؟ تفضل السيد الوزير، تفضل راه 

اعطيناك الوقت ديالك، تفضل.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

تنقول أن هاد الدعم ما�ضي مشكل الفلوس مليون عائلة 1000 

درهم املعدل هي 12 مليار ديال الدرهم، عندنا أكثر من 20 مليار، إذن 

املشكل هو فينا هو هاد الفقير ملن نعطيو؟ اإلستهداف تجينا بديناه، ما 

تبداش قبل اشنو غادي ندير لكم، خصنا نكونو واقعيين، راه احنا في 

مؤسسة برملانية، خصنا ما نقولوش للمواطن نغلطوه، احنا خدامين 

تنديرو اإلستهداف ودرنا التحليل ديال كل les.fillets ها هما عندهم 

اللي بغاهم نجيبهم نجي عندكم للجنة نعرض لكم هاد ال�ضي، الخدمة 

اشنو دايرين وفين وصلنا، راه ما�ضي في 3 دقايق اللي غادي نجاوبكم، 

ايال جيت نعرض غير هاد ال�ضي خصني 5 دقايق، إذن أنا مستعد نجي 

اكرو فهاد ال�ضي ديال الدعم فين يم�ضي، راه ما�ضي 
ّ
عندكم للجنة ونذ

الفقير اللي عندو 100 بوطة في النهار تيستعمل بها يجبد من البير، راه 

ما�ضي الفقير، هادو تيديوهم، ولكن ما يمكنش نقتل الفالحة ألن حتا 

هو مخدم 10 وال 15 واحد.
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فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب، تعقيب عند 
فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداعبداهللااه مل:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

والسيد  الرئيسة  السيدة  السؤال  اللي طرحنا  الغالض  هذا  على 
الوزير املحترم، النتائج الرئيسية لخريطة الفقر املتعددة األبعاد، السيد 
الوزير، نتاع سنة 2014 كتبين بأنه الفقر النقدي والهشاشة موجودة 
في الشمال الشرقي نتاع الجهة والجنوب الشرقي، واللي كيستافد، مع 
األسف الشديد من الدعم املالي املوجه للمواد الغدائية لغاز البوطان 
باملغرب كيستافدو منو هاد الغالض حوالي %20 من األسر، اللي غليضة 
13 و20%  بين  إال  ما كيستافدو  الفقراء  في حين  اللي كتستفد،  هي 
من األسر املعوزة، نعم السيد الوزير هاد الفئة الفقيرة والهشة والتي 
تستفيد كذلك من صندوق التماسك اإلجتماعي خاص التفاتة لهاد 
الصندوق التماسك اإلجتماعي، اللي مع األسف الشديد االعتمادات 
غير املبرمجة كتفوق 10 ماليير تاع الدرهم إلى حدود 2016، إذن ال بد من 
أننا نفكرو باش هذه اإلستدامة نتاع هاد املوارد املالية باش يستافدو 
الوزير  السيد  كنتم  إذا  إذن  الهشة،  الفئات  وهاد  الفقراء  هاد  منو 
للفئات  الثقة في ذلك، تريدون اإلستهداف املباشر  لنا  املحترم واحنا 
الهشة والفقيرة، إذن كل القطاعات وكل السياسات العمومية وعلى 

رأسها وزارة اإلقتصاد املالية خاصها تنخرط في نفس اإلتجاه.

وفي األخير، نختم ألن الفقر ما�ضي �ضي حاجة عيب وهاد الفقراء حتا 
هما عندهم العزة وعندهم النفس، وواحد البيت شعري في الحقيقة 
كيلخص هاد الفقراء كيقول: وما الفقر عيبا ما تجّمل أهله ولم يسألوا 
إلى مداواة دائه وال عيب إال عيب من يملك الغنى )أي الغالض( ويمنع 

أهل الفقر فضل ثرائه.

فايسدةارئييلافلجليل:

تعقيب  السؤال؟  هذا  بخصوص  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 
إضافي، بالتي نشوف، فريق العدالة التنمية، تفضل.

فان ئبافايسداعبداهللاابو فنو:

السيد الوزير، هاد الحكومة دارت واحد l’agenda ديال اإلصالح، 
بغينا تعطيونا التواريخ ديالها؟ شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل يفترض كان طلب باش نرجعو لآلخر، تفضل السيد النائب، 
فريق التجمع الدستوري.

فان ئبافايسدامصطفىاب  ت س:

التجمع  ديال  املوقف  على  نأكد  ما  بد  ال  املحترم،  الوزير  السيد 
الدستوري بخصوص االستهداف اللي هو من أحد املطالب اللي دافعنا 
عليها، تنقولوا بأن ضروري نستهدفو الفئات املعوزة والفقراء ولكن عبر 
ماذا؟ عبر سياسة عمومية مندمجة السيد الوزير. ما يمكنش أننا اليوم 
نتكلمو نبداو نقسمو في املجتمع ولكن ما عندناش واحد الرؤية اللي هي 
واضحة، خاص سياسة عمومية مندمجة، ثم ما نخليوش هاد الفقراء 
يعني نخليوهم غيرباش يعيشو خصنا سياسة  نبقاو فقط  كخزان و 
عمومية باش نخرجوهم من الخانة ديال الفقر، إذن هذا خاص واحد 
الفقر  باش يخرجو من خانة  الحكومة كامل  ديال  سياسة مندمجة 

ويقدرو أنهم يكونوا في وضعية أحسن، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر ؟ تفضل السيد الوزير تفضل.

فايسدالحينافادف ىي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اشؤ نافاع ملا فلحك مل:

فهاد  الفقر  يبقى  خصوش  ما  املحترم،  النائب  السيد  معاك  أنا 
البالد ألن كاين �ضي عايش و�ضي عايش غير بالفقر واللي كيغوتو اآلن، 
ملي كنقولو خصنا نحيدو صندوق املقاصة، ما�ضي الفقراء، ألن الفقراء 
عارفين راسهم غادي يستافدو، راه �ضي بعضين آخرين السيد النائب 
املحترم، هما اللي كيغوتو، ألن غدا غتحيد لهم هديك الرضاعة، إذن 
حنا هاد الفقراء هما الهدف ديالنا، هما نحاربو الفقر وما يبقاش الفقر 
في هاد البالد وخصنا نستعدو جاية واحد املوجة ديال املواطنين الللي 
غادي يوصلو لواحد السن ما عندو تقاعد مسكين، هاد ال�ضي غادي 
يكبر، وهاد ال�ضي فين خدامين حنا ما�ضي فقط لهاد الجيل اللي كاين، 
كاين األجيال اللي جاية، إذن خصنا نتعاونو، أنا مستعد نجي عندكم 

للجنة راه مشكل كبير غنعانيو منو، ما يمكنش يبقى الفقر.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا لكم السيد الوزير على إجابتكم على األسئلة املدرجة في هذه 
الجلسة. ننتقل مباشرة إلى القطاع املكلف بالتنمية املستدامة نرحب 
بالسيدة كاتبة الدولة، عندنا أربع أسئلة: السؤال األول عن النهوض 
التنمية،  العدالة  النواب من فريق  السادة  للسيدات  البيئي  بالشأن 

تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداحينافلح رس:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيدة الوزيرة، عن إستراتيجياتكم للنهوض بالشأن البيئي باملغرب 
نسائلكم؟ شكرا.
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فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيدة الوزيرة.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

شكرا السيد النائب املحترم على طرحك هذا السؤال اللي كيتطرح 
حقيقة في سياق خاص جدا، وهو أن اليوم بالدنا كتعيش، كما هو 
البلدان، على مؤشرات واقعية حقيقية  للعديد من  بالنسبة  الشأن 
كيعرفوها وعرفوها في هاد املوسم املواطنين جميعا واملواطنات، هي 
مؤشرات حقيقة التغير املناخي، العواصف الثلجية اللي عرفتها بالدنا 
اليوم، كتقول أننا دخلنا لواحد الحلقة اللي خصنا نتعاملو معها في إطار 
اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة التي اعتمدت من طرف جاللة 
امللك باملجلس الوزاري، والذي نحن اليوم في إطار التفعيل القطاعي 

وكذلك الترابي لهذه اإلستراتيجية، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداملوىامه5يل:

السيدة الوزيرة املحترمة، من خالل قراءة متأنية ملا جاء في القانون 
اإلطار رقم 96.12، بمثابة امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة، 
مهام  على  مقصورة  تعد  لم  باملغرب  البيئة  سياسة  أن  نستخلص 
قطاعية ذات تنزيل عمودي، بل أصبحت سياسة ذات امتداد أفقي، 
املجالية.  العمل  برامج  وكل  الحكومية  القطاعات  كل  معها  تتقاطع 
لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التنزيل العملي لكل ما جاء في هذه 

القانون لتفعيل امليثاق، ومدى احترام مبادئ هذا األخير من طرف:

وتفعيل  البرمجة  مؤشرات  خالل  من  العمومية  السلطات  أوال- 
السياسات وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية للبيئة، وكذلك آليات 

املؤسساتية واملالية التنفيذية وتتبعها ومراقبتها؛

ثانيا- من طرف الجماعات املحلية ومدى إدماجها للبعد البيئي في 
مخططاتها وبرمجها التنموية كآليات بؤرية للتنمية املجالية كتعميم 

تثمين ومعالجة النفايات؛

الجادة  برغبتهم  وقياسا  االقتصاديين  الفاعلين  طرف  من  ثالثا- 
في االنخراط في سياسة بيئة واعدة ومنتجة، وخاصة الشركات ذات 
منسوب الثلوت العالي كاملجمع الشريف للفوسفاط، وشركات إنتاج 

اإلسمنت وشركات الصناعة التحويلية؛

الحكومية  غير  والجمعيات  املدني  املجتمع  طرف  من  رابعا- 
واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل اإلنخراط الفعلي لألشخاص 

الطبيعيين والجمعيات في دينامية تشجيع السلوكيات املحافظة على 
البيئة والترافع عليها ومن أجلها وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضلي  السؤال؟  هذا  بخصوص  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 
السيدة الوزيرة.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

كما قلت السيد النائب املحترم، هو أننا اليوم كنشتغلوا في إطار تنزيل 
اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة أشنا هي هاد اإلستراتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة هو كيفاش ممكن أن نعبئ كل القطاعات 
ذات الصلة بالسياسة البيئية بالرهانات املناخية من أجل أن نحقق 

التوازن بين املعادلة االقتصادية واملعادلة البيئية والرهانات املناخية.

اليوم عندنا 22 مخطط قطاعي ملا يتعلق بكل قطاع قطاع كيفاش 
للتنمية املستدامة كيفاش ممكن نعاودوا نعززوا  ينزل اإلستراتيجية 
باش  احنا كنشتغلوا  اللي  للنفايات  الوطني  البرنامج  البرامج  كل هاد 
تولي عندنا 50 ديالي املركز ما�ضي مطارح مراكز ديال التثمين ثم كيفاش 
ممكن نعززوا كذلك البرنامج الوطني لتطهير السائل باإلضافة إلى أننا 
نشتغل اليوم على املستوى الترابي تكون عندنا مخططات جهوية ترابية 
ديال التنمية املستدامة في كل جهة جهة غانحددوا في الجهة األولويات 
في كل جهة جهة باش نشتغلوا بالتالي اليوم عندنا مخطط فيما يتعلق 4 
جهات هي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة-الدار البيضاء -سطات وفاس- 
مكناس- مراكش -آسفي كما سيتم، هذه درناها في 2017 غيتبرمج في 
2018 و2019 الجهات اللي باقية على أساس أننا غادي نشوفوا كيفاش 

كتقاطع هاد املخططات مع املخططات التنموية.

فايسدةارئييلافلجليل:

املرجان  مادة  الزيتون  زيت  نفايات  مخاطر  عن  املوالي  السؤال 
تفضل  االستقاللي  الفريق  من  والنائبات  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة.

فان ئبلافايسدةاعبللابوزك5ي:

فايسدةافا5ئييل،

املقذوفات  البيئية هي  امللوثات  الدولة، من أخطر  كاتبة  السيدة 
السائلة ملعاصر الزيتون، ما هي التدابير املتخذة ملعالجة هذه اآلفة في 

أقرب اآلجال؟ وشكرا.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

السيدة النائبة املحترمة كيف ما قلتي أن هذا إشكال ما كيمسش 
فقط إشكال التلوث البيئي ولكن كيمس التلوث ديال أهم مورد اللي 
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هو املورد املائي، وبالتالي اليوم احنا بغينا نتاقلوا من برامج ومن بعد 
املبادرات إلى منظومة مستدامة، وهي أننا في إطار توقيع اتفاقية بين 
مجموعة من الوزارات من أجل أن يشتغلوا على تثمين هاد املادة ديال 
الفيتور وديال كذلك بقايا الزيتون من أجل استدامة هاد املنظومة 
ديال مكافحة التلوث باش نمشيوا في البرنامج ديال التنموي وكذلك 

باش ينخرط بالدنا نحو اإلقتصاد األخضر، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

فان ئبلافايسدةاعبللابوزك5ي:

وضعاته  التصور  هذا  سمعنا   2013 منذ  الدولة  كاتبة  السيدة 
الحكومة كإستراتيجية في العمل ديالها، ولكن لألسف أن في كل سنة 
السامة مما يجعل  املقذوفات  تنامي حجم هذه  الواقع يكشف عن 
مكناس  مثال  لغم  فوق  الزيتون  تنتج  التي  املناطق  في  البيئي  النظام 
حسب  الزيتون  ثمرة  أن  أتعلمون  الوزيرة  السيدة  ديالها،  والنواحي 
الخبراء فيها 45 % ديال الفيتور وفيها 30 % ديال املرجان، إيال تضاف 
لها ألف لتر من املاء لكل طن من الزيتون عند عملية العصرتستخلص 
في األخير 3 داآلالف لتر من املرجان القاتل للعديد من العناصر املكونة 
للبيئة، املؤسف أن األجهزة املسؤولة تظل صامتة أمام هذه الجريمة 

املرتكبة، وضد البيئة وضد عند أي تدبير مائي ووقائي ومعقلن للحد من 

اعتبار استخراج زيت الزيتون واستغالل صناعة ملوثة باملغرب. فماذا 

عن اللجن اإلقليمية؟ ماذا عن عملية التحسيس؟...

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، كاين تعقيب إضافي بخصوص 

هذا السؤال؟ تفضلي السيدة الوزيرة تفضلي.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

النائبة املحترمة أنا قلت لك بحرا كنبلوروا وهذا عمليا واحد اآللية 

مستدامة اللي هي غنديروا هاد املنظومة اللي هي قيد التوقيع، وبالتالي 

ما�ضي في 2013، حنا دابا بقى لنا التوقيع ديال 3 د الوزارات اللي هي اللي 

هي وزارة الفالحة والصيد البحري، التنمية القروية واملياه والغابات، 

للتنمية  الدولة  وكتابة  والتجارة  الصناعة  وزارة  الداخلية  وزارة 

املستدامة، في إطار التوقيع، وبالتالي هادي آلية باش ما نمشيوش غير 

في املبادرات اللي أصال أثبتت املحدودية ديالها، مع أننا عندنا واحد 

امليكانيزم ديال مكافحة التلوث اللي بلغنا فيه اليوم %40 من كلفة 

مشاريع التأهيل ومكافحة التلوث..

فايسدةارئييلافلجليل:

العادمة  املياه  مشكل  عن  املوالي  السؤال  الوقت،  انتهى  شكرا، 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة، 

تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداعبدافاه ىيافاش5يكل:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن رؤية الحكومة املرتبطة بمعالجة 
مشكل املياه العادمة بالعالم القروي؟

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

شكرا النائب املحترم، الحكومة تباشر بجدية، بموضوعية، بعملية، 
هذا الورش الواعد في بالدنا اللي غيعزز واحد املكسب اللي هو البرنامج 

الوطني للتطهير السائل في العالم الحضري.

فايسدةارئييلافلجليل:

التعقيب.

فان ئبافايسداعبدافاه ىيافاش5يكل:

السيد كاتب الدولة، هناك مشاكل اللي كيعاني منها العالم القروي 
في هاد املياه العادمة. وأخص بالذكر واحد العدد ديال الجماعات في 
إقليم الفقيه بن صالح، يعني هاد املياه اللي هي أوال أرض فالحية، وكلها 
هاد املياه كتم�ضي لهاد األرض الفالحية، وكذلك كاين واحد النهر اللي 
هو أم الربيع اللي كيمشيو لو كلو هاد املياه العادمة كتم�ضي لهاد النهر. 
كذلك السيدة كاتبة الدولة، وهو مشكل مطروح آخر عن واحد املعامل 
الدواوير، ويعني  البقايا ديالهم وكتدوز على بعض  اللي كيخويو هاد 

كتخلق أضرار ال للساكنة وال للفالحة.

إذن كنطلبو السيدة كاتبة الدولة، البد ما تكون واحد املخطط 
ديالكم اللي يفك املشاكل ديال هاد املياه، وتدارواحد املحطة ديال 
املعالجة، وكاين بعض الجماعات دابا اللي قاموا بهاد العمل ديالهم 
ولكن تيطلقو هاد املياه ديالهم لجماعات أخرى، يعني احنا كنطلبو باش 
تكون واحد محطات املعالجة موحدة، يعني ما بين 3 د الجماعات أو 4 
الجماعات، وكذلك هذه املياه تعاود تستعمل، كاين عندنا الفوسفاط 
في الفقيه بنصالح، راه كيم�ضي بنقل املياه إيال كانو يستعملو هذا في 

الفوسفاط، وشكرا السيدة الوزيرة.

فايسدةارئييلافلجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة الوزيرة.
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فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

بالفعل السيد النائب املحترم، هو اليوم عندنا تحدي هوأن يشمل 
التطهير السائل العالم القروي، خاصة وأن ما غنشتغلوش غير على 
تطهير السائل، ولكن كذلك حتى استعمال املياه العادمة فيما يتعلق 
بالسقي، وهذا هو البرنامج اللي هو أصال في طور..، في الحقيقة ممكن 
أن أعلن على أننا في طور املصادقة النهائية على برنامج جديد، اللي هو 
جديد، ولكن في منظومته على أساس أن يشمل العالم القروي تطهير 
السائل، بحيث أن هاد العالم غادي يستهدف 1200 مركز قروي، هو 
هاد البرنامج كيضم 3 ديال البرامج اللي كانت أصال، هي البرنامج الوطني 
لتطهير السائل في العالم القروي والبرنامج ديال معالجة املياه العادمة، 
وكذلك هاد البرنامج تم اإلعداد له في عدة اجتماعات بشكل مندمج 
وتشاركي من عدة وزارات: وزارة الفالحة، الداخلية، كاتبة الدولة املكلفة 
باملاء، وكتابة الدولة للتنمية املستدامة، في طور املصادقة النهائية وإن 
شاء هللا غادي يعززهاد البرنامج، ثم أهم حاجة غيحافظ على املوارد 
يمكننا  غادي  باإلضافة  املناخي،  التغيير  ديال  اإلشكالية  أمام  املائية 
كذلك  النسبة  وفي   ،200 إلى  املعالجة  ديال  118 محطة  من  ننتقلو 
د النسبة ديال اإلنتقال من الرفع من نسبة إستعمال املياه العادمة 
بحيث غنتاقولو من %44 إلى %60 وفي الحقيقة غادي يكون ربح كثير 

خاصة فيما يتعلق بسقي املساحات الخضراء.

فايسدةارئييلافلجليل:

املطارح  عن  آني  سؤال  هو  املوالي  السؤال  الوقت،  انتهى  شكرا 
والسادة  للسيدات  والشبه حضرية  الحضرية  بالجماعات  العمومية 

نواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدابوسله مافاديش:

شك5فافايسدافا5ئييل،

السيدة الوزيرة، تشكو العديد من املدن والحواضر املغربية كمدينة 
القنيطرة، مدينة الدار البيضاء وغيرهما من ضعف مواكبة املطارح 
القفزة  من  وكذلك  الحواضر،  هذه  تعرفه  الذي  للتطور  العمومية 
النوعية التي عرفتها بالدنا في تطوير منظومة البيئة وكذلك الوعي املتنامي 
السيدة  نسائلكم  لذلك  البيئة،  على  الحفاظ  بأهمية  املواطن  لدى 
الوزيرة عن التدابير واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للمساهمة إلى 
جانب الجماعات الترابية املعنية في تأهيل وتوسيع املطارح العمومية 
واملستقبل  للحاضر  تطورا ومالءمة  أكثر  لها  بدائل  إيجاد  أو  القائمة 

القريب واملتوسط مدينة القنيطرة نموذجا؟

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

شك5فافايسدافان ئبافملحتبم،

هو يجب أن أوال اإلقرار بأن الحمد هلل بالدنا لها واحد املكسب اللي 
هو البرنامج الوطني لتدبير النفايات اللي وصلنا في املهنية وفي الجمع ديال 
النفايات إلى %80، اليوم السؤال املطروح واش غنبقاو نطمرو النفايات 
اللي هو اليوم في العالم ذهب؟ أنا كنقول ذهب كندفنو الذهب، لهذا 
اليوم اشتغلنا بآليتين درنا البرمجة والتخطيط، اليوم عندنا مخطط 
على أساس أن 3 ديال املراكز فقط اللي هي ديال التتميم غنشيو ل50 
مركز وبالتالي هذا عمل تشاركي على املستوى الحكومي ما�ضي فيه غير 
حنايا، وكذلك مستوى تشاركي مع الجماعات الترابية باش نوصلو لهاذ 
إن شاء هللا ال اإلشكالية ديال القنيطرة، الدار البيضاء، مجموعة ديال 
اإلشكاليات على الصعيد باش نعززو املكاسب ومنها كذلك نقلصو واحد 
اإلشكاالت اللي كاينة بيئية على املستوى الترابي، درنا مواكبة تقنية 
على املستوى الوطني وعلى املستوى الجهوي، مكاتب دراسات غتواكب 
الجماعات الترابية باش نسرعو هاذ املخطط يتنجز ونمشيو ما نبقاوش 
ندفنو النفايات ما نبقاوش ندفنو النفايات، النفايات اللي هي ذهب اللي 

العالم كلو وصل أنه يستثمرها وتولي واحد الورش..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفضل.

فان ئبافايسدابوسله مافاديش:

شك5فافايسدةافاوزي5ة،

أنا غير نبغي نأكد بأن هاذ املوضوع ما�ضي أول مرة تيثارفي هاذ القبة، 
األهمية ديالو، اليوم ديال هاذ السؤال هو أنه العدد ديال املدن اآلن 
تتعاني من مشكل ديال العقار باش توجد بدائل لهاذيك املطارح اللي 
عندها، هذا هو املشكل الحقيقي والحكومة البد أنها تبذل مجهودات 
إضافية ألن املدن العدد ديال الجماعات اليوم واقعين في مأزق مدينة 
القنيطرة عندها مأزق حاليا ما عندهاش مطرح جديد أرا�ضي ديال 
فوق  املطارح  هاذ  وجود  يرفضون  الحقوق  ذوي  الساللية  الجماعة 
هي  حتى  كذلك  والغابات  املياه  املطارح؟  هاذ  غيّدارو  فين  أراضيهم، 

تترفض.

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في هاد السؤال 
هذا؟ تفضلي السيدة الوزيرة، أه ما عندكش الوقت، انتهى، معذرة، 
شكرا لك على مساهمتك في هذه الجلسة، ننتقل مباشرة إلى القطاع 
املكلف بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي في ثالث أسئلة نرحب 
املشاركين  انتقاء  معايير  عن  األول سؤال  السؤال  الوزيرة،  بالسيدة 
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واملشاركات من الصانعين والصانعات في املعارض الوطنية والدولية 
السيداتو السادة نواب فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدامحادامع  ط:

الصانعين  من  كثير  يشتكي  املحترمة،  الدولة  كاتبة  السيدة 
والصانعات من عدم انتقائهم من طرف مؤسسة دار الصانع للمشاركة 
الدولة  كاتبة  السيدة  نسائلكم  لذا  والوطنية،  الدولية  املعارض  في 
املحترمة عن املعايير املعتمدة النتقاء املشاركين واملشاركات في املعارض 

الدولية والوطنية؟ وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة الجواب.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
 فاتناسلافمليتدفملافملكلفلاب اتناسلافمليتدفمل:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

شك5فافايسدافان ئبافملحتبم،

أوال، ال يمكن أن نتحدث عن..

فايسدةارئييلافلجليل:

اعمل الصوت السيدة الوزيرة، أو ال غير هداك ما خدامش، شوفو 
لها التوقيت، تفضل.

فايس حلا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فملصلي،ا لاسللا فايسدةا
فاللتا عيا فاتقلسد لا فالقتص ىا فلجويا فاصن علا  فانقلا

فملكلفلاب اصن علافاتقلسد لا فالقتص ىافاللتا عي:

قلت شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أوال- ما يمكن 
لناش نتكلموا على معارض، يعني، املعارض فيها أنواع، كاينة معارض 
اللي كتنظم على املستوى الوطني واللي كتّدار بشراكة مع الغرف، واللي 
فيها مجموعة ديال املعايير وفيها مجموعة ديال الشروط، وكاين معايير 
اللي كتنظم على املستوى الدولي كتكون معارض مهنية، معارض تجارية 
اللي فيها، يعني، يتم فيها حجز األماكن وفق معايير وفق شروط عادة ما 
تنظمها الجهة اللي كتنظم هاد املعرض، وكاين معارض، يعني، معروفة 
على املستوى الدولي اللي هي تحوالت إلى محطات سنوية، يعني، تتم 
املشاركة فيها وهاد املعارض كيفما كتعرفوا التجارية واملهنية كيكون 
فيها أداءات، كيكون فيها أداءات، كتفّرق ما بين 80 % اللي كتأديها 
بالنسبة  والعارض،  للمشارك  نسبة  كيأديها  اللي  و20%  الصانع  دار 
اإلستجابة  تتم  الطلبات  جميع  علمي،  حسب  الوطنية،  للمعارض 
النائب، كيتجه  السيد  ديالكم  السؤال  املعارض، يمكن   ،100% لها 
إلى نوع آخر اللي هو األسابيع الثقافية اللي كتنظم، أسابيع الصناعة 

التقليدية في الخارج، هذه أسابيع كتنظم في إطار صفقات وأن الشركة 
اللي كتحضر الصفقات هي اللي كتاخذ العارضين وفق شروط معينة 
وفق يعني دفتر تحمالت معين من أجل ضمان نجاح املعرض، فإذن ما 
يمكن لناش نتكلموا على معارض الصناعة التقليدية بشكل عام، ولكن 
ال بد أن نحدد كل نوع من هاد األنواع وفي كل نوع كاين، يعني، بالنسبة 
الوطنية،  املعارض  في  املشاركة  %100 طلبات اإلجابة على ديال  لنا 
أنها  واجب   20% الغرف  كتنظمها  اللي  الوطنية  املعارض  وباملناسبة 

تكون للعالم القروي، %20 للنساء و%30 للتعاونيات.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب، السيد النائب.

فان ئبافايسدا ونسابنيلسا ن:

شكرا للسيدة الوزيرة على هاد جواب، إذا كان دور نائب األغلبية هو 
تثمين مجهودات الحكومة وهذا من األعراف البرملانية السائدة، ولكن 
هذا ال يمنعنا من إثارة بعض املالحظات، السؤال يتعلق بما يسمى بين 
قوسين وما يتعارف عليه الصناع بأنه معارض وكتقوم بها دار الصانع 
 24 العدد  تيبلغ  واللي  ديالها،  اإللكترونية  البوابة  في  منشورة  واللي 
محطة بالضبط، واللي ضمن البوابة يوجد كذلك شروط الحصول 

على اإلنخراط بين قوسين في هاد التظاهرات اللي هي دولية اللي في 

اليابان وفي أمريكا إلى غير ذلك، احنا خصنا نميزو بين، إيال كنا بغينا 

ندعمو الصانع التقليدي بمعنى الصانع املبدع وبين مقاولة الصناعة 
التقليدية، واللي إيال اعتبرنها مقاوالت يمكن نصنفوها مقاوالت كبرى 

اللي تدير منتوج الصناعة التقليدية ولكن خاضعة لواحد النظام ديال 

املقاوالت منظم، ولكن احنا نبحث اليوم على دعم الصانع التقليدي 

املبدع، وبالتالي هذا دار الصانع كمؤسسة عمومية عندها دعم ديال 

الدولة من املفروض أنها تهتم بهاد الصانع املبدع وتوفر ليه الظروف: 

أوال التعريف باملنتوج ديالو ألنه ملي تتعرف به تتعرف باملغرب كدولة 

وكحضارة، وكذلك تعريف باإلبداع ديالو، ليس املقاولة التجارية اللي 

تتبحث على التصدير واللي تتستغل بعض ظروف الصناع التقليديين 

واحنا في مدينة مراكش هاد املشكل نعاني منه يوميا ألنه دار..، خلي 

عليك املعارض ديال الغرف هذا راه املنهي تينظموه املهنيين بيناتهم، 

نحن نحن نتحدث على دور دار الصانع كمؤسسة عمومية لها تمويل 

عمومي واللي خاصها تهدف املحافظة على إبداع الصانع، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي 

إيال  النائب  السيد  عند  إضافي  تعقيب  لنا  اسمح  الوزيرة،  السيدة 

اسمحتي.
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فان ئبافايسدامصطفىازيتي:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيدة كاتبة الدولة املحترمة، الصناع التقليديين بإقليم فكيك 
كتبدع  ونشيطة  مميزة  تعاونية   40 من  أكثر  التهميش  من  كيعانيو 
الزرابي، السلهام، الجالبة، وأزير، والحلفة وزيد عليها حتى التمور ما 
كتشاركوهم ال في معارض وطنية وال دولية، كنطلبوا منكم السيدة كاتبة 

الدولة الدعم والتشجيع لهاد الشريحة والساكنة ديال إقليم فكيك.

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت، شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

فايس حلا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فملصلي،ا لاسللا فايسدةا
فاللتا عيا فاتقلسد لا فالقتص ىا فلجويا فاصن علا  فانقلا

فملكلفلاب اصن علافاتقلسد لا فالقتص ىافاللتا عي:

شكرا السيد النائب املحترم، هو دار الصانع نعم فيه من ضمن 
مهامها هو الترويج وتسويق املنتوجات الصناعة التقليدية، طبعا اليوم 
الترويج نحن بصدد التفكير في تطوير الترويج ألن املعارض في حد ذاتها 
هي كتبقى واحد اآللية من آليات الترويج وال يمكن التعويل عليها يعني 
كاين  اليوم  التقليدية،  الصناعة  ملنتوج  نروجوا  باش  بأننا  لوحدها 
التفكير بل كاين برنامج لتطوير التسويق اإللكتروني، نحن نريد التسويق 
يعني تطوير التسويق اإللكتروني واللي بدا فيه عمل وعمل جدي اللي إن 

شاء هللا غادي تبان الثمار ديال قريبا.

الجماعات  مع  نشتغل  نحن  دائمة،  معارض  هي  األخرى  املسألة 
لتوفير معارض دائمة ألنه ال يعقل أن املعرض كيكون رغم  الترابية 
يعني  إلى  مدعويين  اليوم  احنا  محدود،  كيكون  ولكن  ديالو  األهمية 
بشراكة مع مختلف الفاعلين املحليين ملقاربة جديدة تقوم على معارض 
دائمة، وطبعا املعارض الدائمة غادي تمكن مزيد من الترويج، مزيد من 
التسويق، مزيد من التعريف بإبداعات الصانع التقليدي أنه الصانع 

التقليدي بالنسبة املعارض املهنية والتجارية.

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة شكرا، السؤال املوالي عن منظومة 
تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني للسيدات والسادة النواب من 

فريق التجمع الدستوري، تفضل.

فان ئبافايسداخ ادافاشن ق:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

االقتصاد  لتأهيل منظومة  املتخذة  التدابير واإلجراءات  أهم  عن 
االجتماعي والتضامني نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة؟

فايسدةارئييلافلجليل:

الجواب.

فايس حلا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فملصلي،ا لاسللا فايسدةا
فاللتا عيا فاتقلسد لا فالقتص ىا فلجويا فاصن علا  فانقلا

فملكلفلاب اصن علافاتقلسد لا فالقتص ىافاللتا عي:

أوال موضوع االقتصاد االجتماعي والتضامني هذا موضوع مهم ومهم 
جدا، واليوم ينبغي أن يعني أن نعلم جميعا أنه يوفر أنه في العالم اليوم 
العام  القطاع  بعد  ثالثا  بديال  يعتبر  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
والقطاع الخاص البديل الثالث والبديل املعول عليه والبديل الواعد 
لخلق الثروة إلنتاج مناصب الشغل خاصة بالنسبة للشباب وبالنسبة 
للنساء واالقتصاد االجتماعي والتضامني، بلدنا والحمد هلل نتوفر على 
رصيد مهم من الناحية الثقافية من الناحية القيمية نتوفر على خلفية 
في  اليوم  نتوفر  ثقافية مهمة االقتصاد االجتماعي والتضامني، طبعا 
الحصيلة 20 ألف تعاونية أكثر من 520 ألف متعاون رقم مهم، ولكن 
بالنسبة لي يمكن أن تكون لدينا أرقام أكثر بحيث أن يرتفع نسبة يعني 
املساهمة في الناتج الداخلي الخام ترتفع وطبعا االقتصاد االجتماعي 
والتضامني اليوم أهم اإلجراءات هو إخراج القانون 112.12 والتمديد، 
ألن كتعرفوا أنه كان مشكل في اآلجل اليوم أضفنا تمديد وهاد التمديد 
بمقتضاه الجمعيات والتعاونيات خاصة التعاونيات كيمكن لها يعني 
تشتغل وتالءم القوانين ديالها، كذلك هناك االشتغال على القانون 
اإلطار، القانون اإلطار مهم نتمنى أن له في بالدنا نوليو من الدول اللي 

عندها قانون إطار منظم االقتصاد االجتماعي والتضامني.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

فان ئبافايسداخ ادافاشن ق:

الدولة على تعقيبكم، نثمن مجهودات  شكرا لكم السيدة كاتبة 
اليوم على أن  الكل مجمع  في هاد املجال، صراحة  بها  اللي تقومون 
االقتصاد االجتماعي يعتبر دعامة أساسية إلى جانب كل من القطاع 
الهشاشة  ملحاربة  فعالة  آلية  كذلك  ويعتبر  الخاص،  والقطاع  العام 
والفقر والتفاوتات املجالية واالجتماعية ما كتشوفوش السيدة كاتبة 
الدولة أنه هناك تأخر ما في إخراج القانون اإلطار املنظم لهاد املنظومة 
ككل، ما كتشوفوش كذلك أنه لحد اآلن ما عندكمش تعريف دقيق 
أبرز  هي  وما  ديالو  األساسية  واملكونات  االجتماعي  االقتصاد  ملفهوم 
املعالم ديال االستراتيجية اللي أنتم بصدد القيام بها؟ وهل تم تحقيق 
أهداف استراتيجية 2007-2015؟ بالدنا اليوم تواجه تحديات كبرى 
في مجال اإلدماج االجتماعي واإلدماج الترابي والبد من استحضار هاد 
املنظومة إليجاد حلول لهاد املشاكل االجتماعية، فالعديد من الدول 
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الرائدة في هاد املجال استطاعت توجد حلول من خالل هاد املنظومة 
االقتصادية، السؤال املطروح اليوم أين نحن مقارنة مع هاد الدول 

وكيفاش تقدروا تطوروا هاد املنظومة...

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، السيدة الوزيرة في بضع ثواني.

فايس حلا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فملصلي،ا لاسللا فايسدةا
فاللتا عيا فاتقلسد لا فالقتص ىا فلجويا فاصن علا  فانقلا

فملكلفلاب اصن علافاتقلسد لا فالقتص ىافاللتا عي:

السيد النائب طرحتم قضايا مهمة جدا، ولكن يكفي أن أشير أننا 
2028، وهذه  للقطاع، رؤية  إعداد رؤية إستراتيجية جديدة  بصدد 
الرؤية، بطبيعة الحال، ستحمل العديد من املحاور اللي كلها ستصب 

في مزيد من تقوية...

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت، السؤال املوالي حول تثمين منتوج الصناعة التقليدية 
للسيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدافاكبيباق ىة:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

تنوي  التي  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
وزارتكم اتخاذها من أجل تثمين منتوج الصناعة التقليدية، وبالتالي 

جعله في خدمة الصناع؟ شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة.

فايس حلا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فملصلي،ا لاسللا فايسدةا
فاللتا عيا فاتقلسد لا فالقتص ىا فلجويا فاصن علا  فانقلا

فملكلفلاب اصن علافاتقلسد لا فالقتص ىافاللتا عي:

شكرا، أوال، يمكن أن أقول أن كل املجهودات التي نقوم بها هي 
من أجل تثمين منتوج الصناعة التقليدية ومن أجل أن يساهم هذا 
التثمين في تطوير األوضاع اإلجتماعية االقتصادية للصناع والصانعات 
في بالدنا، طبعا يمكن نتكلم على بعض معالم هذا التثمين، أول �ضيء 
هو تثمين املنتوج من خالل االبتكار والتجديد، كتعرفوا أن، طبعا مع 
املنتوج  لتثمين  أهم مدخل  اليوم  املنتوج،  هذا  أصالة  على  الحفاظ 
املغربي هو التعريف بعراقة هذا املنتوج، واحنا كنأكدو اليوم أنه ما 
وألن  وثقافته وحضارته،  تاريخه  عن  بمعزل  املنتوج  نبيعو  خصناش 
في مجموعة ديال الدول املنتوجات منين كتباع مع بحمولتها الثقافية 

وحمولتها التاريخية تثمن أكثر.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب للتعقيب.

فان ئبافايسدافاكبيباق ىة:

السيدة الوزيرة، ال شك أنكم تعلمون أن واحد املجموعة ديال 
التقليدية  الصناعة  املنتوج ديال  اللي هي أساس ديال  املواد األولية 
اآلن تندثر، بما فيه الحلفا، بما فيها الصوف، بها فيها الجلود، وهذا 
كينعكس سلبا على الصناع التقليديين وبالتالي كيساهم في اإلشكالية 
الكبرى اللي كيعيشها اآلن الصانع التقليدي وخاصة في املناطق البعيدة 
التقليدية  الصناعة  ديال  املنتوج  أن  على  نراهن  احنا  ألن  والنائية، 
اجتماعية  السوسيو  التنمية  في  ويساهم  املحلية  التنمية  في  يساهم 
للصناع التقليديين، وبالتالي هاد التطور اللي كنراهنو عليه بالنسبة 
للمنتوج، بغيناه ينعكس كذلك ويواكب التطور ديال الوضعية ديال 
الصانع التقليدي، ألن الصانع التقليدي في املناطق النائية، نعطي مثاال 
بإقليم فكيك يعيش مأساة، ألنه اآلن الصانع التقليدي ال يستطيع أن 

يقوم بأي �ضيء، حتى بالنسبة لكسب املعيشة ديالو..

فايسدةارئييلافلجليل:

الوزيرة،  السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا،  الوقت  انتهى 
تفضل، باقي الوقت.

فايس حلا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فملصلي،ا لاسللا فايسدةا
فاللتا عيا فاتقلسد لا فالقتص ىا فلجويا فاصن علا  فانقلا

فملكلفلاب اصن علافاتقلسد لا فالقتص ىافاللتا عي:

الصناع  على  نتكلمو  ليناش  يمكن  ما  النائب  السيد  أوال  شكرا، 
التقليديين ديالنا بحكم عام وبإطالق، الصناع التقليديين كاين تفاوت، 
كاين ناس اللي استطاعوا إما في إطار تعاونيات أو مقاوالت، استاطعوا 
يمشيوا بعيد بالصناعة التقليدية، والتالي تحسين األوضاع اإلجتماعية 
ديالهم وديال األسر ديالهم، وكاين فئات أخرى اللي عندها صعوبات، 
القيمة، سالسل  على سالسل  نشتغلو  أننا  على  تركيز  هناك  فاليوم 
القيمة يعني تكلمتو على بعض الصعوبات في بعض املواد األولية، احنا 
ما�ضي بلد ما كنتوفروش على مواد أولية، بل بالعكس عندنا مواد أولية 
ولكن نحتاج إلى التثمين، وهذا كيم�ضي في إطار برامج تقنية خاصة من 

أجل، يعني، تثمين املنتوجات ديالنا...

فايسدةارئييلافلجليل:

في  الوزيرة، شكرا جزيال لك على املشاركة  الوقت السيدة  انتهى 
هذه الجلسة، ننتقل مباشرة إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
نرحب بالسيد الوزير، عندنا 2 داألسئلة؛ سؤال عن تسوية وضعية 
القيمين الدينيين السيدات السادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، تفضل السيد النائب.
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فان ئبافايسداعبداهللااغ زي:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيد الوزير، في إطار املجهودات ديال تنزيل الخطة ديال إصالح 
هي  ما  الوزير  السيد  الديني،  الحقل  هيكلة  إعادة  الديني،  الحقل 
اإلجراءات التي اتخذتموها والتي ستتخذونها لتحسين وضعية القيمين 

الدينيين؟

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداأحادافاتواسق،ا زي5افج ق فا فاشؤ نافإلسالمسل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدةافا5ئييل،

فايسدفتافان ئب تافملحتبم ت،

فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

للقيمين  بالنسبة  ولفريقكم،  لكم  شكرا  املحترم،  النائب  السيد 
الدينيين دائما وقتما تلقى هاد السؤال كنقولوا بأننا احنا وياكم في نفس 
املوقف، يعني الرغبة من الزيادة في هذه املكافآت التي تعطى للقيمين 
 60 اآلن من   2004 فيها من  وقع  اللي  االرتفاع  الدينيين، وكنالحظوا 
مليون درهم إلى مليار و14 مليون درهم، وأن بالنسبة لألئمة اآلن اللي 
كتعطيوهم الوزارة ما بين 1400 و2500 درهم، بالنسبة الخطباء ما بين 
400 و1000، أما بالنسبة للمؤذنين من 500 حتى 1000، كيستافدوا 
األئمة من تغطية صحية استثنائية شاملة وكيستافدوا من الخدمات 
االجتماعية، وثم إن الوزارة كتعطي %24 بوحدوها وكتعطي باالشتراك 
مع جهات أخرى ل %76 بمعنى هنالك الشرط داخل معنا في 76%، 
املحسنون 2.5، الشرط %60، والجمعيات %3 ورجال املساجد 3.5% 
بحيث ثم هنالك التمتع بالسكنى ألكثر من %30 إلى غير ذلك، العملية 
ديال األئمة كنشتغلوا عليها وهاد املكافآت كنجتهدوا باش نزيدوا فيها 

ولكن اللي تتحقق اآلن يدل على ما هو مستقبل إن شاء هللا.

فايسدةارئييلافلجليل:

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

فان ئبافايسداعبداهللااغ زي:

هاد الفئة ديال القيمين الدينيين السيد الوزير تنسجلوا بارتياح ما 
استفادوا منه في إطار الظهير ديال 20 ماي 2014 اللي هو بمثابة نظام 
ذلك  من  بالرغم  ولكن  ديالهم،  والواجبات  ديالهم  للحقوق  مرجعي 
إلى عناية ورعاية خاصة  باقا تحتاج  السيد الوزير الوضعية ديالهم 
أنه بمقت�ضى هاد الظهير كيحظاو مباشرة بالرعاية املولوية السامية، 

السيد الوزير الهشاشة األجرية املعدل ديال 1000 درهم بالنسبة لهاد 
الناس هادو اللي تيلعبوا أدوار في األمن الروحي، في التنزيل امليداني ديال 
املهام ديال إمارة املؤمنين، ديال القيام بجميع املهام ديالهم كيخلينا 
نتساءلوا ونطالبكم باش تزيدوا في الرعاية لهم في السكن وغيرها الشرط 
اللي شرتوا له السيد الوزير، الحضار اللي سنتيني س تمازيغت، السيد 
الوزير البعض الفاعلين الجمعيات الجماعات بالعكس إستردد غي الد 

إساغتي الن توغردين أتجي الوزارة.

فايسدةارئييلافلجليل:

صافي أوسور إيلي لوقت، إيال ما كانش تعقيب إضافي، تفضل.

فايسداأحادافاتواسق،ا زي5افج ق فا فاشؤ نافإلسالمسل:

متفق معاك، ولكن %60 باقي كياخد الشرط، وغادي نشتغلوا بأن 
الشرط يرجع 100%.

فايسدةارئييلافلجليل:

حماية  عن  املوالي  السؤال  شكرا،  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
األضرحة من االندثار للسيدات والسادة من نفس الفريق فريق التجمع 

الدستوري، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداك5يماش  ي:

شك5فافايسدافا5ئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياسة وزارتكم في صيانة األضرحة 
وحمايتها االندثار؟ وشكرا.

فايسدةارئييلافلجيلل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداأحادافاتواسق،ا زي5افج ق فا فاشؤ نافإلسالمسل:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدةافا5ئييل،

فايسدفتافان ئب تافملحتبم ت،

فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

بغيت  غير  لألضرحة  بالنسبة  لكم  املحترم، شكرا  النائب  السيد 
نقول بأن عدد األضرحة اللي عندنا 5038 ضريح، هاد ال�ضي كيدل على 
أن املغاربة كانوا كل ما كيطلبوا النماذج البشرية اللي عندهم القيم 
وهادوك األمثلة دوك النماذج كيديروا عليهم القبة، لهاد السبب دارو 
القباب على األضرحة، نماذج إنسانية في القيم، عندنا 1496 زاوية، 
معنى أن كانوا مؤطرين روحيا املغاربة الحمد هلل على ذلك اللي تنفق 
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لحد اآلن على هاد األضرحة وكتشوفوا على أن اآلن أن األهمية كتجي 
من بعد املساجد، طبعا من حيث االستعجال تنفق 164 مليون درهم، 
واحد أكثر من 30 ضريح كبير يعني ترمم، ولكن يعني مجموع األضرحة 

يعني كيخصنا واحد الوقت طويل باش يمكن لينا ندخلوا فيها، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تعقيب، السيد النائب.

فان ئبافايسداك5يماش  ي:

بواحد  تتقوم  ديالكم  الوزارة  أن  صحيح  الوزير،  السيد  شكرا 
املجهودات معتبرة في هذا املجال، إال أنه السيد الوزير هناك بعض 
األضرحة ال تستفيد من هاذ املجهودات، إن لم نقل قد طالها اإلهمال 
هذا  في  تقدمات  اللي  للوعود  تنكر  األحيان  بعض  في  بل  والنسيان 
الخصوص كمثال ضريح موالي بوسلهام، موالي بوسلهام الذي الزال 
ملدة تفوق 6 سنوات وهو مغلق لغاية يومه بقرار من وزارتكم، اعتبرناه 
قرار معقول ومنطقي بسبب شروخ جدران الضريح واألماكن املحيطة 
به، لكن كنعتقدو اليوم بأنه قد حان اآلوان من أجل تدخلكم بواحد 
الشكل فوري واستعجالي من أجل إصالح الضريح ومحيطه وجميع 
املكونات املرتبطة به بطبيعة الحال وفق معايير مهنية ومعمارية تأخذ 
األصلي  الطابع  على  الحفاظ  مع ضرورة  املكان  أهمية  اإلعتبار  بعين 
واملقومات املعمارية وبالتالي إلغاء قرار ديال الغلق ويمكن لي نقدم ليكم 
في نهاية الجلسة السيد الوزير واحد املجموعة ديال الصور اللي نقدر 
نأكد ليكم بدون مبالغة على أنها كتأكد على ضرورة التدخل ديالكم 

اليوم قبل غدا، وشكرا السيد الوزير.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسداأحادافاتواسق،ا زي5افج ق فا فاشؤ نافإلسالمسل:

اآلن أنجزنا الدراسة وهيأنا جميع اإلمكانيات، لكن السكان اللي 
كاينين تما ما بغينش يخرجو، كيخص إخراجهم بالقوة العمومية ألن 

هنالك خطر على أرواحهم، لذلك إيال خرجو من غدا هذا هو.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم على إجابتكم على األسئلة املدرجة 
في هذه الجلسة، ننتقل مباشرة إلى القطاع الحكومي املكلف باملاء نرحب 
بالسيدة كاتبة الدولة، سؤال واحد عن أهمية السدود التلية والصغرى 

لفريق األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداحينابورك ان:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن سياسة وزارتكم فيما يتعلق 
بتسريع بناء السدود التلية والسدود الصغرى؟ بالنظر ملا لها من دور في 
حماية الساكنة من الفيضانات، مجاري املياه والحفاظ على الحقول 

من انجراف التربة وتخزين املياه الصالحة للشرب والسقي، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

السيدة الوزيرة، غير شوية دالهدوء هللا يخليكم السادة النواب 
احدى الباب تفضلي السيدة الوزيرة، تفضلي.

اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فاسال8،ا فاسدريا ش5ا تا فايسدةا
فاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا فمل ءافملكلفلاب مل ء:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

بطبيعة الحال تواصل الحكومة إنجاز السدود الصغرى على طبقا 
يعني البرنامج الحكومي اللي خصص تقريبا 10 السدود الصغرى سنويا، 
وتعطى األسبقية بطبيعة الحال للسدود التي لها دور على مستوى حماية 
السكان من الفيضانات، واللي خرجات كانت كخالصة ديال املخططات 
املديرية للحماية من الفيضانات، بحيث أنه اآلن واحد، تقريبا واحد 11 
سد اللي غيتم اإلنجاز ديالو في 2018، وسوف يتم إطالق أيضا مشاريع 
أخرى بطبيعة الحال على حسب األولويات وعلى حساب بطبيعة الحال 
وجود فرقاء محليين للتعاقد معهم على مستوى تدبير هاذ املنشآت 

الصغرى واللي عنده في نفس الصدد دور مهم في التنمية املحلية.

فايسدةارئييلافلجليل:

كاين،  يخليكم، ألن  الباب هللا  هذاك  اسمحتو سدو  إيال  شكرا، 
تفضل السيد النائب تعقيب.

فان ئبافايسداحينابورك ان:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على جوابكم، وهلل الحمد عرفت بالدنا 
تساقطات املطرية وثلجية مهمة، خلقت ارتياحا كبيرا لدى املواطنين 
رغم ما خلفته من خسائر مادية لألسف، ولكن السيدة كاتبة الدولة 
لو تم استغالل مثل هاته الفرص ومثل هاته الخيرات لتفادينا الكثير 
الصحراوية  الجبلية واملناطق  املناطق  فيها  تتخبط  التي  املشاكل  من 
ملوسمية  نظرا  للتصحر  املعرضة  املناطق  وكذلك  الشرقي،  والجنوب 
مكتوفة  الحكومة  تبقى  أن  املعقول  من  ليس  وإذ  فيها،  التساقطات 
األيدي كلما أنعم هللا علينا بغيثه وندع املياه تهدر بين أيدينا، وعندما 
يحل الصيف والجفاف عندها نبدأ بالبحث عن حلول ترقيعية لتوفير 
املياه باملناطق املتضررة ومعالجة مشاكلها، وهنا السيدة كاتبة الدولة، 
ننوه باملبادرات واملجهودات التي قامت بها مصالح وكالة الحوض املائي 
بجهة درعة تافياللت، إذا قامت بإعداد مجموعة من إذ قامت بإعداد 
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جماعات:  من  بكل  سدود  إلنشاء  التقنية  الدراسات  من  مجموعة 
جماعة أسول وواكليم، وحصيا، وجماعة إميضر، وجماعة تغازوت 
ن آيت اعطا، وآيت الفر�ضي بإقليم تنغير، وكل من جماعات تاغبالت 
والنقوب وجماعة تازارين بإقليم زاكورة، كمناطق تعاني نقصا حادا من 

ندرة املياه، لكن لألسف باءت بالفشل إذ كان مصير هذه الدرسات..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ كاين 
تعقيب إضافي عند فريق التجمع الدستوري تفضل.

فان ئبافايسداحا ىاآ تابه :

شك5فافايسدافا5ئييل،

السيدة الوزيرة نشكركم على املجهودات اللي كتقومو بها، ولكن 
السيدة الوزيرة في ما يخص السدود، راه باقي خاص يدار مجهود، في 
العدد  واحد  راه  والعتبات،  واملتوسطة  الصغرى  السدود  يخص  ما 
ديال املناطق تتعاني ولكن منين تيجي املاء تنتفرجو فيه تيم�ضي يضيع، 
إذن السيدة الوزيرة إيال كاين �ضي مجهود تيدار راه خاصو يدار في هاذ 

القضية ديال السدود، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تعقيب إضافي آخر عند التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداعبدافاوى ىاخ5بوش:

السيدة الوزيرة، يعني في إطار هاذ املوضوع ديال السدود، بغيت 
نذكركم بواحد 2 ديال السدود سد توزكي وسد عوينة يغمان تعطاو 
وعود من طرفكم ولحد الساعة لم ينجز �ضيء في هاذ املجال، شكرا 

السيدة الوزيرة.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

اددا زي5ا فاد الا ك تبلا فاسال8،ا فاسدريا ش5ا تا فايسدةا
فاتجهيزا فانقلا فالوليتسكا فمل ءافملكلفلاب مل ء:

السادة النواب املحترمون باش ما نجلدوش أنفسنا كنتوفرو على 
140 سد كبير، و250 سد صغير، و%90 من هاذ املنشآت الصغرى التي 
يصعب على الحكومة أن تدبرها تتعرض لإلتالف والضياع في الطبيعة، 
حتى  املحليين  الشركاء  مع  تعاقد  في  ولكن  مرحبا  الصغرى  السدود 
نضمن على األقل استدامة هاذ املنشآت وصيانتها واستغاللها، اإلخوان 
والسادة النواب اللي أشارو ملنطقة درعة تافياللت ومنطقة الجنوب 
الشرقي من املفروض أننا نتلقاو تنويه في ما استثمرته الدولة والحكومة 
في هاذ املنطقة طيلة 3 سنوات األخيرة، أكثر من %80 أعيدا وأكررها 

للمرة األلف %80 من ميزانية اإلستثمار وجهت ملنطقة الجنوب الشرقي، 
سواء على مستوى املنشآت املائية الكبرى وعلى مستوى العتبات وعلى 
طاطا،  تنغير،  غتشملها  اللي  السدود   3 الصغرى،  السدود  مستوى 
زاكورة في 2018، واحنا مستعدين أننا نستثمرو أكثر في هاذ املناطق 
اللي عندها هاذ املنشآت دور قوي في استغالل بالخصوص الحموالت 
اللي كتجي بشكل مباغث، لذلك رجاء أننا نوهو بما تم القيام به ونطالبو 

باملزيد واحنا مستعدين أننا نتابعو ونسايرو هاذ الطلب، شكرا لكم.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا لك السيدة كاتبة الدولة على مساهمتك املشكورة في هذه 
الجلسة، بالنسبة للسؤال رقم 30، سؤال من فريق األصالة واملعاصرة 
بالتجارة  املكلف  الحكومي  للقطاع  املوجهة  الصادرات  إنعاش  حول 
إذن  سيؤجل،  والفريق  كايناش  ما  الدولة  كاتبة  السيدة  الخارجية، 
الفريق يقول أنه يطلب تأجيل هذا السؤال، ننتقل مباشرة إلى قطاع 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، وستتولى اإلجابة نيابة عن السيد 
سؤال  عن  املستدامة  بالتنمية  املكلفة  الدولة  كاتبة  السيدة  الوزير 
فريق  من  والسادة  للسيدات  للكهرباء  املتكررة  باإلنقطاعات  متعلق 

العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداعا5افحاين:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

القروية  وخاصة  الجماعات  بعض  تعاني  الدولة،  كاتبة  السيدة 
من ضعف التيار الكهربائي وانقطاعاته املتكررة الناتجة عن ضعف 
وقوع  تسجيل  إلى  باإلضافة  صيانتها،  وعدم  وقدمها  املحوالت  قدرة 
بعض الحوادث الناجمة عن األسالك العارية التي ال تزال لحد الساعة 
ببعض املدن وسط بعض املدن. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن 
اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم للحد من هذه اإلنقطاعات املتكررة؟ 

وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

الهدوء هللا يخليكم، تفضلي  النواب بعض  إيال اسمحتو السادة 
السيدة الوزيرة.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
عنا ب انس بلا فمليتدفملا ب اتناسلا فملكلفلا فمليتدفملا  فاتناسلا

فايسداعزيزارب ح،ا زي5افاط قلا فملع ىنا فاتناسلافمليتدفمل:

السيد النائب املحترم، هو األصل هو أن املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب يؤمن هذه الخدمة للزبناء بشكل منهجي كتكون 
بعض اإلستثناءات اللي هي ما�ضي األصل الناتجة عن إما انقطاعات 
مبرمجة باش كيدير الصيانة وال انقطاعات غير مبرمجة غالبا كتكون 
إما اضطراريا بحكم رداءة الطقس وال بعض اإلشكاالت اللي كيفما قلتو 
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اللي كتعرض لها الشبكة الوطنية على إثر بعض األعمال التخريبية، 
لكن املكتب له سياسة تفاعلية بحيث أن عندو فرق مداومة وثم عندو 
ميزانية واليوم هو مؤمن، كذلك ميزانية مهمة ديال 32 مليون درهم 
باش  تكون عندو فعال  أن  أجل  2019-2020 من  ديال  الفترة  خالل 

يستكمل جميع اإلجراءات من أجل سد هاد، يعني، حل هاد اإلشكال.

فايسدةارئييلافلجليل:

تعقيب عند فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسدامصطفىافاك5ىي:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيدة الوزيرة، نطالبكم بوضع مخطط واضح للتدخل من أجل 
الحد من معضلة اإلنقطاعات املتكررة واملفاجئة للتيار الكهربائي والتي 
الثلوج واألمطار، كما يتسبب  تتسبب فيها هبوب الرياح وتساقطات 
فيها ضعف املحوالت املخصصة لألحياء وكذا قدمها وعدم صيانتها 
املحترمة،  الوزير  السيدة  لألحياء،  الربط  لعدادت  استيعابها  وعدم 
هذه اإلنقطاعات تتسبب في إتالف التجهيزات الكهربائية للمواطنين، 
كما تسبب في تأخير الخدمات املقدمة للمرتفقين من طرف اإلدارات 
وأمام  وغيرها،  املالية  واملصالح  واملدارس  والبريد  واألبناك  العمومية 
هذا املشكل الذي عمر كثيرا، ورغم الشكايات التي يتقدم بها السكان في 
بعض املناطق، أذكر منها على سبيل املثال، بلدية إيغرم جماعة تيندين 
جماعة تتاوت جماعة إيماون وأزغارنيرس والقا�ضي وتيسفان وكذلك 
بإقليم انزكان، وكذلك بإقليم إنزكان آيت ملول جماعة الدشيرة، لذا 
نطالبكم السيدة الوزيرة بوضع مخطط واضح حتى ال تبقى تدخالتكم 

رهينة بشكايات املواطنين، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي بخصوص هاد السؤال؟ تفضل السيد 
النائب.

فان ئبافايسداحا ىاآ تابه :

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيدة الوزيرة، باإلضافة إلى ما قيل في هذا املوضوع باإلضافة 
إلى ما قيل في هاد القضية ديال االنقطاع ديال التيار الكهربائي، كاين 
مشكل ديال املنشآت اللي تدارو هادي مدة ديال السنوات في واحد 
العدد ديال الدواور اللي تتلقى املحول تدار هادي 20 سنة وما باقي �ضي 
قاد باش يستحمل الطاقة ديال الساكنة، إذن تيشكل واحد العبء 

كبير بالنسبة للساكنة، ثم إشكالية ديال...

فايسدةارئييلافلجليل:

انتهى الوقت، شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

فايسدةانزهلافاوففي،اك تبلافاد الااددا زي5افاط قلا فملع ىنا
عنا ب انس بلا فمليتدفملا ب اتناسلا فملكلفلا فمليتدفملا  فاتناسلا

فايسداعزيزارب ح،ا زي5افاط قلا فملع ىنا فاتناسلافمليتدفمل:

غير باش طارئ باش نتكلموا بشوية داإلنصاف هو أن هذا اإلشكاالت 
اللي خاصة فيما يتعلق بالسؤال املطروح املتعلق بعمالة إنزكان آيت 
ملول هو أنه نتيجة السد الضغط اللي كيكون على املحوالت الكهربائية 
في هاد العمالة اللي هي ذات الطبيعة ديال شبكة الجهد املنخفض نتيجة 
النمو الديموغرافي وخاصة البناء الغير املهيكل، اللي تم هو أن كتكون 
كيرتفع تفلح عليها الضغط بما يفسر هو أن كتكون هاد االنقطاعات، 
بالتالي اليوم املكتب هو ابرم إتفاقات مع الجماعات املعنية من أجل 
تقوية وتوسيع هاد الشبكة، بالتالي هاد املشكل، إن شاء هللا، في 2019 
و2020 تحددت ليه ميزانية وغيتحل. اإلشكال على املستوى الوطني ما 
كاينش، ألن األصل هو أن املكتب الوطني للماء الصالح للشرب أوال عندو 
برامج إنزال محاور رئيسية سواء املنخفضة أو املتوسطة أواملرتفعة 
الضغط. بالنسبة للحالة اللي طرحتو في السؤال ديالكم كيفما قلت 
اليوم كاين املكتب فهو مبرمج، برمج إنجاز محور رئي�ضي آخر بمنطقة 
إنزكان بمبلغ قدره 32 مليون، وهذا غيكون عندو أثر فهاد التوازن، سواء 
بالنسبة يؤمن، يعني، الجماعات اللي هي مهيكلة وثم كذلك الجماعات 
كاين  اللي  الفوري  التدخل  يعني  تأمين،  إلى  باإلضافة  املهيكلة،  الغير 

مؤمن لجميع الجماعات سواء على املستوى الحضري واملستوى...

فايسدةارئييلافلجليل:

إلى  مباشرة  ننتقل  الوزيرة،  السيدة  الوقت، شكرا  انتهى  شكرا، 
القطاع املكلف بالنقل، أرحب بالسيد كاتب الدولة عندنا سؤال واحد 
والعمال  العامالت  وتنقيل  لنقل  والالإنسانية  املهينة  الظروف  عن 
تفضل  اإلستقاللي،  الفريق  من  النواب  السادة  السيدات  الزراعيين 

السيد النائب.

فان ئبافايسدافلحييناأز ك غ:

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات العملية التي ستقومون بها 
ألنسنة الظروف املهينة لنقل وتنقل العمال الزراعيين وحقن دمائهم 

اشتوكة كنموذج صارخ في هذا املجال؟

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد الوزير.

فايسدامحادانجسبابواسف،اك تبافاد الااددا زي5افاتجهيزا
 فانقلا فالوليتسكا فمل ءافملكلفاب انقل:

القروي من  العالم  في  املستخدمين  بالفعل  النائب  السيد  شكرا 
عامالت وعمال، الحكومة الحالية بدأت اإلشتغال على ملف ديال تقنين 
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ديال النقل في هاد املجال، عندنا قرار اللي هو جاهز اآلن فيما يتعلق 
بالعربات اللي كتنقل هاد املستخدمين في العالم القروي، وعندنا دفتر 
تحمالت اللي، إن شاء هللا، نحن في صدد هاد الثالثي األول من السنة 
ديال 2018 أننا نكملوه باش يكون جاهز لإلستغالل على أساس أننا 
نفتحو املجال لكل من يريد أن يستثمر في املجال ديال نقل املستخدمين 
في العالم القروي، باش يقوم بهاد املهمة من بعد التصريح والقيام 

ببعض اإلجراءات اللي هي إدارية، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

تفضل السيد النائب للتعقيب.

فان ئبافايسدافلحييناأز ك غ:

ظروف  في  الزراعيةات  والعامالت  العمال  ديال  والنقل  الشحن 
ال إنسانية و في، يعني، وسائل نقل مهترئة وتشكل عربات املوت وهاد 
اآلليات خص حتى لنقل البهائم ونقل املبيدات ونقل كذلك املنتوجات 
الفالحية، وهاد املسألة هادي بالطبع تشكل أحد ابشع الصور ديال 
تينضاف للوضع  إلى كذلك  للعامالت،  الفاحش والطبقي  اإلستغالل 
ديالهم والعيش الضنك ديالهم اللي تيعيشو في بيوت بالستيكية وفي 
ظروف، يعني، أقل ما يمكن أنه فيها واحد النوع ديال الدوس على 
الكرامة ديالهم وعلى الحقوق ديالها، وبالتالي فأعتقد أن هاد املجال ال 
يجب كذلك أن يكون على حساب السائقين الصغار باش يكونوا كبش 
اللي  للشركات  العقاب  من  اإلفالت  وعدم  محاسبة  فيجب  الفداء، 
تتعيش على حساب األمن البيئي واملائي ديال املنطقة وهي اللي خصها 

توفر...

فايسدةارئييلافلجليل:

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

فايسدامحادانجسبابواسف،اك تبافاد الااددا زي5افاتجهيزا
 فانقلا فالوليتسكا فمل ءافملكلفاب انقل:

أنا قلت السيد النائب املحترم، قلت أن الحكومة بالفعل، تقديرا 
ملا يقوم به للعمال والعامالت في املجال القروي من دور أسا�ضي في 
التنمية املجالية والتنمية اإلقتصادية، اإلهتمام بهم هي اللي جعلت هاد 
الحكومة الحالية أنها بالفعل تم�ضي نحو أجرأة مجموعة من اإلجراءات 
اللي مرتبطة بالنقل ديالهم داخل املجال القروي، وألول مرة في التاريخ 
ديال البالد ديالنا هاد املجال ديال النقل املستخدمين رجاال ونساء في 
العالم القروي غادي يتنظم، فإذن كاين قرار فيما يخص العربات اللي 
غادي تنقلهم وكاين دفتر تحمالت اللي نحن بصدد اإلنجاز ديالو على 

أساس أنه بالفعل...

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم على مساهمتكم في هذه الجلسة، 
تناول  إلى  مباشرة  ننتقل  األعمال،  جدول  في  املدرجة  األسئلة  أنهينا 
الكلمة وفق املادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، عندنا 2 طلبات 
تناول الكلمة، الكلمة األولى ألحد السيدين �ضي عبد هللا بووانو وإدريس 
الصقلي من فريق العدالة والتنمية حول تسريح العمال والعامالت إثر 

إفالس الشركات، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداعبداهللاابو فنو:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

السيد الوزير، كما ال يخفى عليكم بأنه الشركات العاملة في قطاع 
النسيج كتعرف بعض اإلكراهات، تقريبا في السنة كيتسدو حوالي 17 
بمدينة مكناس وخاصة شركة  يقع  ما  ليس آخرها  شركة ومقاولة، 
سيكوميك أو سيكوم على حد تعبير الصحيح هاد النزاع يرجع طبعا 
كتعرفوا 2016 وكان بعد شراء سجل تجاري وقع واحد النوع من النزاع 
ما بين الشركة من بعد ما وقع هاد النزاع طبعا كانت اجتماعات كانت 
اجتماعات على مستوى املفتشية ديال الشغل وعلى مستوى السلطة 
الوطنية  املحلية  املصالحة  ديال  لجان  كانت  ذلك  بعد  ومن  املحلية 
لكن لحد الساعة هاد الفئة تعاني عندنا نساء اللي هم في وضعيات 
هشة، وفي وضعيات اجتماعية قاهرة ديال املرض، ديال تربية األبناء، 
ديال تعليم األبناء، ديال الصحة، وغيرها من األوضاع الهشة، طبعا 
احنا ما بغينا حتى �ضي واحد يستغل هاد الظرف ويدفعهم للشارع، 
وربما أنا كنقول يمكن لي يرتزق بهم حتى سياسيا وإن كان ال عالقة 
للجماعات الترابية باملوضوع، ولكن اليوم احنا كنساءلوكم الحكومة 
كيف تنظر لهذا املوضوع واشنو هي وجهة النظر ديالها لكي طبعا كتحل 
هاد املعضلة ديال النسيج بصفة عامة وخاصة ديال شركة سيكوم 
بمكناس، ألن اسمعنا بعض اإلجتماعات لعل آخرها كان يوم الجمعة 
وتم إقدام هداك الشخص اللي هو أجنبي اللي كان شحال هذه هو كيتبرأ 
ما كيبغيش يجي، اليوم جا بغينا نعرفوا آخر املستجدات في املوضوع 

شنو الحلول اللي كتقدمها الحكومة لهاته الوضعية؟ وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا، الكلمة اآلن للحكومة، السيد وزير الشغل تفضل، السيد 
الوزير مرحبا بك.

فايسدامحادا تسم،ا زي5افاشغلا فإلىم جافملنهي:

شك5فافايسدافا5ئييل،

شك5فافايسد نافان ئبينافملحتبمين،

أود أن أؤكد لكم أن وضعية عمال وعامالت سيكوميك قد حظي 
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الحكومة  أقول  الحكومة،  قبل  من  ومتابعة  بعناية  يحظى  ومازال 
وليس فقط من قبل الوزارة، ومن قبل رئيس الحكومة شخصيا ومن 
وزارة الشغل والداخلية، يعود أصل هذا املشكل إلى تغيير الوضعية 
القانونية للشركة وتوقفها عن العمل وعدم تمكين األجراء من األجور 
املستحقة، قامت املصالح اإلقليمية واملركزية كما أشرتم بمواكبة هذا 
النزاع حيث تم عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة مكناس عبر فيها املدير 
العام للشركة عن استعداده لتوقيع املقتضيات القانونية املتضمنة أو 
لتطبيق املقتضيات القانونية املتضمنة في املادة 19 من مدونة الشغل 
بعدما تم تمكين طرفي النزاع من كل التوضيحات القانونية من قبل 
مصالحنا، والتي تتضمن حقوق األجراء ومكتسباتهم واالستمرار بالعمل 
بشكل عادي مع السعي للتقليص من مدة التوقفات. وعلى الرغم من 
كل الجهود املذكورة أو قفت الشركة نشاطها بشكل نهائي بتاريخ 1 نونبر 
2017 دون تمكين األجراء من أجورهم املستحقة، مما حذا باملصالح 
اإلقليمية للوزارة بتذكيرها، بتذكير إدارة الشركة ثم بعد ذلك بتاريخ 
على  أحالته  مخالفة  الوزارة محضر  2017 حررت مصالح  نونبر   27
القضاء بتاريخ 5 دجنبر 2017، انعقدت كذلك السيد والي اإلقليم طلب 
االنعقاد ديال اللجنة اإلقليمية، انعقدت اللجنة الوطنية، انعقدت 
هذه اللجنة وعبرت يعني الشركة عن استعدادها الستئناف النشاط 
شرط الحصول على ضمانات، نبهت مصالحنا أن اإللتزامات في محضر 
اجتماع اللجنة أن إلتزامات واجبات الطرفين تعد من النظام العام 

والتحتاج إلى تصرف..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم انتهى الوقت، تفضل.

فايسدامحادا تسم،ا زي5افاشغلا فإلىم جافملنهي:

انعقد مؤخرا في وزارة الداخلية اجتماع مع املصالح ديال وزارة 
الداخلية ومع املعني باألمر الذي استدعي وعبر عن استعداده لتقديم 

خطة عمل من أجل استئناف الشركة لنشاطها..

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا السيد الوزير، نقطة نظام في التسيير، في تسيير الجلسة، 
تفضل.

فان ئبافايسداعبدافاوى ىاخ5بوشا)نقطلانظ م(:

الدستوري قبل أسبوعين طلبا إلحاطة  التجمع  في فريق  تقدمنا 
الحكومة علما بشأن ضحايا فاجعة النزاروطي، قبل الطلب ولم تقدم 
اإلحاطة بسبب تزامن الجلسة مع انعقاد املجلس الوزاري السابق، 
أعدنا نفس الطلب ولم يقبل اليوم ما الداعي السيدة الرئيسة؟ نتساءل 

عالش تقبل قبل أسبوعين وترفض اليوم؟

فايسدةارئييلافلجليل:

إذن أنا اللي مدرج عندي السيد النائب هو حنايا في رئاسة الجلسة 
ما دامت نقطة نظام حول التسيير، أنا غتساءلني شنو اللي مدرج عندي 
في جدول أعمال ولم أبرمجه أنا مدرجين عندي 2 طلبات تناول الكلمة 
في املادة 152 وحدة لفريق العدالة التنمية والثانية للفريق اإلشتراكي 
للحكومة  ووجهه  سؤال  في  صوغه  السؤال  هاد  دابا  له  غنعطيوها 
املحترمة شكرا، إذن اآلن ال لن يسجل في املحضر ألنه خارج، كيتسجل 
في املحضر ما هو مدرج في جدول األعمال، السيد النائب املحترم نقطة 

نظام في التسيير ؟ إيوا نشوف التسيير تفضل.

فان ئبافايسدالا 8ابنشق5 ناك5يايا)نقطلانظ م(:

إذا سمحتم السيد الرئيس، مزيان في إطار الحق في املعلومة هاد 
الجدول في املعلومة خاص يكونوا فيها طلبات تناول الكلمة، وشكرا لكم.

فايسدةارئييلافلجليل:

املحترم  النائب  السيد  الثاني،  للمتحدث  الثانية  الكلمة  شكرا، 
سعيد باعزيز عن الفريق اإلشتراكي حول اإلعتقال التعسفي للمواطنات 
واملواطنين بدعوى عدم آدائهم للغرامات املالية الناتجة عن مخالفات 

السير، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداسعسداب عزيز:

شك5فافايسدةافا5ئييل،

نريد التحدث في موضوع طارئ حول اإلعتقال التعسفي للمواطنات 
واملواطنين بدعوى عدم أدائهم للغرامات املحكوم بها عليهم من أجل 
واملواطنين كيمشيوا  داملواطنات  العشرات  فاليوم  السير،  مخالفات 
التراب الوطني عبر املطارات وكيتم التوقيف ديالهم  للخارج، مغادرة 
كان غادي ألداء  اللي  البعض  منهم  مأساوية  في وضعية  املطارات  في 
مناسك ديال العمرة وتم توقيفهم بدعوى أن عندهم أحكام صادرة 
في حقهم، في الوقيتة اللي كيكونوا أدوا مصاريف التنقل، هناك أيضا 
اللي  الوقيتة  في  ليال  الفنادق  اقتيادهم من  املواطنين كيتم  عشرات 
ارتباط بمستقبلهم،  لها  مباريات وامتحانات  يدوزوا  كيكونوا غاديين 
وهاد املسائل تيفوت عليهم فرص بدعوى أنه كاين مخلفات في حقهم، 
وحكمت، وهاد املخالفة اللي كتجي نتيجة عالش سميناها باإلعتقال 
التعسفي ألن مسطرة اإلكراه البدني هنا تم الخرق ديالها منذ البداية، 
فاألولى أنه ما يمكنش تحريك الدعوى العمومية في حقهم بال ما يكون 
في خبارهم، خص البد استدعاءهم باش يمارسوا الحقوق ديال الدفاع 
ديالهم، ثم ملي تيتصدر الحكم تيتبلغ لهم طبقا للقواعد ديال تبليغ 
املقررات القضائية في املسطرة الجنائية وكذا الفصول ديال 39-38-37 
من قانون املساطر املدنية، وال تبلغ لهم، وأيضا يتم إنذارهم داخل أجل 
30 يوم ولن يتم هذا، فاليوم كتحرر محاضر االمتناع وعدم وجود ما 
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ال يحجز باملئات داخل املكاتب ديال التنفيذ بدون أدنى تنقل إلى املنازل 
ديال املخالفين، هذا فيه تعسف وهذا فيه ضبط في حقوق القضاء 
والتقا�ضي وهذا فيه هذا يبين هشاشة العدالة عندنا وبالتالي فمن حق 
املواطنين يكون في خبارهم، من حق املواطنين تطبق في حقهم مسطرة 

إكراه بدني وفق القواعد القانونية املعمول بها، وشكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

في شخص  للحكومة  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
السيد وزير العدل.

فايسدامحاداأ ل ر،ا زي5افاعد8:

مهم  واللي  التساؤل  هاد  طرح  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
ويستأثر بإهتمام وسائل اإلعالم وباهتمام املؤسسة التشريعية، فيما 
يتعلق بأداء الغرامات والعقوبات املالية في نقط العبور وفي الحدود 
هذا مشكل تم حله وتمكن الناس اللي صادر عليهم أحكام يأديوا في عين 
املكان، وبالتالي هاد املبالغ البسيطة تيتم اآلداء ديالها لدى املصالح 

الجمركية ويتم إطالق سراح املحكومين فورا.

فيما يتعلق باملوضوع الثاني في الحقيقة هناك واحد العدد كبير 

ديال التظلمات كما تفضلتم وهاد التظلمات هي حالة منصبة على 

في حقهم وعدم  الصادر  األحكام  بأصل  األشخاص  عدم علم بعض 

علم البعض اآلخر بإجراءات مسطرة اإلكراه البدني، بال ما نغرقك في 

التفاصيل القانونية، أود أن أشير إلى أنه وزارة العدل بادرت في األسبوع 

املا�ضي إلى عقد لقاء موسع مع األمن ومع إدارة األمن الوطني والدرك 

ورئاسة النيابة العامة لتدارس هاد املوضوع، ومقترح وزارة العدل هو 

فتح اإلمكانية إلستخالص الغرامات املحكوم بها في موضوع مسطرة 

اإلكراه البدني لدى مصالح األمن والدرك باملدن التي تم إيقاف املحكوم 

بها فيها، وذلك، ال، املطارات كاينة موجودة واألداء يتم اآلن، األداء يتم 

في كل مراكز الحدود، إذن الجديد وغادي يتم اجتماع نهار األربعاء مع كل 

املصالح املعنية لتمكين املواطنين من األداء الفوري للمبالغ املحكوم بها 

في عين املكان، شكرا.

فايسدةارئييلافلجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، شكرا للجميع، راعتافلجليل.
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محض5افلجليلافا  نسلا فايبعين

فات ريخ: األربعاء 27 جمادى األولى 1439ه )14 فبراير 2018م(.

فا5ئ سل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  واثنان  ساعتان  فاتوقست: 
العاشرة صباحا والدقيقة الثامنة عشرة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  فجعا 8:  لد 8ا
التالية:

ضد  العنف  بمحاربة  يتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع  .•
النساء )قراءة ثانية (.

مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار .•

مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 املتعلق  .•
بإثبات مدة الصالحية باملصبرات وشبه املصبرات واملشروبات املعلبة 

املخصصة الستهالك اإلنسان أو الحيوانات.

مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق  .•
بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي

مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول  .•
العامة  املتعلق بمراجعة االتفاقية   2016 يونيو   4 في  بالرباط  املوقع 
للضمان االجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة، 
املوقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 
سبتمبر 1996 و 24 يونيو 2002 وعلى امللحق املوقع بالرباط في 4 يونيو 
2016 املتعلق بمراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن 
كيفية تطبيق االتفاقية العامة للضمان االجتماعي بين اململكة املغربية 
اإلدارية  بالتوافقات  مراجعته  تمت  كما  املنخفضة  األرا�ضي  ومملكة 
املوقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و 24 يونيو 2002.

فايسدافلحبيبافمل اكيارئيسامجلسافانوفب،ارئيسافلجليل:

أش5فا علىا فا5حسم،ا فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين قبل اختتام الدورة، بعد 

انعقاد الجلستين، الجلسة األولى تخصص للدراسة والتصويت على 

الثانية ستخصص  والجلسة   ،5 الجاهزة وعددهم  القوانين  مشاريع 

للدراسة والتصويت على مقترح قانون. فننطلق بافتتاح الجلسة األولى 

 103.13 بإعطاء الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروع قانون رقم 

السيدة  ثانية،  قراءة  في  وذلك  النساء،  العنف ضد  بمحاربة  يتعلق 
الوزيرة.

فايسدةابيسالافلحق  ي،ا زي5ةافجس5ةا فاتض منا فملي  فةا
 فاتناسلافاللتا عسل:

سسدا علىا فا5حسم،ا فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

فايالماعلسكما رحالاهللااتع لىا ب5ك ته،

بداية يشرفني أن أعرب لكم عن بالغ سعادتي مقرونة بكبير الفخر 
البارزة في مسلسل  اللحظات  اليوم إحدى  واإلعتزاز، ونحن نتقاسم 
بناء دولة الحق والقانون، لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا املؤسساتي 
مع قضايا النوع عامة، ومسألة محاربة العنف ضد النساء على وجه 
التحديد، وهي محطة جسدت مرة أخرى عزمنا الجماعي في مواصلة 
تام ملرجعيتنا الدستورية وهويتنا  في احترام  البناء بروية وتؤدة  هذا 

الوطنية الراسخة.

حض5فتافايسدفتا فاي ىة،

إن لهذا املشروع قانون قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة، حيث 
املناسب الستنباتها، والدفع  الفكرة ولم تجد السياق واملناخ  جاءت 
األنفاس  وتقاطعت  اإلرادات،  والتقت  الشروط  نضجت  أن  إلى  بها 
لإللتئام حول طموح إخراج هذا القانون، تعزيزا للديمقراطية وتحقيقا 
لإلنصاف وقيم العدل استنادا إلى عمقنا الحضاري لثقافة تنبذ الظلم 
والعنف وتنتصر للحق والسالم. وكذلك ترجمة لدستورنا وهو أسمى 
قوانينا الذي يمنع التمييز ويمأسس محاربة ومكافحة العنف كما ينص 
على املساواة واملناصفة وحفظ سالمة الجسد وتأمين الحقوق. إن هذا 
 -précieux القانون، مولودنا اليوم كان حمله ثمينا ومكلفا -ثمينا بمعنى
كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا وخروجه منتظرا ومما تشرئب 

له األعناق.

إن هذا املشروع القانون الحامل لرقم 103.13 هو أكثر من آلية 
معياري  القانون  إن  املغربية،  القانونية  الترسانة  بها  يزدان  قانونية 
خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد املفاهيمي، 
واملقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، واملبادرات الحمائية ومنظومة 
على  بالتأكيد  وذلك  اإلجتماعي  النوع  بعد  تكرس  بمضامين  تكفلية 
في  والتشديد  بل  املرأة بسبب جنسها،  العنف على  وضعية ممارسة 
العقوبة في مثل هاته الحالة. ولقد جاء تجريم بعض األفعال باعتبارها 
عنفا يلحق ضررا باملرأة مبدعا وعقالنيا يجيب على وضعيات لم تكن 
باألمس موضوع تشريع أو تقنين كاإلمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من 
بيت الزوجية، واإلكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت األموال بسوء نية 
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قصد، وكذلك التحايل على مقتضيات مدونة األسرة املتعلقة بالنفقة 
والسكن وكذا تيجريم بعض األفعال باعتبارها صورا من صور التحرش 
الجن�ضي وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن 
طرف أشخاص محددين كالزميل في العمل أو شخص مكلف بحفظ 

النظام أو أحد األصول أو أحد املحارم.

تحملنا  القانون،  مشروع  حول  العمومي  النقاش  مع  وتجاوبا 
املسؤولية في تخصيص باب إضافي للتدابير الوقائية التي تجعل من 
مسؤولية السلطات العمومية إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف 
إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد املرأة، وتصحح صورتها في املجتمع 
وقائية  تدابير  اعتماد  إلى  إضافة  بحقوقها،  الوعي  إذكاء  على  وتعمل 
لضمان عدم تكرار العنف كمنع املحكوم عليه من اإلتصال بالضحية، 
أو اإلقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها وإخضاع املحكوم 
عليه للعالج النف�ضي املالئم. كما تم اعتماد تدابير حمائية جديدة كمنع 
الشخص املتابع كذلك إضافة إلى املحكوم، منع الشخص املتابع كذلك 
من اإلتصال بالضحية أو اإلقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها 
وإرجاع املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له وإشعار املعتدي بأنه 
يمنع عليه التصرف في األموال املشتركة للزوجين وإحالة الضحية على 
مركز اإلستشفاء قصد العالج. وجاء املشروع بمنظومة للتكفل باملرأة 
املعنفة عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وكذا 
آليات للتنسيق بين املتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء 
املنظومة  هاته  داخل  موقع  من  املدني  املجتمع  وتمكين  وحمايتهن، 

التكفلية.

حض5فتافايسدفتا فاي ىة،

في نهاية هاته الكلمة التي أريد أن تكون مقتضبة، ال يسعني إال أن 
أشكركم جميعا على ما بذلتموه من عناية لدراسة هذا املشروع وتتويج 
هذا النقاش بتقديم حزمة من التعديالت حيث قدمتم بمجلس النواب 
144 تعديال، وزمالؤكم بمجلس املستشارين 80 تعديال، وسحبتم في 
املجموع )60+36( 96 تعديال وقبلنا في الحكومة ما مجموعه )+10 18( 
28 تعديال. وبهذه املناسبة، أريد أن أتوجه بالشكر إلى مختلف الفرق 
واملجموعات من أغلبية ومعارضة، في كال مجل�ضي البرملان على دعمهم 
وتعاونهم وحرصهم على إغناء وتجويد هذا النص، مع موصول الشكر 
لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداده وفي احتضانه والدفاع عنه 
ليكون املغرب من أوائل الدول التي تتوفر على آلية تشريعية خاصة 
املدخل  أن  أؤكد  أن  أود  كما  النساء.  العنف ضد  ومتكاملة ملحاربة 
القانوني ملحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كافي، بل يتعين علينا 
وطنيا  الفاعلين  كل  فيها  ينخرط  وعرضانية  شمولية  مقاربة  اعتماد 
وجهويا، مع بدلنا جميعا مزيد من الجهود تحقيقا للتعاون والتكامل بين 
جميع املؤسسات وجميع الفاعلين في امليدان تعزيزا للحقوق، وتكريسا 
للديمقراطية، وتأهيال لنا جميعا النخراط جماعي رجاال ونساء في أوراش 

التنمية للبالدنا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

توزيعه  تم  التقرير  أن  الوزيرة. بدون شك  للسيدة  شكرا، شكرا 
كالعادة، لذلك أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيدة النائبة فاطمة 

أهل تكرور بإسم فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيدة النائبة.

فان ئبلافايسدةاا طالاأهلاتك5 ر:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

حول  والتنمية،  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مشروع قانون 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار 

قراءته الثانية.

الظواهر اإلجتماعية  النساء من أخطر  العنف ضد  تعتبر ظاهرة 
املتفشية داخل املجتمع املغربي، ومن أقدمها حيث تمثل شكال من 
أشكال العالقات غير املتكافئة بين الرجل واملرأة. فمن خالل األرقام 
واإلحصائيات الصادرة عن بعض املراكز، يتبين تعدد وتشعب األسباب 
الكامنة وراء العنف ضد النساء في مجتمعنا، ولعل من أهم أسباب 
هذه الظاهرة املوروثات الثقافية التي ترسخت داخل املجتمع بفعل 
الرواسب السلبية للتخلف الثقافي، وارتفاع معدل األمية، واستمرار 
النظرة الدونية للمرأة، أضف إلى ذلك البعد اإلقتصادي املتجلي في 
ضعف التوزيع العادل للثروة واتساع الفوارق اإلجتماعية وتفاقم دائرة 

الفقر الذي يتخذ مظاهر أنثوية باألساس.

ولقد لعبت هذه العوامل كلها دورا في تفاقم هذه الظاهرة التي تعتبر 
دخيلة على مجتمعنا املغربي وعلى ثقافته ومرجعيته اإلسالمية، فديننا 
الحنيف قد حرم العنف والظلم وحث على إرساء املودة والرحمة في 
ْم 
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يجتمع الجميع على خطورتها ونبذها وضرورة تكثيف الجهود ملحاربتها، 
إذ  أخرى  إلى  املغربي من منطقة  املجتمع  داخل  تختلف حدتها  فهي 
تتناقص هذه الظاهرة تدريجيا كلما اتجهنا إلى الجنوب املغربي إن لم 
نقل تختفي في املجتمع الصحراوي، ويعزى ذلك إلى األهمية واملكانة 
املتساوية التي يعطيها املجتمع الحساني لكل أفراده وفئاته املختلفة من 
طفل، ورجل، وامرأة، وشيخ، وزوج، وزوجة ومطلقة، أضف إلى ذلك 
التنشئة اإلجتماعية التي ترتكز على تكامل األدوار بين الجنسين مما 
يؤدي إلى افتخار املرأة بانتمائها لجنسها الذي ال يشكل مدخال لإلنتقاص 
من مكانتها كما هو الحال للرجل في إطار اإلعتزاز بخصوصيات كل منهما.
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السيدة الوزيرة، إن السياسات العمومية املتعاقبة منذ اإلستقالل 
لم تنصف املرأة املغربية ولم تعطها ما تستحق من الرعاية واإلهتمام، 
مما نتج عنه إختالالت إجتماعية وأسرية خطيرة، لعل أبرزها ارتفاع 
ظاهرة التفكك األسري والتنامي املقلق لظاهرة األطفال املتخلى عنهم 
وانتشار ظاهرة العنف بشتى أشكاله. لذلك بات لزاما ملحاصرة هذه 
الظاهرة اإلجتماعية السلبية وللحد منها إعادة االعتبار ملؤسسة األسرة 
عبر سياسة واضحة عن طريق نشر الثقافة األسرية الهادفة والبناءة 
ودعم املبادرات الرامية إلى تحصين مؤسسة األسرة عن طريق تفعيل 

املقتضيات الدستورية ذات الصلة.

فايسدافا5ئيس:

شوية داإلنصات من فضلكم، نظرا ألهمية مشروع النص شوية د 
اإلنصات.

فان ئبلافايسدةاا طالاأهلاتك5 ر:

...ومراجعة السياسات العمومية في اتجاه تعزيز املزيد من التمكين 
اإلقتصادي واإلجتماعي للمرأة حتى ال تضطر إلى التعايش مع مظاهر 

العنف بدعوى قلة الحيلة وانعدام البدائل.

السيدة الوزيرة، لقد شكلت مسألة حقوق املرأة والنهوض بها منذ 
انخراط املغرب في مساره الديمقراطي والحقوقي إحدى أهم القضايا 
الحقوقية املركزية التي عبر املغرب من خاللها عن إنخراطه في املنظومة 
األممية لحقوق اإلنسان مثل مصادقة اململكة على االتفاقية الدولية 
ملكافحة كل أشكال التمييز ضد املرأة، أضف إلى اإلصالحات التشريعية 
والقانونية املهمة التي اعتمدها مثل إقرار مدونة األسرة، وتعديل قانون 
الجنسية، ودعم املشاركة السياسية للنساء برفع تمثيليتهم في املجالس 

اإلنتخابية.

في ظل هذا التطور الحاصل في الترسانة الحقوقية والقانونية، فإن 
املرأة املغربية ما زالت تعاني التمييز والالتكافؤ والعنف بشتى أشكاله، 
ونتيجة لهذا الوضع املختل أصبح لزاما معه مراجعة الترسانة القانونية 
بتعزيز قيم املواطنة الحقة عن طريق التأطير القانوني لظاهرة العنف 
تتعلق  التي  منها  خاصة  الدستورية  املقتضيات  وتنزيل  املرأة،  ضد 
الكرامة  إهدار  والحيلولة دون  الحماية  في تحقيق  الدولة  بمسؤولية 

اإلنسانية.

السيدة الوزيرة، إن مشروع القانون املتعلق بمحاربة العنف ضد 
النساء الذي أعدته وزارة األسرة والتضامن واملساواة بشراكة مع وزارة 
العدل يعد مكسبا قانوني وحقوقي جديد من شأن التطبيق السليم له 

أن يشكل وسيلة حمائية للنساء ضحايا العنف.

إننا في فريق العدالة والتنمية، وإيمانا منا بالدور التشريعي الذي 
يقوم به البرملان سواء في إطار األغلبية أو املعارضة تفاعلنا بشكل إيجابي 
مع مشروع القانون في إطار القراءة األولى له، وهي املناسبة التي نريد 

أن ننوه بها بالتفاعل اإليجابي للسيدة الوزيرة، وذلك لقبولها عدد من 
التعديالت والتي عملت على تجويد النص، ومن أهم هذه التعديالت ما 
يتعلق باإلطار املفاهيمي، حيث أن أهم املرتكزات واملضامين التي جاء بها 
هذا القانون وضعه إلطار مفاهيمي محدد ودقيق لألفعال والسلوكات 
التي تدخل في مجال العنف ضد النساء من خالل تحديد مفهوم العنف 

وأشكاله.

وبخالف ما تم الترويج له، من أن النص املعروض أمامنا اليوم في 
إطار قراءته الثانية خال من أي آليات ومقتضيات إجرامية من شأنها 
تعزيز الحماية الجنائية للمرأة املعنفة، فإن النص جرم مجموعة من 
إرجاع  اإلمتناع عن  باملرأة مثل  يلحق ضررا  باعتبارها عنفا  األفعال 
املساس  الزواج،  على  اإلكراه  الزوجية،  بيت  من  املطرودة  الزوجة 
بحرمة جسد املرأة، تبديد أو تفويت أموال األسرة بسوء نية، إضافة 
إلى تجريم بعض األفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجن�ضي، 
طرف  ومن  معينة  ظروف  في  الفعل  ارتكب  إذا  العقوبات  وتشديد 
أشخاص محددين زميل مثال في العمل، شخص مكلف بحفظ النظام، 
أحد األصول أو املحارم. تشديد العقوبات أيضا على بعض األفعال إذ 
ارتكبت في ظروف محددة كالعنف ضد املرأة الحامل أو ضد الزوجة أو 

الطليقة بحضور األبناء أو الوالدين.

التدابير  إطار  في  جديدة  حمائية  تدابير  على  أيضا  النص  اعتمد 
املسطرية مثل إبعاد الزوج املعتدي، إنذار املعتدي بعدم اإلعتداء في 
حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم اإلعتداء، إرجاع املحضون 
مع حاضنته للسكن، منع اإلقتراب من الضحية أو مسكنها أو األبناء، 
إشعار املعتدى بأنه يمنع عليه التصرف في األموال املشتركة للزوجة، 
إضافة إلى التنصيص على العنصر الفوري في اتخاذ التدابير الحمائية 
مع تقرير عقوبات على خرقها. كما أنه لضمان فعالية املقاربة الحمائية، 
فقد عمل هذا النص على تأسيس آليات مثل إحداث آليات التكفل 
في  املتدخلين  بين  التنسيق  آليات  إحداث  العنف،  ضحايا  بالنساء 
مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم مثال السلطة القضائية، 

الشرطة الدرك.

السيدة الوزيرة، إننا في فريق العدالة والتنمية، متأكدين بأن هذا 
النص يحتوي على الحد األدنى من الحماية القانونية للنساء من العنف، 
لكن األمر يتطلب استيعاب ثقافة حقوق املرأة ومبدأ املساواة من طرف 
الساهرين على تنفيذ القانون وعلى رأسهم القضاة. هذا النص املهم 
الذي سنتتبع تنزيله وفق ما يتيحه لنا الدستور والقانون من خالل 
اإلجتهادات القضائية التي تقت�ضي أن نذهب في اتجاه التطبيق السليم 

للنص مستحضرين إرادة املشرع.

ومن هنا نريد أن نشير إلى أنه رغم أهمية الترسانة القانونية، غير أن 
التفعيل والتنفيذ يصطدم بعراقيل تفرغ التشريع من محتواه خاصة 
ما يتعلق بمساطر متابعة املعنفين من قبيل إشكالية اإلثبات وشهادة 
الشهود واستحضارا لكون نسبة كبيرة من العنف املمارس ضد النساء 
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خاصة منه الزوجي واألسري يتم في إطار خاص أال وهو بيت الزوجية. 
كما ال يفوتنا التنبيه إلى املجهود الواجب بذله لتغيير العقلية واملنطق 
املنتج للعنف توازنا مع املقاربة القانونية وهو دور اإلعالم واملدرسة 
من خالل املناهج والبرامج التعليمية وأدوار كافة مؤسسات التنشئة 
القانون، فإننا في فريق العدالة  إلى أهمية هذا  اإلجتماعية. وبالنظر 
والتنمية سنصوت باإليجاب كما فعلنا إبان القراءة األولى، متمنيين أن 

يساعد هذا القانون بعد نشره على الحد من ظاهرة السلبية وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

خليل  مالكة  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

فان ئبلافايسدةام اكلاخلسل:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدةافاوزي5ة،

فايسدتينافاوزي5تين،

فايسدافاوزي5،

فايسدفتا فاي ىةاما ليافجمل،

بخصوص  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  الكلمة  بأخذ  أتشرف 
مشروع القانون 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك 
في قراءته الثانية. وبهذا نقف من جديد أمام رهان قضية املرأة، رهان 
مقاربة النوع، رهان تكريس قيم املساواة واإلحترام بين النساء ورجال 
هذا الوطن العزيز، واليوم من زاوية من األهمية بمكان، زاوية محاربة 
العنف بكل أشكاله املمارس على املرأة املغربية، عنف أضحى ظاهرة، 
عنف استفحل وفرض نفسه على أجندة كل النساء ورجال هذا الوطن 
حاملي هاجس إحقاق الحق، إحقاق دولة الحق والقانون، نساء ورجال 
الحقوقية،  الجمعيات  املدني، من داخل  املجتمع  ناضلوا من داخل 
واستطاعوا بلورة رؤى واضحة استهدفت الحد من الظاهرة والعمل 
على استئصالها من جذورها، رؤى اتسمت بالشمولية في تناول وعالج 

الظاهرة، شمولية مردها مرتكزين :

املرتكز األول، السيدة الوزيرة، رصد ملفات العنف املعروضة أمام 
أنظار الفاعل القانوني، وهو الجزء املوثق من ظاهرة العنف، وهو أيضا 
الذي تحوزه الحكومة والشك، والشك أيضا أنها اعتمدته واستحضرته 
في صياغة املشروع الذي بين أيدينا، لكنه يبقى بمثابة الشجرة التي 

تخفي الغابة؛

أما املرتكز الثاني في الرؤية والصورة التي قدمها لنا الحقل الحقوقي 
بنسائه ورجاله وهو األهم، فيتمثل في رصد ودراسة الجزء املعاش، 
الجزء املعاش من العنف بكل أشكاله ووسائله، ومستوياته وهو الذي 
يشكل جزء أكبر، وأولى سيماته، أولى سيماته أنه غير معروض على 

الفاعل القانوني، وغير موثق إال من خالل أعمال املشتغلين في الحقل 
الحقوقي، وبذلوا في سبيل توثيقه مجهودات جبارة، إنه ذلك العنف 
الذي ينخر في جسم املجتمع بشكل يومي قد يبدأ مع تنشئة أطفالنا 
ليعلن عن نفسه بكل بشاعة أمام أول تموقع في موقع قوة مع أنثى، 
وقد يكون عنفا معنويا، عنفا نف�ضي، عنف اقتصادي، عنف مؤسساتي 
تعددت أشكاله وجوهره واحد. سيدتي، كنا نأمل ومعنا كل من ساهم في 
رصد ودراسة هاد الجزء األكبر من ظاهرة العنف، كنا نأمل في توظيف 
هذا املجهود في صياغة مشروع القانون الحالي، كنا نريده قانونا نابعا 
من مقاربة تشاركية تستحضر تراكم الجمعيات الحقوقية ببالدنا والتي 
تستحق بالنظر ملا راكمته، تستحق أن تكون شريكا حقيقيا للحكومة 
في مجال التشريع، غير أننا، مع كامل األسف وفي رفض أسلوب التعاون 
مع هذه الفعاليات، فوتت الحكومة فرصة إغناء املشروع بمجهودات 

جبارة تمت مراكمتها.

املشروع  مناقشة  خالل  واضحا  كان  موقفنا  الوزيرة،  السيدة 
الكونية  الحمولة  ذات  الطروحات  كل  إقصاء  تم  لقد  باللجنة، 
والحقوقية، ولقد تلقيناه ردا منكم، إذ اعتبرتم أن أرقى ما وصل إليه 
الفكر اإلنساني في تسيير أموره إنما هو تغييب مواقف التمثيلية األكثر 
عددا، والقبول باألمر امتثال للديمقراطية، تفسير يحتمل بعضا من 
اآلن  السياسة  علم  ففقهاء  والتفنيد،  الرد  أيضا  ويحتمل  الصواب 
إفراغ  والعددي  الكمي  بعدها  في  بالديمقراطية  التمسك  أن  يرون 
لها من محتواها، إبقاء على الشكل دون الجوهر وفي قضايا مصيرية 
كقضية املرأة حيث هذا الوطن يستحق اإلستفادة واستثمار طاقات 
نسائه في مثل هذه القضايا استبعاد املقاربة التشاركية واعتماد الغلبة 
العددية هو تكريس ألزمتها، بجعلها أسيرة النزاعات واملزايدات الحزبية 
الديمقراطية ليس فيها منطق اإلطالقية، وإنما نسبية األمور، وبالتالي 
نؤكد من جديد ومن خالل هذا املنبر، أنه كان لزاما إشراك طاقات 
هذه البلد الجمعوية والحقوقية في بلورة مشروع هذا القانون، بل كنا 
نأمل أن تمتد املقاربة السياسية للفاعل السيا�ضي، املقاربة التشاركية 
للفاعل السيا�ضي في مشروع يتناول قضية من األهمية بمكان وليشمل 

أيضا املعارضة ملا ال.

السيدة الوزيرة، تساءلتم إثر فاجعة اغتصاب فتاة الحافلة، كيف 
يمكن لقاصر أن يمارس العنف وهو في غاية السرور؟ كيف لقاصر 
أن يرتكب جريمة منتشيا، كمن يالعب شيئا؟ ونحن نتساءل بدورنا، 
الوزيرة، مردها طول  املسؤولية، سيدتي  الحل؟  مسؤولية من؟ وما 
الفراغ التشريعي والذي حددتموه في كلمتكم في 15 سنة، فراغ دام 
سنوات رغم ارتفاع األصوات بقتامة الوضع، والطابع امللح واملستعجل 
للتدخل التشريعي، فراغ كانت له تداعياته، فراغ كانت له تداعيات 
كبيرة من الصعب اآلن تداركها. ومن باب اإليجابية، من باب اإليجابية 
لن نسترسل في رصد هذه التداعيات، وكون منطق الالمباالة مع الزمن 
التشريعي من أكبر األسباب للكثير من األوضاع غير املقبولة. أما الحل، 
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محله،  في  الحافلة  فاجعة  إثر  فتساؤلكم  تساؤلكم،  في  يكمن  الحل 
فتاة  فاجعة  إن  يقال،  كما  الجرح  على  األصبع  لقد وضع  وحقيقة، 
الحافلة أكدت وبشكل واضح، أن عقلية العنف تبدأ مع أطفالنا، عقلية 
العنف تبدأ مع املقررات املدرسية التي تفتقد لقيم املساواة والتعدد، 

بل قد نجدها تشرعن للعنف وقبوله من باب الطاعة أو ما شابه.

لذا فمحاربة العنف ضد النساء لن يتأتى بتدابير الحتواء عواقبه، 
سواء أكانت هذه التدابير بمعاقبة الجاني أو جبر ضرر الضحية، إن 
محاربة ظاهرة العنف أكبر من ذلك، إنه العمل على إعادة بناء عالقة 
سوية بين نساء ورجال هذا الوطن. أقول إعادة بناء، ألن األصل في 
مغربنا ليس هو العنف، العنف عندنا ليس موروثا، إنما التنكر ألصولنا 
ولتعدد روافد هويتنا من حمل لنا بذور العنف في مغربنا، املغرب، املرأة 
هي تمغارت باللغة األمازيغية، من الزعامة والزعامة هي الحماية، هي 
مصدر الحماية وأمغار شيخ الحي أو شيخ القبيلة، ليس إال مشتقا من 
اسم املرأة. وفي جنوبنا، على امتداد الصحراء، الذل والهوان لكل من رفع 
يده على املرأة، إنه عرف راسخ تتوارثه األجيال، ال إجبار فيه وال قانون 
يفرضه، هذا هو، هذه هي أصولنا. لنتصالح إذن مع ذواتنا وليبرز هذا 
التصالح في سياستنا العمومية، فهو الحل وال حل غيره، منطق الروافد 
املتعددة لهذا البلد في قيمه، في سلوكياته، برؤية واضحة واستراتيجية 
النص  التعليم. ولألسف  وفي مقدمتها  األصعدة  واضحة، تشمل كل 
املادة  في هذا، فمضامين  كثيرا  أيدينا ال يسعف  بين  الذي  القانوني 
الوحيدة التي ذكرتموها بتفصيل وإسهاب، والتي تم إضافتها في مجلس 
املستشارين، مضامين هذه املادة لن تؤتي ثمارها، إذ كان لزاما تضمين 

تلك الحمولة في كل بنود املشروع وبكل تفصيل.

سسدتيافاوزي5ة،

ال يفوتنا أيضا وفي إطار وحدة القوانين، القول أننا كنا نأمل أن 
يتدخل هذا القانون في قضايا زواج القاصرات، فاملمارس على فتياتنا 
في املداشر والقرى النائية وهو العنف املمنهج. لذا فإننا في فريق األصالة 
واملعاصرة، سنضطر للتصويت ب »ال« على مشروع القانون، وكان أملنا 
أن تقوم الحكومة بسحبه الستدراك ما يمكن استدراكه من الثغرات 
بحمولة  للتنزيل  وقابل  شمولي  بشكل  املشروع  صياغة  على  والعمل 
حقوقية تعطي دفعة لحقوق املرأة والتي يراهن عليها املغرب للوصول 

للمكانة الالئقة به بين الدول، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

الكلمة  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  النائبة.  للسيدة  شكرا 
للسيدة النائبة سهام املرزوقي.

فان ئبلافايسدةاسه مافمل5ز قي:

أش5فا علىا فا5حسم،ا فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفءا كت بافاد الافملحتبمون،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

مناقشة  في  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
مشروع قانون رقم 103.18 الذي يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 
وفي ذلك السياق تنزيل مقتضيات دستور 2011 ومواكبة التحوالت 
في السنوات  التي تشهدها بالدنا  اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 
املؤسسة  داخل  كثيرا  عمر  الذي  املشروع  هذا  يأتي  كما  األخيرة. 
التشريعية، وأخذ من الوقت ما يكفي لإلستماع وتسجيل مالحظات 
قطعها  التي  للمراحل  واملتابعة  املعنية  األطراف  مختلف  واقتراحات 
هذا املشروع، منذ مرحلة اإلعداد والتقديم واملناقشة على مستوى 
اللجان املعنية بمجل�ضي البرملان وصوال إلينا إلى هذه اللحظة. ومما ال 
شك فيه أن اعتماد نص قانوني ملحاربة العنف ضد املرأة، هو مكسب 
وضمانة حقوقية للتصدي للعنف املمارس على املرأة املغربية وصيانة 
واملعنوي  املادي  العنف  وأشكال  التمييز  أشكال  كإنسان من كل  لها 
واإلقتصادي، وبما يليق بكرامتها ومكانتها ودورها في التنمية واإلستقرار 
حقوقية  دينامية  املشروع ضمن  هذا  يندرج  كما  املجتمعي،  والبناء 
متميزة ومتواصلة ومتكاملة الحلقات انخرطت فيها بالدنا منذ عقود 

وفق خطوات ثابتة وتراكمية على جميع األصعدة...

فايسدافا5ئيس:

شوية اإلنصات، شوية اإلنصات، من فضلكم، شوية اإلنصات.

فان ئبلافايسدةاسه مافمل5ز قي:

كما يعد هذا املشروع ترجمة صادقة ملضامين ومقتضيات ومبادئ 
دستور 2011 املشار إليها في ديباجته في الفصل 19 والفصل 22 منه، 
كما يستجيب هذا املشروع عبر جميع بنوده ملطالب املجتمع املغربي في 
شموليته واملعبر عنها من طرف جميع الفعاليات املجتمعية والحقوقية 
بضرورة وضع تشريعي حديث ضامن للحماية الالزمة لضحايا العنف 
ضد النساء وصيانة كرامتهن، آخذا بعين اإلعتبار مختلف تمظهرات 
هذا العنف وأشكاله وتزايد انتشاره وما يترتب عنه من آثار على قضايا 
ومراعاة  للدولة  الديمقراطي  البناء  مسلسل  وعلى  والتطور  التنمية 

اللتزاماتنا الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

إن معالجة قضية العنف في املجتمع بصفة عامة والعنف ضد 
األسباب  ومتشعب  وشائك  معقد  موضوع  هو  خاصة،  بصفة  املرأة 
والتمظهرات واآلثار، وتعتبر املقاربة التشريعية مدخال من بين املداخل 
العنف،  التصدي والوقاية واملعالجة لظاهرة  التي من خاللها يمكن 
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ونحن كمشرعين ال يمكن لنا اإلدعاء بإدراك املطلوب للتصدي لظاهرة 
العنف ضد املرأة، من خالل بنود هذا النص واآلليات التي تضمنها لردع 
سلوكات العنف املمارس في مجتمعنا ضد املرأة في جميع أوضاعها. إال أننا 
يمكن لنا أن نسجل وبكل مسؤولية، أننا ساهمنا في التمكين من وضع 
نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا 
في ضوابط وآليات وشروط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، 
ملختلف  املوضوعي  والتقييم  والتوجيه  السليمة  واملواكبة  والتكفل 
هذه التدابير والشروط والتدخالت الحمائية والزجرية، التي يتضمنها 
تقديرينا واحترامنا لجميع  في فريقنا، على  نؤكد،  املشروع. كما  هذا 
املالحظات وبانشغالنا بكل املآخد التي عبرت عنها مختلف الفعاليات 
الحقوقية بصفة عامة والنسائية بصفة خاصة واملنظمات والجمعيات 
الفاعلة في املجال الحقوقي. وأن ورش النقاش البناء سيظل مفتوحا 
ومنفتحا من أجل ضمان التفعيل الناجح ملقتضيات هذا املشروع، 
ومتابعة آثاره الفعلية على أرض الواقع ورصد النتائج التي ستحقق 
وتقييم الوقع اإلجتماعي لهذا النص ملتابعة إغنائه وتجويده وتعزيزه 
والثقافي،  واإلقتصادي  والسيا�ضي  اإلجتماعي  واقعنا  لحاجيات  وفقا 
وتحقيق  وتمكينها  وحمايتها  املرأة  بأوضاع  العناية  أن  على  مؤكدين 
اإلنصاف واملناصفة هو مطلب مجتمعي ال يقتصر على جهة أو طرف، 
بل هو مطلب مشترك يهم الرجال والنساء، وينصب في قلب إهتماماتنا 
لهذا  واقتصادية وحقوقية  وإجتماعية  مكونات سياسية  جميعا من 
الورش. وهو جزء من بناء الدولة الحديثة واملجتمع املتوازن والواعي 
واملسؤول، كما أن هذا الورش يشكل تحديا مشتركا مرتبطا بقضايا 
اإلنسانية  والكرامة  الدولية  والتنافسية  الديمقراطي  والبناء  التنمية 
وتحصين الذات ضد أشكال العنف والتطرف. لهذه اإلعتبارات كلها، 
ساهمنا في مناقشة هذا املشروع، وتابعنا ما أثاره من نقاش بكل اهتمام 

ومسؤولية، وصادقنا عليه باإليجاب وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

النائبة عبلة بوزكري  الكلمة اآلن للسيدة  النائبة.  شكرا السيدة 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فان ئبلافايسدةاعبللابوزك5ي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدةافايسدتينافاوزي5تين،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتناول 
الكلمة في إطار مناقشة قانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف 
ضد النساء كما وافق عليه مجلس املستشارين، في إطار قراءة ثانية، 
ليستكمل بعد ذلك مساره التشريعي بعد مرور أزيد من سنة ونصف 

من املناقشة داخل قبة البرملان. هذا املشروع الذي جاء في صيغته األولى 
من أجل تجاوز الفراغ التشريعي في مجال محاربة العنف ضد النساء، 
للحد من تف�ضي هذه الظاهرة في املجتمع املغربي، وضمان آليات لحماية 
يمكن  التي  لتجاوز األضرار  الالزمة  واملواكبة  العنف،  النساء ضحايا 
أن تلحق بهن واملحافظة على حقوقهن كاملة في العيش الكريم. هذه 
الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا بالنظر ملا عرفه من انحالل خلقي، ليس 
فقط داخل بعض األسر، ولكن في الحياة العامة واملؤسسات التعليمية 
ومختلف الفضاءات العمومية، هذه الظاهرة التي تعتبر منافية للقيم 
اإلسالمية واملبنية على املساواة والتضامن والتكافل بين الرجل واملرأة، 
وحماية الحقوق والحريات األساسية لإلنسان، والتحرر من مختلف 
أشكال القيود التي تمس بكرامة املواطنين. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: 
إلى أي مدى تعتبر املقاربة القانونية وحدها وسيلة ناجعة لضمان العيش 

املشترك داخل األسرة املغربية؟

إلى أي حد يستجيب هذا املشروع ملتطلبات حماية األسرة املغربية 
وتحصينها من مظاهر العنف بكل أشكاله؟ هل يمكن اعتبار هذا املشروع 
لبنة أساسية إلعطاء البعد الدستوري مدلوله الحقيقي على مستوى 
األسرة؟ املطلوب من الدولة العمل على حماية حقوقها اإلقتصادية 
واإلجتماعية بما يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها، إلى أي 
حد هذا املشروع أن يضمن للمرأة املغربية ممارسة الحقوق والحريات 
األساسية، ممارسة بعيدة عن اإلنزالقات واملمارسات املشينة التي تمس 
أحيانا بكرامة املرأة؟ إلى أي مدى هذا املشروع يساهم في ترسيخ ثقافة 
االحترام، سلوكا وممارسة، وذلك بعيدا عن أي ممارسات قد تحط من 
كرامة املرأة املغربية؟ خاصة املرأة القروية التي ال تزال تعاني من مظاهر 

البؤس والهشاشة واإلقصاء باعتبارهم أخطر أشكال العنف.

فايسدةافاوزي5ة،

كنا نود أن يتم التعامل بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدم 
به الفريق اإلستقاللي املتعلق بالحماية من العنف األسري، الذي نعتبره 
أكثر شمولية ما دامت األسرة كال ال يتجزأ بحيث يشكل فيها الترابط 
األسري الحماية الحقيقية لكل فرد من أفرادها، في مواجهة مظاهر 
العنف واالنحراف، مما يؤدي إلى تعقيد العالقات األسرية واضطراب 
في القيم اإلجتماعية، ليصبح العنف األسري مظهرا خطيرا من مظاهر 
حقوقهم  ممارسة  من  الواحدة  األسرة  أفراد  تحرم  التي  اإلختالالت 

والعيش في أمن وسالم وطمأنينة.

فايسدةافاوزي5ة،

إننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، إذ نسجل بإيجابية 
املكتسبات والتراكمات التي تحققت في مجال حقوق املرأة ببالدنا، فإننا 
نؤكد أن املدخل السليم إلقرار وتعزيز حقوق املرأة، يمر حتما عبر تقوية 
دورها داخل املجتمع ونهج مقاربة النوع اإلجتماعي في مختلف السياسات 
والبيئية،  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بأبعادها  العمومية 
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املنظومة،  بهذه  املتعلق  والتشريعي  املؤسساتي  اإلطار  واستكمال 
خاصة فيما يتعلق بمنع التعنيف وتجريمه وحماية األشخاص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة، بما يضمن ممارسة املرأة لحقوقها ولحريتها في 
إطار احترام تام للقانون، ما دام القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة، 
يتساوى أمامه الجميع، ذكورا وإناثا، بما يضمن بناء مجتمع متضامن 
يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص 
ومقومات العيش الكريم، بعيدا عن كل أشكال التمييز داخل األسرة 
الواحدة. لهذا، فإننا نعتبر أن هذا القانون له بعد حقوقي وأنه مكسب 

بالنسبة للمرأة وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

الحركي  الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائبة.  للسيدة  شكرا  شكرا، 
للسيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه.

فان ئبلافايسدةاا طالافازه5فءانزيه:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدةافاوزي5ة،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

فايسدةافاوزي5ةا فايسدافاوزي5،

يشرفني اليوم أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي للمساهمة في 
مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف 
ظل  في  يأتي  الذي  املشروع  هذا  ثانية.  قراءة  إطار  في  النساء،  ضد 
التطورات األساسية التي تعرفها بالدنا في مجال الحقوق والحريات، 
والتي تتميز بدينامية حقوقية نوعية عززت أسس البناء املؤسساتي 
لنسجل  الرئيس،  السيد  الفرصة،  هذه  وننتهز  ببالدنا.  والديمقراطي 
في مجال حقوق  بالدنا  التي حققتها  والتراكمات  املكتسبات  بإيجابية 
اإلنسان، والنهوض بحقوق املرأة وحمايتها، التي أضحت إحدى الرهانات 
األساسية واإلستراتيجية للدولة واملجتمع، حيث نعتبرها ثورة حقوقية 
نموذجية ومتميزة على الصعيد الجهوي واإلقليمي والدولي. وقد شكلت 
هذه الدينامية الحقوقية تجربة إيجابية ونوعية ببالدنا، تصب في اتجاه 

تعزيز املكانة الالئقة للمرأة وحماية حقوقها.

فايسدافا5ئيس،

إن اهتمام املغرب بنصفه الثاني ليس وليد اليوم، بل يمتد عبر 
الزمن، منذ استقالل املغرب، ولنا في املبادرات التي أقدم عليها جاللة 
املغفور له محمد الخامس، وكرسها جاللة املغفور له الحسن الثاني، 
خير مثال وأسطع مرجع واكبته آنئذ حركية نسائية نشيطة ناضلت من 
أجل الحقوق وقاومت املنطلق الدوني والذيلي في التعامل مع املرأة. وهذه 
التراكمات وطدت الفعل النسائي املغربي، وجعلت املرأة املغربية تعتلي 
الريادة على مختلف املستويات باملقارنة مع تجارب أخرى مماثلة. وهكذا 

تقاطعت هذه اإلرادة بمستوى الفعل في نسق مستمر وممتد تكرس في 
عهد جاللة امللك محمد السادس نصره هللا. لكن رغم هذه املكتسبات 
التي نفتخر بها، فقد شابها مع ذلك تعامل سلوكي مشين أحيانا، وحاط 
بكرامة املرأة التي كرمها اإلسالم وكرمها الوطن كذلك، تتمثل أساسا 
في العنف ضدها والتحرش واإلهمال، وغيرها من التصرفات التي ال 

تعكس مستوى املجهود املبذول لفائدة...

فايسدافا5ئيس:

السيدات والسادة النواب، لنكرم النائبات املتدخالت بحد أدنى من 
اإلنصات.

فان ئبلافايسدةاا طالافازه5فءانزيه:

شك5فافايسدافا5ئيس،

القانونية  املنظومة  تكييف  كان البد من  إذن  املنطلق  ومن هذا 
للتصدي ملثل هذه الصور النمطية التي تجعل املرأة في موضع الدونية 
وفي موقع الضحية. لكننا، وإذ نقر بأن الزجر ضروري، فإننا في الحركة 
الشعبية، نرى من الضروري كذلك الرفع من مستوى الوعي املجتمعي 
لدى  املثلى  القيم  منظومة  وتمثل  والتوعية  التحسيس  طريق  عن 
املجتمع، من خالل املدرسة واإلعالم واملجتمع املدني وغيره. ونعتقد بأن 
هذا الوعي يجب أن ينطلق ويباشر مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، 
حتى نقطع نهائيا مع دابر كل املمارسات املهينة بكرامة املرأة، سواء في 

املدن أو البوادي أو املناطق املهمشة.

فايسدافا5ئيس،

إن هذا املشروع الذي سيعزز القوانين ذات الصلة التي اعتمدتها 
بالدنا يتعلق األمر بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واملجلس 
اإلستشاري لألسرة والطفولة وغيرها من املؤسسات، يندرج كذلك في 
إطار تعزيز الحماية القانونية الالزمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن. 
بها،  التي جاء  األساسية  باملستجدات  نشيد  فإننا  املنطلق،  من هذا 
واملتمثلة أساسا في تعريف العنف ضد املرأة بمختلف أشكاله وتجريم 
األفعال التي تشكل عنفا ضد املرأة وتشديد العقوبات على األفعال 
املوجهة ضد النساء في وضعية خاصة، واعتماد أحكام مسطرية وآلية 
جديدة في إطار التدابير اإلجرائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من 
وجهوية  وطنية  القطاعات  بين  مشتركة  ولجن  خاليا  إحداث  خالل 

ومحلية، تتكفل بالنساء ضحايا العنف.

لكننا نعتبر بأن تفعيل أحكام هذا املشروع مرتبط أساسا بتبسيط 
اإلجراءات املسطرية داخل املحاكم، خاصة عندما يتعلق األمر بالعنف 
الزوجي أو األسري الذي يتم داخل فضاء مغلق، ويصعب فيه اإلثبات. 
ونأمل أن تقوم السلطة العمومية بالتصدي للصور النمطية املهينة 
للنساء ومعالجة األسباب الحقيقية التي تنتج كل أشكال العنف ضد 

النساء بما فيها البرامج التي تتساهل مع أشكال العنف ضدهم.
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فايسدافا5ئيسافملحتبم،

اعتبارا ملا سلف ذكره نسجل في الفريق الحركي تفاعلنا اإليجابي 
مع هذا املشروع الذي استكملت دراسته في إطار قراءة ثانية آملين أن 
تعمل الحكومة على إخراج النصوص التنظيمية املتعلقة به في أقرب 
اآلجال حتى تتمكن الخاليا، واللجنة الوطنية، واللجان الجهوية واملحلية 
واإلختصاصات  بمهامهم  القيام  من  العنف  بالنساء ضحايا  للتكفل 
املنصوص عليها في هذا القانون ليجد طريقه إلى التطبيق والتفعيل 
األمثل على أرض الواقع، وسنبقى كقوة رقابية حريصين على حسن 
تطبيقه وأجرأته ورصد كل ثغراته ونواقصه أثناء املمارسة. وأكيد أننا 
سنستثمر الزمن التشريعي والرقابي لتقييم التطبيق وكذلك منسوب 
التقليص من السلوك العنيف تجاه املرأة في إطار أفقي وتشاركي وذلك 
في أفق وضع حد نهائي لكل التصرفات التي تخدش صورة املرأة املغربية 

وتحط من كرامتها.

والسادة  للسيدات  اإليجابي  بالنقاش  نشيد  أن  األخير، البد  وفي 
اإلنسان،  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  داخل  املحترمون  النواب 
النساء  تحمي  حلة  في  املشروع  هذا  إخراج  على  الشديد  وحرصهم 
الضمانات  جميع  بنوده  تكفل  وأن  الشامل  بمفهومه  عنف  أي  من 
لتنزيله بالشكل الفعال وامللزم والناجع لضمان كرامة وحقوق النساء 

املشروعة. وبهذا سنصوت باإليجاب على هذا املشروع وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

الطالبي  النائبة مينة  الكلمة اآلن للسيدة  النائبة،  شكرا السيدة 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

فان ئبلافايسدةامسنلافاط ابي:

صباح الخير.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتافاوزي5فت،

فايسدافاوزي5،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

إننا في الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب، ونحن نناقش اليوم في 
النساء،  ضد  العنف  بمحاربة  املتعلق  القانون  مشروع  ثانية  قراءة 
نستحضر في البداية مختلف املجهودات التاريخية التي قام بها الفريق 
لصالح املرأة املغربية سواء تعلق األمر بتمكين األم املغربية من منح 
جنسيتها ألطفالها، أو تعلق األمر بإلغاء العديد من املقتضيات التي لم 
تكن في صالح النساء بمجموعة القانون الجنائي، أو أثناء مناقشتنا 
فإن  لذا  النساء.  ضد  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  لهيئة 
إهتمامنا بقضايا املرأة، لم يكن وليد لحظة محددة بل كان مبدأ راسخا 
في توجهاتنا القائمة على اإليمان والدفاع عن ما يتالءم وتصورنا للمكانة 

التي ينبغي أن تحتلها املرأة إلى جانب الرجل لتحقيق التنمية الشاملة 
املبنية على املساواة واملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وفي جو 
البعيد عن كل أشكال العنف  التعاون والتضامن والتسامح  يسوده 
املمارسة على املرأة بسبب جنسها أو القائمة على تصور نمطي لدور 

املرأة داخل املجتمع.

ورغم أن النقاش حول مشروع القانون هذا قد انطلق ونحن في 
املعارضة، فإننا لم ندخر أي جهد من موقعنا أيا كان لتمكين املرأة 
املغربية من نص تشريعي يدعم حمايتها من كل أشكال العنف الذي 
يقع عليها، ينضاف إلى الترسانة القانونية في مجال حقوق اإلنسان التي 
ما فتئت بالدنا تعمل على ترسيخها في العهد الجديد. لذلك عملنا خالل 
كل مراحل مناقشة املشروع على الدفاع عن ما يحمي املرأة وعارضنا كل 
ما يمكن أن يشكل ثغرة قانونية أو مسطرية يمكن أن يتم استغاللها 

لتدبير أي شكل من أشكال العنف ضد املرأة بسبب جنسها.

إن الفترة الزمنية التي استغرقتها مسطرة إخراج هذا املشروع إلى 
حيز الوجود، رغم أنها امتدت من سنة 2013 إلى غاية يومنا هذا، فإن 
ذلك لم يكن مضيعة للوقت بل كان دليال على غيرة كل األطراف املعنية 
بموضوع العنف ضد النساء ورغبتها في إخراج نص متكامل يساهم 
املنشورة  األرقام  التي كشفت  الظاهرة  في محاربة هذه  فعال  بشكل 
األرقام  أو  للتخطيط  السامية  املندوبية  قبل  من  سواء  بخصوصها 
الواردة في التقريرين الصادرين عن املرصد الوطني للعنف ضد النساء 
سنتي 2015 و2016 عن استفحال هذه الظاهرة. فال يمكن إذن والحالة 
هذه، إال أن نكون بجانب أية تدابير تشريعية تحقق ولو الحد األدنى من 
وتحقيق  الحماية  لتوسيع  مدخال  وتشكل  والفتيات  للنساء  الحماية 
املساواة، آملين أن نطور من آليات الحماية لتكون في مستوى تطلعات 

وتضحية املرأة املغربية.

مشروع  مع  تعاملنا  في  إيجابيين  سنكون  أننا  املؤكد  فمن  لذا 
القانون، مذكرين في نفس الوقت باملنطلقات املبدئية التي تتحكم في 
موقفنا، فإذا كنا في موقع املعارضة قد ساهمنا كفريق اشتراكي بتقديم 
مقترحات دقيقة، فإننا اآلن نعتبر أن النص في الصيغة الحالية هو نقطة 
انطالق تتضمن استجابة ولو جزئية ملطالب الحركة النسائية ويتجاوب 
في عموميته مع تطلعاتنا قياسا بنص مشروع القانون كما تمت إحالته 
في البداية على مجلس النواب وأن األمر في املستقبل يتطلب ضرورة 

تجويده ال محالة.

وال يفوتنا أن نذكر بأن الفريق االشتراكي كان إلى جانب فرق أخرى 
يدافع على ضرورة إدخال تعريف للعنف بصفة عامة، وتعريف العنف 
تم  وقد  خاصة،  بصفة  واالقتصادي  والنف�ضي  والجن�ضي  الجسدي 
ذلك في التعديل كما أننا اقترحنا تدقيق مفهوم الضحية واالغتصاب 
وممتلكات األسرة. وفي نفس السياق اقترحنا ودافعنا عن تشديد بعض 
العقوبات على أفعال العنف ضد النساء وحذف املقتضيات التي تشكل 
إهانة في حق املرأة من القانون الجنائي وتعديل بعض مقتضيات قانون 
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املسطرة الجنائية لتسهيل ولوج النساء والفتيات املعنفات إلى العدالة، 
وتيسير عمل جمعيات املجتمع املدني في محاربة العنف ضد النساء، 
وبالتالي كان ملساهماتنا كفريق اشتراكي بما مجموعه 64 تعديال خالل 

القراءة األولى األثر الواضح كقوة اقتراحية إيجابية.

فايسدت نافاوزي5ت ن،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

إن الفريق االشتراكي تأسيسا على كل املنطلقات املبدئية السابقة، 
بإنجاح  لتعهداتنا والتزاماتنا  إيجابية بصفة عامة واحتراما  والتي هي 
عمل األغلبية الحكومية، وانسجاما مع ما عبرنا عنه خالل املناقشة 
املطروح  القانون  مشروع  مع  إيجابا  سنتفاعل  فإننا  اللجنة،  داخل 

للمناقشة ونصوت لصالحه والسالم عليكم.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة فاطمة الزهراء 
برصات بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

فان ئبلافايسدةاا طالافازه5فءاب5ص ت:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدةافاوزي5ة،

فايسدافاوزي5،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية في إطار املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 103.13 املتعلق 
بمحاربة العنف ضد النساء في إطار قراءة ثانية. وهو مشروع يكت�ضي 
أهمية كبيرة بالنظر للسياق الذي يأتي فيه والذي يتسم بمواصلة تنزيل 
وترصيد  دستور2011،  أرساها  التي  والحقوقية  القانونية  املنظومة 
وتطوير للمكتسبات التي حققها املغرب. وهي مناسبة نذكر فيها بنضال 
حزبنا، حزب التقدم واإلشتراكية من أجل إقرار العدالة اإلجتماعية 
اإلستثمار  عبر  الحداثة  وقيم  واملناصفة  واملساواة  الحريات  وترسيخ 
األمثل للتجربة والفكر اإلنسانيين في التقائية تامة مع تطلعات شعبنا 
وقواه الحية ملواجهة جميع مظاهر الفقر والهشاشة واألمية واإلقصاء 

التي تعاني منها فئات واسعة في وطننا الحبيب.

فايسدافا5ئيس،

إن هذا املشروع جاء من أجل تمكين املغرب من إطار قانوني معياري 
يعزز ويقوي حماية حقوق املرأة والنهوض بها وصيانة كرامتها وذلك 
بتوفير الحماية القانونية الالزمة للنساء ضحايا العنف عبر إدراج العديد 
والتدابير  واملسطرية  املؤسساتية  واآلليات  القانونية  املقتضيات  من 
بالنساء  للتكفل  الجنائية  واملسطرة  الجنائي  القانون  في  اإلحترازية 

ضحايا العنف ومواكبة إدماجهن السلس عبر التوجيه واإلرشاد من 
أجل تجاوز آثار العنف املمارس عليهن وعلى أسرهن وتنسيق تدخالت 
لتحقيق حماية فعالة وشروط احتضان  امليدان  في  الفاعلين  جميع 

مالئمة للنساء ضحايا العنف.

فايسدافا5ئيس،

أن  والحالية  السابقة  الوالية  في  التشريعية  لقد سبق ملؤسستنا 
مواصلة  تروم  التي  القانونية  النصوص  من  مجموعة  على  صادقت 
استكمال املنظومة القانونية والحقوقية واملؤسساتية من أجل ترسيخ 
حقوق املرأة في اتجاه االنتصار ملبادئ املساواة واملناصفة وقيم الحداثة 
والديمقراطية، وتمكين النساء من حقوقهن كاملة من أجل بناء أمة 

عادلة ومنصفة وديمقراطية.

وفي هذا السياق، نحيي النقاش العمومي الهادئ الذي واكب مشروع 
القانون إلنتاج نص قانوني في مستوى تطلعات وانتظارات جميع القوى 
الحية من أجل تحقيق تأطير جيد يحقق التفاعل األمثل بين املنظومة 
القيمية واملعيارية والقانونية لهذا املوضوع في اتجاه ضمان التفعيل 
السليم للمنظومة القانونية بعيدا عن أي تقاطب حزبي أو اعتبارات 

سياسوية ضيقة.

فايسدافا5ئيس،

فايسدةافاوزي5ةافملحتبمل،

إن الواقع الذي نعيشه اليوم، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه واقع 
مؤلم وصعب على النساء والفتيات اللواتي يعانين من ضعف الحماية 
القانونية واإلجتماعية، وإن اإلشكال الكبير هو أن العنف ضد النساء 
أي  الجندري  العنف  من خالل  إنتاجه  ويعاد  يتجذر  أصبح  والتمييز 
العنف املمارس على النساء لكونهن نساء، وهو من أكثر أشكال التمييز 
وأكثرها  اإلنسان  انتهاكات حقوق  أبشع  ويشكل  انتشارا  النساء  ضد 
شيوعا. وهنا السيدة الوزيرة، نذكر بحالة الفتاة في الدار البيضاء في 
الحافلة وكذلك حاالت أخرى في مناطق مختلفة في األماكن العمومية 

التي تابعناها باستنكار كبير.

السيدة الوزيرة، كذلك نذكر باألرقام التي أوردتها املندوبية السامية 
للتخطيط حول العنف داخل األسرة، وهنا نذكر أن %55 من النساء 
تعرضن للعنف خالل 12 شهرا قبل البحث إلى شكل على األقل واحد 
من أشكال العنف على النساء بالفضاء الزوجي، أما بالوسط العائلي 
فإن العنف املمارس على النساء والفتيات خلف أكثر من مليون ضحية 
بمعدل انتشار بلغ %13,5. السؤال املطروح اليوم يتعلق بقدرة القوانين 
على تأطير التحوالت االجتماعية من خالل التوفر على قواعد قانونية 
قادرة فعال على تأطير الواقع واالرتقاء به ليعيش املجتمع بشكل أفضل 
ويشعر الجميع بالحماية واألمن القانونيين وتوفير املقومات األساسية 

لتفعيل هذه القوانين على أرض الواقع.
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العنف  للنساء ضحايا  اإليواء  توفير مؤسسات  كذلك من خالل 
دور  للقانون  يكون  أن  يجب  كما  النساء،  وحرمة  كرامة  تصون 
بيداغوجي وتربوي يساهم بشكل كبير في التنشئة االجتماعية للمواطنين 
واملواطنات. األخطر من ذلك السيدة الوزيرة املحترمة، هو أن القانون 
في بعض األحيان يكون هو مصدر ملمارسة العنف املجتمعي على النساء 
والفتيات ونذكر على سبيل املثال ال الحصر التحايل على مسطرة زواج 
القاصرات حيث أصبح االستثناء قاعدة، وأصبحت هذه الظاهرة في 
استفحال، وأصبحنا اليوم أمام اغتصاب يومي للطفولة ونحن نالحظه 

بشكل يومي وما يخلف ذلك من آثار وخيمة على املجتمع.

فايسدافا5ئيس،

يتمثل  القانون  هذا  تفعيل  يواجه  الذي  األسا�ضي  التحدي  إن 
التقدم  العنف، وفي حزب  بالنساء ضحايا  التكفل  بنيات  في توسيع 

واالشتراكية سنقدم مجموعة من املالحظات باختصار:

-1 ضرورة التربية على حقوق املرأة واملساواة مع تعديل القوانين 
التي تكرس التنمييز ضد نصف ساكنة املغرب؛

-2 التطبيق الفعلي للقانون وعدم توسيع قدرة السلطة التقديرية 
للقضاة؛

في  التشغيل  ظاهرة  على  القضاء  خالل  من  الطفالت  حماية   3-
البيوت وزواج القاصرات.

التقدم واالشتراكية إال أن نرحب بكل  وأخيرا ال يمكننا في حزب 
املبادرات التي تحمي النساء من العنف وسنوصت على هذا القانون 

باإليجاب إلى حين تجويده إن شاء هللا في املستقبل، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى الشناوي.

فان ئبافايسدامصطفىافاشن  ي:

فايسدافا5ئيس،

فايسدتينافاوزي5تين،

فايسدافاوزي5،

فايسدفنافاوزي5فن،

تحية واحترام وبعد، نحن في فيديرالية اليسار الديمقراطي سنصوت 
طبعا ضد هذا القانون، ملاذا؟، لقد قلنا من هذا املنبر عدة مرات أن 
األمل والقوس الذي فتحه حراك 20 فبراير وكان الكل يأمل أن يتجسد 
في الدستور الجديد قد بدأ إغالقه أي القوس مباشرة بعد إصدار 
دستور 2011، واستمر ذلك إلى أن أغلق القوس تماما بعد إنهاء حكومة 
السيد بنكيران. وعالقة باملوضوع الذي نحن بصدده، أي العنف ضد 
النساء، تجسد هذا التراجع في القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومحاربة 

كل أشكال التمييز والقانون املتعلق بمجلس األسرة والطفولة واليوم 
مع هذا القانون املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث تم االلتفاف 
على انتظارات النساء واملجتمع برمته، وأفرغت القوانين مع األسف من 

محتواها.

إن من كانوا يشتكون باألمس القريب من التحكم هم اآلن بصدد 
فرض تحكم من نوع جديد، تحكم يفرض رؤية محافظة جدا ومتخلفة 
عن العصر، نعم إنكم تمارسون التحكم بعدم اعتبار اقتراحات ومطالب 
املجتمع املدني والحركة النسائية والحقوقية التي تناضل في امليدان 
وتقوم باملهام التي كان من واجبكم كحكومة القيام بها، نعم تتحكمون 
بعدم األخذ بعين االعتبار الرأي الغني والواضح للمجلس الوطني لحقوق 
التي صادق  الدولية  املواثيق  مع  املالءمة  بعدم  تتحكمون  اإلنسان، 
عليها املغرب وتوصيات ومالحظات املندوبية السامية لحقوق اإلنسان 
التابعة لألمم املتحدة، يتحكمون بعدم األخذ بعين االعتبار ملضمون 
نواقصه  2011 رغم  الرسمية وعدم اعتماد روح دستور  الخطابات 
وبياضاته. فعلى ماذا اعتمدتم لصياغة هذا النص القانوني الضعيف؟ 
إنكم ستقومون مع األسف من خالل هذا القانون بتكريس العنف ضد 
النساء، وتكريس واقع النساء البئيس، والتحكم برؤيتكم املحافظة في 
مصير النساء ومبدأ املساواة، لذا سنصوت ضد ألننا منسجمون مع 

مبادئنا.

فايسدافا5ئيس:

شك5فااليسدافان ئب،

التصويت  إلى عملية  والزمالء  الزميالت  نمر اآلن سيداتي سادتي 
بعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقـــون: 166؛

املعارضون: 47؛

املمتنعـــون: ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 47؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 47؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :
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املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 47؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 47؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 47؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 47؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 53؛

املمتنعـــون : ال أحد.

ال خاص غير شوية ديال الثبات في الجلوس قدر اإلمكان، شكرا.

عليه  صادقت  كما  املضاف  الخامس  الباب  للتصويت  أعرض 
اللجنة:

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 53؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقـــون : 166؛

املعارضون : 53؛

املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة :

املوافقـــون : 168؛

املعارضون : 55؛

املمتنعـــون : ال أحد.

يتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بمحاربة العنف ضد النساء في قراءة ثانية له.

شك5فافايسدةافاوزي5ة،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

فايسدفتا فاي ىة،

 يقوم بزيارة عمل لبالدنا وفد عن الجمعية البرملانية لإلتحاد من 
أجل املتوسط، اسمحوا لي بهذه املناسبة أن أرحب بهم.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل 
أنا  فضلكم.  من  اإلنصات  شوية  الوزيرة.  للسيدة  الكلمة  األسفار، 
النائبة،  تتكلم  بأن ليس هناك إنصات عندما  الحظت هذا الصباح 

تفضلي، تفضلي السيدة الوزيرة.

فايس حلا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا بوط اب،ا ملس ءا فايسدةا
فاللتا عيا فاتقلسد لا فالقتص ىا فلجويا فاصن علا  فانقلا

فملكلفلاب ايس حل:

أش5فا علىا فا5حسم،ا فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلينا علىاآاها صحبهاألاعين.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

لتقديم  املوقر  مجلسكم  أمام  أحضر  أن  ويشرفني  يسعدني 
الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 11.16 املتعلق بتنظيم مهنة 
وكيل األسفار كما وافقت عليه لجنة القطاعات اإلنتاجية، وأنتهز هذه 
الفرصة ألتقدم إليكم، السيد الرئيس املحترم، ومن خاللكم إلى كافة 
أعضاء املجلس املوقر بالشكر الجزيل على األهمية التي ما فتئتم تولونها 
للقطاع السياحي باعتباره قطاعا إستراتيجيا يلعب دورا رياديا في النسيج 
اإلقتصادي الوطني وفي الدفع بعجلة التنمية املحلية املنشودة. كما أود 
التأكيد على أن هذا املشروع يندرج في إطار تنزيل »رؤية 2020« التي 
جعلت من تعزيز الترسانة القانونية إحدى أولوياتها ملواكبة ومصاحبة 

اإلصالحات التي يعرفها القطاع.

وكما تعلمون، فإن قطاع توزيع األسفار يخضع إلى تحوالت متعددة، 
ومع تزايد عدد السياح وتطور عادات استهالك وشراء األسفار وظهور 
فاعلين جدد وتطور السياحة اإللكترونية واستخدام على نحو متزايد 
لتقنيات التواصل الجديدة والتي تشكل كلها توجهات نوعية أصبحت 
هذه  مسايرة  على  قادرة  وغير  متجاوزة  التقليدي  التوزيع  قنوات 

التحوالت وتفرض على هذا القطاع اعتماد خطة عمل جديدة.
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املتعلق   11.16 رقم  القانون  بلورة مشروع  تمت  اإلطار،  في هذا 
القطاعات  لجنة  أمام  تقديمه  وتم  األسفار،  وكيل  مهنة  بتنظيم 
اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، حيث صادقت عليه باإلجماع بعد ما تم 
اعتماد صيغة توافقية بشأنه. وسيمكن هذا املشروع من التوفر على 
نظام توزيع شامل وسلس ومرن وآمن يتيح مشاركة جميع الفاعلين 
السياحيين كبارا وصغارا، كما سيسمح بالتكيف مع أنماط اإلستهالك 
في تقديم  الجديدة واألسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وسيساهم 

تجربة نوعية للسائح من خالل إعطائه ثقة تامة في املنتوج الذي يختاره.

ولتحقيق هذا الهدف، تم اعتماد جملة من اإلصالحات تشمل ما 

يلي:

النشاط  لنوع  وفقا  األسفار  وكالء  رخص  للتدرج  نظام  وضع   -

واملسؤولية؛

- إدماج إجراءات البيع عبر اإلنترنيت وعن بعد؛

- تحسين شروط الولوج ملهنة وكيل األسفار؛

- تحسين شروط تدبير نشاط وكيل األسفار؛

- واملالءمة مع القوانين املؤثرة على نشاط وكيل األسفار.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

للتذكير فإن مشروع قانون رقم 11.16 املتعلق بتنظيم مهنة وكيل 

األسفار يتكون من 7 أبواب و35 مادة ويشمل:

- الباب األول : أحكام عامة؛

- الباب الثاني : تسليم رخصة وكيل األسفار والتصريح بأنشطة 

وكيل األسفار؛

- الباب الثالث : شروط استغالل رخص وكيل األسفار؛

- الباب الرابع : واجبات وكيل األسفار؛

- الباب الخامس : نظام التمثيل؛

- الباب السادس : العقوبات؛

- والباب السابع: أحكام انتقالية وختامية.

النواب  والسادة  السيدات  املحترم،  الرئيس  السيد  كانت  تلكم 

أنظاركم،  على  املعروض  القانون  مشروع  مضامين  أهم  املحترمون، 

آملة أن يحظى بموافقة مجلسكم املوقر. وفقنا هللا ملا فيه خير الوطن 

واملواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة. والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، شكرا للسيدة الوزيرة. تقرير اللجنة حول مشروع النص 
تم توزيعه فأفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد النائب جمال 

املسعودي بإسم األغلبية.

فان ئبافايسدالا 8افمليعوىي:

أش5فا علىا فا5حسم،ا فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلينا علىاآاها صحبهاألاعين.

بداية، يشرفني باسم فرق األغلبية واملجموعة النيابية لألغلبية أن 
ألقي هذه املداخلة في مناقشة مشروع قانون رقم 11.16 الذي يتعلق 
بتنظيم مهنة وكيل األسفار. وأغتنم هذه املناسبة كذلك لتقديم الشكر 
اللجنة، وحتى  أعضاء  اإلنتاجية وكل  القطاعات  لجنة  رئيس  للسيد 
السادة والسيدات النواب خارج اللجنة الذين شاركوا في إغناء مناقشة 
السيدة  أشكر  كذلك  واملسؤولية،  التوافق  من  في جو  املشروع  هاد 
الوزيرة على هاد املشروع قانون الذي يهم واحد القطاع حيوي، وكذلك 
الفصاحة باللغة العربية التي قدمتيها فهاد.. ألنه وعدتنا بأنه غتطور 
الروافد  أحد  يشكل  حيوي  قطاع  يهم  الذي  لنا،  فهنيئا  أكثر  األمور 
األساسية في اإلقتصاد الوطني، وبطبيعة الحال له أثر كبير على شريحة 
واسعة ومهمة من املجتمع املغربي أال وهو القطاع السياحي بحكم أنه 
يشكل 11 % من الناتج الداخلي الخام وكذلك 5 % في املساهمة من 
التشغيل في اإلقتصاد الوطني، وال نن�ضى املداخيل التي قد تصل إلى 

تتجاوز 60 مليار درهم كمداخيل من العملة الصعبة.

مما الشك فيه، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السيدة 
الوزيرة، أن هاد القانون يأتي في سياق وظرف مهم جدا أسا�ضي بالنسبة 
لينا فهاد القطاع هذا، خصوصا نستحضر التحوالت الكبيرة واملتعددة 
وكذلك التوجهات النوعية التي يعرفها القطاع السياحي بالعالم وليس 
باملغرب فقط، من يعني طلب سياحي مهم، من كذلك تطوير في املنتوج 
السياحي ثم كذلك التغير وتطور العادات ديال اإلستهالك وشراء األسفار 
وكذلك بروز وهذا هو اللي أسا�ضي جدا وهو بروز طرق جديدة لتداول 
العروض السياحية سواء على املستوى العالمي أو حتى على الوطني 
وظهور فاعلين جدد. وكذلك وهذا من األسباب الرئيسية، وهو ظهور 
هاد السياحة اإللكترونية التي يعرفها اآلن املغرب، استخدام متزايد 
لتقنيات تواصل جديدة، فأعتقد هاد املشروع قانون يأتي في ظرف مهم 
جدا، ونتمنى أن يعني يحقق األهداف املتوخاة في إطار الرؤية السياحية 

ديال 2020.

األمر فيما يخص  نأكدو على واحد  بغينا  الوزيرة،  السيدة  ولكن 
هاد القانون، ألنه فعال سيطور وسيحسن من العرض السياحي ديال 
السيدة  احنا  السياح.  عدد  من  يرفع  كذلك  خاصو  ولكن  املغرب، 
60 مليون سائح، املغرب  الوزيرة، نشوفو اسبانيا وفرنسا، أكثر من 
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اآلن 10، 11 مليون سائح بغينا هاذ القانون من األهداف ديالو هو 
هاذ النسبة ترتفع، بطبيعة الحال البد من إجراءات أخرى يعني موازية 
ألن ما يمكنش نتكلمو على تقوية السياحة من خالل مشروع قانون 
ديال اإلحترافية  القضية  بإجراءات مواكبة ومصاحبة.  فقط، ولكن 
مازال  االستيعابية  الطاقة  ديال  القضية  الوزيرة،  السيدة  واملهنية 
جودة  وكذلك  أكبر،  تطور  خاصها  استيعابية  الطاقة  واحد  عندنا 
والجودة  السياح  عدد  من  نرفعو  يمكنش  ما  السياحية،  الخدمات 
فعال هناك تطور وهناك مجهود جبار وباملناسبة كنشكروكم السيدة 
الوزيرة، بعد القدوم ديالكم على املجهودات كلها اللي بذلتوها فهاد 
اإلطار، واآلن غاديين في اإلتجاه الصحيح، ولكن ضروري أنكم توقفو 
على هاذ الخدمات السياحية، كذلك توافر ديال اإلنفتاح ديال البالد 
ديالنا الجوي على الخارج في الرحالت السياحية إلى غير ذلك، والبد، البد 
من ترويج وتوافر البرامج الترويجية والتسويقية، راه ما كنروجوش أو 
ما كنسوقوش املنتوج السياحي املغربي بالشكل املناسب، نتمناو باش 
نمشيو فهاد اإلتجاه باش فعال، هذا في ما يخص اإلجراءات اللي يمكن 

أنتما كوزارة.

املنتخبة،  للهيئات  كنم�ضي  وهنا  أخرى،  إلجراءات  نمشيو  كذلك 
املجالس الجهوية خاصها تكون حاضرة بقوة في.. ألن هي اللي كتشمل 
أكادير  عليها  تستحوذ   60% عندنا  وباملناسبة  كبيرة،  سياحية  مدن 
ومراكش في السياحة، إذن ما يمكنش %40 تقاسموها مدن كفاس، 
يجب  التي  األمور  من  هذا  فأعتقد  ذلك،  غير  إلى  كطنجة  كمكناس 
خاص  الوزيرة،  السيدة  السياحية  الجهوية  املجالس  التصحيح. 
البشرية،  املوارد  مستوى  على  سواء  ديالها  والتقوية  ديالها  التفعيل 
سواء على مستوى ديال كل ما يتعلق باإلجراءات املواكبة. كيما قلتو 
السيدة الوزيرة، هاذ القانون جا.. احنا خالصة البد من تنزيل القانون 
املهنية، خاصنا نستحضرو  التخوفات  تراعي  وفق نصوص تنظيمية 
بأن املنهي وأنتما راكم درتو معهم لقاءات، وكان هناك تخوفات، طبيعي 
وعادي أنهم يتخوفو، ولكن بغيناكم تضمنو لهم عن طريق هاذ القانون 
بأن التنزيل ديالو غادي يكون وفق نصوص تنظيمية مالئمة ومناسبة، 

وشكرا السيدة الوزيرة، شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فريق األصالة واملعاصرة الكلمة للسيد 
النائب هشام الهرامي.

فان ئبافايسداهش مافاه5فمي:

أش5فا علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفءافملحتبمون،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة املعاصرة في إطار 
األسفار،  وكيل  مهنة  بتنظيم  املتعلق   11.16 رقم  القانون  مناقشة 
والذي يهدف إلى هيكلة توزيع األسفار واملهنة بصفة عامة، في انسجام 
مع التوجيهات الوطنية والعاملية التي الشك أنها تعرف تنافسا كبيرا نحو 
تطوير طرق جديدة للتوزيع. والجدير بالذكر، أن التزايد املضطرد لعدد 
السياح وكذا تطور عادات استهالك وشراء تذاكر السفر، ناهيك عن 
ظهور فاعلين جدد وتطور السياحة اإللكترونية، إضافة إلى اإلقبال 
واإلستخدام املتزايد لتقنيات التواصل الجديدة، فإنه بات من املفروض 
سن ووضع قواعد جديدة تتيح إلمكانية التوفر على نظام توزيع شامل 
وسلس ومرن وآمن. واملعلوم أن الرهان معقود على إصالح توزيع مهنة 
وكيل أسفار سيما أنه انبثق من مقاربة تشاركية مع املهنيين املعنيين 
بعد وضع نظام لتدرج رخص وكالء األسفار على مستويين وفقا لدرجة 
التبعات واملسؤولية وطبيعة العمليات والخدمات املقدمة من طرف 

وكيل األسفار.

مهنة  إلى  الولوج  شروط  تحسين  من  القانون  هذا  سيمكن  كما 
وكيل األسفار من خالل سن إجراءات تعد بفتح املجاالت أمام كفاءات 
جديدة بات من الضروري االعتماد عليها في حالة ما إذا كنا نتطلع فعال 
إلى تجديد املهنة وضمان مستقبلها الذي يفرض من دون شك مواجهة 
مجموعة من التحديات الكبرى السيما تلك الناجمة عن الطفرة التي 
يعرفها االقتصاد الرقمي بما يف�ضي إلى تحسين شروط نشاط وكيل 
األسفار لتمكين وكاالء األسفار من العمل وتطوير نشاط مربح بمجرد 
حصولهم على الرخصة، السيما طلب االعتماد على الوكالء الدوليين 
في  الراغبين  األسفار  لوكالء  املهنة  ولوج  تسهيل  مع  الجوي  للنقل 
التخصص في السياحة الداخلية. كما أنه من شأن هذا املشروع خلق 
نوع من االنسجام مع بقية القوانين ذات الصلة بنشاط وكالء أسفار 

من قبل قانون حماية املستهلك وقانون التجارة اإلكترونية.

املعلوماتية  بالثروة  العوملة  ارتباط  أن  القول  نافلة  من  ولعله 
الذي سهل  ال�ضيء  قرية صغيرة  العالم  من  قد جعل  والتكنولوجية 
انسيابية حركة األفراد حيث انعكس هذا التحول إلى قطاع التوزيع 
السياحي بسبب استعمال وسائل التواصل الحديثة، مما أفرز مسالكا 
جديدة لتداول العروض السياحية وتطور سلوك الفئات املستهدفة 
بما يؤثر على توزيع وتنويع املنتوجات السياحية في أفق التخلي عن 
الوساطة، وكذا العمل على تقليص الحواجز ما بين املزودين واملتدخلين 
األمر الذي يفرض على بالدنا مواكبة هذه التغيرات والتطورات إلنجاح 
الدعائم  أحد  السياحة  من  تجعل  التي   »2020 »رؤية  استراتيجية 
الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية باملغرب اعتبارا 

ملا يزخر به من مؤهالت تراثية تليدة.

غير أنه السيد الرئيس، وبالرغم من املجهودات املبذولة على صعيد 
هذا القطاع فإن هذا األخير ما يزال بحاجة ماسة إلى تعبئة وتكثيف 
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الجهود الحثيثة التي بوسعها إقامة نوع من التوازن اإليجابي الذي يكون 
الترسانة  الدولة والفاعلين املعنيين معا، وذلك عبر تجويد  في صالح 
القانونية ذات الصلة بما يساهم في التأثير اإليجابي على نشاط وكالء 
أسفار ويضفي دينامية أكبر على أعمالهم وتحديد مجال مزاولة نشاطهم 
وكاالء  تدبير  شروط  وتحسين  يستهدف ضبط  محكم  نظام  إطار  في 
األسفار. وفي هذا السياق السيد الرئيس، نتساءل على هل استجاب 
املهنيين  القانون حقا لتطلعات وطموحات وانشغاالت  هذا املشروع 
بما يخدم تحديث طرق التوزيع واالستقطاب والحد من معاناة أرباب 

وكاالت األسفار؟

إن فريق األصالة واملعاصرة تعامل بإيجابية مع مشروع القانون 
11.16 املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار بالنظر إلى أهميته البالغة في 
تطوير القطاع السياحي وتوفير نظام لتوزيع أسفار يكون شامال ومرنا 
وآمنا وسلسا يضمن مشاركة كبار وصغار الفاعلين املتخصصين في توزيع 
األسفار السياحية ويتكيف بسهولة وسرعة مع التوجهات االستهالكية 
واألسواق والفاعلين الجدد، كما يمنح الثقة في املنتوج املراد تسويقه 
التي يمكن  التسيب والفو�ضى  القطاع من مظاهر  فضال عن حماية 
أن تعتريه. وتأسيسا على ما سبق، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة 

سنصوت على هذا املشروع القانون باملوافقة، وشكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب محمد الحافظ باسم 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

فان ئبافايسدامحادافلح اظ:

أش5فا علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
إطار مناقشة مشروع القانون املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار، حيث 
التي تستهدف إغناء املشروع  لإلدالء ببعض املالحظات واالقتراحات 
وتحسين مضامينه ملا فيه خدمة مهنية وكيل األسفار وتطويرها وتجويد 
خدماتها حتى تكون في مستوى االرتقاء بالقطاع. في البداية البد أن 
أتقدم باملالحظات التالية: ألم يكن من املفروض تغيير وتتميم القانون 
31.96 املتعلق بالنظام األسا�ضي لوكاالت األسفار الذي صدر في 1997 ما 
دام األمر يتعلق بمهنة وكاالت األسفار بدل وضع مشروع قانون جديد 
يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار، مع العلم أن املقصود في هذا اإلطار 
القانوني هو وكاالت األسفار كمهنة من املهن الحرة املطلوب تنظيمها؟ هل 

تمت استشارة املهنيين أثناء إعداد هذا املشروع في إطار إعمال املقاربة 
التشاركية كمبدأ دستوري ما دام األمر يتعلق بتنظيم مهنة حرة يجب 
أن يكون للمعنيين باألمر الحضور الوازن وكلمة الفصل حتى يجد هذا 
اإلطار القانوني طريقه الصحيح والتطبيق على أرض الواقع في ظل دولة 
ليبرالية تضمن للمواطنين حرية املبادرة والتنافس الحر؟ ألم يكن من 
األجدى أثناء صياغة هذا املشروع اعتماد املقاربة الشمولية بأبعادها 
اإلقتصادية واإلجتماعية والتنموية بدل املقاربة التنظيمية وحدها ما 
دام األمر يتعلق بقطاع يمكن أن يشكل رافعة أساسية للتنمية البشرية 

نظرا الرتباطه الوثيق بعدة قطاعات اقتصادية؟

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

إننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية نعتبر أن هذا املشروع 
تولي  أن  أساس  على  وتأهيله  القطاع  هذا  تنظيم  نحو  أولى  خطوة 
الحكومة اإلهتمام الالئق به في تدبير السياسات العمومية انطالقا من 
إستراتيجية واضحة املعالم وبرامج محددة ويصبح معها هذا القطاع 
قاطرة للتنمية االقتصادية واإلجتماعية، خطوة إيجابية نحو تحصين 
هذه املهنة وحمايتها من شتى أنواع النصب واالحتيال التي يتعرض لها 
املواطنون كما حصل أكثر من مرة بالنسبة لطالبي الحج والعمرة الذين 
يذهبون ضحية وكاالت األسفار املزيفة واملغشوشة والتي ت�ضيء للقطاع 
في غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية، خطوة أيضا إيجابية 
لقطع الطريق أمام كل من يريد أن يجعل من هذا القطاع حقال القتصاد 
الريع واإلثراء غير املشروع ما دامت مزاولة املهنة تخضع للرخص التي 
السلطة  في استعمال  للتعسف  التقديرية وسيلة  السلطة  فيها  تظل 
بدقة خاصة  معايير موضوعية محددة  في غياب  النفوذ،  واستغالل 
يطرح  الذي  األمر  »أ«و«ب«  برخصة من صنفين  األمر  يتعلق  عندما 
إشكالية املقاييس املعتمدة في هذا التصنيف وكذا تحديد املسؤولية 
على مستوى املعامالت بين الصنفين في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة 
التطبيق  كيفية  تحديد  التنظيمية  للنصوص  تسند  عندما  وخاصة 
واملمارسة في الوقت الذي يبقى في إعداد هذه النصوص التنظيمية من 
اختصاص الحكومة التي يرجع لها وحدها التشريع في هذا املجال دون 
اللجوء إلى السلطة التشريعية وفي غياب املعنيين باألمر، مع العلم أن 
إخراج هذه النصوص التنظيمية يطرح إشكالية حقيقة عندما تطول 
املدة الزمنية أكثر من الالزم في الوقت الذي جاء املشروع بأربع نصوص 
في  الوجود قبل الشروع  إلى حيز  تنظيمية على األقل يجب إخراجها 

تنفيذ هذا القانون.

ومع ذلك، فقد تعامل الفريق االستقاللي بإيجابية مع هذا املشروع 
مادام يستهدف تنظيم مهنة وكالة األسفار وما دام يروم إخراج هذه 
املهنة من الظلمات إلى النور وسد الفراغ التشريعي الذي عانت منه هذه 
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املهنة ألمد طويل في أفق إصالح هذا القطاع وتأهيله على ضوء املمارسة 
املوكولة ألهل املهنة الجديرين بكل مسؤولية للرفع من مستوى مهنتهم 
االنخراط في إنجاح السياسات العمومية املرتبطة بهذا املجال انطالقا 
تضمن  محددة  وبرامج  املعالم  واضحة  حكومية  إستراتيجيات  من 
للقطاع قوته ومناعته ونجاعته في ممارسة األنشطة املوكولة إليه على 

الوجه املطلوب.

وأختم تدخلي هذا بضرورة انخراط وكاالت األسفار كشريك وفاعل 
أسا�ضي في ترويج وتجويد املنتوج السياحي في بلدنا وضرورة اإلنخراط 
في الترويج للقيم املغاربية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ وهي قيم 
الكرم والتسامح والتعايش والتواصل واإلنفتاح على اآلخر، فالسائح ال 
يجب أن يأتي إلينا للتعرف على ثقافتنا املادية ولكن كذلك للتعرف على 

ثقافتنا الرمزية الالمادية وهي كلها تنهل من هذه القيم الرمزية. وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب،

القانون  مشروع  عنوان  بعرض  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
للتصويت كما صادقت عليه اللجنة : اإلجماع؛

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.
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أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛



 1 7 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.51–28.جمادى األول.1439  )15.فبراير.2018( 

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقـــون : 222؛

املعارضون : ال أحد؛

املمتنعـــون : 2.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم 
مهنة وكيل األسفار.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 
املتعلق بإثبات مدة الصالحية باملصبرات وشبه املصبرات واملشروبات 
املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان أو الحيوان، الكلمة للسيد الوزير.

فايسداحاواف حلي،اك تبافاد الااددا زي5افافالحلا فاصسدا
ب اتناسلا فملكلفا فاق5 يلا فملس ها فاغ ب تا فابح5يا فاتناسلا

فاق5 يلا فملس ها فاغ ب ت:

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

 52.17 رقم  قانون  مشروع  املوقر  ملجلسكم  أقدم  أن  يسعدني 
باملصبرات  الصالحية  بإثبات  املتعلق   17.88 رقم  القانون  بنسخ 
وشبه املصبرات واملشروبات املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان أو 
الحيوانات، وقبل الخوض في مضامين هذا املشروع ال بأس من التذكير 
أن صحة وسالمة املستهلكين تظل إحدى أولويات عمل وزارة الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، وأن هذا املشروع 
التشريعية  املقتضيات  تحيين  يستهدف  قانون  إطار  في  يندرج  إنما 
املرتبطة بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التي أصبحت إحدى 
أهم ركائز حماية صحة وسالمة املواطنين. ويدخل هذا املشروع في إطار 
تحيين الترسانة القانونية املتعلقة باملراقبة الصحية وسالمة املنتجات 
الغذائية ومالءمتها مع النصوص األوروبية ومع مدونة الدستور الغذائي 
إطار  في  املشروع  هذا  يقترح  كما   ،)Codex. Alimentarius( العالمي 

الوفاء بتعهدات اململكة املغربية في إطار...

فايسدافا5ئيس:

السادة النواب، السيدات والسادة النواب...

فايسداحاواف حلي،اك تبافاد الااددا زي5افافالحلا فاصسدا
ب اتناسلا فملكلفا فاق5 يلا فملس ها فاغ ب تا فابح5يا فاتناسلا

فاق5 يلا فملس ها فاغ ب ت:

 la convergence التشريعي  التقارب  األوروبي وضرورة  ...االتحاد 
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réglementaire مع هذه املجموعة اإلقتصادية نظرا للمستوى املرتفع 
للتبادل التجاري بين الطرفين. فالقانون األوروبي الجديد الذي دخل 
حيز التنفيذ سنة 2013 واملتعلق بالعنونة l’étiquetage وإخبار املستهلك 
ال ينص على ضرورة وضع تاريخ اإلنتاج على العنونة، ذلك أن اإلشارة 
إلى هذا التاريخ ال توفر أي معلومات صحية حول املنتجات الغذائية، 
والذي  للمستهلك  بالنسبة  األهم  التاريخ  هو  الصالحية  تاريخ  ويبقى 
يظل التنصيص عليه إجباريا تنفيذا للمرسوم رقم 2.12.389 املتعلق 
الغذائية،  املنتجات  بعنونة  الخاصة  والكيفيات  الشروط  بتحديد 
يعني كل منتوج غذائي تيكون مصاحب بواحد l’étiquetage اللي فيه 
التركيبة اللي متواجدة في املنتوج الغذائي وكذلك املواد املضافة للمادة 
األساسية، املادة الخام، وكذلك تاريخين: تاريخ اإلنتاج، والتاريخ اللي 
تيحدد مدة االستهالك، فبالتالي هداك التاريخ ديال اإلنتاج ما عندو أي 
صالحية فباش يكون واحد التوافق مع التشريعات الدولية وال سيما مع 
دول اللي املغرب عندها عالقات وطيدة فيما يخص التبادل التجاري 

فيحذف تاريخ اإلنتاج.

إننا نتوخى من هذا املشروع تسهيل املبادالت مع شركائنا من باقي 
بكيفية عنونة  املرتبطة  التشريعية  اإلكراهات  رفع  الدول من خالل 
مستوفاة  مسبقا  ستكون  املصدرة  املغربية  فاملنتجات  املنتجات، 
والبد  هذا  املستوردة.  الدول  قوانين  تحددها  التي  العنونة  لشروط 
للمنتجات  الصحية  السالمة  أن  على  الرئيس،  السيد  التأكيد،  من 
الغذائية تخضع ألحكام القانون رقم 28.07 ونصوصه التطبيقية التي 
ستشمل كل املراحل من اإلنتاج إلى العرض للبيع والتصدير، مرورا 
باملناولة والتحويل والتلفيف والتوضيب والنقل والخزن والتوزيع. وفي 
الختام، اسمحوا لي السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب 
املحترمين، أن أتقدم بشكري الخالص إلى لجنة القطاعات اإلنتاجية 
رئيسا وأعضاء على تفهمهم وتجاوبهم مع هذا املشروع، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيد الوزير،

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

بتغيير   83.17 رقم  قانون  مشروع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة 
القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من 

صندوق التكافل العائلي، لكم الكلمة السيد الوزير.

فايسدامصطفىافلخلفي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اعالق تامعافاربمل نا فملجتاعافملدنيافان طقافا5سايا

بإسمافلحكومل،انس بلاعنافايسدا زي5افاعد8:

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،

نيابة عن السيد وزير العدل الذي التحق بنا في الصباح، لكن كان 
هنالك طارئ اضطره للمغادرة، أتشرف بأن أقدم مشروع قانون 83.17 
القا�ضي بتغيير القانون رقم 41.10 الذي يهم تحديد شروط ومساطر 
مواكبة  املشروع  هذا  يهم  العائلي.  التكافل  صندوق  من  االستفادة 
والذي   2018 املالية لسنة  قانون  اعتمد على مستوى  الذي  اإلجراء 
جاء على إثر تعليمات ملكية سامية من أجل إدراج األمهات املعوزات 
ضمن املستفيدين من صندوق التكافل العائلي. لقد جاء هذا الصندوق 
على مستوى اإلحداث تنفيذا للتعليمات امللكية السامية التي تضمنها 
خطابان هامان لجاللة امللك نصره هللا وأيده، بمناسبة افتتاح السنة 
القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003، ثم خطاب افتتاح الدورة األولى 
من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة للبرملان يوم 10 أكتوبر 

.2003

يأتي هذا القانون إلدراج مجموعة من التعديالت الهامة:

باإلضافة  الصندوق،  هذا  من  املستفيدين  دائرة  أوال-توسيع 
للمطلقات مستحقي النفقة من األوالد بعد انحالل ميثاق الزوجية، 
يضاف كل من مستحقي النفقة من األوالد خالل قيام عقد الزوجية 
بعد ثبوت عوز األم، هذا واحد التغيير هام وكبير، ثانيا مستحقي النفقة 
من األوالد بعد وفاة األم، مستحقي النفقة من األطفال املكفولين ثم 
الزوجة املعوزة املستحقة للنفقة، إذن هذا واحد اإلجراء اجتماعي هام 

يوسع املستفيدين من الصندوق ليشمل فئات إجتماعية أخرى؛

ثانيا-حسم هاذ القانون بصفة نهائية وضعية األم املعوزة املطلقة 
التي تثير وضعيتها نقاش عميق في القانون املطبق، حاليا يتعلق بمدى 
أحقيتها اإلستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها وليس 
نيابة عن أبنائها. إذن كاين االستفادة ديال األم املعوزة وبالتالي هذا 

إصالح جد هام؛

ثالثا-تعزيز ولوج األطفال للعدالة القتضاء حقوقهم، بحيث األبناء 
بصفة  للقضاء  مباشرة  شرعي-يمشيو  -نائب  ولي  عندهمش  ما  اللي 

شخصية بعد إذن السيد رئيس الحكومة؛

مخصصات  من  باإلستفادة  الخاصة  اإلجراءات  تبسيط  رابعا- 
الصندوق، حاليا املشروع الجديد ينص على إمكانية أخرى من غير 
يم�ضي  الواحد  واللي هي خاص  اللي كانت حاليا  السابقة  اإلمكانيات 
للمحكمة اللي وقع فيها الطالق أو اللي كان فيها الزواج، اآلن أيضا دائرة 
نفوذ موطن أو محل إقامة املستفيد، وهذا هام ألن بعض املرات تتوقع 
الحاالت ديال الطالق األم على األبناء ديالها كيرجعو لألسرة ديالهم في 
مدينة أخرى فما يمكنليهاش ترجع للمدينة األصل، أيضا تعزيز آليات 
حماية الصندوق وأمواله من التحايل أو الغش ثم إجراءات أخرى تهم 
تحصيل التسبيقات ومهمة استرجاع املخصصات بحيث أنها تسند إلى 
كتابة ضبط املحكمة بدال من الهيئة املكلفة بتدبير عمليات الصندوق 

التي هي صندوق اإليداع والتدبير.
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بهذه املناسبة، أتوجه بالشكر نيابة عن السيد وزير العدل ألعضاء 
اللجنة من األغلبية واملعارضة باإلضافة لإلخوان في الفريق اإلستقاللي 
على التعاون الذي أثمر اعتماد هذا النص في وقت.. باستعجال باعتبار 

أثره اإلجتماعي والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيد الوزير، بدون شك التقرير قد تم توزيعه. فأفتح باب 
السيد  النواب،  السادة  الرئيس،  السيد  الرئيس..  السيد  املناقشة، 
الوزير املحترم، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيدة النائبة سعاد 

زخنيني بإسم فريق العدالة والتنمية.

فان ئبلافايسدةاسع ىازخنسني:

أش5فا علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين.

فايسدافا5ئيس،

فايسد نافاوزي5ين،

فاي ىةا فايسدفتافانوفبافملحتبمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية حول مشروع 
قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط 
ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي. بداية ال يفوتني التذكير 
بالتوجهات امللكية السامية الرامية إلى اإلهتمام بشؤون املرأة والطفل 
وإلى األسرة املغربية ما يليق بها من رعاية وما يلزمها من عناية تأكيدا 
على ضرورة اإلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي، كما أنه من باب 
اإلنصاف فإن لفريق العدالة والتنمية عالقة وطيدة بمشروع إنشاء 
هذا الصندوق من خالل تقدمه بتعديل في قانون املالية لسنة 2010 
يق�ضي بإحداث صندوق خصو�ضي للخزينة يسمى صندوق التكافل 
الصندوق.  هذا  القانوني إلحداث  األساس  الذي شكل  وهو  العائلي، 
كما جاء تجسيدا لسياسة الحكومة لدعم القطاع اإلجتماعي والعناية 
الخاصة التي توليها لدعم الفئات الهشة واملعوزة خاصة منهم األطفال 
النصوص  مع  التعاون  يستلزمها  التي  املرونة  إن  املهمالت.  واألمهات 
تستوعب  ملحة  ضرورة  أصبحت  وإنما  خاصية  ليست  القانونية 
لدى  ارتفع  الذي  الوعي  منسوب  يفرضها  التي  املجتمعية  التغييرات 
نتاج  القانون  هذا  فكان  املجتمعية  مع قضاياه  التعامل  في  املواطن 
مطالبات عدة فعاليات مجتمعية مهتمة بشؤون املرأة واألسرة والطفل. 
إن صندوق التكافل العائلي جاء في إطار مشروع مجتمعي يهدف إلى 
تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي عبر إزالة العراقيل املادية واالجتماعية التي 
تعترض الحياة اليومية لألسر املعوزة من أهمها مسألة نفقة املطلقة 

وأبنائها.

األمهات  من  تعاني  التي  اإلشكاالت  أهم  من  إن  الوزير،  السيد 

األحكام  تنفيذ  على  قدرتن  عدم  هي  وأبنائهن،  واملهمالت  املطلقات 
الصادرة بالنفقة إما بسبب عدم العثور على املحكوم عليه بالنفقة، 
اآلداء  عدم  على  وإصراره  لتعنته  أو  لعوزه،  الحكم  تنفيذ  رفضه  أو 
مما يجعل هذه الفئات في وضعية اجتماعية صعبة تؤثر على استقرار 
هو  واستقرارها  األسرة  فصالح  القاصرين،  األبناء  وخاصة  األسرة 
املدخل الحقيقي لصالح واستقرار املجتمع. إن هذه الصعوبات تجاوزت 
إلى املجتمع من خالل إضطرار بعض  لتمتد  تداعياتها حدود األسرة 
األبناء القاصرين في غياب اإلنفاق عليهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة 
واللجوء إلى االنحراف والجريمة فضال عن لجوء بعض األمهات إلى سبل 

أخرى الأخالقية للحصول على موارد لإلنفاق على أبنائهن.

املنظم  القانون  على  جوهرية  تعديالت  إدخال  إلى  الحاجة  إن 
خدماته  من  املستفيدين  دائرة  بتوسيع  العائلي  التكافل  لصندوق 
املالية فضال  وتبسيط إجراءات ومساطر اإلستفادة من مخصصاته 
عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل 
أو تدليس أصبحت ضرورية في ضوء النقائص التي تجلت بعد سنوات 
من تنزيل هذا القانون، وأصبح تغيير بعض مواده مطلبا مجمعا عليه، 
السيد الوزير، إننا نعلم جميعا أن املقاربة القانونية غير كافية لحماية 
الفئات املعوزة، ولكنها تبقى القاعدة الصلبة لضمان وحماية حقوق 
بالنفقة،  املشمولين  واألبناء  املعوزات  املطلقات  أو  املهمالت  النساء 
لذلك يجب أن تتضافر جهود املتدخلين من هيئات إعالمية ومجتمع 
مدني واملهتمين بهذا املجال من أجل التعريف بأهمية هذا القانون، 
ال يمكننا اليوم كفريق العدالة والتنمية إال أن نرحب بهذا املشروع، 
خاصة وأنه سيعمل على توسيع الفئات املستفيدة واملرتبطة بالنساء 
املهمالت وأبنائهن ومستحقي النفقة من األطفال املكفولين، وهو املطلب 

الذي تبناه دائما فريق العدالة والتنمية وجعله ضمن أولوياته.

السيد الوزير، إن فريق العدالة والتنمية إذ يدعم هذا املشروع، 
فإنه يطمح أن يكون خطوة في طريق املزيد من التنقيحات املستقبلية 
في أفق توسيع دائرة املستفيدين من هذا الصندوق، وخاصة اآلباء 
للتكافل  صندوق  إلى  نتطلع  ال  ولم  النفقة  مستحقي  من  واألمهات 

االجتماعي يغطي جميع الفئات املعوزة داخل املجتمع، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة زهور الوهابي باسم فريق 
األصالة واملعاصرة.

فان ئبلافايسدةازهورافاوه بي:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفءافملحتبمون،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،
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مناقشة  في  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بتحديد  املتعلق   41.10 رقم  القانون  بتغيير   83.17 قانون  مشروع 
شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي كما صادق 

عليه مجلس املستشارين.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

الشك أن لهذا القانون أهمية إجتماعية راهنة ملا يمنحه من توسيع 
لدائرة املستفيدين من الفئات الهشة من مخصصات صندوق التكافل 
العائلي، هذا الصندوق الذي تم إحداثه كما يعلم الجميع بناء على 
تعليمات ملكية سامية والتي ما فتئت تلفت انتباه الحكومة بضرورة 
إيالء الفئات الهشة من أمهات معوزات وأطفال وغيرهمK االهتمام 
يتم  وأال  الحكومة،  مسؤولية  صميم  من  هو  والذي  إيالئه  الواجب 
االكتفاء بتسطيره في البرنامج الحكومي دون تنزيله تنزيال فعليا على أرض 

الواقع.

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

إن تثميننا لهذا القانون اليوم بالنظر إلى األسباب التي أكدنا عليها 
سلفا، ال يمنعنا من توجيه بعض املالحظات والتي ال يمكن بأي حال من 
األحوال أن تبخس من قيمة هذا القانون ومن أهميته في تخفيف حدة 
الهشاشة التي تئن تحت وطأتها فئات عديدة داخل املجتمع، مطالبين 
اإلجراءات  وضع  أثناء  االعتبار  بعين  أخذها  الوزير  السيد  الحكومة 

التنظيمية التطبيقية لهذا القانون وهي كالتالي:

-1 نسجل بأسف شديد الضغط الذي مارسته الحكومة على ممثلي 
األمة بتمرير القانون بأق�ضى سرعة وفي ظرفية زمنية جد ضاغطة، 
حيث كان مطلوبا منا تقديمه ومناقشته وتعديله واملصادقة عليه على 
بعد يوم واحد من اختتام هذه الدورة، وأمام هذا الوضع وجدنا أنفسنا 
في فريق األصالة واملعاصرة بين مطرقة التعجيل باملصادقة على هذا 
القانون دعما للفئات الهشة املستفيدة من هذا الصندوق، وبين سندان 
ضياع حقنا كنواب لألمة في ممارسة دورنا الدستوري كمشرعين من 
مسؤوليتنا تجويد وتطوير النصوص القانونية التي بين أيدينا.، غير أننا 
آثرنا التضحية بحقوقنا كنواب لفائدة التعجيل باستفادة  في األخير 
صميم  في  يدخل  ذلك  وأن  سيما  القانون،  هذا  من  الهشة  الفئات 

قناعتنا فيما يرتبط بأولويات القضايا ذات البعد اإلجتماعي.

وعليه، صوتنا باإليجاب على هذا القانون في لحظة تشريعية لفها 
الكثير من اإلرتباك، ولذلك نحمل املسؤولية الكاملة للحكومة وندعوها 
مستقبال إلى تقديم مشاريع قوانين في ظروف عادية ومنح ممثلي األمة 

الوقت الكافي ملمارسة دورهم الدستوري؛

ثانيا-كنا نأمل كذلك أن تمنحا الحكومة الفرصة لتقديم تعديالت 
على مستوى  وخاصة  إغناء مضمونه،  شأنها  من  املشروع  هذا  على 
توسيع الفئات املستفيدة من هذا الصندوق لتشمل فئات إجتماعية 
أخرى تعاني الهشاشة منها الوالدين املعوزين، فئات األطفال املجهولي 

النسب، واألمهات العازبات؛

ثالثا–إن هذا القانون يقت�ضي مناقشته بعمق أكثر في ارتباط أفقي 
املدنية  كاملسطرة  معه  املتداخلة  القانونية  الترسانة  بباقي  وعمودي 
وقانون األحوال الشخصية وأحكام النفقة وغيرها من املقتضيات التي 

تستدعي وتتطلب تناغم وانسجام فيما بينها؛

رابعا- لقد مر على دخول القانون األصلي حيز التنفيذ حوالي خمس 
املدة  بعد هذه  الحكومة  تقوم  أن  نأمل  كنا  الوزير،  السيد  سنوات 
من تطبيق هذا النص القانوني ما بين 2012-2017 وما طرحته من 
القضائية  للمقررات  الهزيل  الحجم  بقوة  يجسدها  عملية  إشكاالت 
التي استفادت من مخصصات هذا الصندوق والقيام بدراسته وتقييم 
أرقامه، تبين بوضوح اإلكراهات الحقيقية والصعوبات املسطرية التي 
تعترض تنفيذ هذا القانون، وذلك بالعمل على تفاديها وتسطير حلول 
في األفق، غير أننا نأسف لغياب ذلك، خاصة وأن الحكومة أشارت في 
تقديمها أنها قامت بتقييم هذا الصندوق لكن لم نتوصل به كمعارضة 

كنواب أمة بهذا التقرير؛

خامسا–ندعو الحكومة إلى تنزيل هذا القانون تنزيال سليما وحقيقيا 
من خالل املراسيم واملقتضيات التنظيمية التي يعلم الجميع أنها تعد 
من دواليب الحكومة، والتي تعتبر التشريع الحقيقي الذي قد يعزز من 
روح وفلسفة النص اإليجابية أو اإللتفات على كل املكتسبات التي نسهر 
كممثلي األمة على إقرارها، سواء في هذا النص أو في باقي النصوص 

القانونية التي تحتاج إلى مراسيم...،شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيسا:

شكرا للسيدة النائبة، شكرا، بإسم فريق التجمع الدستوري السيد 
النائب ال�ضي خربوش ال�ضي كمال.

فان ئبافايسداعبدافاوى ىاخ5بوش:

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

فايالماعلسكما رحالاهللااتع لىا ب5ك ته،

يسعدني ويشرفني في ختام هذه الدورة التشريعية أن أتدخل بإسم 
فريق التجمع الدستوري ملناقشة مشروع قانون رقم 83.17 والقا�ضي 
بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة 
من صندوق التكافل العائلي، هذا الصندوق الذي يرجع فضل إنشائه 
ملصالح  وراعيا  للمؤمنين  أميرا  بصفته  السامية  امللكية  اإلرادة  إلى 
األمة بجميع مكوناتها، وتجسيدا لقيم التكامل والتضامن والتآزر التي 
يتحلى بها املجتمع املغربي عبر العصور، سلوك متجدر ومتأصل يتجلى 
عن  املعبرة  والسلوكات  واملواقف  التجارب  من  مجموعة  خالل  من 
اتجاه اآلخرين من أفراد املجتمع، وما  روح التضامن والنبل والكرم 
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إحداث صندوق التكافل العائلي إال صيغة حديثة لرصيدنا الحضاري 
والتاريخي وتجربة رائدة للتعبيرعن تضامننا اإلجتماعي، إزاء أفراد وفئات 
حكمة عليها الظروف اإلجتماعية والعائلية بالوقوع في وضعية صعبة 
تحتم علينا أن نهتم بها ونتضامن معها بما يليق وصيانة كرامتها، عبر 
آليات ومؤسسات تنسجم وتتما�ضى مع التطور الذي تعرفه املنظومة 
املولوية  الرعاية  وتحت  باململكة،  والقانونية  واإلجتماعية  الحقوقية 
السامية والساهرة على إيالء األسرة املغربية ما تستحق من الرعاية 
ملقتضيات  تفعيال  وذلك  واألسرة،  والطفل  املرأة  لشؤون  واإلهتمام 

دستور 2011.

يأتي هذا املشروع بعد مرور خمس سنوات على إحداث صندوق 
التكافل العائلي بالقانون رقم 41.10 وذلك تنفيذا للتعليمات امللكية 
بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير سنة 2003، وخالل افتتاح 
السنة التشريعية السابعة للبرملان بتاريخ 10 أكتوبر 2003 كذلك بهدف 
الناتج عن  ضمان حقوق املرأة املعوزة وحماية األطفال من التشرد 
الطالق، وبعد خمس سنوات من التفعيل املمأسس لصندوق التكافل 
واإلقتصاد  املالية  ووزارة  العدل  وزارة  بين  اتفاقية  وإبرام  العائلي 
اإليداع  صندوق  تكليف  بمقتضاها  يتم  والتدبير  اإليداع  وصندوق 
ابتداء من  العائلي  التكافل  بتدبير عمليات صندوق  بالتعهد  والتدبير 
شهر فبراير 2012، وقد ساهم صندوق التكافل العائلي خالل الخمس 
سنوات املمتدة من سنة 2012 إلى غاية 2017 في التقليل من حجم 
معاناة األسرة املعوزة والهشة، وتعزيز قيم التضامن اإلجتماعي والتآزر 
والتكافل لفائدة األمهات املهمالت واألطفال بعد انحالل ميثاق الزوجية، 
هذا التدخل موثق باألرقام واإلحصائيات املعبرة عن حجم املستهدفين، 
واملبالغ املخصصة واملصروفة وعدد املقررات القضائية املنفذة من 
طرف الصندوق خالل الفترة املمتدة من إحداثه سنة 2012 إلى غاية 
التكافل  لتدخل صندوق  تقييم شامل  إطار إجراء  2017، وفي  نهاية 
العائلي ورصد الثغرات والنواقص، وتجاوبا مع املطالب امللحة بتوسيع 
دائرة اإلستفادة وتبسيط إجراءات هذه اإلستفادة، يأتي هذا املشروع 

التعديلي لقانون صندوق التكافل العائلي والذي يهدف إلى تحقيق:

أوال-توسيع دائرة املستهدفين من خدمات الصندوق؛

ثانيا-حسم النقاش حول وضعية األم املعوزة املطلقة؛

ثالثا-تعزيز ولوج األطفال للعدالة لنيل حقوقهم؛

رابعا-تبسيط إجراءات اإلستفادة من مخصصات الصندوق؛

خامسا-تعزيز حماية أموال الصندوق من التحايل والغش؛

وإننا في فريق التجمع الدستوري، ال يسعنا إال أن نتجاوب مع هذه 
املستجدات بكل إيجابية، وندعو إلى التفكير في تعميق هذه التجربة 
اإلجتماعي  والتضامن  التكافل  آليات  وتنويع  تطبيقها  مجال  وتوسيع 
واستدامتها  والتعاضد  التآزر  لقيم  وتحديثا  ترسيخا  ومؤسساته، 

مجتمعيا ببالدنا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيد النائب محمد إد مو�ضى.

فان ئبافايسدامحاداإىمو�سى:

أش5فا علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين،

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفنافاوزي5فن،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتناول 
الكلمة في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 83.17 يتعلق بتغيير القانون 
رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق 
املشروع  هذا  املستشارين.  مجلس  عليه  وافق  كما  العائلي  التكافل 
الذي يعتبر مدخال ملعالجة اإلختالالت اإلجتماعية الناتجة عن غياب 
سياسة التوازن اإلجتماعي في تدبير السياسات العمومية، واتساع رقعة 
الفقر وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على شريحة واسعة من 
املجتمع، والتي تؤرق حياتها اليومية. بما فيها املشاكل املرتبطة بمسألة 
نفقة املطلقة وأبنائها والتي استفحلت بشأنها القضايا املعروضة أمام 
القضاء. سيما في ظل صعوبات التنفيذ التي تحد من فعالية األحكام 
هذه  تجاوز  املغربي  املشرع  حاول  لقد  بالنفقة.  الخاصة  القضائية 
املشاكل، من خالل إحداث صندوق التكافل العائلي، وذلك إستجابة 
للدعوة امللكية التي وجهها صاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا، 
من خالل الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 
يناير 2003، حيث حث بمقتضاها الجهات املعنية على دراسة متأنية 
ملشروع صندوق التكافل العائلي ليكون مؤسسة رائدة تتكفل ببعض 
الشرائح اإلجتماعية التي تعيش ظروفا صعبة، خاصة األمهات واألطفال 
القاصرين الذين ال يتم اإلنفاق عليهم. وهو ما أكد عليه مرة أخرى من 
خالل الخطاب امللكي الفتتاح الدورة البرملانية يوم 10 أكتوبر 2003، 
حيث دعا جاللته إلى إحداث الصندوق وأمر بفرض رسوم جديدة من 
أجل تمويله. وقد ترجمت هذه الدعوة من خالل املادة 16 من القانون 
املالي لسنة 2010، التي نصت في فقرتها األولى والثانية، على أنه يحدث 
ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب خصو�ضي للخزينة يسمى صندوق 

التكافل العائلي.

وتفعيال ملقتضيات املادة 16 من القانون املالي 2010، صدر القانون 
رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق 
التكافل العائلي. غير أن هذا القانون أبانت املمارسة اليومية، عن أوجه 
القصور فيه واعتلته بعض اإلختالالت، خاصة ما يرتبط بتقديم طلبات 
اإلستفادة وتنفيذ األحكام. عالوة على ضبط وحصر فئات املستفيدين 
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من خدمات هذا الصندوق وطول اإلجراءات الخاصة باإلستفادة وتعقد 
مساطرها في كثير من األحيان، مما حذا بالحكومة إلى تحيين القانون 
األصلي وتقديم هذا املشروع من خالل سن مقتضيات جديدة ترمي إلى 
سد الثغرات والنواقص التي اعترت منظومة هذا الصندوق بشكل عام. 
حيث استهدفت هذه املقتضيات الجديدة توسيع دائرة املستفيدين من 
خدمات هذا الصندوق، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من األوالد 
بعد انحالل ميثاق الزوجية املنصوص عليها في القانون 41.10 كل من 
مستحقي النفقة من األوالد، مستحقي النفقة من ااألوالد بعد وفاة األم، 
املعوزة املستحقة  الزوجة  النفقة من األطفال املكفولين،  مستحقي 
وإجراءات  مساطر  تبسيط  الحالي  املشروع  استهدف  كما  للنفقة. 

اإلستفادة من خدمات هذا الصندوق، في إطار الحكامة والنجاعة.

فايسدافا5ئيس،

فايسدافاوزي5،

إننا في الفريق اإلستقاللي، نعتبر هذا املشروع يشكل لبنة أساسية 
تعتبر  اإلجتماعية،  الحماية  مجال  في  العمومية  السياسات  لتدبير 
االجتماعي  العدالة  تسوده  متضامن،  مجتمع  لبناء  الفقري  العمود 
تكافؤ الفرص واملساواة ومقومات العيش الكريم، في ظل واقع اجتماعي 
مطبوع باتساع رقعة الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات املجالية، وتزايد 
مظاهر الفقر واإلقصاء والتهميش. كما نعتبر أن هذا املشروع يشكل 
خطوة إيجابية نحو إعطاء البعد اإلجتماعي مدلوله الحقيقي، في غياب 
إستراتيجية واضحة، تضمن استهداف الفئات االجتماعية الضعيفة 
املعوزة، حتى تستفيذ من خيرات البالد، في إطار توزيع عادل للثروة 
وبرامج إجتماعية بشكل أكثر إنصافا. وذلك من خالل رصد اعتمادات 
قاعدة  توسيع  ملتطلبات  يستجيب  الصندوق،  لهذا  كافية  مالية 
املستفيدين منه. بعيدا عن أي منظور مالي ضيق للسياسة الحكومية 
املعتمدة والحلول الترقيعية الظرفية واملرحلية، املطبوعة باإلرتجالية 
في غياب أي تقييم للسياسات العمومية املرتبطة بهذا املجال. وهذا ما 
يدفعنا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية للتصويت لصالح هذا 
املشروع مادام يهدف إلى اإلصالح والتغيير ملنظومة إجتماعية تستهدف 
شريحة من املجتمع تعيش على هامش الحياة، السالم عليكم ورحمة 

الهم تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

الرحمن  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
العمري بإسم الفريق الحركي، أنا تتجيني العمري مزيانة.

فان ئبافايسداعبدافا5حانافاعا5ي:

أش5فا علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلينا علىاآاها صحبهاألاعين.

فايسدافا5ئيس،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

بوجهة  ألدلي  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
نظرنا وموقفنا من مشروع القانون املعروض على أنظارنا والذي يغير 
القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر اإلستفادة من 
صندوق التكافل العائلي، ونعتبر في الفريق الحركي بأن تغيير القانون 
رقم 41.10 لسنة 2010 واملرسوم التطبيقي الصادر سنة 2011 كان 
ضروريا وأساسيا في هذا الوقت بالذات، فإحداث صندوق التكافل 
العائلي الذي كان إنجازا اجتماعيا متميزا، قام بالدور املنوط به وفق 
القانون املنظم له، فقد ساهم بالفعل منذ إحداثه في التقليل من حجم 
معاناة األسر املغربية املعوزة، وشكل محطة مهمة في مسلسل الدعم 
لإلستقرار  تجسيدا  واملعوزة  الهشة  األسر  لفائدة  املقدم  اإلجتماعي 
اإلجتماعي وترسيخ ثقافة التضامن، وذلك تفعيال لدعوة جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا في الخطاب اإلفتتاحي للبرملان في 10 أكتوبر 
2003 بإحداث صندوق التكافل العائلي، يضمن حقوق األم املعوزة 

ويحمي األطفال من التشرد الناتج عن الطالق.

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

منطقية  قلنا  كما  تعتبر  القانون  هذا  وتتميم  تغيير  دواعي  إن   
وضرورية، وذلك لعدة اعتبارات:

في  التضامني  التكافلي  اإلجتماعي  البعد  توطيد  مقدمتها  في  يأتي 
دستور 2011، وخاصة الفصل 32 منه الذي أكد على سعي الدولة 
لتوفير الحماية القانونية واإلعتبار اإلجتماعي واملعنوي لجميع األطفال، 

بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية؛

ثاني اإلعتبارات، إقتصار اإلستفادة على بعض الفئات، في حين أن 

هناك فئات أخرى تستحق اإلستفادة كذلك؛

وثالث اإلعتبارات، تتعلق بطول اإلجراءات الخاصة باإلستفادة من 

هذا الصندوق وتعقد مساطره في كثير من األحيان.

السيد الرئيس املحترم عالقة بما سلف، فإننا في الفريق الحركي 
الصندوق  لعمل  تقييم شامل  إجراء  على  العدل  وزارة  إقدام  نثمن 

لرصد الثغرات والنواقص التي أعترت منظومة هذا الصندوق، ونعتقد 

بأن ثقافة التقييم يجب أن تنصب على مختلف النصوص التي لها بعد 

اجتماعي، وتالمس املجتمع بصفة مباشرة ألن تقييم اإلنجازواإلنصات 

إلى نبض املواطن سيمكن حتما من سد الثغرات القانونية، كما أننا وإذ 

نؤكد على أهمية املخصصات املالية التي رصدتها الدولة منذ إحداث هاد 

القانون، فإننا كفريق حركي ال نتوانى بمناسبة مناقشة القوانين املالية 

بالزيادة في مخصصات هذا الصندوق حتى تتوسع دائرة املستفيدين 

منه، كما حددتها املادة ربعة من هذا املشروع.
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فايسدافا5ئيسافملحتبم،

حض5فتافايسدفتا فاي ىة،

من املؤكد أن هذا النص القانوني يتطلب مواكبة والتحسيس لشرح 
املقتضيات الجديدة بالعربية وباألمازيغية وبالحسانية حتى تصل لكل 
املغاربة في كل أرجاء اململكة. مع حثنا على تسهيل املساطر بشكل عملي 
سيصوت  فريقنا  بأن  معلنين  العدل،  وزارة  مراقبة  وتحت  وميداني 
باإليجاب لفائدة هذا املشروع املجتمعي الهام، والسالم عليكم ورحمة 

هللا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب. الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد باعزيز بإسم 
الفريق اإلشتراكي.

فان ئبافايسداسعسداب عزيز:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدفنافاوزي5فن،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يشرفني بإسم الفريق اإلشتراكي، أن أتناول الكلمة في سياق مناقشة 
مشروع قانون 83.17 القا�ضي بتغيير القانون 41.10 املتعلق بتحديد 
شروط ومساطر اإلستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما وافق عليه 
مجلس املستشارين. فهذا املشروع الذي يندرج في سياق الدور الحمائي 
واإلجتماعي للدولة، كما يعلم الجميع فهو مشروع جاء بتعليمات ملكية 
في إطار افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003 بأكادير. ثم أيضا 
افتتاح السنة الثانية من الوالية السابعة في خطاب 10 أكتوبر 2003. 
فهذين الخطابين الهامين هما اللذان كانا وراء إحداث صندوق التكافل 
العائلي. وفي 2010 جيئ بالقانون والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 
23 دجنبر 2010. فهنا هدر زمني جد مبالغ فيه، وهاد الهدر الزمني الذي 
كان مبالغا فيه، تنضاف إليه خمس سنوات من تنزيل القانون وعدم 
التدخل من أجل إصالحه وتطويره وتجويده إلى هاته اللحظات. فخمس 
هذه  أبرز  إختالالت،  عدة  على  أبان  اليوم،  إلى  التنزيل  من  سنوات 
اإلختالالت هي تلك التي تعيشها السيدات املطلقات في دهاليزاملحاكم 

بحثا عن إذن رئيس املحكمة من أجل أن تحول لهم هاته االعتمادات.

فاليوم وإن كنا نقول في الفريق اإلشتراكي أنه هذا النص متقدم، 
ألنه جاء بمجموعة من اإلصالحات التي كنا نطالب فيه منذ سنة 2010، 
سواء تعلق األمر بالتوسيع والتوسيع على محورين، أي على مستوى 
األشخاص املستفيدين، حيث أنه وصل إلى حد أنه األطفال الذين هم 
دون سن الرشد والذين اليتوفرون على نائب شرعي ممكن أنهم يولجوا 
للقضاء. ثم التوسيع على مستوى املحكمة املختصة أنه توسعت لتصل 
املكلفة  املحكمة  حتى  وإنما  القرار،  صاحبة  املحكمة  غير  ما�ضي  إلى 

بالتنفيذ أو املحكمة التي يوجد بها موطن أو محل إقامة صاحب الطلب. 
فهذا التوسيع وهذا التبسيط في اإلجراءات املسطرية، وكذلك ما جاء 
به من حكامة، حيث أنه اليوم يمكن نتحدثواعلى حماية املال العام في 
هذا الصندوق، بالكون أنه أصبح من ممكن أنه يتصدر حكم استرجاع 
التسبيقات  ضعف  تشكل  بإصدارغرامة  وأيضا  املالية.  التسبيقات 
على  فاتجاهو  ومشينا  اإلشتراكي  الفريق  في  تبنيناه  كله  فهذا  املالية. 
أساس أن نصوت على هذا املشروع. لكن البد أنه مع الوقت أن يتم 
تحيين هذا القانون، ألن اليوم حينما نتحدث عن األسرة، فالفصل 32 
من الدستور تحدث على حماية األطفال، األطفال هم البراءة. تحدثنا 
على حماية األطفال بغض النظر عن وضعيتهم العائلية. وبالتالي فهاد 
االهتمام بالطفل ينبغي أن يكون شامال، ثم اإلهتمام باألسرة ينبغي أن 
يشمل األبوين، أن يشمل األبوين، وهذا هو املفهوم اإلجتماعي اللي جا 
به الفصل 32 من الدستور، ثم أن يشمل أيضا األطفال مجهولي األب 
أو الذين يسمون بين قوسين باملهملين، وهما الشريحة اللي اليوم كاينة 
في مراكز إجتماعية متعددة، فنحن ندعم ونساند في الفريق اإلشتراكي 
كل ما له بعد اجتماعي ويمس الفئات الهشة والفقيرة واملعوزة وفي نفس 
السياق نطالب السيد الوزير أن يتم مراجعة القيمة املالية التي تمنح 
لهم، ف 350 درهم للطفل أو1050 درهم كحد أق�ضى راه ممقبوالش 
اليوم في مغرب يشهد ارتفاع األسعار في القدرة الشرائية، انتما كتعرفوا 
الوضعية ديالها، في وضع اجتماعي خطير، وبالتالي ف1050 درهم كمبلغ 
أق�ضى هذا غير ممكن غير مقبول وينبغي مراجعته، وبالتالي فنحن مع 
املشروع وفي نفس السياق نطالب بتطويره وتخصيص اإلعتمادات اللي 
كاينة في الصندوق ما خاصهاش تبقى في الفائض، نوصلوا اإلعتمادات 
اللي مخصصة في الصندوق وتوصل للفئات الهشة من املجتمع، وفي 
سياق الحماية اإلجتماعية، ونعرفوا أيضا بهاد الصندوق باش يعرفوا 

الجميع، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
واإلشتراكية للسيد النائب رشيد الحموني.

فان ئبافايسدارشسدافلحاوني:

فايسدافا5ئيس،

فايسد نافاوزي5ين،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

يشرفني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية في 
إطار املناقشة العامة ملشروع القانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 
41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطراإلستفادة من صندوق التكافل 
العائلي، وهو مشروع اجتماعي وحقوقي بامتياز يأتي في سياق مواصلة 
تأطير وتوسيع منظومة التكافل والتآزر اإلجتماعي، التي أرساها املغرب 
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األسر  بعض  تعرفها  التي  واملعيشية  اإلجتماعية  اإلختالالت  ملواجهة 
املغربية والتي تعاني من صعوبات حقيقية في تنفيذ األحكام القضائية 
املتعلقة بالنفقة، لقد وضع هذا املشروع األطفال في صلب منظومة 
بعد  سواء  والتهميش،  الفقر  من  حمايتهم  أجل  من  العائلي  التكافل 
انحالل ميثاق الزوجية أو أثناء قيام العالقة الزوجية، أو بعد وفاة األم 
أو بالنسبة األطفال املكفولين، أو الزوجة املعوزة، شريطة ثبوت حالة 
العوز كأساس لإلستفادة من الصندوق لضمان كرامة املرأة وأطفالها 

والزوجة املعوزة.

فايسدافا5ئيس،

التكافل  بصندوق  املتعلق   41.10 رقم  القانون  تطبيق  أبان  لقد 
العائلي عن محدودية كبيرة في تحقيق األهداف واملرامي والتي أسس 
من أجلها، حيث تم حصر الفئات املستفيدة في األم املطلقة املعوزة 
ومستحق النفقة من األطفال بعد انحالل ميثاق الزوجية، دون أن 
يشمل فئات عديدة هي في أمس الحاجة للمساعدة اإلجتماعية، فضال 
عن تعقد اإلجراءات املسطرية وكثرة وتعدد الوثائق املطلوبة كإدالء 
للضريبة  الخضوع  عدم  أوبشهادة  العوز  بشهادة  اإلستفادة  طالب 
أو بطاقات املساعدة الطبية، وهي وثائق يعاني طالب اإلستفادة من 
صعوبات كبرى للحصول عليه، خاصة إذا كان أميا أو معوزا ويعاني 
التهميش واإلقصاء، باإلضافة إلى ذلك فإن ضعف السقف املالي محدد 
في 350 درهم للطفل أو في حدود ثالث أطفال ما مجموعه 1050 درهم 
وحرمان  الصندوق  في  املوضوعة  املالية  املدخرات  تجميد  في  تسبب 

فئات عديدة من اإلستفادة منها.

فايسدافا5ئيس،

التي  الصعوبات  للصندوق حجم  املوضوعي  التقييم  لقد كشف 
تعانيها الفئات املستفيدة من خدماته األمر الذي تطلب القيام بمراجعة 
شاملة لألسس واملرتكزات التي بني عليها، واملساطر التي يتم اعتمادها 
ملواجهة مظاهر القصور وذلك من خالل توسيع الفئات املستفيدة من 
النفقة من األوالد  إلى مستحقي  لتشمل إضافة  الصندوق،  خدمات 
بعد إنحالل ميثاق الزوجية، مستحقو النفقة من األوالد خالل قيام 
العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز األم، إن انحيازنا الدائم للفئات التي 
تعاني من الهشاشة والفقر والحرمان، يدفعنا إلى التأكيد من جديد 
على قناعتنا الراسخة في التعاطي مع األسرة، وفق رؤية شمولية تضمن 
التفعيل السليم للمنظومة الحقوقية واملؤسساتية التي أرساها دستور 
2011 والهادف إلى توفير الحماية القانونية واإلجتماعية لجميع مكونات 
األسرة، وال سيما األطراف األولى بالرعاية والدعم واملساعدة كاألمهات 
إهمال  من  أطفاال  وكذا  صعبة  وضعيات  يعانين  اللواتي  املطلقات 

وتعسف بسبب صعوبة اإلنفاق مما يؤدي بالكثير إلى التشرد.

فايسدافا5ئيس،

إيصال  هي  اإلجتماعي  التكافل  صندوق  إحداث  من  الغاية  إن 

املساعدات املالية ملستحقيها، وهنا البد من التأكيد على ضرورة توسيع 
الصندوق ليشمل األطفال املهملين أو لغير األطفال من النساء املطلقات.

فايسدافا5ئيس،

إن مصادقتنا على هذا املشروع ال تعفينا من املطالبة بأن تكون 
املبالغ املالية كافية لإلستجابة للحد األدنى للعيش الكريم الذي يصون 
الكرامة، ال سيما وأن املخصصات املالية املتوفرة في الصندوق تناهز 
املليار درهم، وينبغي من جهة أخرى اعتماد وتعريف دقيق ملفهوم حالة 
العوز من أجل التطبيق السليم لهذا القانون، كذلك ينبغي مراجعة 
املرسوم املحدد للوثائق املطلوبة لإلستفادة من أجل التقليص منها ، 
كذلك إعفاء الفئات املستفيدة من تجديد ملف اإلستفادة كل سنتين 
باعتبار الضمانات التي يوفر مشروع قانون لتفادي أي تحايل، كذلك 

القيام بحمالت تحسيسية واسعة للتعريف بأهداف...

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر إلى عملية التصويت بعرض املادة األولى 
كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املادة 2 والتي تتضمن عددا من املواد، أعرضها كذلك للتصويت 
كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

كما  للتصويت  أعرضها  املواد  من  عددا  تتضمن  والتي   3 املادة 
صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون 
رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق 

التكافل العائلي.

 47.16 القانون األخير، مشروع قانون رقم  إلى مشروع  نمر اآلن 
يوافق بموجبه على البروتوكول املوقع بالرباط في 4 يونيو 2016 املتعلق 
املغربية  اململكة  بين  اإلجتماعي  للضمان  العامة  اإلتفاقية  بمراجعة 

ومملكة األرا�ضي املنخفضة، الكلمة للسيد الوزير.

فايسدامصطفىافلخلفي،افاوزي5افملنتدبااددارئيسافلحكوملا
فملكلفاب اعالق تامعافاربمل نا فملجتاعافملدنيانس بلاعنافايسدةا
فلخ رلسلا فاشؤ نا اددا زي5ا فاد الا ك تبلا بوستل،ا مونسلا

 فاتع  نافاد لي:

فايالماعلسكم،

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمين،
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الشؤون  وزير  السيد  لدى  الدولة  كاتبة  السيدة  عن  عن  نيابة 
أرض  خارج  رسمية  مهمة  في  واملوجودة  الدولي  والتعاون  الخارجية 
47.16 الذي يوافق  الوطن، يشرفني أن أتقدم بمشروع قانون رقم 
املتعلق   2016 يونيو   4 في  بالرباط  املوقع  البروتوكول  على  بموجبه 
املغربية  اململكة  بين  اإلجتماعي  للضمان  العامة  اإلتفاقية  بمراجعة 
ومملكة األرا�ضي املنخفضة واملوقعة بالرباط في 14 فبراير1972، كما 
تمت مراجعتها في 1996 و 2002 وعلى امللحق املوقع في 4 يونيو 2016 
املتعلق بمراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 3 نونبر 1972 بشأن كيفية 
املغربية  اململكة  بين  اإلجتماعي  للضمان  العامة  اإلتفاقية  تطبيق 

ومملكة األرا�ضي املنخفضة.

يتعلق موضوع هذه املقتضيات أو البرتوكول مع امللحق بمعالجة 
اتخذت على مستوى  التي  القرارات  إشكالية نتجت عن سلسلة من 
هولندا والتي أدت إلى املساس بحقوق املغاربة، سواء املقيمين بأرض 
اململكة املغربية بوطنهم أواملساس بحقوق املستفيدين من التعويضات 

العائلية، لقد مكنت هذه اإلتفاقية:

أكتوبر  فاتح  قبل  املكتسبة  بالحقوق  املساس  عدم  أوال-بضمان 
2016؛

ثانيا-اإلحتفاظ بالحقوق املتعلقة بمعاشات التقاعد أيا كانت محل 
اإلقامة؛

مبلغ  نفس  من  الحاليين  املستفيدين  بالنسبة  ثالثا-اإلحتفاظ 
التعويضات العائلية ومن معاشات املتوفى عنهم، وكذا من تعويضات 
العجز التي كانو يستفيدون منها سابقا، ثم بالنسبة لألرامل واليتامى 
الجدد التدرج في التخفيض من معاشاتهم انطالقا من فاتح أكتوبر 
2016 وإلى غاية 31 دجنبر 2021، ثم تطبيق مبدأ املساواة على جميع 

املواطنين بخصوص التعويضات العينية خالل السفراملؤقت بالخارج.

في نفس السياق، مكنت هاد اإلتفاق من التنصيص على أن مجال 
تطبيقه يشمل مجموع التراب الوطني، كما مكن هاد اإلتفاق من إيقاف 
بحيث  فردي،  بشكل  تتم  كانت  والتي  املغاربة  ممتلكات  تتبع  عملية 
تم التنصيص على إحداث لجنة لتتبع هذا األمر، لجنة مختلطة بين 
البلدين، فضال عن أن كل من لم يستفد من التعويضات منذ بدء 
يعني  إعادة  2016 فسيتم  غاية  إلى   2013-2012 في  اإلجراءات  تلك 

اإلقتطاعات التي تمت لهم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

باب  أفتح  التقرير.  توزيع  تم  شك  بدون  الوزير،  السيد  شكرا 
املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد النائب أحمد املرابط السو�ضي بإسم 

األغلبية.

املناقشة  باب  أفتح  التقرير،  توزيع  تم  بدون شك  الوزير  السيد 
بإعطاء الكلمة للسيد النائب أحمد املرابط السو�ضي بإسم األغلبية.

فان ئبافايسداأحادافمل5فبطافايو�سي:

شك5فافايسدافا5ئيس،

فايسدةافاوزي5ةافاف ضلل،

فايسد نافاوزي5ينافافضلسين،

فاي ىةافانوفب،

فايسدفتافان ئب تافملحتبم ت،

السيد الرئيس، لي كامل الشرف أن أتدخل بإسم الفريق التجمع 
 47.16 رقم  القانون  مشروع  مناقشة  إطار  في  واألغلبية  الدستوري 
الذي يوافق بموجبه على البروتوكول املوقع بالرباط في 4 يونيو 2016 
اململكة  بين  اإلجتماعي  للضمان  العامة  االتفاقية  بمراجعة  واملتعلق 
فبراير   14 في  بالرباط  املوقعة  املنخفضة  األرا�ضي  ومملكة  املغربية 
1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و 24 يونيو 
2002، وكذا على امللحق املوقع بالرباط في 4 يونيو 2016، واملتعلق 
بمراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 3 نوفمبر1972 بشأن كيفية تطبيق 
ومملكة  املغربية  اململكة  بين  اإلجتماعي  للضمان  العامة  االتفاقية 
املوقعة  اإلدارية  بالتوافقات  مراجعته  تمت  كما  املنخفضة  األرا�ضي 
بالرباط على التوالي في السنوات 1996 و2000 و 2002، وهو مشروع 
يستهدف حقوق ومكتسبات شريحة  لدينا ألنه  بالغة  أهمية  يكت�ضي 
مهمة من جاليتنا في هولندا، ويأخذ طابعا اجتماعيا وإنسانيا صرفين، 
املتقدمة  العمرية  املراحل  في  وهي  الشريحة  هذه  بمصير  يرتبط  ألن 
بعد سنوات من العمل ألجل رفاهية وتقدم املجتمع الهولندي، ولقد 
عشنا جميعا أطوار املفاوضات التي كانت عسيرة ولن تخلو من التوتر في 
العالقات بين الحكومتين املغربية والهولندية على إثر تلويح هذه األخيرة 
بإلغاء االتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي من جانب واحد، األمر الذي 
واجهته الحكومة املغربية بكثير من الفعالية الدبلوماسية والحزم كذلك 
لتفادي األضرار التي كانت ستنجم في حالة إلغاء اإلتفاقية املذكورة، 
وها نحن اليوم نناقش مشروع هذه اإلتفاقية في سياق مراجعتها بما 
يضمن حقوق جاليتنا، ونستحضر في ذات الوقت مصالح البلدين. وقد 
جاء مشروع مراجعة االتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي ثمرة لقاءات 
متعددة مع جمعيات مغربية بهوالندا واستشارات لجميع املتدخلين، 
الثنائية  بالعالقات  اإلضرار  عدم  أهمية  كذلك  اإلعتبار  بعين  أخذا 
استثناء  عبارات  السياسية لحدف  األبعاد  وكذا  الهولندية،  املغربية 
للتعويضات  الهولندي  االجتماعي  البنك  الصحراوية لصرف  املناطق 
باملغرب، إذن لكل هذه اإلعتبارات يمكن القول حتى ال نستعرض في 
عرض اإليجابيات مراجعة هذه االتفقاية بمقت�ضى هذا املشروع، أنه 
تم التنصيص على عدم املساس باملكتسبات بصفة عامة واالحتفاظ 
وكذا  اإلقامة،  محل  كان  أيا  التقاعد  بمعاشات  املتعلقة  بالحقوق 
التخفيف التدريجي من آثار هذه املراجعة على مواطنين بهولندا مقارنة 

بتلك التي كانت مسجلة في اتفاقية فبراير 1972.
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فايسدافا5ئيسافملحتبم،

 إن ما حدث مؤخرا في عالقتنا بهولندا مؤشر آخر على ضرورة امتالك 
بالدنا ألدوات وآليات تفاوضية، بل وبضرورة اتخاذ خطوات استباقية 

وإحترازية طاملا أن أوروبا تعيش على إيقاع تحديات كبيرة أهمها:

- تراجع معدالت النمو فيها؛

- استثمار بعد الهجرة في السياسة الداخلية لبلدانها؛

- وتنامي التيارات اليمينية املتطرفة؛

- واإلشكاليات الناجمة على ظاهرة اإلرهاب والتطرف؛

وأخيرا بروز النزاعات اإلنفصالية لديها، وعلينا أن نواجه هذا الواقع 
األوروبي في ظل هذه التحديات لكي نكون في أهبة ملثل هذه املواقف، 
علما أن هذه املراجعة التي تتم اليوم بيننا وبين هولندا كان يمكن أن 
نجد لها مبرر عندما كانت الهجرة إلى هولندا تتعلق بهجرة أيادي عاملة، 

وهي هكذا بدأت.

أما اليوم فقد تحولت هذه الهجرة إلى هجرة مستقرة تشكل جزءا 
من املجتمع الهولندي، وبدأت تعبرعن نفسها في عدة وجهات ثقافية 
الحكومة  على  يفرض  مما  وفنية،  واقتصادية  وسياسية  ورياضية 
الهولندية أن تتعاطى مع هذا املوضوع بكثير من العقالنية واملوضوعية 
بالنظر إلى املعطيات الجديدة، سيما وأن نسبة الجالية املغربية بهولندا 
تشكل نسبة 10 في املائة من املهاجرين، والسالم عليكم ورحمة هللا. 

وشكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكراللسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة لطيفة الحمود بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

فان ئبلافايسدةااطسفلافلحاوى:

بيماهللا،ا فاصالةا فايالماعلىاأش5فافمل5سلين،

فايسدافا5ئيسافملحتبم،

فايسدةافاوزي5ة،

فايسدفنافاوزي5فن،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

شرف لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
البروتوكول  47.16 يوافق بموجبه على  مناقشة مشروع قانون رقم 
العامة  املتعلق بمراجعة اإلتفاقية   2016 يونيو   4 في  بالرباط  املوقع 
املنخفضة  املغربية ومملكة األرا�ضي  اململكة  بين  للضمان اإلجتماعي 
املوقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 
سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002، وعلى امللحق املوقع بالرباط في 4 يونيو 

3 نونبر1972 بشأن  بتاريخ  التوافق اإلداري  2016 املتعلق بمراجعة 
كيفية تطبيق اإلتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي بين اململكة املغربية 

ومملكة األرا�ضي املنخفضة، لندلي بوجهة نظرنا في مضامينها.

السيد الوزير، أقدمت السلطات الهولندية على اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات املجحفة مست في الصميم مكتسبات الجالية املغربية 
املقيمة بهولندا، والتي همت األرامل واليتامى واملتقاعدين في الجانب 
املتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية، هذه الجالية التي تضم أكثر من 
400.000 مغربي أفنى جزء كبير منهم زهرة شبابه خدمة ملصالح الدولة 
الهولندية، وساهموا في نموها وازدهارها، فماذا كان جزاءهم؟ التنكر 
واإلجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم، الحكومة املغربية وكما عهدناها لم 
تكن لها أية سياسة استباقية في هذا املجال، بل إنها لم تحرك ساكنا 
إال بعد أن شرعت نظيرتها الهولندية في تطبيق جملة من اإلجراءات 

التعسفية.

إن الهدف من هذا الكالم ليس هو تبخيس الجهود التي تقوم به 
الحكومة املغربية إلى جانب املجتمع املدني من أجل الدفاع عن مصالح 
إلى  الحكومة  انتباه  لفت  وإنما  الهولندية،  بالديار  املقيمين  مواطنيها 
تغييب املقاربة التشاركية في هذا املوضوع بعد إقصاء وعدم إشراك 
جل الفاعلين في إيجاد حل لهذا امللف اإلجتماعي الشائك، فالشك أن 
الجالية املغربية في هولندا تضم أطرا وقياديين وصناع قرار تمكنوا من 
تبوئ مناصب عليا في الهرم السيا�ضي الهولندي، والذين من املمكن جدا 
أن تكون لهم بصمة إيجابية في هذا امللف، وأن يساهموا في الحفاظ 

على مكتسبات إخوانهم من جاليتنا في الخارج.

السيد الوزير، لقد تم الحديث عن هذه اإلتفاقية في العديد من 
املناسبات، وفي كل مرة نطالب الحكومة باعتماد سياسة استباقية، 
لكن لألسف الشديد ما قامت به وال تزال تقوم به حكومتنا ال يعدو 
أن يكون تجاوبا لحظيا مع اإلجراءات التعسفية التي تتخذها نظيرتها 
الهولندية في حق جاليتنا املغربية هناك، الحكومة ال تتدخل لألسف 
سوى بعد اإلجهاز على مكتسبات جاليتنا في الديار الهولندية، كما أن 
تدخلها كان محدودا في الزمن، حيث إنها لم تتمكن من الحفاظ على 
هذه املكتسبات ألجل ال يتعدى فاتح أكتوبر 2016، وبعد هذا التاريخ 
السيد الوزير، شرعت حقوق جاليتنا املقيمة بهولندا في التراجع، حيث 
تم تطبيق العديد من اإلجراءات السلبية وبشكل تدريجي لتنخفض 
بموجبها التعويضات بنسبة 40 في املائة، وأنا بصفة من مغاربة العالم 
وألننا في فريق األصالة واملعاصرة حريصون كل الحرص على مصالح 
هذه الفئة من مواطنينا في الخارج، ال يمكنني أن أفوت الفرصة دون 
إيصال شكواهم إلى أسماع الحكومة، الجالية املغربية املقيمة بهولندا 
باتت  التي  املمتلكات  مراقبة  عملية  الوزير،  السيد  وبشدة،  تستنكر 
تخضع لها هذه العملية التي تساهم فيها السلطات الهولندية، أسفرت 
في الكثير من الحاالت املعروضة حاليا أمام القضاء الهولندي عن اتخاذ 

إجراءات تعسفية ضد مغاربة وجدوا أنفسهم ضحايا تقارير مغلوطة.
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السيد الوزير، نحن في فريق األصالة واملعاصرة نلفت انتباهكم إلى 
أن غياب االستباقية في هكذا قضايا من شأنه أن يشجع بلدانا أخرى 
على اإلقدام على خطوات مماثلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تدهور 

أوضاع مغاربة العالم، نحن نسجل هنا وبقوة موقفنا هذا، رغم أننا 

حرصا على املصلحة العليا للوطن وانطالقا من كونها معارضة مسؤولة 

وبناءة، سنصوت باإليجاب على هذا املشروع.

فايسدافا5ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب عالل العمراوي بإسم 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فان ئبافايسداعال8افاعا5ف يا:

خ تما علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلين،

فايسدةا فاي ىة،

فايسدافا5ئيس،

فايسدةا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

تندخل اليوم بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ألذكر 

أوال أن املراجعة ديال هاد اإلتفاقية تأتي في وقت واحد السياق وطني 

ودولي يشهد فتح حوار وحوار كبير حول ظاهرة الهجرة، ال سيما وأنكم 

تعرفون أن املغرب أصبح رائدا في هذا املجال اإلتحاد اإلفريقي، وأيضا 

على الصعيد الدولي وسيساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير الحوار من 

أجل إيجاد حلول للمهاجرين عبر العالم، وذلك من خالل بسط تجربته 

وأيضا تنظيمه لعدد من اللقاءات الدولية املهتمة باملوضوع كان آخرها 

ملجلس  التابعة  البرملانية  الجمعية  مع  بشراكة  بالبرملان  املنظم  ذلك 

أوروبا، واملفارقة، وأيضا مؤسف أننا في هذا الخضم هذا تتجي املراجعة 

اإلتفاقية  وهاد  بالذات،  هذا  الوقت  هاد  وفي  اإلتفاقية  هاد  ديال 

املراجعة ديالها هاد االتفاقية اللي عندها أكثر من 46 سنة، مما يؤكد أن 

تواجد الجالية املغربية بالديار الهولندية وأكثر من أربعة عقود، ويترجم 

في نفس الوقت مدى انتفاع الدولة الهولندية من مجهودات أجيال من 

جاليتنا واملساهمة ديالها في تحقيق التنمية اللي كتشهدها اآلن، هاد 

املجهودات املبذولة طيلة هاد السنوات تيبان أنها لم تعد ذات قيمة 

بالنسبة للدولة الهولندية تحت ذريعة وجود أزمة اقتصادية داخلية، 

وتدبير هاد األزمة بمنطق مع األسف يتنافى واألعراف الدولية والقوانين 
الضامنة لحقوق اإلنسان، وخصوصا االتفاقية الدولية لحماية حقوق 

اإلنسان، العمال املهاجرين، وأفراد أسرهم، األمم املتحدة كما يسير 

ميثاق  في منح إحداث  تتجه  التي  العاملية  أيضا عكس اإلستراتيجية 

عالمي للمهاجرين والتي اختارت الجمعية العامة لألمم املتحدة املغرب 

للهجرة  العالمي  امليثاق  اعتماد  خالله  يتم  عالمي  مؤتمر  الستضافة 

اآلمنة واملنظمة واملنتظمة، إال أنه يجب اإلشارة باإلضافة إلى األزمة التي 

تدعيها هولندا، أن هناك أسباب أيضا موضوعية تقت�ضي منا الظرفية 

الراهنة استحضارها.

أوال-تصاعد املد املتطرف في السنوات األخيرة ال في هولندا وال في 

دول أوروبية أخرى؛

ثانيا-البد أن نقر أن هناك تذبذب للعالقات السياسية بين املغرب 

وهولندا في السنوات األخيرة؛

ثالثا-البد أن نسجل ونسطر على أنه كان هناك تعاطي بارز للحكومة 

املغربية مع هذا امللف في بدايته أي منذ انطالق في الحقيقة عملية 

2012 والذي لم يكن يعكس أنها تحمله على محمل من الجد، حيث 

تيرجع الفضل في الدفاع على املكتسبات ومصالح أفراد الجالية ديالنا 

بهولندا إلى جمعيات املجتمع املدني اللي تحركات بواحد الشكل كبير 

الحكومة  اللي سهل على  األمر  بإنصافها قضائيا،  وأثمرتحركاتها حتى 

العمل ديالها، وبالتالي أعد لها األرضية الخصبة للمفاوضات مع نظيرتها 

الهولندية بشأن مراجعة هاذ اإلتفاقية بعدما كانت مع األسف إذ قررت 

هاذ األخيرة في 2014 اإللغاء النهائي وضرب كل املكتسبات ومصالح 

الجالية املغربية عرض الحائط.

فبهذه املناسبة، تحية ألبناء جاليتنا بهاذ البالد على دورهم املهم في 

إطار دبلوماسية املجتمع املدني التي بدأ يشهد لها بالقدرة على التأثير في 

اتخاذ القرار الهولندي من جهة، وأيضا بالدعم للدبلوماسية الرسمية 

التي تمهد لها الطريق في إجراء مفاوضات يكون فيها الطرفان على درجة 

واحدة من الحوار واإلقناع من جهة ثانية.

فايسدافا5ئيس،

فايسدةا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

نصادق اليوم على هاذ اإلتفاقية في الوقت كيف قلت أنه أخذت 

فيه قضية الهجرة في املنتظم الدولي منعطف إيجابي، والتي تجعلنا 

املعنية،  اإلتفاقية  الذي ستتخذها  الجديد  التوجه  بأن  اقتناع  أكثر 

سيقت�ضي منا مواصلة الحوار مع أبناء جاليتنا بهولندا، بشأن انعكاسات 

وستكون هناك انعكاسات جديدة لهاذ املراجعة، نحن اليوم مدعوون 

جميعا حكومة وبرملانا وأحزاب سياسية ومؤسسات املجتمع املدني على 

الحرص أكثر من تبعات هاذ املراجعة التي قد تجد فيها حكومات دولة 

املماثلة،  االتفاقيات  في  النظر  ملعاودة  أخرى فرصة  املهجر حكومات 
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فاملرجو تكثيف الجهود للحفاظ على مكتسبات مغاربة العالم.

ولذلك، على الحكومة أن تضع سياسة خارجية واضحة ومنسجمة 

اتجاه موضوع  امللك  رؤية جاللة  انطالقا من  الفاعلين  بين مختلف 

عامة  الدولي  واملنتظم  اإلستقاللي  الفريق  في  لها  نشهد  التي  الهجرة 

بمقاربتها املتميزة في تدبير هذا امللف، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 47.16.

نمر اآلن إلى الجلسة الثانية في املجال التشريعي واملتعلقة بتقديم 

مقترح ثاني خالل هذه الدورة.
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محض5افلجليلافا  ا لا فايبعين

فات ريخ: األربعاء27 جمادى األولى 1439 )14 فبراير 2018 ه(.

فا5ئ سل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

فاتوقست: اثنان وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الواحدة زواال 
والدقيقة العاشرة.

لد 8افجعا 8: مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 9 من الظهير 
الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 )11 سبتمبر2003( 

بتنفيذ القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل.

فايسدافلحبيبافمل اكيارئيسامجلسافانوفبارئيسافلجليل:

نمر اآلن إلى الجلسة الثانية في املجال التشريعي واملتعلقة بتقديم 
مقترح ثاني خالل هذه الدورة، وبهذه املناسبة أود أن أثمن باسمكم 
املمارسة  هذه  بأن  ونعتبر  القوانين،  مقترحات  مع  الحكومة  تجاوب 
وهاذ االنفتاح على املبادرة التشريعية ملجلس النواب ستساعد على 
جعل املؤسسة التشريعية من خالل نائباتها ونوابها تساهم في منتوج 

التشريع، فالكلمة ألحد واضعي مقترح القانون، تفضل السيد النائب.

فان ئبافايسداإسا عسلافابق لي:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

وأخيرا يتمكن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية من مناقشة 
مبادرة تشريعية من جملة املبادرات التشريعية التي تقدم بها خالل 
املبادرة  هذه  قانون،  مقترح   24 إلى  وصلت  والتي  التشريعية  الوالية 
التشريعية الوحيدة تتمثل في مقترح القانون القا�ضي بتتميم املادة 9 
من القانون 65.99 املتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره والذي سبق 
تجديد  وتم   2016-2011 السابقة  التشريعية  الوالية  تقديمه خالل 

تقديمه خالل الفترة النيابية الحالية.

وبهذه املناسبة ندعو على ضرورة إعادة النظر في التعامل السلبي 
مع املبادرات التشريعية التي تقدم بها ممثلوا األمة من أجل ممارسة 
التصويت على  ليس فقط عن طريق  التشريع  في  الدستوري  حقهم 
مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على البرملان، ولكن أيضا وأساسا 
من خالل مقترحات القوانين مادام البرملان يمارس السلطة التشريعية 
ليس فقط من خالل التصويت على القوانين، ولكن كذلك من خالل 
التقدم باقتراح القوانين على أساس أن يخصص يوم واحدا على األقل 
في الشهر لدراسة مقترحات القوانين وذلك حتى ال يظل مجلس النواب 

مجرد مؤسسة للتسجيل على حساب املبادرات التشريعية التي يتقدم 
بها أعضاؤه.

إن حرص الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية على تقديم هذا 
املقترح ينطلق من إيمانه الراسخ بضرورة تحسين الترسانة القانونية 
املغربية حتى نواكب متطلبات املرحلة وتستجيب لتطلعات املواطنين 
وتترجم انتظاراتهم في اإلصالح والتغيير ومعالجة القضايا املطروحة، 
كما هو الوضع بالنسبة لهذا املقترح الذي جاء من أجل تعزيز منظومة 
الحقوق  إقرار  فيها  بما  دوليا  عليها  متعارف  كما هي  اإلنسان  حقوق 
عن  الصادرة  الدولية  املواثيق  عليها  نصت  كما  العمل  في  األساسية 
منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي وتضمينها في مدونة الشغل 
الصادر سنة 2004، التي أصبحت بعض مقتضياتها متجاوزة بحكم ما 
جاءت به الوثيقة الدستورية من أحكام جديدة تكرس حقوق اإلنسان 
في شموليتها، كما تكرس مبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها 
املغرب على التشريعات الوطنية، وما يتطلبه األمر من ضرورة تحيينها 
خاصة بعد إصدار منظمة العمل الدولية سنة 2010 لتوصية رقم 200 
التي  البشرية اإليدز، وعالم العمل  واملتعلقة بفيروس نقص املناعة 
اعتبرت في مادتها األولى أنه يراد بتعبير التمييز أي تمييز أو استبعاد أو 
تفضيل يؤدي إلى إبطال أو إعاقة تكافؤ الفرص أو املساواة في املعاملة في 

اإلستخدام أو املهنة.

في حين أن املادة التاسعة من مدونة الشغل تناولت موضوع التمييز 
بصفة جزئية محددة في سبيل الحصر فيما يلي:

الساللة، اللون، الجنس، اإلعاقة، الحالة الزوجية، العقيدة، الرأي 
السيا�ضي، اإلنتماء النقابي، األصل الوطني أو األصل االجتماعي، دون 
أن تتضمن املرض كأحد وجوه التمييز، مع العلم وأنه اعتبارا لكون 
األمراض املزمنة تعتبر واحدا من أخطر التحديات التي تواجه اإلنسانية 
في تنميتها وتقدمها، إذ تمثل تهديدا لعالم الشغل والتشغيل وتؤثر على 
القطاعات املنتجة وتقلص املوارد ويؤدي إلى انخفاض اإلنتاج وزيادة 
الحقوق  على  يؤثر  كما  والكفاءات،  املهارات  وفقدان  العمل  تكلفة 
األساسية في العمل، وال سيما ما يتعلق بالوصم والتمييز مما يؤدي إلى 

مضاعفة أوجه عدم املساواة داخل فضاء العمل.

تعبير  في غياب  املتمثل  التشريعي  الفراغ  يعني ضرورة سد  وهذا 
املرض، األمر الذي قد يفتح الباب أمام بعض املشغلين للقيام بإجراءات 
تمييزية في حق هذه الفئة من األجراء، في غياب أي إجراء زجري طاملا أن 
هذه املادة ال تسعف مفت�ضي الشغل باعتبارهم املوكول إليهم مراقبة 
تطبيق القوانين في تحرير محاضر املخالفات في حق املشغلين املرتكبين 
لجنحة التمييز في حق أجرائهم املصابين بهذه األمراض، وهو ما يدفع 
هذه الفئة من األجراء املتعايشين مع هذا املرض إلى الخوف من الكشف 
عن إصابتهم بها، وبالتالي طلب العالج أو الرعاية بحيث يؤدي ذلك إلى 
تفويت الفرصة عليهم وتركهم في مواجهة األمراض خوفا من الوصم 

والتمييز، األمر الذي يمثل عبئا مضاعف عليهم وعلى أسرهم.
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وأمام تفاعل الحكومة مع هذا املقترح بصيغة جديدة من شأنها 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  حرص  املتوخاة،  األهداف  نفس  تحقيق 
والتعادلية على التجاوب مع التوافق الحاصل داخل لجنة القطاعات 

اإلجتماعية.

لجنة  وأعضاء  التشغيل  وزير  للسيد  بالشكر  أتقدم  األخير  وفي 
القطاعات اإلجتماعية الذين تفاعلوا إيجابا مع هذا املقترح وصوتوا 
عليه باإلجماع، ليشكل بذلك خطوة أولى نحو إعادة النظر في مدونة 
الشغل في شموليتها، بعدما أصبحت متجاوزة باعتبارات تشكل دعامة 
أساسية ملناخ اإلستثمار وقلبه النابض وركيزة رئيسية لضمان حقوق 
جميع األطراف املعنية بعالم الشغل والتفعيل السليم ألحكام الدستور 
وتوجهاته واختياراته في حماية الحقوق والحريات األساسية في العمل 

والعيش الكريم، وشكرا.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للسيد النائب، أفتح باب املناقشة مذكرا بأن مقترح قانون 
يق�ضي بتتميم املادة 9 من مدونة الشغل، باسم األغلبية الكلمة للسيدة 

النائبة ليلى أحكيم.

فان ئبلافايسدةااسلياأحكسم:

بيماهللاافا5حانافا5حسم.

فايسدةافاوزي5ة،

فايسدافاوزي5،

فايسدافا5ئيس،

فايسدفتا فاي ىةافانوفبافملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق ومجموعة األغلبية ملناقشة 
مقترح قانون متعلق بتتميم املادة 9 من مدونة الشغل.

فايسدافا5ئيس،

إن صدور مدونة الشغل سنة 2003 شكل أهم حدث طبع هذه 
املرحلة ضمن سلسلة من اإلصالحات القانونية والقضائية التي عرفها 
فيه  تاريخي ساهمت  إطار مسار  في  الثالثة،  األلفية  بداية  في  املغرب 
ظروف سياسية واقتصادية في صياغة هذه املدونة التي تم اعتمادها 
باإلجماع من قبل هذا املجلس املوقر، في الوقت الذي كان التشريع 
اإلجتماعي آنذاك عبارة عن نصوص تشريعية متناثرة ومتقادمة تتميز 

بالتبعثر والتشتت والتجاوز.

وإذا كان تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، حضرات السيدات 
والسادة، يتطلب الوقوف أثناء جوالت الحوار اإلجتماعي على مكامن 
الضعف الذي يعتري بنود املدونة، وإشكاالت تطبيقها على أرض الواقع، 
واألخذ بعين اإلعتبار أهم املتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية للطبقة 

الشغيلة، فإنه كان من األولى أن يتم النظر في األسباب الرئيسية التي 
تقف وراء التعطيل الفعلي أو تعطيل التفعيل السليم ملدونة الشغل 
من أجل تعديلها في شموليتها عوض تصويبها بتعديالت جزئية ال يمكنها 

رفع العراقيل والصعوبات في التنفيذ إال بشكل جزئي.

ومن هذا املنطلق فالحوار اإلجتماعي الحقيقي يعتبر أحد الركائز 
األساسية في تطوير العالقات املهنية واستقرارها وإقرار السلم اإلجتماعي 
والحفاظ على رصيد الشغل داخل املقاوالت واملؤسسات اإلنتاجية، 
كما يشكل دورا حيويا في ترسيخ البناء الديمقراطي وإنعاش التنمية 
اإلقتصادية وتوطيد اإلستقرار اإلجتماعي في البالد ورفع امليز عن كافة 
الشرائح املجتمعية في ولوج سوق الشغل بما فيهم املصابون باألمراض.

بين  السياق فإن تشغيل الشخص املصاب بمرض من  وفي هذا 
القضايا التي تحظى بإهتمام واسع من قبل العديد من الدول واملنظمات 
الدولية، بحيث باتت إحدى أهم مرتكزات املشهد الحقوقي العالمي، 
إذ أن مقدار الرعاية والتأهيل املقدم لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط 
تحديا أمام الدول لتوفير الرعاية لهذه الشريحة وإنما أصبح يمثل أيضا 
أحد املعايير األساسية لقياس مدى تحضر وتقدم املجتمعات ومكانتها 
داخل املجتمع الدولي، مع تأكيدنا على أن اإلهتمام بهذه الفئة يجب 
أن ال يرتكز على فكرة اإلحسان والشفقة وإنما على أساس ما يجب أن 
يتمتع به املواطن من حقوق كما تنص على ذلك اإلعالنات واملواثيق 

الدولية.

سسديافا5ئيس،

آليات  من  سيوفره  وما  قانون  املقترح  هذا  بأهمية  منا  إداراكا 

إلى  تحتاج  التي  الفئة  الكفيلة إلدماج هذه  الحلول  تشريعية إليجاد 

مزيد من الرعاية والتأهيل والحماية، فإننا نؤكد على نبذ كل تمييز في 

الشغل سواء على أساس الجنس أو اإلعاقة أو املرض، تحقيقا ملبدأ 

تكافؤ الفرص شريطة أال يؤثر هذا املرض على سير العمل، كما ندعو 

إلى إحداث آليات تضمن عدم خطورة هذا املرض على نظام العمل 

املراد ولوجه، مطالبين بإلزام املشغلين بتمتيع كل األجراء بمقتضيات 

حمائية سواء فيما يتعلق بنوعية األشغال املوكولة إليهم أو بمدة الشغل 

أو باملراقبة الصحية وغيرها، كما نطالب في فرق ومجموعة األغلبية 

بتسهيل إدماج هذه الفئة وإخراجها من دائرة العزلة عن طريق خلق 

مجموعة من البرامج التي تهدف إلى جعل الشخص املريض مستقال 
من الناحية املادية وإغنائه عن الحاجة عن طريق خلق مشاريع صغرى 

ليتمكن من العيش في ظروف كريمة، باإلضافة إلى حث املقاوالت على 

فتح آفاق الشغل أمام هؤالء، فكم من طاقة أهدرت بسبب امليز، ومن 

هذا املنطلق فإننا سننخرط إيجابا في هذا املقترح قانون والتصويت 

لصالحه.

فايسدافا5ئيس:
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شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب عدي بوعرفة بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

فان ئبافايسداعديابوع5ال:

فايسدافا5ئيس،

فايسدةافاوزي5ة،

فاي ىةافاوزرفء،

فايسدفتا فاي ىةافانوفب،

أز 8،

بمناسبة  املعاصرة،  األصالة  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
التصويت على مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 9 من القانون رقم 
من   14 في   1.03.194 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   65.99
رجب 1424 /11 شتنبر 2003 املتعلق بمدونة الشغل، ولكن في البداية 
دعوني أنا أقف عند الحدث الذي استرعى بإهتمام الرأي العام الوطني 
والسيا�ضي في املجلس الحكومي السابق حينما غاب أو تغيب أو قاطع 
بعض الوزراء املجلس الحكومي، هذه ألول مرة وهذه سابقة أن يقاطع 

جزئ من الحكومة هاد املجلس، البرملان يراقب الحكومة..

فايسدافا5ئيس:

السيد النائب املحترم، السيد النائب من فضلك املوضوع.

فان ئبافايسداعديابوع5ال:

على أي يجب أن نعرف ما يجري ويدور..

فايسدافا5ئيس:

السيد النائب غادي يرجع للموضوع..

فان ئبافايسداعديابوع5ال:

بزاف  عليا  عزيز  كتعرف  الرئيس  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا 
وكنحتارمك بزاف،

فايسدافا5ئيس:

شكرا، متبادل.

فان ئبافايسداعديابوع5ال:

في القضية ديال مدونة الشغل البد نستحضر باللي الحركة النقابية 
املغربية أن نقف إحتراما وإجالال وتقديرا للنقابيين املغاربة، وأن أحترم 
النقابية املغربية اللي لعبت دور أسا�ضي في املسلسل الديمقراطي الذي 
نعيش، هاد الحركة النقابية ونحن نعرف السيد الرئيس الجدلية ديال 

النقابي والسيا�ضي، هاد مدونة الشغل اعتمدت هادي 14 سنة، فيها 
نواقص ولكن أملتها ظروف تاريخية معينة آنذاك إستجابة للحركة 
أكل  ولكن  الصلة،  ذات  دولية  ملنظمات  كذلك  وإستجابة  النقابية 
عليها الدهر وشرب، وبالتالي نسجل بارتياح ما قاله السيد الوزير ديال 
التشغيل واإلدماج املنهي، في اللجنة ديال القطاعات اإلجتماعية، كان 
كالمه واضحا وصريحا بإعادة النظر في مدونة الشغل، بل أكثر من ذلك 
التزم على مراجعة مجموع ديال النصوص التطبيقية اللي بقات إلى 

حدود اليوم.

نقول هاد الكالم لسبب بسيط ألنه السيا�ضي استفاد من النقابي 

ولكن النقابي لم يستفيد من السيا�ضي، ألن مع األسف هناك تغييب 

ديال الحركة النقابية يعني وتهميش ديالها في الحوار اإلجتماعي، الغياب 

ديال الحوار اإلجتماعي يؤثر سلبا على السلم اإلجتماعي في هاد الوطن، 

اإلجتماعي  السلم  وبالتالي  مستمرة  واملؤامرات  متعددة،  املؤامرات 

ضروري وجوهري الستكمال بناء دولة وطنية وديمقراطية، ال يمكن 

بأي حال من األحوال كذلك ونحن نناقش هاد التعديل، ال نناقش 
كذلك قانون ديال النقابات، الحكومة أعدت مشروعا ديال القانون 

ديال اإلضراب ونحن نقول للحكومة البد ما غنجيبوا القانون ديال 

النقابات، قبل أن نناقش قانون ديال اإلضراب، ألن إيال كان في املغرب 

هناك قانون ديال األحزاب والذي ينظم املشهد السيا�ضي، علينا كذلك 

أن ننظم املشهد النقابي، يجب إعداد قانون ديال النقابات قبل إعداد 

قانون ديال اإلضراب، على أين تحية نضالية لكل النقابيين والنقابيات 

واملنظمة الديمقراطية للشغل تدعو مناظليها إلى مسيرة وطنية 18 ألنه 

نندد بالسلوكات.

فايسدافا5ئيس:

السيد  خليو  لبعضنا  نستامعو  الرئيس  السيد  النائب،  السيد 

الرئيس يقدم نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس .

فان ئبافايسدافىريسافجزميافإلىري�سيارئيساا5يقافاعدفالا
 فاتناسلا)نقطلانظ م(:

فايسدافا5ئيس،

ملقترح  العامة  املناقشة  بصدد  نحن  النواب  والسادة  السيدات 
قانون، وهذا أول مقترح قانون من الواجب دابا خلينا غير في األول 

أال�ضي مصطفى، كان من الواجب غير على األقل اإلحترام ديال املوضوع 

النواب والنائبات وديال الشعب املغربي،  الذكاء ديال  اإلحترام ديال 

واللي قادر يعبؤا ما يحتاج للمنصة، ميحتاجش للمنصة يجي عبئ منها، 

اللي تيتبعوع 2 دالناس تيعيا يعبئ راه ميحتاج يجي للمنصة يعبئ.

فايسدافا5ئيس:
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شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب إسماعيل البقالي باسم، 
تفضل السيد الرئيس، نحاولوا نحافظو على الجو ديال اإلختتام شكرا.

فان ئبافايسدامحادافش5 ر ارئيساا5يقافجص الا فملع ص5ةا
)نقطلانظ م(:

شكرا، بكل احترام نحن اليوم نناقش نصوص تشريعية سواء كانت 
من طرف الحكومة أو من طرف السيدات والسادة النواب، بطبيعة 
الحال نحن كنواب يعني نتفاعل مع الحكومة، وال يجب أن يتفاعل 
النواب مع النواب سلبيا، أنا كنظن بأنه واجب اإلحترام ضروري بيننا 

باش هاد الجلسة تدوز بخير، شكرا.

فايسدافا5ئيس:

السيد  تفضل  أخيرة،  نظام  نقطة  الرئيس  السيد  نمر..،  شكرا، 
الرئيس، السيد النائب نستمعو لنقطة نظام ديال السيد الرئيس.

فايسداتواسقاكاسلارئيساا5يقافاتجاعافادستوريا)نقطلا
نظ م(:

شك5فافايسدافا5ئيس،

بطبيعة الحال السيد الرئيس احنا مع نقطة اللي جات على لسان 

السيد رئيس الفريق الصديق األصالة واملعاصرة، ولكن أتساءل أين هو 

احترام النواب، باألمس كنعتوا هاد املجلس املحترم بالضعيف واليوم 

كندخلوا في مواضيع ال عالقة لها باملوضوع، وكنديروا دعم لبعض 

النقابات اللي ما�ضي محلها هذا السيد الرئيس، هذا راه دوركم السيد 

الرئيس، خاصكوم تحافظوا على املجلس، وعلى النظام ديال املجلس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا، نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملقترح 

القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 9 من 

مدونة للشغل. شك5فاالجاسع.
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محض5افلجليلافا5فبعلا فايبعين

فات ريخ: األربعاء 27 جمادى األولى 1439ه )14 فبراير 2018م(.

فا5ئ سل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الواحدة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  ثمانية  فاتوقست: 
زواال والدقيقة الثانية والثالثين.

لد 8افجعا 8: جلسة مخصصة الختتام دورة أكتوبر 2017.

فايسدافلحبيبافمل اكيارئيسامجلسافانوفب،ارئيسافلجليل:

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فازمسالتا فازمالء،

فايسدفتا فاي ىة،

نختتم اليوم، الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية 
التشريعية العاشرة، وهي مناسبة، ليس فقط لتقديم حصيلة أعمالنا 
في املهام والوظائف املوكولة ملجلس النواب بموجب الدستور، ولكن 
باألساس، من أجل استخالص الدروس مما أنجزناه وكيف اشتغلنا، 
ومن أجل تقييم أعمالنا وتقديم قراءة، ولو أولية، في إنتاجنا. ويظل 
الهدف بالطبع هو تجويد أعمالنا واالضطالع بمهامنا كاملة وتعزيز مكانة 
املؤسسة التشريعية في البناء املؤسساتي الوطني، بما يقوي املمارسة 
الديمقراطية ويعزز تقدم وتطور وتنمية بالدنا. وجلسة اختتام الدورة 
هي مناسبة أيضا الستشراف آفاق العمل بالنسبة للمؤسسة التشريعية 

في السياق الوطني واإلقليمي والدولي.

لقد حرص مجلس النواب خالل هذه الدورة على النهوض بمهامه، 
املتنوعة في تفاعل مع قضايا املجتمع مستحضرا توجيهات جاللة امللك 
في  في خطاب جاللته  الواردة  تلك  أعزه هللا خاصة  السادس  محمد 
افتتاح الدورة التشريعية التي نختتم اليوم، وعلى وجه التحديد تأكيده 
 في عملية اإلصالح بالنظر إلى الدور األسا�ضي للبرملان في 

ً
ُدما

ُ
على امل�ضي ق

هذا املسلسل سواء في ما يخص التشريع أو املراقبة أو تقييم السياسات 
العمومية.

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فازمسالتا فازمالء،

فايسدفتا فاي ىة،

تميزت الوضعية الوطنية ببالدنا خالل الدورة التي نختتم أشغالها 
اليوم، بدينامية مجتمعية هامة تؤكد مرة أخرى، من جهة، على حيوية 
املجتمع املغربي، ومن جهة أخرى على الحرص على احترام الحقوق 
والحريات، وفي مقدمتها حرية النقد واالحتجاج في إطار القانون. وقد 
واكب هذه الدينامية نقاش عمومي غني، من الضروري ومن املنطقي 

الطبيعية. ومن  املؤسساتية  النواب أحد فضاءاته  يكون مجلس  أن 
البديهي أن تكون القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني محور اهتمام 
أعضاء املجلس وأجهزته ومكوناته السياسية في إطار التفاعل اإليجابي 

مع قضايا املجتمع.

وقد تجسد ذلك في محتويات األسئلة املوجهة إلى الحكومة والتي 
 منها 1611 سؤاال شفويا و1940 سؤاال كتابيا و 

ً
بلغت 3594 سؤاال

49 سؤاال موجها إلى السيد رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية 
الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات تناولت عشرة 
محاور من قبيل البعد االجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة 
التربية  منظومة  وإصالح  والقروية  الجبلية  املناطق  وتنمية  املالية، 
والتعليم والسياسات املوجهة للشباب والجهوية املتقدمة ؛ وهي مواضيع 
كان جاللة امللك محمد السادس قد أكد على أهميتها االستراتيجية 
واالستعجالية ووجه الحكومة والبرملان إلى االنكباب عليها في الخطاب 
الذي وجهه جاللته امللك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية التي نختتم 

اليوم.

وقد تميزت مناقشتها والتعاطي مع القضايا التي طرحت في جلسات 
األسئلة الشفوية األخرى التي بلغ عددها 16 جلسة – تميزت–بالجدية 
وباستحضار الروح الوطنية، والتحلي بالواقعية والنزوع إلى تغليب الروح 
السياسية،  َز عمل املؤسسات والنخب  َمّيِ

ُ
ت ينبغي أن  التي  االقتراحية 

ليس  واملعقدة،  املستعصية  للمشاكل  البحث عن حلول  تعني  والتي 
بتركها ولكن بتحمل املسؤولية في اتخاذ القرارات الضرورية بشأنها.

عدد  لرصد  مناسبة  املناقشات  هذه  كانت  أخرى،  جهة  ومن 
النظام  ملقتضيات  طبقا  املجلس  ها 

َ
ق

َّ
َوث الحكومية،  التعهدات  من 

الداخلي، وستكون بدون شك جزء من لوحة القيادة في عالقة املجلس 
والحكومة، ووثيقة مرجعية في تقييم مردودية آلية أساسية من الرقابة 
البرملانية على العمل الحكومي ألنها تنقل، عبر أسئلة أعضاء املجلس، 
مشاكل وقضايا املواطنين إلى الفضاء املؤسساتي، وهي بذلك نوع من 

التشخيص للحاجيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد وجهنا، في الرئاسة، 95 مراسلة إلى أعضاء الحكومة 
بـ 18 جوابا على  بشأن تعهدات هذه األخيرة أمام املجلس، وتوصلنا 

إعمال هذه التعهدات.

فايسدفتا فاي ىة،

القروية والجهوية  التنمية  أو  وسواء تعلق األمر بأوضاع الشباب 
والشغل، فإن األمر يتعلق بقضايا تقع في صلب اإلصالحات املطلوب إما 
استكمالها أو إنجازها، أو بسياسات ينبغي تقويمها وتجويدها. وبالتأكيد 
االقتراحات  لصياغة  املناسب  والدستوري  املؤسساتي  الفضاء  فإن 
بشأن ذلك، هو البرملان، وفق منهجية التعاون بين السلط وتكاملها كما 
هو منصوص على ذلك في الفصل األول من الدستور، ووفق مقاربة 

اإلنضاج والتعاون والتوفيق بين االقتراحات واآلراء.
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وبالطبع، فإنه البد لكل سياسة، ولكل إصالح، من تأطير تشريعي، 
الدينامية  في  تجسد  ما  وهو  وينظمهما،  ويرصدهما  يمؤسسهما 
التشريعية التي ميزت الدورة التي صادق خاللها مجلس النواب على 
اإلنتاجية  والقطاعات  واملالية  االقتصاد  همت  قانون  مشروع   31
وعالقات  األساسية  والتجهيزات  والبنيات  االجتماعية  والقطاعات 
املغرب الخارجية؛ وتتعلق هذه املشاريع أيضا بنصوص ترسخ وتهيكل 
ُد ثقافة حقوق اإلنسان في أبعادها الجديدة كما يكرسها دستور  َرّصِ

ُ
وت

ها املواثيق الدولية التي صادقت عليها بالدنا.
ُ
ُفل

ْ
ك

َ
2011، وت

وفي مقدمتها النصوص املتعلقة باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
في إطار حرص بالدنا على تعميق ثقافة حقوق اإلنسان كما هي متعارف 
عليها عامليا، ومحاربة العنف ضد النساء إعماال ملبادئ الدستور وحماية 
لحقوق النساء وصيانة كرامتهن. والحق في الولوج إلى املعلومة ترسيخا 
ملبادئ الشفافية وانفتاح املؤسسات على محيطها، وصندوق التكافل 

 لقيم التضامن االجتماعي.
ً
العائلي تجسيدا

وصادق املجلس أيضا على مقترحي قانون، تجاوبت الحكومة معهما 
التشريعية  املبادرات  من  مزيد  مع  التجاوب  على  استعدادها  مؤكدة 
ألعضاء املجلس الذين تقدموا بــــ 75 مقترح قانون، مما يؤكد دينامية 

املبادرة التشريعية للمجلس.

وكما تعلمون، فإن مشروع قانون املالية شكل، خالل الدورة، أكبر 
مادة، إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى 
58 ساعة،  امتدت على  اجتماعا  إثني عشر  واملالية  االقتصاد  لجنة 
تم االستماع خاللها إلى خمسين مداخلة من جانب أعضاء املجلس 

باإلضافة إلى تدخالت وأجوبة الحكومة.

وبلغ عدد التعديالت املقدمة على مشروع قانون املالية 225 تعديال 
بل منها 77 تعديال أي بنسبة %35 ورفضت الحكومة 86 تعديال أي 

ُ
ق

بنسبة 38 % وتم سحب 62 تعديال أي بنسبة 29% .

على  املجلس  أعضاء   
َ
بصمة تجسد  التعديالت  هذه  كانت  ولئن 

مشروع القانون املالي وأهمية التعديالت التي تقدموا بها من أجل تجويد 
املشروع وجعله مستجيبا أكثر النتظارات املجتمع، فإنها تجسد أيضا 
أهمية املبادرة التشريعية ألعضاء املجلس ونجاعتها، والتعاون والتوازن 
الذي يميز عالقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تأكد أيضا 
من  عدد  على  املجلس  أعضاء  لتعديالت  الحكومة  قبول  خالل  من 
مشاريع القوانين التي صادقنا عليها خالل الدورة، والتي بلغ عددها 926 
تعديال همت بالخصوص القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنتي 
االقتصاد واملالية والعدل والتشريع وحقوق اإلنسان قبلت الحكومة 

منها 443 تعديال.

وقد تأتـى ذلك بفضل النقاش الهادئ املستند إلى اإلقناع، الذي 
ميز أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعد مختبرا للحوار والنقاش 
وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات املجلس، من أغلبية 

ومعارضة والحكومة. وقد تأطر هذا النقاش في 152 اجتماعا عقدتها 
اللجان النيابية منها 111 اجتماعا خصصت للتشريع و41 اجتماعا 
خصصت ملراقبة العمل الحكومي لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 

540 ساعة.

وقد تعززت هذه الدينامية باملهام االستطالعية للجان والتي أنجزت 
منها مهمة واحدة فيما توجد تسع أخرى قيد اإلنجاز بعد أن صادق 
عليها مكتب املجلس. وتتعلق هذه املهام االستطالعية على الخصوص 

بالقضايا االجتماعية والرياضية واملنافسة والسجون وغيرها.

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فازمسالتا فازمالء،

تميزت هذه الدورة من جهة أخرى بالتقرير الذي أعدته مجموعة 
العمل املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية حول مساهمة 
املجاالت  عن  العزلة  فك  في  القروية  للطرق  الثاني  الوطني  البرنامج 

الجبلية، بعد عدة أشهر من العمل.

ويدخل إنجاز هذا التقييم في إطار مهمة التقييم املوكولة للمجلس 
بمقت�ضى الفصل 70 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية 
والباب السابع من النظام الداخلي للمجلس ووفق محتوى إطار مجلس 

النواب املرجعي لتقييم السياسات العمومية.

وال تخفى عليكم أهمية تقييم سياسة الطرق في املجاالت الجبلية 
من  املناطق  هذه  في  للطريق  والحاسمة  الحيوية  األهمية  إلى  بالنظر 
رجات 

ْ
املغرب العميق، لجهة التشخيص ورصد االختالالت واقتراح الـُمخ

التشريعية والتنظيمية واملالية والتدبيرية من أجل سد العجز الحاصل 
في هذا املرفق الحيوي في مجاالت هي نفسها حيوية بالنسبة لبالدنا. 
للتنمية،  وخزان  الهائلة  والثروات  الخيرات  من  خزان  هو  فالجبل 
ر بقدر ما 

ْ
وهو احتياطي بيئي استراتيجي ومجال اقتصادي خصب وِبك

هو ، أيضا، خزان لقيم الجد والعمل والصبر والقدرة على التحمل. 
وإنني في هذه الظروف املناخية الصعبة أقدر أن من انتظارات سكان 
الجبال امللحة اعتماُد تشريع وطني بشأن الجبل كفضاء وكنمط حياة 
ومتطلبات يومية، وهي مهمة وطنية تقع باألساس على عاتق البرملان 

والحكومة، وتخاطب ضميرنا الجماعي.

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فازمسالتا فازمالء،

في مجال العالقات الخارجية والدبلوماسية البرملانية، واصل مجلس 
النواب توثيق عالقاته مع عدد من املؤسسات التشريعية الوطنية، 
وتموقعه في املنظمات البرملانية املتعددة األطراف. وإلى جانب مواصلة 
تعزيز عالقاتنا مع برملانات عدد من البلدان في محيطنا األوروبي، وفي 
للتعاون والحوار املؤسساتي مع  عمقنا اإلفريقي، فتحنا آفاق جديد 
للجمعية  بالنسبة  الحال  هو  كما  الالتينية  وأمريكا  آسيا  في  برملانات 
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مأسسة  وتفاهم  تعاون  اتفاقية  معها  أبرمنا  التي  لفيتنام  الوطنية 
لعالقاتنا، وعربونا على عزم بلدينا استشراف آفاق أوسع في تعاونهما، 
وكما هو الحال أيضا بالنسبة ملجلس النواب الشيلي الذي وقعنا مع 
بين  القائمة  والتعاون  الود  لعالقات  ترصيدا  تعاون  اتفاقية  رئيسه 

بلدينا، ومؤسستينا التشريعيتين.

وال تخفى عليكم أهمية املجال األمريكو-التيني واآلسيوي بالنسبة 
ملصالحنا الحيوية وما تتيحه بلدان هذه املناطق الجيوسياسية من 
فرص تعاون سيا�ضي واقتصادي، وما تكتسيه من أهمية في الدفاع عن 
مصالحنا الحيوية، وأيضا بالنسبة لعمقنا اإلفريقي الذي نواصل معه 
ترسيخ العالقات في اإلطارات الثنائية واملتعددة األطراف، كما تأكد ذلك 
من خالل إبرام اتفاقية تعاون وحوار سيا�ضي مع برملان بلدان املجموعة 
برملاناتها  مع  رسخنا  التي   )CEDEAO( الغربية  إلفريقيا  االقتصادية 
 حوارا وعالقات وثيقة. وذلك في إطار املواكبة البرملانية 

ً
الوطنية أيضا

لسعي بالدنا لالنضمام إلى هذا التكتل االقتصادي القاري الهام.

وفي إطار ترافعنا عن قارتنا اإلفريقية ودينامية مجلسنا في إطار 
الدبلوماسية البرملانية املناخية، احتضن مجلسنا يوم 27 أكتوبر 2017 
اللقاء البرملاني اإلفريقي التشاوري في موضوع »املناخ والتنمية املستدامة 
من االتفاقيات إلى التفعيل : رؤية البرملانيين األفارقة«، والذي شارك 
فيه مسؤولو املنظمات البرملانية اإلفريقية املتعددة األطراف وبرملان 
ّوَِج بإعالن الرباط الذي 

ُ
عموم إفريقيا وعدد من البرملانات الوطنية، وت

يعد بمثابة ترافع عن حقوق إفريقيا في ما يرجع إلى التنمية املستدامة 
ومواجهة االختالالت املناخية. وقد ُرفع نص هذا اإلعالن إلى رئاسة قمة 

املناخ COP23 ببون وإلى عدد من املنظمات البرملانية الدولية.

في  ومشاركته  حضوره  تعزيز  املجلس  واصل  أخرى،  جهة  ومن 
الزمالء  من  إذ شارك عدد  األطراف،  املتعددة  واملؤتمرات  املنتديات 
والزميالت في 64 مهمة في اإلطار املتعدد األطراف، واستضاف مجلسنا 
رئاسة  من  املجلس،  أعضاء  وقام  األطراف،  متعددة  منتديات  تسع 
ومكتب وفرق نيابية، بإثني عشر مهمة في اإلطار الثنائي كما استقبل 
مجلسنا عددا من الوفود، ومن بين أعضائها رؤساء املجالس التشريعية 
من البلدان الصديقة. ويظل الهدف من هذا الحضور النوعي ملجلسنا 
هو الدفاع عن قضايانا الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية 
العادلة  القضايا  عن  الدفاع  وطبعا  بالدنا،  بإمكانيات  والتعريف 
للشعوب؛ ومنها القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وجوهرها 
إلى قمة برملانية  قضية القدس بمكانتها ورمزيتها والتي دعونا بشأنها 
عربية احتضنها مجلسنا يوم 14 دجنبر 2017 وتوجت ببيان هام يدين 
على  ويشدد  التوسعية  االستيطانية  اإلسرائيلي  االحتالل  سياسات 

مركزية القدس بالنسبة للعرب واملسلمين.

وواصل املجلس من جهة أخرى إنجاز برامج التعاون الدولي التي يتم 
في إطارها تبادل الخبرات وإنجاز دراسات ودالئل إرشادية وتمكن من 

اإلطالع على املمارسات املقارنة املتقدمة.

برامج  إطار  في  الـُمْنجِز  على  بناًء  نفتح  أن  على  حريصون  ونحن 
التعاون الدولي آفاَق جديدة للتعاون مع برملانات صديقة في إفريقيا على 
الخصوص قصد إفادتها بما اكتسبناه وبممارساتنا الوطنية واالستفادة 

من تجاربها أيضا خدمة للديموقراطية في قارتنا.

فايسدفتا فاي ىةافاوزرفء،

فازمسالتا فازمالء،

فايسدفتا فاي ىة،

نختتم هذه الدورة بالطبع على مستوى الجلسات العامة، علما بأن 
باقي أجهزة املجلس وخاصة اللجان النيابية الدائمة ستواصل أعمالها 

التشريعية والرقابية واستكمال املهام االستطالعية املكلفة بها.

لوضع  فرصة  أيضا  الدورتين،  بين  الفاصلة  الفترة  وستكون 
اللمسات األخيرة على خطة إصالح إدارة مجلس النواب واعتماد الخطة 
على  مشروعها  املعروض   2021-2018 برسم  الجديدة  االستراتيجية 
مكتب املجلس وكذا اعتماد منظام جديد إلدارة واملجلس، بما ييسر بناء 
إدارة برملانية قوية عصرية قادرة على مواكبة أعضاء املجلس في مهامهم 
الدستور  بمقت�ضى  للمجلس  املوكولة  والوظائف  للمهام  وتستجيب 
الديمقراطية  وملتطلبات  الدستورية  املؤسسات  بين  ملكانته  وأيضا 

املؤسساتية في القرن 21.

فازمسالتا فازمالء،

املجلس  فيها مكونات  يتعلق بحصيلة جماعية ساهمت  األمر  إن 
وأجهزته، ويسرها تعاون وتجاوب الحكومة، وفي مقدمتها رئيسها الذي 
أتوجه إليه بالشكر الذي أخص به أيضا السيدات والسادة أعضاء 
املجلس  أعضاء  والزمالء  الزميالت  إلى  بالشكر  أتوجه  كما  الحكومة. 
وأدعوهم إلى مزيد من التعبئة قصد ربح رهان اإلصالح الذي يقوده 
جاللة امللك محمد السادس أعزه هللا، ورهان اقتدار املغرب واستقراره 
املواطنين  لقضايا  واملتمثل  املستحضر  القرب  برملان  رهان  وتقدمه، 

وانشغاالتهم واملستوعب لظروف ولـُمستلزمات املرحلة.

إدارة املجلس وكافة  املناسبة أن أشكر مسؤولي  بهذه  وال يفوتني 
أطره وموظفاته وموظفيه على تعبئتهم من أجل تحقيق ما أنجزناه، كما 
أشكر موظفي األمن الوطني على يقظتهم الدائمة في تنظيم الولوج إلى 
املجلس وحماية مرافقه، وأشكر ممثلي وسائل اإلعالم الذين يواكبون 
أعمال املجلس تحليال ونقدا بناًء، مجددا تصميم املجلس على مزيد من 
االنفتاح وتنظيم العالقة مع الصحفيين وتوفير كل املعلومات الضرورية 
إلنجاح عملهم، وهو ما حرصنا عليه خالل هذه الدورة من خالل تواصل 
منتظم ومؤسساتي بشأن أنشطة املجلس. وبالتأكيد فإن أفق االنفتاح 
هذا، سيتقوى وسينظم بما ييسر نقل املعلومة إلى الرأي العام الذي 

ينبغي أن نكون صادقين معه ونجعله في صورة أعمالنا.

تحت  واستقرارها  وتقدمها  بالدنا  خير  فيه  ملا  جميعا  هللا  وفقنا 
القيادة املتبصرة لجاللة امللك محمد السادس.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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فاربقسلافمل5اوعلاإلىاص حبافلجالالافمللكامحادافاي ىس

فايسدةاأسا ءاغالاواأمسنلافملجلس:

شك5فافايسدافا5ئيس،

أش5فا علىا فا5حسما فاصالةا فايالما فا5حانا هللاا بيما
فمل5سلينا علىاآاها صحبهاألاعين،

موالياص حبافلجالالا فمله بل،

يتشرف رئيس مجلس النواب، باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن 
زميالته وزمالئه أعضاء املجلس النواب كافة، بأن يرفع إلى سدتكم 
العالية باهلل هذه البرقية، وذلك في إثر اختتام أشغال الدورة األولى من 
السنة التشريعية الثانية من هذه الوالية ، آملين، إن شاء هللا تعالى، 
أن تجدكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية والطمأنينة، وإنني 
إذ أعبر لجاللتكم عن صادق االمتنان ملا تولونه لهذا املجلس وللعمل 
البرملاني بكل أبعاده من صابغ املواكبة واإلهتمام، أغتنم هذه الفرصة 
التشريعية،  املؤسسة  هذه  هيبة  على  جاللتكم  حرص  عاليا  ألثمن 
وعنايتكم الكريمة على حضورها الفاعل في الداخل والخارج، سواء 
العمومية  السياسات  وتقييم  والرقابي  التشريعي  بالدور  نهوضها  في 
املوكولين إليها دستوريا أو من حيث تحمل مسؤولياتها في تحريك آليات 
واملنظمات  املحافل  في  املغرب  مكانة  وتعزيز  البرملانية،  الدبلوماسية 

البرملانية الدولية.

التي  الثقة  مدى  لنستشعر  النواب  مجلس  في  موالي،  يا  وإننا، 
تحيطون بها هذا املجلس وأجهزته وأعضائه وأطره وكفاءاته، كما أنهم 
بدورهم يبادلون جاللتكم التعلق والتقدير واإلمتنان، ال يشغلهم عن 
واجبهم الوطني النبيل شاغل، وما من أولوية لديهم سوى أن يجودوا 
من  البرملاني  للعمل  تنشدونه  ما  ويحققون  املردودية  ويطوروا  األداء 
قيمة نوعية وحضور فعال مقنع، كما أننا في مجلس النواب إذ ندرك 

علو السقف الذي ترتضونه للمؤسسات الدستورية وحجم وطبيعة 
بالجهد  لفخورون  بالدنا  تجابهها  التي  والدولية،  الوطنية  التحديات 
الجماعي وتضافر اإلرادات الخيرة ملختلف املكونات السياسية للمجلس 
وهياكله، وذلك ليكون ملؤسستنا موقعها املتقدم وحضورها املشع في 
مختلف أنواع الحوار املجتمعي في تحقيق حصيلة تشريعية إيجابية 
باستمرار، واإلسهام في املزيد من تقوية النموذج املغربي في الديمقراطية 
بناء  واستكمال  املستدامة  والتنمية  السيا�ضي  والتحديث  التمثيلية 

املؤسسات املواطنة.

النيابي اإليجابي  الرصيد  القوي على ترسيخ  وختاما نؤكد عزمنا 
واملثمر الذي حققنا خالل هذه الدورة وجعله دعامة أساسية لخدمة 
املصالح العليا للبالد، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، حفظكم هللا 
يا موالي بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم بولي العهد املحبوب، 
صاحب السمو امللكي األمير الجليل موالي الحسن وصاحبة السمو امللكي 
األميرة الجليلة اللة خديجة، وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي 
األمير موالي رشيد وحفظكم في سائر أفراد أسرتكم امللكية الشريفة، 

»إنه سميع مجيب« والسالم على مقامكم العالي باهلل.

خد مافجعت بافاش5يفل

فلحبيبافمل اكي،ارئيسامجلسافانوفب.

حرر بالرباط في: 

27 جمادى األولى 1439 املوافق ل 14 فبراير 2018.

شكرا السيد الرئيس.

فايسدافا5ئيس:

شكرا للجميع،اراعتافلجليل.
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