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محضأ الجلسة الخامسة والثالثين

التا  خ: الجمعة 29 جمادى اآلخر 1437 )8 أبريل 2016(.

الأئاسة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس املجلس.

التوقيت: سبع وثالثون دقيقة، إبتداء من الساعة الخامسة والدقيقة 
الثالثة والعشرين مساء.

7دول األعمال: افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2016-2015.

املستشا  السيد عبد الحكيم بن شماش،  ئيس املجلس:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيدات الوز أات املحترمات،

السادة الوز اء املحترمون،

السيدات املستشا ات املحترمات،

السادة املستشا ون املحترمون،

ريها الحضو  الكأ م،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور، واملادة األولى من النظام 
للسنة  أبريل  دورة  افتتاح  عن  نعلن  املستشارين،  ملجلس  الداخلي 

التشريعية 2016-2015.

يتلوها على مسامعنا  بينات  آيات  الدورة  وخير ما نفتتح به هذه 
املقرئ عبد الحميد قنديل.

املقأئ السيد عبد الحميد قندي5:

رعوذ باهلل من الشيطان الأ7يم.

باسم هللا الأحمن الأحيم.

اْلَخْيَر  َواْفَعُلوا  َربَُّكْم  َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا 
َجَعَل  َوَما  اْجَتَباُكْم،  ُهَو  ِجَهاِدِه  َحقَّ   ِ اللَّ ِفي  َوَجاِهُدوا  ُتْفِلُحون،  َلَعلَُّكْم 
لََّة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَمُ هَو َسمَّاُكُم اْلُمْسلِِميَن  يِن ِمْن َحَرٍج، مِّ َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
ُشَهَداَء َعَلى  َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  َشِهيًدا  ُسوُل  الرَّ لَِيُكوَن  َذا  َوِفي هَٰ َقْبُل  ِمن 
َفنِْعَم  َمْوَلُكْم  ُهَو   ِ بِاللَّ َواْعَتِصُموا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  َلَة  الصَّ َفَأِقيُموا  النَّاِس 

اْلَمْوَلٰى َونِْعَم النَِّصيُر.

صدق هللا العظيم.

السيد الأئيس:

حضأات السيدات والسادة املحترمين،

إن هذه الدورة التي نفتتحها اليوم طبقا ملقتضيات الفصل 65 
بالنسبة  دقيقة  ودولية  وطنية  ظرفية  ظل  في  تنعقد  الدستور،  من 
لقضية وحدتنا الترابية، وذلك على إثر تداعيات االنزالقات الخطيرة 

ملواقف األمين العام لألمم املتحدة خالل زيارته األخيرة ملخيمات تندوف 
واملنطقة املغاربية على قضية وحدتنا الترابية.

وهو ما يدعونا إلى تكثيف الجهود وتنسيق األدوار من أجل التصدي 
ملثل هذه االنحرافات التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية وسيادتنا 

الوطنية.

والتعبئة  اليقظة  درجات  أق�سى  منا  تستدعي  املحطة  هذه  إن 
برملانا وحكومة وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني، من أجل  الشاملة، 
اإلسهام في التصدي لهذه التداعيات على اعتبار أن التعبئة هي السالح 
األنجع أو إحدى أنجع األسلحة لرفع كل التحديات ومجابهة العقبات 
بالدنا  فيه  تنخرط  الذي  والتنموي  الديمقراطي  املسار  تعترض  التي 

بثبات.

ويقيننا أن السؤال الجوهري والتحدي األسا�سي الذي يتعين علينا 
استحضاره على الدوام هو كيف نحول هذه األزمة إلى فرصة سياسية 
نضالية لفضح خصوم الوحدة الترابية للمغرب و إسقاط األقنعة عن 
تنهل من معين  أنها ال تزال  التي يبدو  حمالتهم السياسية واإلعالمية 

الحرب الباردة وقاموسها املتهافت.

حضأات السيدات والسادة األفاض5،

تعتبر هذه الدورة هي األخيرة في والية مجلس النواب والحكومة، مع 
ما تحمله من رهانات وتحديات تتصل بتحيين الترسانة القانونية سواء 
تعلق األمر بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها ألجرأة وتنزيل مقتضيات 
دستور 2011، والتي تتوزع بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية، فضال 
عن التدابير الرامية إلى مالئمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور 
من جهة، وتنفيذ إلتزامات بالدنا على الصعيد الدولي من خالل مالئمة 
التشريع الوطني مع االتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادقت عليها 
بالدنا أو التي انضمت إليها، أو من خالل سن تشريعات جديدة تطبيقا 

اللتزامات بالدنا مع شركائها الدوليين من جهة أخرى.

حضأات السيدات والسادة املحترمين،

ملجلس  مكثفا  نشاطا  الدورتين  بين  الفاصلة  الفترة  لقد شهدت 
املستشارين ووثيرة عمل متصاعدة على عدة مستويات، وفي هذا اإلطار 
جرى عقد دورة استثنائية للبرملان بمجلسيه بمبادرة من كافة أعضائه 
بتاريخ 12 مارس 2016 خصص جدول أعمالها لالستماع إلى تصريح 
السيد رئيس الحكومة حول آخر مستجدات القضية الوطنية، وصدر 
على إثر ذلك بيان عن أعضاء مجل�سي البرملان شجب فيه ممثلو األمة 
بأشد وأقوى العبارات املواقف املنحازة وغير املسؤولة والتصريحات 
لها جملة  وعبروا عن رفضهم  املتحدة  لألمم  العام  لألمين  املستفزة 
وتفصيال، معتبرين أن مثل هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا عن 
نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة األمم املتحدة، وخروجا عن ميثاقها 
املنظمة من أعراف وتقاليد وقواعد  املؤسس، وعن ما راكمته هذه 
في مجال التجرد والحياد وفي السعي إلى خدمة السلم واالستقرار عبر 
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العالم.

وفي سياق التعبئة الوطنية، انخرط مجلس املستشارين بمختلف 
مكوناته في املسيرة الوطنية التي تم تنظيمها بتاريخ 13 مارس 2016 
بالرباط، والتي جسدت ملحمة وطنية للتنديد بصوت واحد بما يحاك 
ضد قضية وحدتنا الترابية، واستنكار التصريحات غير املوضوعية وغير 
املسبوقة واملنحازة لألمين العام لألمم املتحدة والتأكيد على اإلجماع 

الوطني في التشبث بمغربية الصحراء.

إننا، وإذ نستحضر في هذا الصدد اآلفاق الواعدة واملتجددة التي 
تفتحها الزيارات امللكية السامية لعدد من البلدان الوازنة على الصعيد 
الدولي، والجهود املتواصلة التي ينهض بها قائد البالد من أجل استكمال 
التنموي  الديمقراطي  نموذجنا  وتحصين  املؤسساتي  البناء  مسلسل 
وتأمين استقرار بالدنا، فإننا نأمل أن يتم تجاوز هذا املنعطف الخطير 
الذي يشكل سابقة تمس جوهر ميثاق األمم املتحدة، السيما في ظل 
مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بإشادة واسعة من قبل املنتظم الدولي.

حضأات السيدات والسادة،

 ،2016 وأبريل   2015 أكتوبر  دورتي  بين  الفاصلة  الفترة  عرفت 
عمل متواصل للجان الدائمة، تميزت بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي 
الخارجية بمجل�سي البرملان لتدارس آخر مستجدات القضية الوطنية، 
االستثنائية  الدورة  عقد  مبادرة  عنه  تمخضت  الذي  االجتماع  وهو 

السالفة الذكر.

كما عقدت اللجان البرملانية الدائمة على مستوى العمل التشريعي 
 41 بين  44 ساعة و25 دقيقة، ومن  16 اجتماعا، واستغرق عملها 
مشروع قانون تمت إحالته على املجلس تمت برمجة 24 نصا وتمت 
الجلسة  في  عليها  والتصويت  دراستها  ستتم  منها،   13 على  املوافقة 

التشريعية التي ستنعقد مباشرة بعد هذه الجلسة االفتتاحية.

ويتعلق األمر بمشاريع قوانين مهيكلة، تهم:

• العالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية؛

• سالمة السدود واملباني اآليلة للسقوط؛

• تنظيم عمليات التجديد الحضري؛

• الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية؛

• اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها؛

• املراكز االستشفائية الجامعية؛

إعاقة  وضعية  في  األشخاص  حقوق  لحماية  إطار  قانون  مشروع   •
والنهوض بها؛

• النظام األسا�سي للصحفيين املهنيين.

هذا، إلى جانب نصوص تغير وتتمم القوانين املتعلقة بمزاولة مهنة 

الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية، ونظام 
امللكية املشتركة للعقارات املبنية ومدونة التجارة البحرية.

وكنا نأمل أن يتأتى الشروع في دراسة باقي النصوص لوال تعذر برمجتها 
القوانين املتعلقة  اللجان، وفي مقدمتها مشاريع  على مستوى مكاتب 
بإصالح أنظمة التقاعد ومعاشات ونظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن 
املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 

الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا اإلطار، نؤكد عزم مكتب املجلس على كل حال، على امل�سي 
قدما في دراسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين التي ال تزال قيد 
الدرس، وندعو اللجان الدائمة من هذا املنبر وبهذه املناسبة إلى التعجيل 

ببرمجة باقي النصوص.

وأود في هذا السياق، أن أسجل أن مجلس املستشارين، بمختلف 
استقاللية  ذات  كمؤسسة  مكانته  يؤكد  فتئ  ما  وهياكله،  مكوناته 
مع  والتعاون  التكامل  إطار من  في  اقتراحية،  وقوة  تشريعية  وسلطة 

مجلس النواب طبقا ملا ينص عليه الدستور.

ومن هذا املنطلق، فإننا نجدد التأكيد على أنه ال يمكن تحجيم أو 
تقليص دور مجلس املستشارين إلى مجرد غرفة لتسجيل النصوص 
مجلس  أن  ذلك  التشريعي،  الزمن  الستدراك  مجلس  أو  القانونية، 
املستشارين، كما أكد صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، في خطاب افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة 
من الوالية التشريعية السادسة، وأستشهد: "يجب أن يشكل فضاء 
للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة واملوضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات 

سياسية". انتهى كالم جاللة امللك.

حضأات السيدات والسادة،

بموازاة مع العمل التشريعي، توصلت اللجان الدائمة بأربع طلبات 
جديدة ملناقشة مواضيع عامة، يتعلق اثنان منها، بعقد اجتماع مشترك 
بين لجنتي الخارجية بمجل�سي البرملان، حول موضوع تعليق االتصاالت 
مع االتحاد األوروبي، ويهم الطلب ا  لثالث، عقد اجتماع مشترك للجنة 
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية، ولجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والبنيات األساسية بمجلس املستشارين، بشأن موضوع شغب 

املالعب.

والشؤون  التعليم  للجنة  دم 
ُ
ق الذي  الرابع  الطلب  يتمحور  فيما 

الثقافية واالجتماعية، حول وضعية التكوين املنهي.

وبطبيعة الحال، فإن رئاسة ومكتب املجلس قاما بمجرد التوصل 
بهذه الطلبات على إحالتها على من يعنيهم األمر في القطاعات الحكومية، 

والزلنا ننتظر.

الدورة  في  الحكومة  على  املحالة  الطلبات  مع  التجاوب  إطار  وفي 
الترابية والبنيات األساسية  السابقة، فقد توصلت لجنة الجماعات 
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بجواب الوزارة املكلفة بالنقل، بخصوص دراسة وتقييم نتائج عقد 
البرنامج بين الدولة واملكتب الوطني للسكك الحديدية.

وتكريسا للتفاعل االيجابي ملجلس املستشارين مع مبادرات املجتمع 
املدني الرامية إلى املساهمة في العملية التشريعية، فقد توصل املجلس 
الهيئات حول بعض  تتضمن وجهات نظر بعض  بمذكرات مطلبية، 

مشاريع القوانين املعروضة على اللجان الدائمة.

ووعيا من املجلس، بما يمكن أن تحمله هذه املبادرات من اقتراحات 
لتجويد النصوص التشريعية، فقد تمت إحالتها على الفرق واملجموعات 
البرملانية التخاذها، إن رغبت في ذلك، كأرضية الغناء التعديالت التي 

تقدر تقديمها حول النصوص املعنية.

وشهدت هذه الفترة كذلك تشكيل لجنة ُعِهد إليها باقتراح تعديالت 
توافقية حول النظام الداخلي ملجلس املستشارين، وتفصيل العديد 
من مقتضياته، أخذا بعين االعتبار املستجدات التي أفرزتها املمارسة 
الفضلى  املمارسات  من  االستفادة  في  املجلس  تحدو  التي  والرغبة 

املوجودة من حولها.

وفي أفق التحضير للجلسة الشهرية التي ستخصص لألجوبة على 
في هذه  الحكومة  رئيس  العامة من قبل  بالسياسة  املتعلقة  األسئلة 
الدورة، فقد توصل مكتب املستشارين بمقترحات الفرق واملجموعات 
البرملانية ذات الصلة، وقرر، يعني املكتب، تحديد محورين للجلسة 

املذكورة حول القضايا التالية:

- أوال، تنمية املناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية؛

- ثانيا، تحديات املبادالت بين املغرب واالتحاد األوربي.

أما على مستوى رصيد األسئلة، فقد توصل مكتب املجلس بما 
كتابيا و250 سؤاال  66 سؤاال  316 سؤاال جديدا، ضمنها  مجموعه 
الرأي  باهتمام  راهنية وتستأثر  تكت�سي  تتمحور حول قضايا  شفهيا، 

العام محليا ووطنيا.

توصل  فقد  الدستورية،  املؤسسات  مع  العالقة  وبخصوص 
بت  الذين  و16/992   16/991 رقم  بالقرارين  التوالي  على  املجلس 
املجلس الدستوري بموجبهما في مدى مطابقة القانونين التنظيميين 
املتعلقين باملجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام األسا�سي للقضاة 

ملقتضيات الدستور.

كما ورد على املجلس خمس )5( قرارات أصدرها املجلس الدستوري 
بخصوص رفض طلبات إلغاء انتخاب 5 مستشارين.

وقد توصل املجلس كذلك بتقرير املجلس األعلى للحسابات برسم 
سنة 2014 والذي سيبرمج تقديمه في جلسة عامة مشتركة بتنسيق مع 

مجلس النواب في أقرب اآلجال.

حضأات السيدات والسادة املحترمين،

تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا بحدث هام تمثل في تنظيم 

مجلسنا للمنتدى البرملاني الدولي للعدالة االجتماعية تحت شعار "تنمية 
الكرامة اإلنسانية لتمكين العيش املشترك" يومي 19 و20 فبراير 2016 
والذي حظي بشرف الرعاية السامية لصاحب الجاللة محمد السادس 

نصره هللا.

وبهذه املناسبة، نسجل بكل اعتزاز وفخر كذلك مضامين الرسالة 
امللكية السامية التاريخية املوجهة إلى املشاركين في هذا املنتدى، والتي 
نوه فيها جاللته بمساهمة مجلس املستشارين في بناء النموذج املغربي 

للعدالة االجتماعية، إذ قال جاللته:

"ال يفوتنا أن ننوه في هذه املناسبة بمساهمة مجلس املستشارين في 
مسار بناء النموذج املذكور عبر تنظيم هذا املنتدى الذي يمثل مبادرة 
هي األولى من نوعها تنعقد بمناسبة يوم أممي هو اليوم العالمي للعدالة 
االجتماعية، ذلك أن مجلس املستشارين يستثمر بكل فعالية موقعه 
الدستوري وميزته املتمثلة في تعدد التخصصات والتمثيليات الترابية 
واملهنية والنقابية، ودوره كغرفة تترجم بدقة تطلعات املجاالت الترابية 
والفاعلين املهنيين والنقابيين واملدنيين في إطالق مسار نقاش عمومي 
تعددي وتشاركي بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة االجتماعية قائم 
على التضامن بكل أبعاده". انتهى نص الفقرة التي أردت أن استشهد بها 

من الرسالة امللكية السامية لهذا املنتدى.

الدولي في  الدولية ثقة املنتظم  التظاهرة  وقد جسد تنظيم هذه 
اململكة املغربية وتأكيد صورتها كأرض للحوار والنقاش، حيث تميزت 
بالحضور الدولي الوازن وانخراط الحكومة مشكورة وممثلي مؤسسات 
وطنية فاعلة ومجموعة من الخبراء والفاعلين املدنيين واالقتصاديين 
وج هذا املنتدى باعتماد "إعالن الرباط 

ُ
واالجتماعيين مشكورين، وقد ت

للعدالة االجتماعية" والوثيقة املرجعية بشأن النموذج املغربي للعدالة 
االجتماعية.

حضأات السيدات والسادة املحترمين،

لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين كذلك نشاطا دبلوماسيا 
هاما، إذ استقبل املجلس 16 وفدا يمثلون مؤسسات حكومية وبرملانات 

وطنية وشخصيات دولية.

كما شارك املجلس في الفترة الفاصلة بين الدورتين في 17 تظاهرة 
إقليمية ودولية، وعلى رأسها الزيارة التي قمنا بها على رأس وفد من 
البريطاني  اللوردات  مجلس  من  بدعوة  املتحدة  اململكة  إلى  املجلس 
ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية بين 13 و16 من شهر مارس املا�سي، 
حيث التقينا مع مسؤولين حكوميين وبرملانيين رفيعي املستوى وتناولنا 
التي  الزيارة  القضايا واملواضيع ذات االهتمام املشترك وهي  مختلف 
أثمرت مخرجات ومكاسب على درجة كبيرة من األهمية، سوف نحرص 

على إطالعكم بها قريبا.

وقد شاركنا أيضا على رأس وفد برملاني هام في أشغال الجمعية 134 
لالتحاد البرملاني الدولي التي انعقدت بلوساكا عاصمة جمهورية زامبيا 
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في الفترة املمتدة من 19 إلى 23 من شهر مارس 2016.

وقد تميزت مشاركتنا باللقاء الذي جمعنا برئيس االتحاد البرملاني 
الدولي السيد صابر تشودري والذي أكد خالله بأن احتضان املغرب 
لندوة برملانية على هامش أشغال "Cop22" ستشكل فرصة إلبراز دور 
البرملانات في إقرار التشريعات وسن السياسات العمومية حول التغيرات 
املناخية وفقا لاللتزامات املتضمنة في اتفاقية باريس، وذلك في سياق 
في  األطراف  ملؤتمر   22 للدورة  بالدنا  الحتضان  الجارية  التحضيرات 
التغيرات املناخية والتي ستنعقد  اتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول 

بمراكش في غضون شهر نوفمبر 2016.

وقدم الوفد البرملاني املغربي خالل نفس اللقاء طلبا حظي باملوافقة 
يرمي إلى احتضان املغرب في أواخر 2016 لفعاليات الندوة البرملانية 
الجهوية ملنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط حول موضوع "ترجمة 
االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان في الواقع الوطني، مساهمة 

البرملانات في مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة".

وفي إطار استعداد االتحاد البرملاني الدولي لبلورة خطة إستراتيجية 
لسنة 2017 وما بعدها، رحب رئيس االتحاد البرملاني الدولي بمقترح 
تقدمنا به باسم البرملان املغربي بمجلسيه بعد تنسيق مع زمالئنا في 
مجلس  رئيس  املحترم  الرئيس  السيد  رأسهم  وعلى  النواب  مجلس 
هذه  مشروع  إطار  في  عمل  برنامج  اعتماد  إلى  يرمي  طلب  النواب، 
اإلستراتيجية الجديدة تحت عنوان "وضع العدالة االجتماعية في قلب 
التنمية املستدامة"، وهي مبادرة تنهل من مرجعية األهداف الجديدة 
للتنمية املستدامة املمتدة من سنة 2015 إلى 2030 التي صادقت عليها 
األمم املتحدة في سبتمبر 2015، كما تستحضر أهمية وضع مقومات 
العدالة االجتماعية كأساس لتحقيق تنمية مستدامة فعالة ومبتكرة، 
وبذلك أصبحت تجربة املنتدى البرملاني الذي عقد برحاب هذا املجلس 

بشأن العدالة االجتماعية تحظى اليوم ببعد أممي.

وفي إطار تعزيز الدور املحوري ملجلسنا في توطيد وتتميم العالقات مع 
دول أمريكا الالتينية، استقبل مجلسنا وفدين هامين عن منتدى رؤساء 
 "FOPREL"املجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي ما يعرف بــــــــ
وعن برملان أمريكا الوسطى أو ما يعرف بـــــ"PARLACEN"، وشكلت هذه 
اللقاءات فرصة للتعبير عن االعتزاز بالدينامية املتميزة التي تشهدها 
عالقات اململكة املغربية مع بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي، وكذا روح 

التشاور القائمة حول مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك.

وفي هذا الصدد، قناعتنا في مكتب مجلس املستشارين أن هناك 
أفقا جديدا ينفتح أمام دبلوماسيتنا البرملانية على مستوى هذه القارة 

أو هذا الجزء الهام من قارة أمريكا الالتينية.

وبخصوص الشؤون اإلدارية للمجلس، فقد أشرفنا البارحة على 
أشغال الدورة الثالثة مللتقى موظفات وموظفي مجلس املستشارين، 
الذي شكل فرصة للحوار بين مختلف مكونات املجلس، في إطار املقاربة 

التشاركية التي اخترناها كمنهجية للعمل وأسلوب في التدبير.

مجلس  ديال  واملوظفين  املوظفات  أحيي  أن  املنبر  هذا  من  وأود 
املستشارين على روحهم البناءة، ولقد شكل هذا امللتقى كذلك مناسبة 
لتدارس سبل تحديث اإلدارة البرملانية وتأهيل املوارد البشرية للمجلس 

تماشيا مع إستراتيجية عملنا خالل الثالث سنوات املقبلة.

كل  مــع  للتفاعل  الدائم  استعدادنا  علـى  املناسبة  بهذه  ونؤكــد 
التوصيــات

واملبادرات الهادفة إلى تحقيق املزيد من النجاعة واملردودية وتجويد 
العمل البرملاني.

وضمن نفس اإلطار، أشرفنا على افتتاح أشغال الجمع العام العادي 
لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفات وموظفي مجلس املستشارين في 
غضون شهر مارس املنصرم، وأكدنا ونعيد التأكيد على التزام املجلس 
بالتفاعل اإليجابي مع كل التوصيات التي تهم االرتقاء بالعمل االجتماعي 

ملوظفات وموظفي مجلس املستشارين.

حضأات السيدات والسادة املحترمين،

قبل الختام، أود اإلشارة إلى الحدث الهام الذي سيميز دورة أبريل 
الدستورية،  باملحكمة  أعضاء   3 انتخاب  إجراء  في  واملتمثل  الحالية 
طبقا ملقتضيات الفصل 130 من الدستور، وأود أن أعرب باسم مكتب 
مجلس املستشارين، عن أملنا في أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل 

تنزيل سليم لهذا املقت�سى الدستوري.

كما أود أن أعبر عن أملنا الكبير، في أن تكون هذه الدورة كذلك 
حافلة بالعطاء وحبلى باإلنتاج التشريعي الجيد، والعمل البرملاني الراقي 

خدمة للمصلحة العليا لوطننا.

وبهذه املناسبة، أتوجه بخالص الشكر واالمتنان إلى كل من السيد 
والسيدة  الحكومة،  أعضاء  والسادة  والسيدات  الحكومة،  رئيس 
والسادة أعضاء مكتب مجلس املستشارين، والسيدات والسادة رؤساء 
الفرق ومنسقي املجموعات، والسادة رؤساء اللجان الدائمة، وكافة 
السيدات والسادة املستشارين على ما أبدوه من حسن تعاون وتفهم 
طيلة الفترة الفاصلة بين الدورتين، كان له األثر املهم على نجاح عمل 
مجلس املستشارين، ومكن من املساهمة النوعية والدراسة املعمقة 
بالتوافق  عموما  اتسمت  أجواء  في  املجلس،  على  املحالة  للنصوص 

اإليجابي وطبعتها الجدية ومنتهى اإلحساس باملسؤولية.

وموظفي  موظفات  إلى  الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن  يفوتني  ال  كما 
املجلس على تفانيهم في القيام بواجبهم.

والشكر كذلك الجزيل موصول إلى ممثالت وممثلي وسائل اإلعالم 
ألشغال  مواكبتهم  على  واإللكترونية  واملكتوبة  والبصرية  السمعية 

املجلس وأنشطته، ونقلها لعموم الرأي العام الوطني والدولي.
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والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى بركاته.

أترك املكان اآلن لألستاذ محمد األنصاري الخليفة األول للرئيس 

لترؤس وإدارة الجلسة التشريعية.

وشكأا لكم.
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محضأ الجلسة السادسة والثالثين

التا  خ: الجمعة 29 جمادى اآلخر 1437 )8 أبريل 2016(.

لرئيس  األول  الخليفة  األنصاري،  محمد  السيد  املستشار  الأئاسة: 
مجلس املستشارين.

الخامسة  الساعة  ابتداء من  دقيقة،  التوقيت: ساعة وتسع عشرة 
والدقيقة الحادية والخمسين مساء.

7دول األعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها 
وترميمها، املحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب؛

- مشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهير 
الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1337، موافق 31 مارس 
1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، املحال على مجلس املستشارين 

من مجلس النواب؛

- مشروع القانون رقم 133.13 املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير 
املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية، املحال على مجلس املستشارين من 

مجلس النواب؛

ملنتوجات  املميزة  بالعالمات  املتعلق   133.12 رقم  قانون  مشروع   -
مجلس  من  املستشارين  مجلس  على  املحال  التقليدية،  الصناعة 

النواب؛

على  املحال  السدود،  بسالمة  املتعلق   30.15 رقم  قانون  مشروع   -
مجلس املستشارين من مجلس النواب؛

للصحفيين  األسا�سي  بالنظام  املتعلق   89.13 رقم  قانون  مشروع   -
املهنيين، املحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب، في إطار 

قراءة ثانية؛

- مشروع قانون رقم 87.14 القا�سي بتغيير القانون رقم 016.89 املتعلق 
بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية، املحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  القا�سي   106.14 رقم  قانون  مشروع   -
هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق   016.89

املهندسين املعماريين الوطنية؛

- مشروع قانون إطار رقم 97.13 املتعلق بحماية حقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة والنهوض بها، املحال على مجلس املستشارين من مجلس 

النواب، في إطار قراءة ثانية؛

- مشروع قانون رقم 94.12 املتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم 
عملية التجديد الحضري، املحال على مجلس املستشارين من مجلس 

النواب؛

- مشروع قانون رقم 106.12 القا�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 
املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية، املحال على مجلس 

املستشارين من مجلس النواب؛

- مشروع قانون رقم 70.13 املتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية، 
املحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب ؛

الوطني  املسرح  تنظيم  بإعادة  القا�سي   51.15 قانون رقم  - مشروع 
محمد الخامس، املحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب.

املستشا  السيد محمد األنصا ي  ئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم والصالة والسالم على رشأف املأسلين.

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

اسمحوا لي، وقبل الشروع في تناول جدول األعمال، أعمال هذه 
الجلسة، أن أعطي الكلمة للسيد أمين املجلس ليطلعنا على املراسالت 

التي توصل بها املجلس، تفضل السيد األمين.

املستشا  السيد محمد عدال، رمين املجلس:

شكأا السيد الأئيس.

توصل مجلس املستشارين خالل الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر 
املجلس  الصادرة عن  القرارات  بعدد من   2016 أبريل  2015 ودورة 
عليه من  الواردة  القوانين  ومقترحات  الدستوري وعدد من مشاريع 

مجلس النواب ومن رئيس الحكومة.

فبالنسبة للقرارات الواردة من مجلس الدستوري، فتتعلق بالقرارين 
رقم 16/991 و16/992 اللذين بت بموجبهما على التوالي في دستورية 
أحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة 
القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�سي 
الخاصة  االنتخابية  املنازعات  بشأن  الصادرة  وبالقرارات  للقضاة 
بأعضاء مجلس املستشارين، والتي صرح بموجبها املجلس الدستوري 
برفض طلب إلغاء انتخاب السيد ُحمة أهل بابا باملجلس في قراره رقم 
16/986، برفض طلب إلغاء انتخاب السيد عزيز مكنيف باملجلس في 
قراره رقم 16/987، برفض طلب إلغاء انتخاب السيد محمد مكنيف 
السيد  انتخاب  إلغاء  16/988، برفض طلب  في قراره رقم  باملجلس 
سعيد زهير باملجلس في قراره رقم 16/989، برفض طلب إلغاء انتخاب 

السيد محمد القندو�سي باملجلس في قراره 16/990.

وبالنسبة للنصوص التشريعية، فقد توصل املجلس من مجلس 
النواب خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين بالنصوص التالية:

أوال: مشاريع القوانين:
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امللحق األول من  46.12 يغير ويتمم بموجبه  1( مشروع قانون رقم 
الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخر 1337، املوافق 31 

مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية؛

2( مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم 
عمليات التجديد الحضري؛

3( مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني؛

4( مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛

5( مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة؛

6( مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل 
وإعادة التأهيل الوظيفي؛

للصحافيين  األسا�سي  بالنظام  يتعلق   89.13 رقم  قانون  7( مشروع 
املهنيين في إطار قراءة ثانية؛

8( مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة والنهوض بها في إطار قراءة ثانية؛

9( مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير 
املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية؛

10( مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي 
املنتوجات الصحية؛

11( مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة 
بنائها وترميمها؛

تسليم  اتفاقية  بموجبه على  يوافق   69.14 قانون رقم  12( مشروع 
املغربية  اململكة  بين   2014 فبراير   19 في  بالرباط  املوقعة  املجرمين، 

والبوسنة والهرسك؛

13( مشروع قانون رقم 75.14 يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة 
القانونية في امليدان الجنائي، املوقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين 

اململكة املغربية والبوسنة والهرسك؛

14( مشروع قانون رقم 106.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 
املتعلق بمزاولة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية؛

15( مشروع قانون رقم 116.14 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 
الظهير  بتنفيذ  الصادرة  الطرق،  على  السير  بمدونة  املتعلق   52.05
الشريف رقم 1.10.07، بتاريخ 26 من صفر 1431، املوافق 11 فبراير 

2016؛

حول  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   16.15 رقم  قانون  مشروع   )16
يناير   20 في  الجنائي، املوقعة بمراكش  في امليدان  القضائي  التعاون 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

17( مشروع قانون رقم 20.15 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن 
نقل األشخاص املحكوم عليهم، املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

18( مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في 
مجال املالحة التجارية، املوقعة بالرباط في 12 فبراير 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا؛

املوقع  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   52.15 رقم  قانون  19( مشروع 
ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

غينيا بيساو، بشأن تشجيع والحماية املتبادلة في االستثمارات؛

بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   54.15 رقم  قانون  مشروع   )20
28 ماي  في  التعاون في مجال األمن والحكامة املحلية املوقع ببيساو 
2015 بين وزارة الداخلية للمملكة املغربية ووزارة الداخلية لجمهورية 

غينيا بيساو؛

حول  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   55.15 رقم  قانون  مشروع   )21
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقع بداكار في 21 ماي 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال؛

22( مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في 
مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، املوقع بداكار في 25 ماي 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال؛

23( مشروع قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئة التوظيف الجماعي العقاري؛

24( مشروع قانون رقم 51.15 يق�سي بإعادة تنظيم املسرح الوطني 
محمد الخامس.

ثانيا، مقترحات القوانين:

1( مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 
جمادى اآلخر 1383 )13 نوفمبر 1963( بشأن التعليم األسا�سي؛

2( مقترح قانون يتعلق بالفنان واملهن الفنية؛

املتعلق   80.12 القانون رقم  بتعديل أحكام  3( مقترح قانون يق�سي 
بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما توصل من رئيس الحكومة بمشروعي قانونين يوافق بموجبهما 
على اتفاقيتين دوليتين، هما:

1( مشروع قانون رقم 01.16 يوافق بموجبه على االتفاقية رقم 143 
واملعاملة  الفرص  تكافؤ  وتعزيز  اعتسافية  أوضاع  في  الهجرة  بشأن 
للعمال املهاجرين، املسماة اتفاقية العمال املهاجرين )أحكام تكميلية(، 
1975، املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 

الستين، املنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975؛

اتفاقية الضمان  85.15 يوافق بموجبه على  2( مشروع قانون رقم 
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أكتوبر   19 1437، موافق ل  5 محرم  في  بتونس  املوقعة  االجتماعي 
2015، بين اململكة املغربية والجمهورية التونسية.

املكلف  الوزير  السيد  بكتاب  املوقر  املجلس  نحيط  األخير،  وفي 
بالعالقات مع البرملان، الذي يفيد من خالله أن السيدة الوزيرة املنتدبة 
لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء، املكلفة باملاء، ستتولى النيابة عن وزير 
مشاريع  مناقشة  تقديم  في  الصحة،  ووزير  املدينة  وسياسة  السكنى 
القوانين التي تخص هذين القطاعين املبرمجين في الجلسة التشريعية 

ليومه الجمعة 8 أبريل 2016.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد األمين.

إذن، اآلن، نستأذنكم ونخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت 
على مشاريع القوانين التالية:

1- مشروع القانون رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة 
بنائها وترميمها، واملحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب؛

2- مشروع قانون رقم 46.12 الذي يغير ويتمم بموجبه امللحق األول 
من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخر 1337، موافق 31 
مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، املحال كذلك على مجلس 

املستشارين من مجلس النواب؛

وتهيئة  الرعوي  بالترحال  املتعلق   133.13 رقم  القانون  مشروع   -3
وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية، املحال كذلك على مجلس 

املستشارين من مجلس النواب؛

ملنتوجات  املميزة  بالعالمات  املتعلق   133.12 رقم  قانون  4- مشروع 
مجلس  من  املستشارين  مجلس  على  املحال  التقليدية،  الصناعة 

النواب؛

30.15 املتعلق بسالمة السدود، املحال على  5- مشروع قانون رقم 
مجلس املستشارين كذلك من مجلس النواب؛

بالنظام األسا�سي للصحفيين  املتعلق   89.13 6- مشروع قانون رقم 
املهنيين، املحال بدوره على مجلس املستشارين من مجلس النواب، في 

إطار قراءة ثانية؛

7- مشروع قانون رقم 87.14 الذي يق�سي بتغيير القانون رقم 016.89 
املهندسين  هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق 
املعماريين الوطنية، املحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب؛

القانون  وتتميم  بتغيير  القا�سي   106.14 رقم  القانون  مشروع   -8
رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة 

املهندسين املعماريين الوطنية؛

9- مشروع قانون إطار رقم 97.13 املتعلق بحماية حقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة والنهوض بها، املحال على مجلس املستشارين من مجلس 

النواب، في إطار قراءة ثانية كذلك؛

10- مشروع قانون رقم 94.12 املتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم 
عمليات التجديد الحضري، املحال على مجلس املستشارين من مجلس 

النواب؛

11- مشروع قانون رقم 106.12 القا�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 
18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية، واملحال بدوره 

على مجلس املستشارين من مجلس النواب؛

12- مشروع قانون رقم 70.13 املتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية، 
املحال كذلك على مجلس املستشارين؛

تنظيم  بإعادة  يق�سي  الذي   51.15 رقم  القانون  مشروع  وأخيرا،   -
املسرح الوطني محمد الخامس، املحال على مجلس املستشارين من 

مجلس النواب.

وإذا سمحتم، اآلن، وبعد إذنكم، وفي إطار وحدة أو تقارب املواضيع 
الثالثة املتعلقة بمشروع رقم 59.14 ومشروع القانون 46.12 ومشروع 
القانون 113.13، أعطي الكلمة للسيد وزير الفالحة لتقديم مشاريع 

القوانين الثالثة دفعة واحدة، تفضل.

السيد عز ز رخنوش، وز أ الفالحة والصيد البحأي:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

إذن، يسعدني أن أقدم ملجسكم ثالثة املشاريع ديال القوانين:

وتدبير  تدبير  وتهيئة  الرعوي  بالترحال  يتعلق   113.13 رقم  األول 
املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية والذي يأتي ليمأل الفراغ التشريعي 
للرعي  العامة  للمنظومة  واملالئم  الشامل  القانوني  اإلطار  ووضع 

واألنشطة واملجاالت املرتبطة بها.

فكما تعملون، تغطي األرا�سي الرعوية حوالي 53 مليون هكتار، منها 
21 مليون هكتار قابلة للتهيئة و9 مليون هكتار توجد بامللك الغابوي 
والحلفاء. وتعتبر هذه األرا�سي من املوارد الرئيسية لدخل ساكنة هذه 

املناطق التي يعتمد نشاطها األسا�سي على تربية املاشية.

املجاالت  هذه  داخل  القطيع  وحركية  الرعوي  الترحال  وُيمثل 
ظاهرة قديمة، يعتمد عليها مربو املاشية للبحث عن املوارد الرعوية 
والضرورية، والسيما خالل سنوات الجفاف، كما تعتبر هذه الظاهرة 
نمط عيش وموروثا ثقافيا هاما، باإلضافة إلى مساهمتها في الحفاظ 
على التنوع البيولوجي باملراعي واملساهمة في تدبيرها املستدام، وتتعرض 
هذه األرا�سي، إضافة إلى أثر التغييرات املناخية لشتى أنواع االستغالل 

الجائر والتدهور، مما ينتج عنه بروز عدة إكراهات.
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الكبيرة  واالنتظارات  والتحديات  اإلكراهات  هذه  توافق  وأمام 
للساكنة والقطاع الرعوي، يهدف هذا املشروع إلى التعريف بالنشاط 

الرعوي واملجاالت املرتبطة به، إلى:

- وضع القواعد املتعلقة بإحداث وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية 
واملراعي الغابوية؛

- وضع القواعد والشروط املتعلقة بفتح املجاالت الغابوية للرعي 
وللترحال الرعوي، وخاصة غابة األركان؛

- وضع اآلليات املؤسساتية من لجنة وطنية ولجان جهوية لتنظيم 
النشاط الرعوي وتدبير النزاعات املرتبطة بها والتشجيع على إحداث 
التنظيمات البيمهنية ووضع قواعد وشروط الترحال الرعوي وتنظيمه 

وتحديد العقوبة والغرامات املتعلقة باملخالفات ملقتضيات القانون.

املشروع الثاني رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة 
بنائها ترميمها، والذي يندرج ضمن سياسة اإلصالح التدريجي لقطاع 
الصيد البحري من أجل مواكبة استراتيجية أليوتيس )Halieutis(، وال 
سيما فيما يتعلق بالعمل في مخططات املصايد واحترام شروط سالمة 
املالحة البحرية ورجال البحر وكذا متطلبات السالمة الصحية ملنتجات 

لصيد البحري.

فقد تبين أن مقتضيات الظهير الشريف ديال 24 أكتوبر 1962 بشأن 
شروط منح الجنسية املغربية لبعض السفن أو االحتفاظ بها أصبحت 
متجاوزة وغير مالئمة، ال تشمل مجموعة مهمة من سفن الصيد التي 
تقل حمولتها عن 5 أطنان أو التي تتعدى حمولتها 100 طن، كما ال تسمح 

لإلدارة بضبط مجهود الصيد والحد من االستغالل املفرط للمصايد.

أهداف  مع  الصيد  واقتناء  لبناء  املؤطر  القانون  مالءمة  وألجل 
املحافظة على املخزون، يتناول هاذ املشروع ثالثة ديال املحاور، تتعلق 
باقتناء السفن وبناؤها وإعادة بنائها وإدخال تغييرات عليها وبالبيع الكلي 
أو الجزئي لها، كما يحدد ويوضح دور والتزامات املتدخلين في بناء سفن 
الصيد، سواء تعلق األمر باملستفيدين من الرخص أو أوراش البناء أو 

اإلدارة.

أما املشروع الثالث، تحت رقم 46.12 فيغير ويتمم بموجبه الظهير 
الشريف، بتاريخ 28 جمادى الثانية، بمثابة مدونة التجارة البحرية، 
ويرمي إلى مواصلة مالءمة أحكام مدونة التجارة البحرية، التي تعتبر 
املرجع القانوني املؤطر للنشاط الفالحي بمختلف فروعه للتطورات 

التي يعرفها القطاع والعمل على تطبيقها بصفة فعالة ومنسجمة.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ على هاذ التقديم.

اآلن، سأعطي الكلمة بالتتابع ملقرر اللجنة من أجل عرض التقارير 

الخاصة بمشاريع القوانين املذكورة.. وزع.

إذن، بما أن التقارير ُوزعت على السادة والسيدات املستشارين، 
فإنني أعطي الكلمة بالتتابع للسادة رؤساء الفرق واملجموعات، إذا كان 
من هناك من يرغب في التدخل في إطار مناقشة مشاريع القوانين التي تم 

تقديمها من طرف السيد الوزير.

للوحدة  االستقاللي  الفريق  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطي  وبداية 
والتعادلية، كاين �سي تدخل ال�سي اللبار؟ تفضل، مرحبا.

شكرا، شكرا لكم على التفهم.

ومن بعده السيد رئيس فريق األصالة واملعاصرة.

السيد رئيس فريق العدالة والتنمية: ما كاينش.

السيد رئيس الفريق الحركي: ما كاينش.

السيد رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار، باالك.

السيد رئيس فريق االتحاد العام ملقوالت املغرب: جيب أ ال�سي رضا.

السيد رئيس الفريق االشتراكي، يااله.

السيدة رئيسة فريق اإلتحاد املغربي للشغل، األستاذة أمال.

السيد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي: ما كاينش.

السيدة رئيسة املجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

السيد رئيس مجموعة العمل التقدمي.

إذن، بعدما استنفذنا جميع التدخالت والتوصل بها كتابة، سنمر 
إلى عملية التصويت، وبالتالي سأعرض عليكم املادة األولى من مشروع 
بنائها  ومباشرة  الصيد  سفن  باقتناء  املتعلق   59.14 رقم  القانون 

وترميمها:

كاينة املادة األولى:

املوافقون: اإلجماع.

املادة الثانية:

اإلجماع.

املادة الثالثة 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14:

اإلجماع.

إذن، سأعرض املشروع برمته عليكم:

اإلجماع.

إذن، وافق مجلس املستشا  ن على مشأوع القانون  قم 59.14 
املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشأة بنائها وتأميمها.

يق�سي  الذي   46.12 وهو  املوالي  القانون  إلى مشروع  اآلن  ننتقل 
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يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهير الشريف الصادر في 28 من 
جمادى اآلخر 1337، املوافق 31 مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة 

البحرية.

وبما أن اإلخوان قد عبروا سابقا عن مد الرئاسة بالتدخالت كتابة، 
فسنمر إلى عملية التصويت:

املادة األولى: اإلجماع.

الثانية، الثالثة: اإلجماع.

املشروع برمته: اإلجماع.

 46.12 القانون  مشأوع  على  املستشا  ن  مجلس  وافق  إذن، 
الذي يغير و تمم بمو7به امللحق األول من الظهير الشأ ف، الصاد  
في 28 من 7مادى اآلخأ ر   ، موافق    ما س 9 9 ، بمثابة مدونة 

التجا ة البحأ ة.

 113.13 رقم  املوالي  القانون  مشروع  على  التصويت  إلى  وننتقل 
واملراعي  الرعوية  املجاالت  وتدبير  وتهيئة  الرعوي  بالترحال  املتعلق 
الغابوية، ليس هناك أي تقرير أو تدخل إضافي، إذن بالنسبة للسادة 

رؤساء الفرق واملجموعات.

سأعرض على التصويت املادة األولى: اإلجماع.

املادة الثانية: اإلجماع.

املواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 
 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

:47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33

اإلجماع.

اآلن املشروع برمته: اإلجماع.

إذن، نسجل: وافق مجلس املستشا  ن على مشأوع القانون  قم 
113.13 املتعلق بالترحال الأعوي وتهيئته وتدبير املجاالت الأعو ة 

واملأاعي الغابو ة.

شكرا لكم، شكرا للسيد وزير الفالحة والصيد البحري.

اآلن ننتقل إلى مشروع القانون املوالي وهو 133.12 املتعلق بالعالمات 
املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية، والكلمة للسيدة وزيرة الصناعة 
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني املحترمة، تفضلي السيدة 

الوزيرة.

السيدة فاطمة مأوان، وز أة الصناعة التقليدية واالقتصاد 
اال7تماعي والتضامني:

شكأا السيد الأئيس املحترم.

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

املتعلق   133.12 القانون رقم  أمامكم مشروع  أقدم  أن  يشرفني 
بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية.

رؤية  التقليدية ضمن  الصناعة  تنمية  إستراتيجية  لقد تضمنت 
2015 مجموعة من اإلجراءات والتدابير، من بينها تلك التي تهم جانب 
آليات  الوطني وتطويره من خالل وضع وتبني  املنتوج  املحافظة على 
العاملية،  االقتصادية  للتغيرات  تستجيب  وحديثة،  عصرية  حمائية 
املغرب  تبناهما  التي  والتنافسية،  االقتصادي  االنفتاح  على  املبنية 
للمنشأ والجودة  املميزة  العالمات  ضمن سياسته االقتصادية. وتعد 

إحدى أهم ميكانيزمات هذه اآللية الحمائية.

وانطالقا من هذا الواقع ومن حتمية الظرفية االقتصادية العاملية، 
مكوناته،  بكل  االقتصادي  نسيجه  تأهيل  املغرب  على  تفرض  التي 
وتفعيال ملضامين هذه اإلستراتيجية، جعلت الوزارة من عنصر حماية 
التنموية،  عملها  برامج  أولويات  أحد  التقليدية  الصناعة  منتوجات 
انطالقا ليس فقط من اقتناعها بأهميتها من حيث تثمين عمل الصناع 
وتحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية والرفع من تنافسيتها، 
املحلية،  مميزاته  على  والحفاظ  الوطني  املنتوج  لحماية  كذلك  وإنما 
التي ينفرد بها دون غيره من املنتجات املنافسة األخرى. فتنوع صناعته 
التقليدية هو نتيجة لتفاعالت مجتمعية عاشها املغرب عبر العصور 
بفضل موقعه اإلستراتيجي املتميز على ضفتي البحر البيض املتوسط 
واملحيط األطل�سي، الذي جعل منه محطة للعديد من الحضارات التي 
انصهرت مع الحضارة املغربية، وأعطت بالتالي هذا الرصيد التراثي، 
من ضمنه منتوجات صناعتنا التقليدية، الذي ميز الحضارة املغربية 
ومنحها كيانها الخاص الذي يميزها حاليا، واملتمثل أساسا في االنفتاح 
الهوية املغربي  على ثقافات أخرى والتعايش معها، مع الحفاظ على 

األصيلة.

ولحماية منتوجاتنا الحرفية بمميزاتها الثقافية والتراثية والجغرافية، 
تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة 

التقليدية، يرمي باألساس إلى:

1( الحفاظ على تنوع منتوجات حرف الصناعة التقليدية وحماية 
اإلرث الثقافي املرتبط بها، وذلك باالعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة 

إنتاجها وتقييمها؛

تثمين  خالل  من  التقليدية  الصناعة  حرف  تنمية  تشجيع   )2
العوامل  مميزات  أو  التقليدية  الصناعة  بحرف  املرتبطة  املواصفات 

الطبيعية وكذا طرق اإلنتاج واملهارات البشرية املتعلقة بها؛

3( الرفع من جودة منتوجات حرف الصناعة التقليدية واملساهمة 
مختلف  لصالح  تثمينها  عن  املترتبة  املداخيل  مستوى  تحسين  في 

الفاعلين املحليين املتدخلين في تهيئة املنتوجات املذكورة.

فالعالمة وسيلة مهمة لتطوير مقاوالت الصناعة التقليدية املغربية 
وتحسين تنافسيتها، بحيث تقوم بوظائف متعددة من بينها:
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- وظيفة التمييز بين املنتجات والخدمات؛

-  وظيفة ضمان املنشأ واملصدر؛

- وظيفة ضمان الجودة؛

- وظيفة اإلشهار للمنتوج واملقاولة؛

- وظيفة توفير الحماية والوقاية من املنافسة غير املشروعة.

أما عن مضامين هذا املشروع فتتمحور حول ما يلي:

الصناعة  ملنتوجات  الجغرافي  والبيان  العالمة  مفهوم  تحديد   -
التقليدية؛

- شروط االعتراف بالعالمة والبيان الجغرافي ملنتوجات الصناعة 
التقليدية وكيفية منحها واستعمالها وحمايتها؛

- االلتزامات واملسؤوليات املفروضة على الذين يريدون االستفادة 
من هذه العالمات املميزة؛

- وأخيرا، مقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا 7ز ال السيدة الوز أة.

إذن، أتساءل: هل هناك من رئيسة أو رئيس فريق أو مجموعة يرغب 
في التدخل في إطار مناقشة هذا املشروع؟

إذا كانت هناك بعض املداخالت املكتوبة، فالرجاء موافاة الرئاسة 
بها. بعدا، أوال، هل يريد مقرر اللجنة أن يقول كلمة أو يقدم التقرير؟ 

إذن وزع.

إذن، اآلن ننتقل إلى املداخالت تتوصل بها الرئاسة مكتوبة، وننتقل 
على التو إلى التصويت على مشروع القانون املذكور.

أعرض على التصويت املادة األولى: اإلجماع.

املادة الثانية وبالتتابع املادة 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، 11، 12، 
 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13

28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35: اإلجماع.

 133.12 رقم  القانون  أي مشروع  برمته،  املشروع  أعرض  اآلن، 
املتعلق بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية على التصويت: 

اإلجماع.

إذن، هكذا يكون املجلس قد صادق على املشروع املذكور باإلجماع. 
فشكرا للسيدة الوزيرة.

 30.15 القانون رقم  املوالي وهو مشروع  إلى املشروع  ننتقل اآلن 
املتعلق بسالمة السدود، وأعطي الكلمة للسيدة الوزيرة املنتدبة لدى 

السيدة  فتفضلي  باملاء،  املكلفة  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير 
الوزيرة.

وز أ  لدى  املنتدبة  الوز أة  رفيالل،  اليد ي  شأفات  السيدة 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، املكلفة باملاء:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

الجلسة  هذه  خالل  من  أنظاركم  أمام  أقدم  أن  اليوم  يسعدني 
التشريعية مشروع قانون رقم 30.15 واملتعلق بسالمة املنشآت املائية، 

وبالخصوص سالمة السدود.

فجر  منذ  املغرب  انخرط  املستشارون،  السادة  تعلمون،  كما 
والتحكم عن طريق  باالستباقية  تميزت  مائية  في سياسة  االستقالل 
تعبئة املوارد املائية بفضل سياسة السدود الكبرى، التي أطلقها الراحل 
الحسن الثاني، ويواصلها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
إذ  مضطردا،  ارتفاع  املنشآت  هذه  إنجاز  وتيرة  شهدت  حيث  هللا، 
انتقل من 13 سد كبير منذ بداية الستينات إلى تقريبا 140 سد حاليا، 
باإلضافة إلى 13 سد كبير في طور االنجاز. ومن املنتظر أن تعرف هذه 
املنشآت أيضا ارتفاعا في إطار تنزيل مضامين املخطط الوطني للماء، إذ 
من املرتقب أن يصل عدد السدود في أفق 2030 إلى 170 سد كبير، كما 
أن هذا العدد أيضا مرشح لالرتفاع بالنظر إلى ما سيتيحه فتح املجال 
أمام الرأسمال الخاص في إطار نظام االمتياز أو في إطار الشراكة ما بين 
القطاع العام والخاص، بالخصوص السدود املوجهة إلنتاج الطاقة 

الكهرومائية.

وإذا كان إنجاز السدود يتم دائما طبقا للقواعد التقنية الصارمة 
واملعايير املعمول بها دوليا وباالعتماد على الخبرات والكفاءات العالية 
التي تزخر بها بالدنا، سواء في مراحل الدراسات أو عند اإلنجاز أو خالل 
االستغالل أو خالل الصيانة، ال�سيء الذي مكن من تأمين هذه السدود 
ضد مختلف املخاطر، فإن جملة من التحديات أصبحت اآلن تفرض 
نفسها وحتمت علينا االرتقاء بهذه املمارسة إلى مستوى إطار تشريعي 
ملزم لكل األطراف. فارتفاع وتنامي رصيد املغرب من السدود وتقادمها 
عجلت  السدود  هذه  إنجاز  في  الالمركزية  السياسات  واعتماد  أيضا 
بتسريع إخراج هذا اإلطار التشريعي من أجل أن يؤطر كل املراحل التي 
تمر منها هذه املنشأة، بدءا من الدراسة ثم اإلنجاز وبعد ذلك االستغالل 
الشروط  تحديد  إلى  القانون  هذا  مشروع  يهدف  حيث  والصيانة، 
التقنية املتعلقة بسالمة السدود وحمايتها من كل املخاطر، وبالتالي 

ضمان سالمة السكان واملمتلكات.

السيد الأئيس،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يتناول مشروع القانون 30.15 مسألة سالمة السدود من خالل 
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محاور أساسية، موزعة على نحو يشمل كل حياة هذه املنشأة، بدءا 
من تصنيفها وبدراسة التصاميم املتعلقة بها وأشغال إنجازها وإدخال 
تغييرات عليها وصيانتها واستغاللها، وانتهاء بهدمها إن اقت�سى الحال، 
مع تحديد مسؤوليات والتزامات كل األطراف املتدخلة، بما في ذلك 

مالك السد أو مستغله خالل كل مرحلة.

وبالنظر ألهمية ومستوى الخطر الذي يمكن أن تشكله هذه السدود 
بالنسبة لألشخاص واملمتلكات، فقد نص مشروع القانون أيضا على 
إلزامية تصنيفها حسب ضوابط تحدد بنص تنظيمي، وهو ما سيسمح 
بإخضاعها ملعايير وضوابط محددة ودقيقة، تتعلق باألساس بمراقبة 

كل صنف معين.

املتعلقة  للسدود  بالنسبة  بالغة  أهمية  أيضا  املشروع  أولى  وقد 
ببناء السدود وإدخال التعديالت عليها أو هدمها، حيث ربط إنجاز هذه 
العمليات بالحصول على املوافقة القبلية، تسلم إما عن طريق وكالة 
األحواض املائية، باعتبارها املشرفة على تدبير امللك العام املائي أو من 

طرف اإلدارة.

وفي هذا السياق واعتبارا لكون الحموالت والزالزل تشكل أكبر خطر 
يهدد هذه املنشآت املائية، فقد ألزم مشروع القانون مستغل السد 
بإعداد مخطط لتدبير مياه الحقينة يؤمن سالمة هذه املنشأة وبإعداد 
أيضا مخطط للتدابير االستعجالية بتنسيق كامل مع السلطات املحلية 

والوقاية املدنية.

هذا، ولم يغفل املشروع أيضا التنصيص على عقوبات تهدف إلى 
تعزيز روح املسؤولية وإلى تحقيق الردع في كل من يخالف مقتضيات 

هذا القانون.

تلكم هي أهم مضامين هذا مشروع القانون املطروح أمامكم قصد 
املصادقة عليه.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا 7ز ال، السيدة الوز أة، على هذا التقديم.

اآلن، أعطي الفرصة ملقرر اللجنة إذا أراد أن يقدم التقرير.. وزع.

إذن، ننتقل اآلن وأطرح السؤال دائما:

هل هناك من يرغب في التدخل من السيدات والسادة رؤساء الفرق 
واملجموعات في مناقشة هذا القانون؟

أرا ال�سي اللبار، شكرا.

إذن، ننتقل اآلن إلى عملية التصويت على مواد املشروع.

املادة األولى: اإلجماع.

املواد بالتتابع: املادة 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 

15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 و29: 
اإلجماع.

أعرض اآلن مشروع القانون رقم 30.15 املتعلق بسالمة السدود 
للتصويت: اإلجماع.

املشروع  على  صادق  قد  املستشارين  مجلس  يكون  هكذا  إذن، 
املذكور.

شكرا السيدة الوزيرة.

اآلن، ننتقل إلى مشروع القانون املوالي وهو مشروع القانون رقم 
89.13 املتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين املهنيين، وأعطي الكلمة 

للسيد وزير االتصال.

السيد مصطفى الخلفي، وز أ االتصال، الناطق الأسمي باسم 
الحكومة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

املشروع يتعلق بمادة فريدة، نتجت عن قراءة من طرف مجلس 
النواب، وكان من الالزم أن نعود إلى مجلس املستشارين.

األمر يتعلق بتعزيز استقاللية املمارسة الصحفية وإرساء ضمانات 
لحماية قضائية فعلية لحرية الصحافة.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

إذن، اآلن هل نعتبر أن التقرير قد وزع؟

نعم.

إذن، اآلن، هل هناك من يريد أن يدلي بوثيقة أو أن يتدخل في هاذ 
املوضوع؟

تفضل.. كاين �سي حد؟ ما كاينش، إذن، ليس هناك أي متدخل.

إلى التصويت على املادة.. تفضل أ سيدي، تفضل،  إذن، ننتقل 
تفضل.. ال، إلى كاين �سي حد، ماكاين حتى مشكل السيد الرئيس.

لو أبدى رغبته ألعطيت له األولوية، ولكن بما أنه لم يعرب عن 
رغبته، فالكلمة لكم.

املستشا  السيد عبد العز ز بنعزوز:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات الوز أات املحترمات واملحترمين،
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إخواني، رخواتي املستشا  ن واملستشا ات املحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع 
قانون تلك املادة التي نحن بصدد القراءة الثانية.

اسمحوا لي في البداية، أن أذكر بما سبق لفريقنا أن أشار إليه في إطار 
القراءة األولى لهذا املشروع، حيث أكدنا على األهمية البالغة والحيوية 
لتنظيم مهنة الصحافة وإحداث النظام األسا�سي للصحفيين املهنيين، 
والذي كنا نأمل أن يتم وفق قوانين متقدمة ومنفتحة ومتوافق حولها، 

تضمن حدا أدنى من الوفاء لدستور 2011.

الحكومة،  استهلكته  الذي  املهدور  الزمن  نتوقف عند  لن  سوف 
لألسف، في الجدال العقيم–أقول العقيم–الذي ضاعت معه الكثير 
من الفرص، ألننا ال يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية حقيقية غير 
منقوصة دون توفير بيئة تشريعية ضامنة لحرية التعبير والصحافة 
وضامنة ملمارسة مهنية إعالمية وفق أدبياتها وأخالقياتها ووفق مقاربة 
تشاركية حقيقية لكل املتدخلين واملعنيين املباشرين بالحقل اإلعالمي.

السيد الأئيس املحترم،

إذا كنا، في فريق األصالة واملعاصرة، نسجل بأسف شديد التعثر 
للتحوالت  املطلوبة  بالوتيرة  مواكبته  وعدم  الورش  هذا  الزم  الذي 
املنشودة في مجال حرية الرأي والتعبير ببالدنا، فإننا في الوقت ذاته 
املهنيين  النتظارات  القانون  هذا  استجابة  محدودية  عند  نتوقف 
وفعاليات املجتمع املدني والحقوقي في توفير ترسانة تشريعية، تمنح 
القدر الكافي من الحرية في إطار من املسؤولية طبعا، مستحضرين في 
هذا السياق التراكمات التي تحققت في هذا املجال بفضل تضحيات 
الفرقاء  جهود  وبتظافر  القطاع  في  األساسيين  الفاعلين  وتراكمات 
السياسيين واملنظمات والهيئات املدنية والنقابية والحقوقية ومختلف 

التعبيرات الحداثية، طيلة عقود من الزمان، وليست وليدة اليوم.

السيد الأئيس،

مع  متعارضة  قانون  املشروع  هذا  مقتضيات  بعض  جاءت  لقد 
العديد من األهداف املنتظرة من هاذ النص، واملتعلقة أساسا بتكريس 
مبدأ استقاللية الصحفي وتوفير الشروط القانونية الخاصة بالحماية 
أداء  أجل  من  الصحفيين  استقاللية  وتعزيز  للصحفيين  االجتماعية 
مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم. فإن مرد ذلك–
التي  املعتمدة،  املنهجية  واملعاصرة–إلى  األصالة  فريق  في  تقديرنا  في 
طبع عليها منطق االستماع واستقبال املذكرات، دون مواكبتها بنقاش 
عمومي وطني واسع وجاد بين مختلف املتدخلين والفاعلين في الحقل 
اإلعالمي والحقوقي. كما أن هذا املشروع قانون لم يستوعب التحوالت 
العميقة التي شهدها الحقل اإلعالمي الوطني بمختلف أصنافه املرئي 

والسمعي واملكتوب وااللكتروني.

كذلك، الحظنا، في فريق األصالة واملعاصرة، أن هذا املشروع لم 
يؤسس لعالقة جدلية للتأثير والتأثر مع مشروع آخر ال يقل أهمية، وهو 

قانون الحق في الوصول إلى املعلومة.

السيد الأئيس،

داخل  عنه  املعبر  موقفنا  مع  وانسجاما  ذلك،  كل  على  تأسيسا 
اللجنة، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت باالمتناع عن مشروع 

القانون.

وشكرا على حسن إصغائكم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الأئيس، شكأا.

املشروع..  بهذا  املتعلقة  الفريدة  املادة  للتصويت  سأعرض  إذن 
كاين..؟ تفضل أ سيدي. كاين تدخل؟ تفضل، تفضل السيد الرئيس.

املستشا  السيد عبد العلي حامي الدين:

شكأا السيد الأئيس.

بسم هللا الأحمن الأحيم وبه رستعين.

السيدات والسادة املستشا  ن،

في الواقع نحن اليوم نتوج واحد النقاش عميق اللي عرفو املجتمع 
النظام  قانون  مشروع  فقط  وليس  الصحافة،  مدونة  املغربي حول 

األسا�سي للصحفيين املهنيين.

نحن نثمن، السيد الرئيس، السيد الوزير، نثمن املقاربة التشاركية 
التي تم اعتمادها في معالجة هاذ املواضيع من أجل الوصول إلى مدونة 
صحافة حديثة ومتطورة، ونثمن، أوال، قبل أكثر من سنتين تم تشكيل 
لجنة علمية برئاسة املرحوم العربي املساري، كما تشكلت لجنة قانونية 
ضمنت أبرز القضاة املتخصصين في هذا املوضوع، نثمن أيضا االرتياح 
الذي عبر عنه املهنيون في تعاطيهم مع هذا القانون، وخاصة النقابة 
الوطنية للصحافة، ونثمن بصفة خاصة ونحن نناقش هذا املوضوع 
اإلجراءات، نحن سجلنا 10 إيجابيات فيما يتعلق بتعزيز استقاللية 

الصحافي واملؤسسة الصحافية سجلناها بكل موضوعية:

1- جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص املجلس الوطني 
املسار  في  مهم  تطور  وهذا  اإلدارة،  وليس  القضاء  أو  للصحافة 

الديمقراطي في بالدنا؛

2- جعل سحب بطاقة الصحافة املعتمدة بيد القضاء؛

االجتماعية  بالحماية  الخاصة  القانونية  الشروط  تقوية   -3
للصحافيين؛

4- تقنين الولوج للمهنة عبر اشتراط التكوين أو التوفر على مؤهل 
جامعي، وفي هذا اإلطار تم إقرار شهادة اإلجازة للحصول على بطاقة 
الصحافة،  مجال  في  متخصصة  على شهادة  الحصول  أو  الصحافة 
الخاص، وهذا  أو  العام  العالي  التعليم  مسلمة من طرف مؤسسات 
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سيساهم في رفع مستوى النقاش العمومي الذي تساهم فيه الصحافة 
بشكل واضح. هنا اليوم عندنا مالحظات أساسية على املستوى الذي 

وصلت إليه بعض الصحف أو بعض املواقع؛

هاذ  الصحافية،  التشريعات  تطوير  في  املهنيين  إشراك  إلزام   -5
املشروع يمكن املهنيين عبر آليات املجلس الوطني للصحافة ومن إبداء 

الرأي في مشاريع القوانين واملراسيم املتعلقة بمهنة الصحافة؛

6- جعل منح بطاقة الصحافة من اختصاص املهنيين عبر هيئة 
تاريخ  في  غير مسبوق  تطور  هذا  الذاتي،  للتنظيم  ومنتخبة  مستقلة 
الحياة الصحافية في املغرب، ألول مرة املهنيين ينظمون مهنتهم بأيديهم؛

7- عدم اشتراط وضع ملفات الصحف الرقمية لدى كل من الهيئة 
العليا لالتصال السمعي البصري والوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، 

وهذا من شأنه أن يعزز استقاللية املهنيين؛

8- جعل مسؤولية املوزع أو الطابع أو املحتضن للموقع االلكتروني 
تخضع للتراتبية وال تقع إال في حالة غياب مسؤولية الناشر والصحفي، 
عوض الوضعية الحالية القائمة على املسؤولية املشتركة، والتي أنتجت 
أو املوزع، هنا مشيتوا لتحديد  الطابع  وضعية رقابة قبلية يمارسها 
املسؤوليات بدقة، وما بقاش التسيب اللي كان من قبل، وأنا تنظن أن 

من شأن هاذ ال�سي أنه يعزز جوج ديال الحاجات:

- أوال: املسؤولية؛

- ثانيا: الحرية، وتنظن هاذو هما الشعارات التي نريد أن تترجم في 
قانون الصحافة والنشر الذي ننتظره.

لهذه االعتبارات ولغيرها، نحن سنصوت باإليجاب على هاذ املشروع.

شكرا لكم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الأئيس.

فإذن، هل هناك من متدخل آخر أو متدخلة بطبيعة الحال؟

إذن، ننتقل اآلن إلى عرض املادة الفريدة على التصويت.

املوافقون على املادة، يااله احسب ال�سي.. كاينة مادة فريدة، املادة 
التاسعة املحالة التي تمت دراستها باللجنة والتي جاءت في التقرير، مادة 
فريدة، وأعرضها على التصويت املادة التاسعة كما جاءت في تقرير 

اللجنة.

اشحال أ سيدي؟

املوافقون= 33؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون= 11.

إذن، صادق املجلس على املادة.

اآلن، أعرض املشروع حسب املادة املعدلة، إذن نفس العدد.

وهكذا، يكون املجلس قد صادق على مشأوع القانون  قم 89.13 
املتعلق بالنظام األسا�سي للصحافيين املهنيين.

ننتقل إلى املشروع املوالي وهو 87.14 الذي يق�سي بتغيير القانون 
رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة 

املهندسين املعماريين الوطنية.

الكلمة لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني املحترم، تفضل.

بعد استئذان املجلس، إلى كان ممكن نعطيو الكلمة للسيد الوزير 
لتقديم مشروع القانون املوالي كذلك إلى ما كاين مانع السيد الوزير؟ 
هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق   016.89
املهندسين املعماريين الوطنية، ألنهما عندك في نفس.. تتشرفوا على 

نفس القطاع، إذن التقديم لهما معا.

السيد اد يس مأون، وز أ التعمير وإعداد التراب الوطني:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة الوز أة،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

املهندسين  ديال  الهيئة  ديال   89.16 القانون  واحد  عندنا  كاين 
في  معهم  يحضر  البد  عندهم  هاذي  شحال  كان  ألنهما  املعماريين، 
االجتماعات ديالهم واحد ما يسمى باملستشار القانوني، هاذ املستشار 
القانوني كان كيجي يعين من املجلس الدستوري، اآلن ما بقاش عندنا 
املجلس الدستوري، ولت عندنا املحكمة الدستورية، والقانون ديالها 
كيمنع أن األعضاء ديالها يديروا أي مهام أخرى، وبالتالي وقع فراغ، 
الهيئات األخرى املماثلة، وأصبح اآلن ممكن أن  فاتبعنا ما تقوم به 
يعين في إطار اقتراح قانون من طرف وزير التعمير وإعداد التراب الوطني 
بمرسوم يقدم إلى الحكومة، وبالتالي هذا فقط لتعويض الفراغ الذي 
هو حاصل، واملهندسون املعماريون اآلن الهيئة ديالهم كتجتمع في إطار 

غير قانوني، هذا هو اللي مطلوب واللي جبناه باش تصوتوا عليه.

النقطة الثانية في نفس اإلطار تتعلق بنفس الهيئة، هم محرمون من 
أن تكون لهم شركات، واآلن في إطار االنفتاح الدول وفي إطار الرغبة ديال 
الوزارة في أن يكون هناك مكاتب دراسات قوية، ألن كلما نادينا في إطار 
الصفقات وإال تنجبرو ريوسنا إما أمام مكاتب صغيرة جدا وطنية وال 
األجانب، فكان علينا أن نفكر في أن نسمح لهؤالء املهندسين أن يكون 

لهم شركات ابحالهم بحال البلدان األخرى.

وبالتالي، هذا مقترح أيضا جئنا به في إطار إصالح هذا القانون من 
أجل املصادقة عليه.
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والسالم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

أيضا التقرير نعتبره قد وزع.

هل هناك من مداخلة مكتوبة أو شفوية؟ يااله أسيدي بالنسبة 
ملشروع القانون 87.14.

إذن، اآلن ننتقل للتصويت على املادة الفريدة – شكرا أ ال�سي اللبار 
– الواردة في مشروع القانون رقم 87.14.

إذن املادة الفريدة أعرضها على التصويت.

املوافقون: اإلجماع.

رقم  القانون  املجلس قد صادق على مشروع  يكون  إذن، هكذا 
87.14 الذي يق�سي بتغيير القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة 

الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.

ننتقل اآلن إلى مشروع القانون املوالي وهو 106.14 الذي يق�سي 
بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة الهندسة املعمارية 

وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.

التقرير وزع.

املداخالت، هل هناك من مداخلة؟ ما كاينش.

إذن ننتقل إلى التصويت.

أعرض على التصويت املادة األولى:

اإلجماع.

املادة املوالية، املادة الثانية واألخيرة:

اإلجماع.

وتتميم  بتغيير  يق�سي  الذي   106.14 رقم  برمته  املشروع  أعرض 
القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة 

املهندسين املعماريين الوطنية على التصويت:

اإلجماع.

إذن، هكذا يكون املجلس قد صادق على املشأوع املذكو .

شكرا السيد الوزير.

ننتقل إلى مشروع القانون املوالي وهو مشروع قانون إطار رقم 97.13 
وأعطي  بها،  والنهوض  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  بحماية  املتعلق 
الكلمة للسيدة وزيرة املرأة واألسرة والتضامن والتنمية االجتماعية، 

تفضلي السيدة الوزيرة.

واألسأة  واملأرة  التضامن  وز أة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة 
والتنمية اال7تماعية:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على سيد املأسلين.

السيد الأئيس،

السيدات والسادة املستشا  ن،

السالم عليكم و حمة هللا تعالى وبأكاته.

أقدم بين أيديكم مشروع قانون إطار رقم 97.13 املتعلق بحماية 
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو القانون الذي 
صادق عليه مجلسكم املوقر باإلجماع، بعد أن أدخلت اللجنة على 
مشروع القانون املعني تعديالت مهمة جدا، أحيل بعد ذلك على مجلس 
النواب الذي درس املشروع املعدل املحال من مجلس املستشارين، ولم 
يمس تعديالت غرفتكم بأي تعديل وأدخل تعديالت جديدة وصادق 
على مشروع القانون باإلجماع. بعد ذلك أرجع إلى مجلس املستشارين في 
قراءة ثانية، واعتبر السيدات والسادة املستشارين أن التعديالت التي 
أدخلتها الغرفة األولى يمكن اعتمادها دون أن يدخلوا تعديالت جديدة، 
وصادقوا باإلجماع على هذا املشروع القانون 97.13 املتعلق بحماية 

حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة على هذا التقديم.

إذن، التقرير وزع.

املداخالت، ليست هناك أية مداخلة.

إذن، ننتقل اآلن إلى التصويت على املواد، وأبدأ باملادة األولى من 
مشروع القانون املذكور.

املوافقون: اإلجماع.

املادة املوالية، املادة 3 و6 و7 واملادة 16 و17 واملادة 18 و19 و20 
و22 و25 و26.

املوافقون: اإلجماع.

أعرض اآلن مشروع القانون برمته على التصويت: اإلجماع.

إذن، هكذا يكون قد صادق املجلس على اإلطا   قم 97.13 املتعلق 
بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

شكرا السيدة الوزيرة.

ننتقل إلى مشروع القانون املوالي، وهو 94.12 املتعلق باملباني اآليلة 
للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

عليه  غتنوب  اللي  املدينة  وسياسة  السكنى  وزير  للسيد  الكلمة 
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تفضلت  إلى  القوانين  ديال  كاين جوج  راه  تفضلي.  الوزيرة،  السيدة 
وبغيتي..، يمكن لك، السيد الوزيرة، تقديمهم دفعة واحدة إلى بغيتي، 
ما كاين حتى مشكل، وهو مشروع القانون رقم 106.12 الذي يق�سي 
املشتركة  امللكية  بنظام  املتعلق   18.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 

للعقارات املبنية.

واملاء  واملعادن  الطاقة  وز أ  لدى  املنتدبة  الوز أة  السيدة 
والبيئة، املكلفة باملاء )نيابة عن السيد وز أ السكنى وسياسة 

املدينة(:

شكأا السيد الأئيس.

يسعدني أن أقدم أمام أنظاركم، باسم السيد وزير السكنى، الذي 
يتواجد خارج أرض الوطن، مشروع قانون رقم 94.12 واملتعلق باملباني 
مشروع  وهو  الحضري،  التجديد  عمليات  وتنظيم  للسقوط  اآليلة 
انتظرناه لعقود بغرض املعالجة املنظمة واإلستباقية لظاهرة املباني 
الحضري  التجديد  وتنظيم عمليات  يترافق  بشكل  باالنهيار،  املهددة 
وتفادي  الوطني  التراب  كامل  مستوى  على  املبنية  الحظيرة  وصيانة 

األخطار الناجمة عن تراكم املباني املهددة باالنهيار.

وأغتنم هذه املناسبة، ألعبر عن عميق اعتزازي ببلوغ هذه النتيجة 
التي كللت الجهود املبذولة في سبيل إعداد واملصادقة على هذا املشروع، 
ليس فقط ألن هذه اللحظة تمثل عنوانا للوفاء بااللتزام الذي تعهدت 
به الوزارة أثناء وضع املخطط التشريعي للحكومة، بل وأكثر من ذلك 
ألن التصويت باإلجماع على املقت�سى داخل هذه املؤسسة، يؤشر على 
التشريعية  السلطتين  بين  النظر  وجهات  في  وتطابق  انسجام  وجود 

والتنفيذية بخصوص موضوع بكل هذا القدر من األهمية.

وإنها لفرصة كذلك للتعبير للسادة املستشارين، رئيس وأعضاء لجنة 
الداخلية والجماعات الترابية والجهات والبنيات األساسية، على عميق 
االمتنان والتقدير على الروح الوطنية العالية التي طبعت النقاش وعلى 

أجواء النقاش التي سادت أشغال هذه اللجنة.

حضأات السيدات والسادة،

لقد أر�سى مشروع هذا القانون املعروض على أنظاركم جملة من 
املستجدات غير املسبوقة تشريعيا في بالدنا، في تناغم مع األهداف التي 
نسعى إلى الوصول إليها جميعا، على مستوى إنقاذ األرواح املهددة بانهيار 
املباني اآليلة للسقوط وتحسين ظروف سكن األسر املعنية والحد من 
مظاهر الهشاشة والفقر والتهميش وتحسين املشهد الحضري واالرتقاء 
بظروف عيش الساكنة، بالنظر إلى أن الحيز ال يسمح باستعراض كل 

هذه املستجدات، فسنقتصر على أبرزها متمثلة في ما يلي:

الحضري  التجديد  مجال  في  متخصصة  وطنية  وكالة  إحداث   -
وتأهيل املباني اآليلة للسقوط؛

- تحديد وتدقيق املفاهيم األساسية املتعلقة خصوصا بمفهومي 

املباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛

فيها  بما  ومسؤولياتهم،  املتدخلين  جميع  أدوار  وضبط  تحديد   -
مسؤولية مالكي املباني اآليلة للسقوط أو مستغليها، سواء كانوا خواصا 

أو عموميين، فضال عن تدقيق اإلجراءات الواجب اتخاذها؛

- تأطير عملية التدخل في املباني اآليلة للسقوط والتجديد الحضري؛

- تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء اآليل للسقوط، وذلك 
من خالل تعليل القرارات واالستناد إلى الخبرة التقنية القبلية؛

- ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغري للمباني اآليلة للسقوط عند 
االقتضاء؛

املؤهلين  األشخاص  وتحديد  باملراقبة  تتعلق  مقتضيات  سن   -
للقيام بمعاينة املخالفات؛

- وآخر نقطة، أيضا تحديد العقوبات الزجرية املتعلقة بمخالفة 
أحكام هذا املشروع.

أمامكم  املطروح  القانون  هذا  ومقتضيات  مضامين  أهم  تلكم 
للتصويت، هذا فيما يتعلق بالقانون 94.12.

أما فيما يتعلق بالقانون 106.12 الذي يق�سي بتغيير وتتميم القانون 
18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية، كما هو واضح 
من عنوانه فإن هذا املشروع يهدف إلى مراجعة وتحيين نظام امللكية 
املشتركة ملواكبة التحوالت السوسيو ثقافية ببالدنا وتجاوز السلبيات 
والنواقص التي تعتري املنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يروم 
لتثمين  الجماعي  السكن  على  املتزايد  لإلقبال  القانوني  التأطير  أيضا 
األوعية العقارية وتشجيع البناء العمودي في إطار امللكية املشتركة، مع 
تسيير الولوج إلى امللكية في إطار السكن االجتماعي وتوسيع نطاق تطبيق 
امللكية املشتركة لتشمل أيضا البناء األفقي، الفيالت والبناء املنجز على 

مراحل.

ويهمني في هذه املناسبة أن أذكر السيدات والسادة املستشارين 
املحترمين بأهمية مستجدات مشروع هذا القانون، فيما يلي:

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

- إمكانية التحديد املؤقت للنصيب الشائع لألجزاء املشتركة في إطار 
العقار املنجز على مراحل؛

- منع القسمة أو الحجز أو التفويت أو البيع الجبري لألجزاء املشتركة؛

وصالحياته  الجمع  وانعقاد  املالك  اتحاد  تسيير  قواعد  تدقيق   -
ومسطرته، مسطرة استدعائه وسير أشغاله، إلى جانب ضبط قواعد 

ومعايير تسمية "وكيل اتحاد"؛

- تحديد التكاليف املتعلقة باملحافظة على امللكية املشتركة؛
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امللكية  نظام  إشهار  وتسجيل  إيداع  ومسطرة  نظام  تدقيق   -
املشتركة؛

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

- تدقيق عقود والتزامات املالك املشتركين املالية واإلدارية؛

- حصر إمكانية ممارسة حق األفضلية في حدود 20 رسما عقاريا 
على الوجه األق�سى؛

- اإلقتصار في حضور اجتماعات الجمع العام على املالك املشتركين 
الذين يوجدون في وضعية سليمة؛

- تدقيق حق التصويت في الجمع العام التحاد املالك املشتركين 
وشروط تفويضه؛

- توضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير امللكية املشتركة؛

- تمديد أجل تقادم ديون االتحاد إلى 5 سنوات عوض سنتين؛

وأخيرا، فتح إمكانية إحداث حساب احتياطي ملواجهة املصاريف 
غير املرتقبة.

هذه هي أهم مضامين هذا القانون، موضوع التصويت هذه الجلسة 
العامة.

شكرا لكم، السيد الرئيس، السيدات والسادة املستشارين.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا جزيال، السيدة الوزيرة، على هذا التقديم.

إذن، هل نعتبر أن التقريرين قد وزعا؟

ما كاين مشكل.

القانون األول  التصويت على مواد مشروع  إلى  ننتقل اآلن  إذن، 
94.12، وأعرض املادة األولى على.. تفضل أ سيدي. إذا كانت هناك 

بعض املداخالت املكتوبة، تفضل السيد الرئيس.

إذن، بعد التوصل اآلن ببعض التدخالت الخاصة ببعض السادة 
رؤساء الفرق، ننتقل إلى التصويت وأعرض عليكم املادة األولى:

املوافقون: اإلجماع.

وبالتالي أنتقل إلى املادة: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 
 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14
 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29

44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، وأخيرا 52.

املوافقون على هذه املواد: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته على التصويت: اإلجماع.

إذن، نسجل أن املجلس قد وافق على مشأوع القانون  قم 94.12 
املتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضأي.

بتغيير  يق�سي  الذي   106.12 املوالي  القانون  إلى مشروع  وننتقل 
وتتميم القانون رقم 18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات 

املبنية.

التقرير قد وزع.

املداخالت، تنظن راها قد تم التسليم، من أراد أن يسلم لقد سلم 
املداخلة مكتوبة.

ننتقل إلى التصويت.

وأعرض املادة األولى على التصويت:

املوافقون: إجماع.

املادة 2، 3 وأخيرا 4: اإلجماع.

أعرض املشروع برمته على املجلس املوقر.

املوافقون: اإلجماع.

القانون  قم  مشأوع  على  وافق  قد  املجلس  أن  نسجل  إذن، 
املتعلق   18.00 القانون  قم  وتتميم  بتغيير  يق�سي  الذي   106.12

بنظام امللكية املشتركة للعقا ات املبنية.

وشكرا السيدة الوزيرة على املساهمة ديالكم.

ننتقل إلى مشروع القانون ما قبل األخير، وهو مشروع القانون رقم 
70.13 املتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية.

الكلمة للسيد وزير الصحة، تفضلي السيدة الوزيرة، حصلتي اليوم.

واملاء  واملعادن  الطاقة  وز أ  لدى  املنتدبة  الوز أة  السيدة 
والبيئة، املكلفة باملاء )نيابة عن السيد وز أ الصحة(:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني اليوم أن أقدم أمام مجلسكم، باسم السيد وزير الصحة، 
اليوم، مشروع قانون يعتبر أهم املشاريع  الذي تعذر عليه الحضور 
 70.13 القانون رقم  املهيلكة بقطاع الصحة، ويتعلق األمر بمشروع 
املتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية، الذي يندرج ضمن املشاريع 

الواردة في املخطط الحكومي التشريعي للفترة ما بين 2012 و2016.

ويرمي مشروع هذا القانون إلى إعادة تنظيم املراكز االستشفائية 
الجامعية وتحديد املهام املنوطة بها وإعادة هيكلة أجهزتها التداولية 

واإلدارية طبقا ملا هو معمول به على صعيد باقي املؤسسات العمومية.

وتتجلى أهمية املشروع املعروض على مجلسكم املوقر للمصادقة 
في تقوية دور املراكز االستشفائية الحالية وكذا تلك التي سوف يتم 
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في  واملتخصصة  العامة  العالجات  تقديم  في مجال  إحداثها مستقبال 
مجال التكوين الطبي والشبه الطبي والبحث العلمي والصحة العمومية.

ولهذا الغرض، يهدف املشروع إلى:

- ربط إحداث كل مركز استشفائي جامعي بوجود كلية طب عمومية 
للطب والصيدلة وعند االقتضاء كلية لطب األسنان، نظرا لالرتباط 
الجامعية، خصوصا  االستشفائية  واملراكز  الكليات  بين هذه  الوثيق 
فيما يتعلق بالتأطير الطبي للطلبة األطباء والصيادلة األطباء وأطباء 

األسنان وكذلك األطر الشبه طبية؛

 4 في  وتحديدها  الجامعية  االستشفائية  املراكز  مهام  تفصيل   -
محاور أساسية وهي: العالج والتكوين والبحث العلمي والخبرة واالبتكار 

والصحة العمومية؛

- تحسين حكامة املراكز االستشفائية الجامعية، بإعادة النظر في 
تركيبة مجالسها اإلدارية ولجان تسييرها، مع الحرص على الديمقراطية 
التشاركية، من خالل إدراج رؤساء مجالس الجهات والجماعات الترابية 
املعنية ورئيس املجلس الوطني للهيئة الوطنية لألطباء والطبيبات ومدير 
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي األساتذة الباحثين في الصيدلة 
والطب وطب األسنان، عالوة على ممثلي باقي الفئات األخرى العاملة 

بهذه املراكز؛

- تفصيل اختصاصات مجالس إدارة املراكز وتدقيقها، على غرار ما 
جاء في جميع القوانين الحديثة املتعلقة باملؤسسات العمومية لجعل 
هذا القانون منارا ألعضاء مجالسها اإلدارية ومرجعا واضحا للمراقبة 

واملحاسبة؛

- تفصيل مهام واختصاصات مدراء املراكز االستشفائية الجامعية؛

- إحداث 4 هيئات استشارية لدى هؤالء املدراء ملساعدتهم على 
حسن تدبير هذه املراكز، ويتعلق األمر بمجلس األطباء وأطباء األسنان 
االستشفائية  واللجنة  واملمرضين  املمرضات  ومجلس  والصيادلة 

الجامعية ومجلس اليقظة الصحية؛

- وأخيرا، تحديد أحكام تتعلق بميزانية املراكز االستشفائية، من 
حيث املوارد والنفقات وكذا فيما يتعلق بالفئات األخرى العاملة بهذه 

املراكز.

وفي الختام، أود أن أغتنم هذه املناسبة ألتقدم بالشكر الخالص 
التعليم  لجنة  أعضاء  املحترمين،  املستشارين  والسادة  للسيدات 
والشؤون الثقافية واالجتماعية، على ما بذلوه من مجهود وأيضا على 
تجاوبهم مع أهداف ومرامي هذا املشروع املطروح أمامكم من أجل 

إغناء هذه املراكز والرفع من مردودية عملها.

تلكم هي أهم مضامين هذا القانون املعروض أمامكم للتصويت.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا مأة رخأى السيدة الوز أة.

في  اللجنة  الزومي، مقررة  إذن، اآلن هل ترغب السيدة خديجة 
تقديم التقرير أو نعتبر أنه وزع؟

شكرا.

إذن، هل هناك من مداخلة؟

تفضل السيد الرئيس.. هل هناك من مداخلة أخرى؟

إذن، ننتقل إلى التصويت على مواد املشروع.

املادة األولى:

املوافقون: اإلجماع.

ننتقل للمواد املوالية: املادة 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 
13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 وأخيرا 26.

املوافقون: اإلجماع على جميع املواد.

املشروع برمته، أعرضه على التصويت:

إذن، اإلجماع.

إذن، نعتبر أن املجلس قد وافق على مشأوع قانون  قم 70.13 
املتعلق باملأاكز االستشفائية الجامعية. 

فشكرا لك، السيدة الوزيرة، على املساهمة.

ننتقل إلى آخر مشروع قانون معروض على جلستنا اليوم، وهو 
مشروع القانون رقم 51.15 الذي يق�سي بإعادة تنظيم املسرح الوطني 

محمد الخامس، والكلمة للسيد وزير الثقافة، فليتفضل مشكورا.

السيد محمد األمين الصبيحي، وز أ الثقافة:

وأخيرا الثقافة.

بسم هللا الأحمن الأحيم والصالة والسالم على رشأف املأسلين.

أتشرف بتقديم مشروع قانون يق�سي بإعادة تنظيم املسرح الوطني 
محمد الخامس، وأريد هنا أن أجدد الشكر للجنة التعليم والشؤون 
الثقافية واالجتماعية بجميع أعضائها على تفاعلها وتجاوبها مع هذا 
مشروع القانون املتعلق بتنظيم املسرح الوطني محمد الخامس الذي 
تقدمنا به، وقد مكن عمل اللجنة من خالل تعديالتها واقتراحاتها من 
تجويد هذا املشروع، حتى يكون في مستوى تطلعات املسرح الوطني 
الحقل  مستجدات  وكذا  الثقافي  الحقل  وتطلعات  الخامس  محمد 

الثقافي.

حدث 
ُ
وأريد هنا أن أذكر بأن املسرح الوطني محمد الخامس قد أ

املعنوية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  وأصبح   ،1962 سنة 



عدد162 - 217رجب1437 )225أبريل20162( الجريدة الرسمية للبرملان758   

واالستقالل املادي بمقت�سى ظهير شريف بمثابة قانون بتاريخ 22 فبراير 
.1973

وأخذا بعين االعتبار، املستجدات واملتغيرات التي يعرفها الحقل 
الثقافي والفني وتطور املهام املعهودة إلى املسرح الوطني محمد الخامس، 
وكذا التحوالت التي يعرفها تسيير وإدارة املؤسسات العمومية وتدبيرها 
املالي. كل هذا، فرض علينا مالءمة القانون املؤسس للمسرح الوطني 

محمد الخامس.

ومن بين هذه املستجدات، يمكن الوقوف على:

- أوال: توفر املغرب اليوم على شبكة للفضاءات املسرحية تضم ما 
يناهز 125 قاعة للعرض، مما جعل هاذ املؤسسة )أي املسرح الوطني 
محمد الخامس( قاطرة لهاذ الشبكة، ومؤسسة مرجعية للمصالح في 

املغرب؛

- ثانيا: تحوالت املشهد الثقافي والفني، وخصوصا ما وصلت إليه 
)أي  املؤسسة  الذي جعل  الوطنية،  الثقافية واإلبداعية  الصناعات 

املسرح( تنفتح على مختلف فنون العرض، وليس فقط املسرح؛

- ثالثا: تحول املؤسسة من قاعة استقبال العروض إلى دور املنتج 
واملروج لألعمال الفنية واملساهم في التكوين التقني والفني؛

تحديد  من  اإلداري  املجلس  صالحيات  توسيع  ضرورة  رابعا:   -
التوجهات العامة، وحصر امليزانية وحصر الحسابات السنوية ووضع 

مخطط تنظيمي والنظام األسا�سي إلى آخره.

لهذه  أيديكم يستجيب  بين  الذي هو  املشروع  وهكذا، فان هذا 
بمؤسسة  اليوم  املنوطة  للمهام  دقيقة  مالءمة  ويشكل  التحوالت، 

املسرح الوطني محمد الخامس.

وشكرا لكم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا جزيال، السيد الوزير، على هذا التقديم.

إذن، السيدة خديجة، إذن، نعتبر هي كاع ما.. إذن، نعتبر أن التقرير 
قد وزع.

اآلن، هل هناك من مداخلة؟

ما كاينش.

ننتقل للتصويت.

املادة األولى، أعرضها على التصويت:

املوافقون: اإلجماع.

املواد املوالية: املادة 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وأخيرا 9.

املوافقون: اإلجماع على جميع املواد.

املشروع برمته، أعرضه على التصويت: اإلجماع.

إذن، وافق مجلس املستشا  ن على مشأوع القانون  قم 51.15 
الذي يق�سي بإعادة تنظيم املسأح الوطني محمد الخامس.

وهكذا، نكون فقد أنهينا أشغالنا، وشكرا لك السيد الوزير.

و فعت الجلسة.

امللحق: املداخالت املكتوبة املسلمة لأئاسة الجلسة

الصيد  سفن  باقتناء  املتعلق   59.14 قانون  قم  مشأوع   .I
ومباشأة بنائها وتأميمها.

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

إننا، في الفريق االستقاللي، نثمن املقتضيات التي جاء بها املشروع 
الذي يهدف إلى ضبط مجهود الصيد البحري بغرض نهج سياسة فعالة 
لتهيئة املصايد والحد من الصيد الجائر الذي يهدد استدامة املخزون 

السمكي.

الصيد  ملمارسة  بالخارج مخصصة  أو  باملغرب  كل سفينة  فبناء 
التجاري تحت العلم املغربي أو اقتناؤها بالخارج أو استبدالها أو من 
خالل بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها أو ترميمها يجب أن يكون 
موضوع رخصة مسبقة تسلمها اإلدارة املختصة، وكذلك الشأن عندما 
ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها األساسية املبينة في وثيقة 
جنسية السفينة املذكورة أو جواز أمانها، خاصة أو تغيير يمس حمولتيها 

أو محركها أو نوع الصيد الذي تمارسه.

للسلطات  يسمح  أن  املشروع  هذا  على  املصادقة  شأن  فمن 
املختصة بمصادرة سفن الصيد املشيدة لالشتغال تحت العلم املغربي 
غير املرخص لها، ويعطي الحق إلدارة األمالك املخزنية ببيع كل سفينة 
للصيد تم بناؤها دون الحصول على الترخيص من لدن الجهة املختصة 
التي لها الحق في تدمير السفن املصادرة، في حالة عدم وجود من يشتريها.

أملنا أن تساهم املصادقة على هذا املشروع في الحد من العشوائية 
في بناء السفن دون الحصول على الرخصة املسبقة، والتي اصبحت تعد 
بمثابة مخالفات لتدارك غياب العقوبات في ظهير )أكتوبر1962( بشأن 
"شروط منح الجنسية املغربية لبعض مراكب الصيد أو االحتفاظ بها".

لكل ما سبق، فإننا نصوت باإليجاب على هذا املشروع.
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2. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

أتشرف اليوم بأن أتناول الكلمة باسم االتحاد املغربي للشغل من 
أجل مناقشة مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد 

ومباشرة بنائها وترميمها.

أكيد أن مجال الصيد البحري يعتبر من املجاالت الحيوية لالقتصاد 
الوطني، نظرا الرتباطه بالسوق العاملية من جهة والسوق الوطنية من 
جهة أخرى، وكذا لتشغيله ليد عاملة مهمة وأن مسألة تأطيره وتنظيمه 
تدخل في إطار إستراتيجية اإلقالع االقتصادي الذي تنشده بالدنا من 

خالل تطوير وتحسين آليات وظروف اإلنتاج الوطني.

السيد الأئيس،

يهدف هذا القانون، وكما جاء في تقديمه، إلى تأطير مجهود الصيد 
من أجل استغالل عقالني للثروة البحرية واستدامة املخزون السمكي 
عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها، وكذا الوقاية ومحاربة 
تعميم  وأخيرا  املنظم،  وغير  به  املصرح  وغير  القانوني  غير  الصيد 
الترخيص املسبق ليشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها أو 

اقتنائها أو ترميمها.

ومن خالل ما سبقت اإلشارة إليه، نالحظ أن هذا القانون جاء 
بكل  الصيد  سفن  ضبط  خالل  من  البحري  الصيد  مجال  ليؤطر 
قائد  الربان  طرف  من  اتباعها  الواجب  املساطر  وضبط  أنواعها، 
في حالة وقوع حوادث بحري وضبط حدود واختصاصات  السفينة 
اإلدارة بخصوص التحقيق في أسباب كل الحوادث وإعداد املحاضر 
واملدة الواجب من خاللها توجيه تلك املحاضر إلى السلطة القضائية، 
كما نسجل باإليجاب وضع إطار قانوني للسفن وتنظيم النقل البحري 
وحماية البحارة واملنتوج البحري الوطني من كل استغالل عشوائي، 
الفو�سى وتحديد حجم كل سفينة وحجم  وكذا من أجل الحد من 
املسموح صيده بحسب املرخص به من خالل التقنين، بدء من صاحب 
املجال وتحريره من الفو�سى، وكذا ضبط السفن التي هي محط بناء 
وتحديد تلك التي هي محط إصالح وترميم، لتالفي استغالل الوضعيات 

والتالعب على القانون.

وحيث أن القانون ذو طابع تقني ويهدف إلى تنظيم هذا املجال، فإننا 
في فريق االتحاد املغربي للشغل سنصوت باإليجاب على هذا املشروع.

والسالم.

II. مشأوع قانون  قم 46.12 الذي يغير و تمم بمو7به امللحق 
األول من الظهير الشأ ف الصاد  في 28 من 7مادى اآلخأ ر   ، 

موافق    ما س 9 9 ، بمثابة مدونة التجا ة البحأ ة.

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

بخصوص مشروع قانون رقم 46.12 الذي يغيير ويتمم بموجبه 
الظهير الشريف 28 جمادى الثانية 1337، املوافق ل 31 مارس 1919، 
بمثابة مدونة التجارة البحرية، والذي تقدمت به وزارة الفالحة والصيد 
الفريق االستقاللي نثمن مقتضيات هذا املشروع،  في  البحري، فإننا 
حيث لم يعد مقبوال، في رأينا، استعمال بعد العبارات واملصطلحات 
في نص املدونة الحالية والتي لم تعد تساير النظام القانوني الجاري به 
العمل، باإلضافة إلى تنصيصها الحالي بإعفاء مراكب الصيد التقليدي 
تتبع نشاط  التوفر على سجل للطاقم ال يسمح بحسن  من إجبارية 
تعويضات  من  االستفادة  دون  ويحول  متنها،  على  العاملين  البحارة 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والتتبع الطبي، وبالتالي فإن هذا 
املشروع جاء لتحيين املصطلحات املستعملة في مدونة التجارة البحرية 
التوفر على  إلزامية  الغرامات املنصوص عليها وتمديد  وكذلك مبالغ 
سجل للطاقم العامل على سفن الصيد الصغيرة ومراجعة املقتضيات 
املتعلقة بالتحقيق البحري عند وقوع الحوادث البحرية وكذا تدقيق 
املساطر القضائية عند بيع السفن، خصوصا من أجل تمكين االدارة 

من التدبير الشفاف للتقييدات والديون املسجلة على السفن.

لكل اإليجابيات السالفة الذكر، فإننا في الفريق االستقاللي نصوت 
باإليجاب على مضامين هذا املشروع.

والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

2. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

إن مناقشة مشروع القانون املذكور تندرج في إطار تغيير وتتميم 
الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى اآلخرة 1337 )31 مارس1919( 
بمثابة مدونة التجارة البحرية في إطار مواكبة التطورات التي عرفها 

القطاع البحري الوطني عموما وقطاع الصيد بصفة خاصة.

إن املشروع يرتأي مواصلة العمل على تحسين مقتضيات مدونة 
البحري  للنشاط  املؤطر  القانوني  املرجع  تعتبر  التي  البحرية  التجارة 
بمختلف فروعه ومجاالته، حيث لم يعد مقبوال االستمرار في استعمال 
بعض العبارات واملصطلحات في نص هذه املدونة، والتي لم تعد تتالءم 
مع السياق الوطني الحالي وال تنسجم مع النظام القانوني الجاري به 
إلزامية  التقليدي من  العمل. زد على ذلك أن إعفاء مراكب الصيد 
التوفر على سجل للطاقم كما كان معموال به ال يسمح إطالقا بحسن 
تبع نشاط البحارة العاملين على متنها، وهذا ما يحول دون استفادتهم 
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املنتظمة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتجميع 
ساعات العمل لالستفادة من التقاعد في هذا املجال.

أن  على  وبكل حزم  نسهر  للشغل  املغربي  االتحاد  إطار  في  ونحن 
تحترم حقوق الطبقات العاملة والشغيلة البحرية، سواء على مستوى 
التغطية االجتماعية والتغطية الحية هذا من جهة. كما أن القانون 
جاء من جهة أخرى، وهذا يدخل في املجال التقني والتنظيمي من أجل 
وضع مجموعة من اآلليات القانونية لتحسين املصطلحات املستعملة 
في مدونة التجارة البحرية وكذا مبالغ الغرامات املنصوص عليها كما 

سبقت اإلشارة إلى ذلك، وأخص بالذكر:

تمديد الزامية التوفر على سجل الطاقم العامل على متن سفن 
الصيد الصغيرة؛

مراجعة املقتضيات املتعلقة بالتحقيق البحري عند وقوع الحوادث 
البحرية؛

تمكين  أجل  من  السيما  السفن  لبيع  القضائية  املساطر  تدقيق 
اإلدارة املختصة من التدبير الشفاف واملوضوعي للتقييدات والديون 

املسجلة على السفن.

من  سيمكن  البحري  للتحقيق  اإلدارية  اللجن  تشكيل  أن  كما 
جمع املعلومات املفيدة وتحليلها وتحديد الظروف واألسباب الفعلية 
واملمكنة للحادث دون اإلخالل بالتحقيق القضائي، بهدف إثبات كل 

إخالل بقواعد املالحة والسالمة على مثن السفن.

السيد الأئيس،

الواجب  املساطر  توضيح  إلى  يهدف  القانون  مواد  في  ما جاء  إن 
اتباعها من طرف الربان املكلف بقيادة السفينة ومن طرف اإلدارة، 
وهذا ما الشك فيه سيساهم في وضع أسس قانونية ومساطر تمكن من 
توضيح الحقوق والواجبات ووضع حد للتجاوزات التي يمكن أن تنتج 
عن طاقم التقنية أو العاملين بها، وهذا سيكون قيمة مضافة لتكريس 

دور القانون في املعامالت والعالقات بين مكونات طاقم السفينة.

وإننا، في فريق االتحاد املغربي للشغل، سنعمل على تيسير التصويت 
على املشروع، سيما وأن مشروع القانون جاء بمقتضيات تسير في اتجاه 
إيجابي لتطوير القطاع، كالرفع من حمولة املراكب وكذا تحديد مفاهيم 
املصطلحات الجاري بها العمل، كما أننا نسجل باإليجاب إحداث سجل 
املواكبة بالنسبة للعاملين في الصيد التقليدي الذي يعرف مجموعة 
من املخاطر، كما سيساهم هذا القانون في تكريس إجبارية التغطية 
الصحية، وهي من أهم مطالبنا في مجال تحسين أوضاع الشغيلة بشكل 

عام.

لذلك، فإننا سنصوت باإليجاب على نص املشروع.

والسالم.

III. مشأوع قانون  قم 113.13 املتعلق بالترحال الأعوي وتهيئة 
وتدبير املجاالت الأعو ة واملأاعي الغابو ة.

 . مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أساهم باسم فريق األصالة واملعاصرة في مناقشة مشروع 
املجاالت  وتدبير  وتهيئة  الرعوي  بالترحال  يتعلق   113.13 رقم  قانون 
الرعوية واملراعي الغابوية، وهي فرصة لنا في فريق األصالة واملعاصرة 
لبسط وجهة نظرنا حول هذا املشروع الهام والذي–ال محالة–سيجيب 
على العديد من اإلشكاالت الواقعية، التي يعاني منها قطاع الرعي ببالدنا 
وتجاوز االنعكاسات السلبية للرعي الجائر على النظم الغابوية من جهة 

وعلى ممتلكات املواطنين من جهة أخرى.

السيد الأئيس،

الكبرى  واالجتماعية  االقتصادية  األهمية  على  التأكيد  من  البد 
التي تحظى بها املراعي بالنظر المتدادها الجغرافي الشاسع، حيث تبلغ 
مساحتها 53 مليون هكتار، منها 21 مليون قابلة لإلعداد و3.5 ماليين 
هكتار كمروج الحلفاء و5.5 مليون هكتار ضمن املجال الغابوي، كما أن 

املجال الرعوي يعد مصدرا مهما للكأل.

إلى جانب ذلك فإن املجال الرعوي ببالدنا يهم فئة اجتماعية واسعة 
اختارت نمط الترحال لتربية املوا�سي، مع ما يعنيه ذلك من صعوبات 
التساقطات  التي تتسم بندرة  املناخية،  بالظروف  وتحديات مرتبطة 
املطرية وعدم انتظامها، إلى جانب صعوبات ظروف العيش املرتبطة 

بالترحال وقساوتها.

لقد كنا نتمنى في فريق األصالة واملعاصرة أن يتم االهتمام من طرف 
الحكومة بهذا املجال الحيوي بالقدر الذي اهتمت فيه بقطاعات أخرى. 
كنا نتمنى أن يوازي املجهود الجبار الذي تم اتخاذه على مستوى مخطط 
املغرب األخضر، خاصة في إطار برنامج الري والتهيئة الفالحية، مجهود 
بنفس املستوى لتأهيل وتنمية املراعي من خالل خلق محميات رعوية 
ظروف  وتطوير  الكسابة  وتكوين  وتأهيل  العلفية  الشجيرات  وغرس 

معيشتهم وتطوير وتثمين مختلف سالسل اإلنتاج املرتبطة باملراعي.

لقد بدا واضحا التأخر الكبير في فتح هذا الورش الهام، بل إن الوتيرة 
التي يعرفها هذا املجال تبقى بطيئة جدا وال تساير حجم االنتظارات التي 
وأن مخطط  الرعوية، خاصة  املجاالت  تطوير  على  الكسابة  يضعها 
املغرب األخضر يقترب من نهايته، وهو املخطط الذي تم االلتزام خالله 
بوضع إطار قانوني شامل ومالئم للمنظومة العامة للرعي واألنشطة 

واملجاالت املرتبطة بها.
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السيد الأئيس،

بالرجوع ملقتضيات املشروع الذي بين أيدينا، يتبين أنه جاء من أجل 
وضع إطار قانوني ينظم املجال الرعوي من أجل ملء الفراغ القانوني 
مختلف  لطغيان  أساسيا  عامال  يشكل  والذي  املجال،  بهذا  املرتبط 
مظاهر التدهور واالستغالل الجائر في ظل اإلكراهات املناخية وتراجع 
مما  الرعوية،  املجاالت  على  املمارس  والضغط  العلفية  املساحات 
ينعكس بشكل سلبي على املنظومة البيئية ويساهم في ظهور منازعات 

بين الرحل وأصحاب األرا�سي الزراعية.

التي  املالحظات  من  وبالرغم  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  إننا، 
أبديناها، على يقين أن هذا املشروع قانون سيساهم بشكل كبير في 
الحيوي،  املجال  هذا  بتطوير  املرتبطة  األسئلة  مختلف  على  اإلجابة 
والذي يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية كبرى، خاصة وأنه جاء 
القواعد  وضع  قبيل  من  األهمية  من  كبيرة  درجة  على  بمقتضيات 
الغابوية  واملراعي  الرعوية  املجاالت  وتدبير  وتهيئة  بإحداث  املتعلقة 
ووضع الشروط والقواعد املتعلقة بفتح هذه املجاالت ووضع األجهزة 
واآلليات املؤسساتية لتنظيم النشاط الرعوي وتدبير النزاعات املرتبطة 

به.

تستهدف  بمقتضيات  جاء  املشروع  هذا  فإن  ذلك،  عن  فضال 
تشجيع إحداث التنظيمات الرعوية، ووضع قواعد وشروط الترحال 

الرعوي وتنظيمه.

السيد الأئيس،

لقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن أكدنا على أهمية هذا 
املشروع قانون والدور املنتظر منه في تأهيل املراعي وتطويرها من أجل 
االستجابة للحاجيات املتزايدة للكسابة ومستغلي املساحات الرعوية. 
ومن هذا املنطلق نؤكد على املوقف الذي عبرنا عنه على مستوى اللجنة 
بالتعاطي اإليجابي مع هذا املشروع قانون والتصويت عليه باإليجاب 

مع ضرورة تسجيل املالحظات التالية:

- ضرورة تسريع وتيرة تيهيء املراعي املوجودة وإحداث مراعي جديدة 
من أجل تدارك العجز الحاصل في هذا املجال؛

- دعم وتشجيع االستثمار في هذا املجال من خالل توفير الشروط 
املالئمة للمستثمرين وتوفير الدعم املادي واللوجيستيكي على غرار ما هو 

معمول به في مختلف القطاعات األخرى؛

- توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع الرعوي عبر تهيئة املسالك 
الرعوية وإنشاء وتجهيز نقط املاء وكذا تطوير وتثمين مختلف سالسل 

اإلنتاج املرتبطة باملراعي؛

2. مداخلة فأ ق االتحاد العام ملقاوالت املغأب:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

والشبه  القاحلة  املناطق  في  خاصة  املراعي  من  العديد  تتعرض 
قاحلة إلى االستغالل العشوائي وغير املعقلن، مما يساهم في تدهورها. 
كما تواجه بالدنا تحديا كبيرا يتجلى في االنخفاض املستمر للمساحات 
الرعوية ونقص التنوع البيولوجي، مما يؤثر بشكل سلبي على املنظومة 

البيئية، بفعل ارتفاع حدة الترحال الرعوي.

لذا، فنحن نثمن مضامين هذا املشروع، الذي يهدف إلى عقلنة 
وتنظيم الرعي املتنقل وتأهيل املجال الرعوي.

كما نطالب بتشجيع البحث العلمي في مجال تطوير منظومة الرعي 
الوطنية وتنمية قطيع املاشية وتحسين مردوديتها وخلق اختصاصات 
أكاديمية في هذا املجال، تجد لها امتدادا مع تنظيمات الرعاة الرحل، 
التكوين  عبر  الرحل  قدرات  وتطوير  دعم  في  االستثمار  عن  فضال 

والتحسيس والتواصل.

 . مداخلة الفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي في إطار املناقشة العامة 
ملشروع القانون رقم 113.13 املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير 
املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية، حيث يكت�سي هذا املوضوع أهمية 
بالغة بالنظر الرتباطه باألرا�سي الجماعية التابعة مللك الدولة. ونعرف 
أن بالدنا تولي أهمية خاصة لتداعيات ظاهرة االستغالل العشوائي 
لهذه األرا�سي، والتي أدت بعض تجلياتها إلى انخفاض واضح للمساحات 
الرعوية وانخفاض في الطاقة اإلنتاجية لهذه األرا�سي، كما أن تداعيات 
هذه العشوائية ساهمت في نشوب العديد من الخالفات بين الرحل 
والساكنة املحلية، سواء بمناطق العبور أو املناطق املقصودة للرعي، 

بشكل أصبح يهدد أسس السلم االجتماعي.

هذه  تصحيح  وملحاحية  بأهمية  االشتراكي  الفريق  في  منا  ووعيا 
الوضعية، ونظرا لضيق الحيز الزمني املخصص لفريقنا الذي ال يسعفنا 
لعرض كل املشاكل والقضايا املرتبطة بهذا املوضوع، واعتبارا كذلك 
بالترحال  املرتبطة  الجوانب  كل  وتقنين  القطاع  هذا  تنظيم  ألهمية 

الرعوي، سنصوت باإليجاب على مشروع القانون الذي بين أيدينا.

7. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،
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إن العديد من املناطق املغربية الزالت تعرف نظام الترحال الرعوي 
وما يتطلب ذلك من تنقل واستغالل للملك الغابوي الوطني من طرف 
هذه الفئة من املواطنين املغاربة، الذين ال يتوفرون على مصدر آخر 
للعيش، إضافة إلى الفئات التي تمتهن الرعي عبر الحدود، خاصة ما 
بين املغرب وموريتانيا، ولكن هذا النمط من الرعي والترحال يجب أن 
يكون في إطار احترام امللكية الخاصة وامللك العام للدولة، ألنه في غالب 
األحيان اإلشكال يقع من خالل استغالل امللك العام بدون وجه حق، 
مما سيجعل من املشروع آلية قانونية لوضع تدابير تمكن من تحديد 

أرا�سي للمراعي الغابوية وفق القانون.

القانون حملت تحديدات خاصة بكل حالة على  ورغم أن مواد 
حدة، فإن تنظيم املجال بحدوده املكانية والزمانية يبقى أهم �سيء على 
عاتق الدولة، خصوصا وأن املندوبية السامية للمياه والغابات لها كامل 

الصالحيات ملنع أو إباحة الرعي في الغابات التابعة لنفوذها.

السيد الأئيس،

إن مشروع القانون الذي بين أيدينا يوجب حماية امللكية الخاصة، 
ويفتح مجال امللكية الخاصة للمجال الرعوي، على أساس أن يتم وفق 
شروط وباتفاق وقبول صاحب امللكية، وهذا ما سيقلص من النزاعات 
التي تحدث بين أصحاب قطعان املاشية ومالك األرا�سي وما ينتج عنها 

من قضايا أمام املحاكم.

وفي حالة الجفاف، هناك إجراءات استثنائية تمكن من فتح الغابة 
الظرفية  واإلكراهات  املشاكل  من  ملجموعة  تفاديا  القطعان،  أمام 
التي تصادف أصحاب هذه القطعان، وفي إطار املساعدة التي تمكن 
تقدمها الدولة، وال نن�سى مسألة إحداث نقط مائية رعوية لتدبير املاء 
في الفصول الجافة، وتمكين أصحاب القطعان من االستفادة من هذه 

املياه في إطار القانون.

الرعوية  املجاالت  تدبير  إشكالية  حل  أن  التذكير  من  البد  وهنا، 
والطبيعية  البشرية  اإلمكانيات  توظيف  يتطلب  الغابوية  واملراعي 
بشكل مالئم حتى نتمكن من جهة من حماية املجال الطبيعي الوطني 
من  كذلك  سيمكن  املجال  هذا  وتنظيم  استنزافه  دون  واستغالله 
تحسين دخل املشتغلين في مجال الرعي وحمايتهم من التقلبات الجوية 
واملواسم الجافة، كما أن التزام القطعان بالخضوع للمراقبة البيطرية 
قبل انتقال القطع إلى املراعي املرخص له بالرعي فيها سيمكن من تالفي 
انتقال العدوى في حالة كون القطيع حامل ألمراض معدية قد تؤثر على 

باقي القطعان أو قد تكون لها آثار صحية خطيرة على اإلنسان.

كما أننا نثمن ما جاء به القانون من ضرورة أخذ اإلذن باالنتقال 
والترحال إلى منطقة معينة، حفاظا على سالمة القطيع املرحل والقطيع 
املوجود باملناطق الرعوية التي سيتم الرحيل إليها، ألنها تدابير وإجراءات 
حمائية مهمة، ولكن شريطة أن تكون مساطر وإجراءات اإلذن بسيطة 

وغير معقدة، وال تخضع ألهواء بعض املسؤولين اإلداريين.

على العموم، فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل، نثمن عموما ما 
جاء في القانون، ونؤكد على أن التنظيم في أي مجال كان هو سر النجاح 
وأن هذا التنظيم يجب أن يراعي أحيانا الجانب اإلنساني والظروف 

القاهرة التي قد تحيط بهذا النوع من األنشطة الفالحية.

لذلك، فإننا نصوت باإليجاب على مشروع القانون.

والسالم.

املميزة  بالعالمات  املتعلق   133.12 قانون  قم  مشأوع   .IV
ملنتو7ات الصناعة التقليدية.

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتعادلية بمجلس املستشارين ملناقشة مشروع قانون رقم 133.12 

يتعلق بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية.

ولعل هذا املشروع يروم مواكبة التحوالت العميقة التي شهدتها 
ارتباطا  لبالدنا،  والخارجية  الداخلية  التجارية  السياسية  الظرفية 
بااللتزامات الجديدة برسم اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة ونتيجة 
مصادقة املغرب على العديد من اتفاقيات التبادل الحر، في ظل التطور 
املسجل على مستوى تبادل املعلومات اإللكترونية لتسويق املنتوجات 

الصناعية بشكل عام.

السيد الأئيس املحترم،

ففضال عن كونها صناعة وتجارة ومهنة، فالصناعة التقليدية هي 
فن ومهارة وإتقان ووجه من وجوه حضارتنا وتراثنا األصيل. ومن أجل 
الحفاظ على هذا املوروث التاريخي، فإنه يجب توثيق الحرف وإحصائها 
بشكل دقيق وإصدار قوانين تنظيمية من شأنها الحد من ظاهرة التطفل 

على القطاع وإعادة االعتبار للحرفيين الحقيقيين.

ولعل املشروع الذي نحن بصدد مناقشته يدخل في هذا اإلطار، 
حيث يهدف إلى تعزيز الحقل التشريعي عن طريق تفعيل اإلستراتيجية 
منتوجات  تثمين  اتجاه  في  القطاع،  بهذا  الجودة  لعالمات  الوطنية 
على  الحفاظ  يروم  كما  الحرفية،  واملهارات  التقليدية  الصناعة 

خصائص منتوجات الصناعة التقليدية من حيث مجالها الجغرافي.

وتجدر اإلشارة إلى أننا في الفريق االستقاللي ال بد أن نسجل إيجابية 
املستجدات التي تضمنها هذا النص، والتي تتجسد أساسا في كون أن 
العالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية، هي آلية تسويق فعالة 
للوصول إلى أسواق جديدة، كما أنها وسيلة مساعدة لتمييز املنتوجات 
عند الشراء، بيد أن أهم مستجد يبقى متمثال في ضمان أصل ونوعية 
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املنتجات الحرفية حفاظا على ذوق ومصلحة املستهلك.

السيد الأئيس املحترم،

إننا، في الفريق االستقاللي، ننتهز هذه املناسبة لطرح إشكالية لها 
في  أساسا  واملتمثلة  اليوم،  مناقشتنا  موضوع  بالنص  وثيق  ارتباط 
سياسة املعارض، فإن واقع الحال يستدعي إعادة النظر في كيفية تنظيم 
هذه التظاهرة وضبط عملية تأطير املعارض بأساليب علمية بعيدة عن 
التدابير العتيقة واإلكثار من املعارض والصالونات املوضوعاتية على 
املستوى الجهوي والوطني والرفع من وتيرة اإلشهار التلفزي عبر طرق 
احترافية، ألن بعض الوصالت اإلشهارية التي تعرض أحيانا ليست في 
املستوى املطلوب من الناحية الفنية، والتي عبر هذه القنوات سيتم 

تفعيل مضمون هذا املشروع قانون.

كما نود من الوزارة الوصية على القطاع على أن تعمل على إصالح 
االختالالت،  بعض  من  يعاني  أصبح  الذي  املنهي،  التكوين  منظومة 
بدليل أنه متوقف تماما في بعض املناطق، لضمان جودة املنتوجات 
لكي تواكب التطورات التي يشهدها هذا املجال على املستوى الوطني 
والعالمي، بغية تحقيق األهداف املتوخاة من وضع العالمات املميزة 

ملنتوجات الصناعة التقليدية.

السيد الأئيس املحترم،

ال شك أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل إحدى الركائز األساسية 
الفالحة  مثل  أخرى  قطاعات  إلى  إضافة  املغربي  االقتصاد  لتقوية 
والصيد البحري وقطاع السياحة، نظرا للمؤهالت الوطنية والطبيعية 
التي تتوفر عليها بالدنا، إال أن تدبير الحكومة بالنسبة لقطاع الصناعة 
التقليدية يتسم نوعا ما بالبطء على الرغم من حيويته وكونه قطاعا 
بإمكانه أن يكون قاطرة لتنمية البالد على اعتبار أن منتوجات الصناعة 

التقليدية الوطنية من بين املصادر الهامة لجلب العملة الصعبة.

االستقاللي،  الفريق  في  فإننا،  ذكرها،  السالف  لالعتبارات  ونظرا 
سنصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون.

2. مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة لبسط 
وجهة نظر فريقنا حول مشروع قانون رقم 133.12 يتعلق بالعالمات 

املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية.

وهي مناسبة للتأكيد على األهمية القصوى التي يحظى بها قطاع 
الصناعة التقليدية وأهمية توفير الشروط املالئمة للنهوض بهذا القطاع 
الحيوي وتوفير كل املقومات الضرورية، التي من شأنها دعم الصناعة 

التقليدية الوطنية في مواجهة تحديات املنافسة وإكراهات التسويق 
وضمان جودة املنتوج والتصدي لكل أشكال التزييف والتزوير، التي 

تطال منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية.

إننا، في فريق األصالة واملعاصرة، وعلى الرغم من تسجيلنا ألهمية 
هذا املشروع قانون واملقتضيات الهامة التي جاء بها، إال أننا نؤكد أن 
القطاع الزالت دون  التي تواجه هذا  الحكومة مع اإلشكاالت  تعاطي 
مستوى االنتظارات والتطلعات التي يراهن عليها االقتصاد الوطني من 

جهة، واملهنيين من جهة أخرى.

لقد سجلنا في هذا اإلطار التأخر الكبير في عرض هذا املشروع قانون 
على البرملان، على الرغم من أنه يأتي في إطار تنزيل مقتضيات رؤية 2015 
في جانبها املرتبط بضمان الجودة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، 
وهي الرؤية التي تم االلتزام خاللها بإحداث عالمات وشارات للجودة 
للحفاظ على  املنتوجات ووسيلة  للتحقق من جودة  بمثابة مرجعية 
منتوجات الصناعة التقليدية من التزييف والقرصنة، والسؤال الذي 
يطرح نفسه اليوم بإلحاح ملاذا هذا التأخير؟ وملاذا انتظرت الحكومة 
على  املشروع  هذا  لعرض   2015 رؤية  لتنزيل  املحددة  الفترة  نهاية 

املؤسسة التشريعية؟

السيد الأئيس،

مجال  في  خاصة  التقليدية  الصناعة  تعانيه  ما  عليكم  يخفى  ال 
التزوير من خالل استغالل السمعة العاملية للمنتوج املغربي من طرف 
بعض الدول لتقليد املنتوجات الوطنية وبيعها في األسواق الدولية، 
بل منها ما غزا حتى السوق الوطنية في ظل غياب رد الفعل الحكومي، 
إذ بدت الحكومة عاجزة ومترددة في حماية وتحصين منتوجاتنا من 

الصناعة التقليدية من التزييف والقرصنة.

السيد الأئيس،

لقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة وفي العديد من املناسبات 
منا  وعيا  التقليدية،  الصناعة  بقطاع  االهتمام  إلى ضرورة  نبهنا  أن 
باألهمية االقتصادية واالجتماعية التي يحظى بها باعتباره قطاعا يلعب 
الثقافي، من  رياديا على املستوى االقتصادي واالجتماعي وحتى  دورا 
خالل مساهمته الكبيرة في الناتج الداخلي الخام وتوفير فرص الشغل 
والحد من الهجرة القروية، فضال عن أنه يشكل تعبيرا عن الحضارة 
والتراث املغربي األصيل املمتدة جذوره عبر التاريخ، لكن لألسف الزال 
يوازي طموحات  املستوى وال  القطاع دون  الحكومة مع هذا  تعاطي 
وانتظارات املغاربة، فالزالت املنتوجات الوطنية تعاني من العديد من 
من  يعانون  الزالوا  التقليديين  الصناع  وحتى  والتحديات  الصعوبات 
عدة مشاكل، أبرزها املنافسة وصعوبات التسويق وغالء املواد األولية، 
فضال عن غياب التغطية االجتماعية على اعتبار أن فئة عريضة من 
الصناع التقليديين ال يستفيدون من التغطية الصحية واالجتماعية في 

ظل تزايد املخاطر واألمراض.
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السيد الأئيس،

املتأنية ملقتضيات املشروع قانون الذي نحن بصدد  القراءة  إن 
على  تؤكد  أبديناها،  التي  املالحظات  من  الرغم  على  اليوم،  دراسته 
أهمية املقتضيات املتضمنة في هذا املشروع، خاصة وأنها تهم تثمين 
التقليدية واملهارات الحرفية، كما أن من شأنها  منتوجات الصناعة 
املساهمة في الحفاظ على خصائص هذه املنتوجات ومنشئها الجغرافي، 
فضال عن اعتبارها أداة تسويق قادرة على الوصول إلى أسواق جديدة، 
إلى جانب ذلك، فإن العالمات املميزة ستساهم في مساعدة املستهلكين 
على اختيار املنتوج عند الشراء، كما أنها تعتبر ضمانا ألصل ونوعية 

املنتجات الحرفية املستهلكة.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نؤكد أن العالمات املميزة تعتبر آلية 
الصناعة  قطاع  أنشطة  وتطوير  استمرارية  وضمان  حماية  بإمكانها 
التقليدية في إطار يشجع االبتكار واإلبداع، كما أنها ستساهم في حماية 
لتقديم صورة مميزة عن  له  والترويج  به  والتعريف  وتثمينه  املنتوج 
املنتوجات  وإدراج  الدولية  األسواق  في  الوطنية  التقليدية  الصناعة 
الوطنية ضمن الشبكات الحديثة في التوزيع، فضال عن منح منتوج 
الصناعة التقليدية مكانة حقيقية في السوق الوطنية والدولية وتعزيز 

الصادرات الوطنية.

السيد الأئيس،

انسجاما مع املوقف الذي عبرنا عنه على مستوى اللجنة، وحرصا 
منا كمعارضة بناءة على دعم مثل هذه املبادرات التشريعية التي من 
شأنها دعم وتأهيل القطاع، فإننا نصوت باإليجاب على هذا املشروع 

قانون.

فأ ق  باسم  البكو ي  محمد  السيد  املستشا   مداخلة   . 
التجمع الوطني لألحأا .

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
متدخال ملناقشة مشروع قانون رقم 133.12 املتعلق بالعالمات املميزة 
من  املوقر  مجلسنا  على  إحالته  بعد  التقليدية،  الصناعة  ملنتوجات 
طرف مجلس النواب، والذي صادقت عليه لجنة الفالحة والقطاعات 

اإلنتاجية باإلجماع وبدون أي تعديل.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

إن هذا املشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته يأتي، بال شك، 
استجابة ملطالب املهنيين، وكذا ملجابهة كل أشكال املنافسة الخارجية 

والتصدي بحزم لكل أنواع القرصنة التي يتعرض لها املنتوج الوطني، 
املتمثلة  التقليدية  الصناعة  ملنتوجات  الحمائية  اآلليات  تعزيز  عبر 
خصوصا في املواصفات التي يبلغ عددها حاليا 203 مواصفة، تماشيا 
مع روح االستراتيجية الوطنية لشارات الجودة التي توجت بوضع وتبني 

17 عالمة تجارية.

كما نسجل بارتياح كبير تضمن هذا املشروع ملقت�سى جديد، يتجلى 
في البيانات الجغرافية والتي ستحمي جميع التسميات والخصوصيات 
املحلية ملنتوجنا الوطني من الصناعة التقليدية، وهو القانون الذي 
سيمكن الدولة من التوفر على آلية قانونية مالئمة لتدوين وحماية 

تراثنا الحرفي، يمكن اللجوء إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن عاليا ارتكاز استراتيجية 
وبرامج عمل وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
على مواكبة مختلف التنظيمات والهيئات الحرفية، من خالل التأطير 
والدعم التقني واملادي قصد تأهيلها ألداء دورها كفاعل في التنمية 
بلورة  من خالل  املسطرة،  البرامج  مختلف  تنفيذ  في  وجعلها شريكا 
الحرفية  التنظيمات  قدرة  عدم  ظل  في  التحمالت،  دفاتر  وصياغة 
بقطاع الصناعة التقليدية على مواكبة نظيراتها ببعض الدول التي تسهر 
بنفسها على تدبير برنامج العالمات املميزة بمختلف أنواعها وكذا البيان 

الجغرافي وغيرها من أدوات الحماية الخاصة بمنتوجاتها املحلية.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

البد ونحن نناقش هذا املشروع أن نبدي ببعض املالحظات التي 
نراها أساسية لتحسين وتجويد ظروف اشتغال الصناع التقليديين، 
ومنها ضرورة العمل على استفادة هذه الفئة من التغطية الصحية 
تعرف  غالبيتها  في  الشريحة  وأن هذه  املرض، خاصة  األساسية عن 
الخطوة  بهذه  اإلسراع  في  التفكير  يستوجب  مما  هشاشة  وضعية 
االجتماعية الهامة، كما نطالب بضرورة رفع الحرج والعبء عن الصناع 
التقليديين وتشجيعهم وتخفيف الوثائق وااللتزامات، خاصة وأن دفتر 
التحمالت الوارد في املادة 7 يتحدث عن ما يناهز 12 التزاما، كما أن 
نشر العالمة املميزة في الجريدة الرسمية يجب أن تتحمل الدولة تكلفته 
وليس الصانع التقليدي كما جاء في املادة 27، وندعو إلى السعي إليجاد 
حل إلشكالية تسويق منتوجات الصناعة التقليدية، التي تعتبر عائقا 
كبيرا بالنسبة للصناع التقليدية، وبالبحث عن طرق جديدة ومتطورة 
لتسويق املنتوجات واالقتداء في هذا اإلطار ببعض التجارب الدولية 

الرائدة في مجال تسويق منتوجات الصناعة التقليدية.



5أ7  الجريدة الرسمية للبرملانعدد162 - 217رجب1437 )225أبريل20162( 

ومن منطلق انتمائنا لألغلبية الحكومية، وحيث إن هذا املشروع 
القانون سيعطي دفعة قوية لبعض الحرف التقليدية لتعزيز تواجدها 
وحمايتها من االندثار، خاصة أمام اإلكراهات املرتبطة في جانب منها 
ندرة وغالء املواد األولية، فضال عن املنافسة غير الشريفة، فإننا في 

فريق التجمع الوطني لألحرار سنصوت عليه باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

7. مداخلة فأ ق االتحاد العام ملقاوالت املغأب:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

لقد طالبنا غير ما مرة بوضع إستراتيجية بقطاع الصناعة التقليدية 
متوسطة املدى، تنطلق من نقاط القوة في رؤية 2015 من أجل تتمينها 
واالستفادة منها وتحصينها، وترصد نقاط الضعف من أجل تجاوزها. 
هذه االستراتيجية البد وأن تنطلق من هدف عام وأسا�سي، أال وهو 
قاطرة  باعتباره  الالزمة،  الدينامية  وإعطائه  وتطويره  القطاع  تأهيل 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية. البد لهذه االستراتيجية من أن تضع 
يوفر جميع  إنتاجي قوي ومهيكل، وجعله  أمامها هدف تطوير نسيج 
الوسائل الضرورية من أجل بروز فاعلين مرجعيين كبار، قادرين على 
منتوجات  على  للطلب  لالستجابة  الكافية  والجودة  بالكمية  اإلنتاج 

الصناعة التقليدية.

فالطلب املتزايد على منتوجات الصناعة التقليدية املغربية، خاصة 
ومالءمة  اإلنتاج  تكثيف  يتطلب  الثقافية،  الحمولة  ذات  الصناعة 
املنتوج لألسواق والفئات املستهدفة من الزبناء. وهذا يقت�سي املحافظة 
تنوع  املغربي وتثمين غناه وتنوعه والحفاظ على  الحرفي  التراث  على 
هذه  جودة  إنعاش  وكذا  وحمايتها،  التقليدية  الصناعة  منتوجات 

املنتوجات ودعم مهارات الصناع التقليديين.

وفي هذا الصدد، نثمن مضامين مشروع هذا القانون، ألن من شأن 
إنشاء العالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية سيكون له وقع 
إيجابي سواء على الصانع التقليدي أو على املستهلك، بحيث ستمكن 
هذه العالمات املميزة الصانع التقليدي من تثمين منتوجاته والرفع من 

مهاراته الحرفية والتي ستمكنه من آلية مهمة لتسويق منتوجاته.

إلى االنفتاح على مجاالت البحث  وال يسعنا في األخير إال الدعوة 
العلمي والتنمية من أجل الرفع من جودة املنتوجات.

والسالم عليكم.

5. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون.

للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بمجلس املستشارين بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 133.12 
يتعلق بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية، كما ال تفوتني 
الفرصة دون تقديم الشكر الجزيل للسيد الوزير املحترم على العرض 
القيم الذي تم تقديمه أمام انظار لجنة الفالحة والقطاعات االنتاجية 

بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

جاء هذا املشروع قانون لتعزيز جودة منتجات الصناعة التقليدية 
خلق  خالل  من  املغربي  التراث  على  واملحافظة  املغربية  األسواق  في 
مجموعة من الشارات والعالمات موضحة أهمية برنامج العمل املدرج 
أهداف  مستحضرة  الجودة  لشارات  الوطنية  االستراتيجية  ضمن 
التقليدية  الصناعة  ملنتوجات  املميزة  العالمات  وأصناف  املشروع 
بالعالمات  االعتراف  املشروع ومسطرة  ومدلولها ومجال تطبيق هذا 

والتعريف باألجهزة املعنية بمنح العالمات.

السيد الأئيس،

إن موضوع الصناعة التقليدية بكل أصنافها تشكل قوة اقتصادية 
مهمة، حيث تساهم بـــــــ 19% في الناتج الداخلي الخام، وتمثل مصدر 
عيش ثلث الساكنة املغربية كما أنها ثاني أكبر قطاع مشغل لليد العاملة 
بعد الفالحة، وأن الحرف باملغرب كانت قبل الحماية تساهم في ضمان 
السلطات  أن  إال  االجتماعي،  التكافل  من  ونوع  اقتصادية  دينامية 
التقليدية صبغة  الصناعة  قطاع  منحت  الحماية  إبان  االستعمارية 

ثقافية، وحالت بالتالي دون بروزه كصناعة قائمة الذات.

من جهة أخرى، فإن األمر يتعلق بالخصوص، بالحفاظ على نقل 
حرفة "في طريقها لالندثار"، ومن ثم الحاجة إلى فتح مراكز للتكوين 
تسمح بنقل هذه الحرفة عبر األجيال وبالتالي تفادي اندثارها، حيث أن 
العديد من ورشات الصناعة التقليدية ال تستطيع أداء أجور الصناع 
وأن املرحلة التي يكثر فيها اإلنتاج تكون ما بين شهر ماي وشتنبر داعيا إلى 
اتخاذ مبادرات وصالت إشهارية تظاهرات مختلفة للتعريف بها، سواء 
لدى الجمهور املغربي أو لدى األجانب ومد جسور التواصل بين املهنيين 
وتأهيل منتوجات الصناعة التقليدية، حتى تتمكن من فرض نفسها في 
األسواق العاملية.إضافة الى أن الطلب يفوق في غالب األحيان القدرات 
اإلنتاجية للورشات، مشددا على ضرورة مساعدة الصناع التقليديين 
على تحسين طرق تسيير الورشات وتطوير وسائل اإلنتاج من أجل تلبية 
الطلبات املتزايدة، خصوصا من قبل األجانب وضمان جودة املنتوج 

والخدمات.

السيد الأئيس،

البد من التذكير أن االهتمام بقطاع الصناعة التقليدية بصفته 
هو  ذلك  في  السبب  ولعل  عديدة،  لسنوات  تأخر  اقتصاديا  قطاعا 
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االقتصار على التعامل معه من وجهة نظر اجتماعية محضة، جعلت 
منه قطاعا ال يلزمه سوى بعض الدعم واملساعدة دون االرتكاز على 
أية سياسة انتعاشية أو تنموية، مما ضيع عليه طابعه االقتصادي، 
وفوت على املقاولة الحرفية فرص التطور واملساهمة الفعالة في مجهود 

التنمية الشاملة.

وفي هذا اإلطار، فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نؤكد على 
ضرورة قيام الوزارة برصد واقع القطاع واالشكاليات املرتبطة بنموه 
وتطوره، وذلك من خالل مقاربة تعتمد أساسا على الحوار وتبادل اآلراء 
وتحليل املعطيات املتوفرة رغم قلتها ومحدوديتها بحكم غياب دراسات 
علمية حقيقية ومؤشرات دقيقة. وقد ملسنا أن مشروع هذا القانون 
القطاع وحدوده  تنظيمي يحدد مكونات  إطار  إلى  االفتقار  لدرء  جاء 
متناسقة  استراتيجية  إيجاد  معه  َسَيْسُهل  الذي  ال�سيء  ومؤهالته، 
ومتكاملة األهداف واملرامي وحل اإلشكاالت املطروحة، لذلك سنصوت 

باإليجاب على نص مشروع القانون.

والسالم.

V. مشأوع قانون  قم 30.15 املتعلق بسالمة السدود

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
 30.15 قانون رقم  ملناقشة مشروع  املستشارين  بمجلس  والتعادلية 
التحوالت  يروم مواكبة  املشروع  السدود، ولعل هذا  يتعلق بسالمة 
مدن  شهدتها  التي  بالفيضانات  ارتباطا  بالدنا  تعيشها  التي  العميقة 
الجنوب والجنوب الشرقي، بغية تأمين الحماية لألشخاص واملمتلكات 

من األخطار املرتبطة بوجودها قرب املنشآت السدية.

السيد الأئيس املحترم،

تعبئة  أتاحت  املائية،  املوارد  لتدبير  سياسة  بالدنا  انتهجت  لقد 
ناجعة نسبيا للمصادر املائية التقليدية، السطحية منها والجوفية، من 
أجل مواجهة التساقطات املطرية غير الكافية عامة واملتسمة بعدم 
االنتظام جغرافيا، عن طريق بناء السدود، التي صارت منذ مدة توجها 
رئيسيا للبالد، إذ شكلت عنصرا مهيكال في تدبير املوارد املائية الوطنية، 

آتت أكلها في مجال تخزين املياه املتساقطة والسطحية.

السيد الأئيس املحترم،

ارتباطا بما سبق، نالحظ أنه لم يعد يجدي االكتفاء بما تتيح لنا 
الطبيعة تقليديا تعبئته، فكان ال بد من القيام بدراسة تصنيفية للسدود 
حسب أهميتها ومستوى املخاطر الذي تشكله بما يسمح بإخضاعها 

ملعايير وضوابط دقيقة، وأيضا سن ممارسات جيدة وقواعد، ومعايير 
والتزامات ألجل توضيح دور مختلف املتدخلين والهيئات املشرفة على 
سالمة السدود من أجل ضمان سالمة املحيطين بها من خطر االنهيارات 

ومخاطر أعطاب ينتج عنها تدني إنتاجية السد.

ال شك أن هذا املشروع قانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم 
يروم في مضامينه إلى تعزيز الترسانة القانونية ببالدنا عن طريق سد 
الفراغ التشريعي في هذا املجال لتفادي هذا املخاطر وضمان سالمة 
هذه املنشآت واستمراريتها، علما أن متطلبات الصيانة والتدبير أضحت 
متزايدة نظرا لتقادم بعض السدود وتواجد بعضها في مواقع جيولوجية 

صعبة.

السيد الأئيس املحترم،

يهدف  مناقشته  بصدد  نحن  الذي  القانون  مشروع  أن  ال شك 
إلى تحديد أدوار مختلف املتدخلين في املجال، من حيث إسناد املهام 
واملسؤوليات، عن طريق االنفتاح على القطاع الخاص في إنجاز السدود 
املجاورة  الساكنة  حياة  تعريض  شأنه  من  خطر  أي  استباق  ألجل 
للمنشآت للخطر، لذا فإننا في الفريق االستقاللي نود التأكيد في هذا 
املجال على ضرورة الحرص على تعزيز ودعم روح املسؤولية والحكامة 

والشفافية في صفقات إنجاز السدود.

كما نؤكد في مجال السياسة واألمن املائي على ضرورة الدفع بتعبئة 
بإمكانات  إلى الحد األق�سى املمكن، كاالهتمام  التقليدية  املوارد غير 
تحلية مياه البحر وإعادة استعمال املياه العادمة املصفاة، مع العمل في 

اآلن نفسه على عقلنة الطلب، األمر الذي سيتيح ربحا مزدوجا.

إال أنا، ولألسف، نالحظ في الفريق االستقاللي، فيما يتعلق بوضعية 
تدبير املوارد املائية، اليوم، تتسم بغياب التنسيق بين الوزارة املكلفة 
باملاء واملجلس األعلى للماء واملناخ، كما أن وكاالت األحواض املائية 
قليلة الفعالية بسبب نقص االستقاللية في القرار وعدم كفاية املوارد 

البشرية واملخصصات املالية.

السيد الأئيس املحترم،

انطالقا من قناعتنا األكيدة أن هذا النص ينحو منحا استباقيا 
لصد املخاطر التي قد تنجم عن السدود التي تشكل أهمية قصوى، على 
اعتبار أن ظواهر مناخية غير عادية قد تف�سي إلى كوارث تذهب بأوراح 
كثير من السكان، يعرفها املغرب في السنوات األخيرة، فإننا سنصوت 
باإليجاب عليه، إال أننا نسجل أن الحكومة تبقى ملزمة بتوفير عدد 
أكبر من وسائل تعبئة املوارد املائية مع تنويعها مع التركيز على تعزيز 
تدبير الطلب على املاء في ظل محدودية املوارد وتوقع انخفاضها بفعل 
التغيرات املناخية في أفق 2016 والعمل على مواصلة الجهود لتأهيل 

وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع املاء.
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2. مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة مشروع قانون رقم 30.15 يتعلق بسالمة السدود، واسمحوا لي 
أن أتقدم بالشكر للسيدة الوزيرة على العرض الذي قدمته وعلى أجواء 
النقاش التي سادت دراسة املشروع على مستوى اللجنة والتي توجت 

باملصادقة عليه باإلجماع.

به  الذي تضطلع  الكبير  الدور  الرئيس،  السيد  يخفى عليكم،  ال 
املنشآت املائية في املحافظة على املوارد املائية وتعبئة موارد إضافية 
والحماية من الفيضانات وإنتاج الطاقة وتدعيم الفرشات املائية وتوفير 
االقتصادية  للدينامية  واالستجابة  والسقي  للشرب  الضرورية  املياه 

واألوراش الكبرى التي تشهدها بالدنا في مختلف املجاالت.

غير أننا، في فريق األصالة واملعاصرة، مقابل ذلك نبهنا إلى ضرورة 
مسايرة حجم الطلب املتزايد والتطور االقتصادي والوتيرة املتصاعدة 
على الطلب على املاء، وأكدنا على أهمية الرفع من وتيرة إنشاء السدود، 
خاصة في املناطق التي تعرف خصاصا في مجال املنشآت املائية والتي 

تشهد هدرا متزايدا لهذه املادة الحيوية.

نبهنا أيضا إلى الوضعية التي توجد عليها أغلب املنشآت املائية التي 
تعرف العديد من التحديات في مقدمتها ظاهرة التوحل التي تستنزف 
نسبة مهمة من حقينتها، وتؤثر على حجم املياه املعبأة، مما يؤثر عليها في 

االضطالع بالدور املنوط بها في تجميع وتعبئة املياه.

كنا ننتظر من الحكومة أن تتحرك بالسرعة املطلوبة من أجل إيجاد 
حلول لألوضاع التي توجد عليها السدود، خاصة منها التي بنيت منذ فترة 
طويلة، وذلك من أجل صيانتها وحمايتها من كل األخطار التي تتهددها، 
لكن لألسف تميز التعامل مع هذه الوضعية بالتردد ولم تتم مواكبة 
هذه املنشآت مواكبة تضمن استغالل وصيانة السدود بالشكل الذي 
تتطلبه الحاجيات الوطنية املتزايدة من املوارد املائية من جهة، وضمان 

سالمة هذه املنشآت وصيانتها من جهة أخرى.

السيد الأئيس،

من خالل الدراسة املتأنية لهذا املشروع قانون، يتضح أنه جاء 
استجابة لتنامي متطلبات الصيانة والتدبير للسدود مع ارتفاع رصيد 
باملمارسات  االرتقاء  وتقادمها، مما فرض ضرورة  السدود  بالدنا من 
املعتمدة واملنبثقة عن املعايير الدولية إلى مقتضيات قانونية إلزامية، 
تحديد  مع  والصيانة،  واإلنجاز  الدراسة  قواعد  ضبط  على  قادرة 

االختصاصات واملسؤوليات.

إلى جانب ذلك، فإن من بين أهداف، هذا املشروع قانون ضمان 

قواعد ومواصفات السالمة املتعلقة ببناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه 
تلك  السيما  السدود،  بسالمة  املتعلقة  التقنية  املواصفات  وتحديد 

املرتبطة بتمكين السدود من الصمود أمام الزالزل والحموالت.

كذلك من بين أهم املقتضيات التي جاء بها هذا املشروع تعزيز 
مراقبة اإلدارة لسالمة السد، عبر تفتيش وافتحاص السد وكل املعدات 
واألجهزة املرتبطة به، والتأكد من مدى احترام القواعد الفنية وفحص 
وأخذ القياسات وإجراء التجارب، إلى غير ذلك من املقتضيات التي تهم 

تعزيز قواعد ومواصفات السالمة.

السيد الأئيس،

لقد سبق لنا، في فريق األصالة واملعاصرة، أن أكدنا على األهمية 
يشكل  أنه  اعتبار  على  قانون،  املشروع  هذا  بها  يحظى  التي  الكبرى 
خطوة إيجابية في مجال ضمان حماية املنشآت املائية، سواء املرتبطة 

بالدراسة واإلنتاج والصيانة.

وانسجاما مع املوقف الذي عبرنا عنه على مستوى اللجنة، فإننا 
نصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون.

 . مداخلة فأ ق االتحاد العام ملقاوالت املغأب:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

تمثل سياسة بناء السدود التي انتهجها املغرب منذ ستينيات القرن 
آثار  واحتواء  السطحية  املياه  تعبئة  أجل  من  هيكليا  توجها  املا�سي 
التغيرات املناخية وحماية األشخاص واملمتلكات العامة من مخاطر 

الفيضانات.

واستغالل  املاء  من ضياع  الحد  في  السياسة  هذه  كما ساهمت 
أفضل للموارد املائية وتأمين موارد الري والشرب في مناخ شبه قاحل 
وأمام التحديات الناجمة عن الجفاف املتكرر. كما ساهمت في تقوية 

إنتاج الطاقات الكهرومائية.

وقد مكنت هذه االستراتيجية من تعبئة موارد مائية مهمة في أكثر 
من 278 سد، مما تنامت معه الحاجة إلى تدبير معقلن لهذه السدود 
من حيث صيانتها ومتابعة حالتها بشكل منتظم ورصد أي خلل يهدد 
سالمتها وإصالحه. كما يستوجب األمر معالجة مشكل توحل السدود 

الذي ينقص من إنتاجيتها.

لهذه األسباب، نثمن في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب مضامين 
هذا القانون، الذي يتوخى اعتماد مواصفات ومعايير دولية من حيث 
قواعد السالمة املعمول بها، لتفادي مخاطر االنهيار املحتمل الذي يهدد 
األشخاص واملمتلكات ومخاطر األعطاب التي ينتج عنها تدني إنتاجية 

السد.
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كما نثمن االنفتاح على الرأسمال الخاص في مجال إنجاز السدود 
وصيانتها، ونعتبر أن الشراكة بين القطاع العام والخاص وسيلة ناجعة 
وثيرة  لتسريع  أساسية  ورافعة  املستدامة  التنمية  دينامية  لتعزيز 
االستثمار العمومي، وتحسين جودة الخدمات، خاصة أمام محدودية 
املوارد املالية للدولة ملواجهة تحديات التنمية الترابية املستدامة، في 

سياق عالمي مطبوع باملنافسة الشديدة.

لذلك، ندعو الحكومة لجعل االنفتاح على القطاع الخاص وسيلة 
عمل قوية لفائدة التنمية، وتشجيع اللجوء إليها في مختلف القطاعات 

وتكريس ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

7. مداخلة الفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن،

مشروع  مناقشة  في  االشتراكي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
قانون رقم 30.15 املتعلق بسالمة السدود.

ونعتبر في فريقنا أن هذا املشروع ذو أهمية كبيرة، حيث جاء لسد 
فراغ تشريعي في مجال سالمة السدود واملنشآت املائية باململكة. وقد 
جاء هذا املشروع ضمن محاور أساسية موزعة على كل مراحل حياة 
في  املتدخلة  األطراف  كل  والتزامات  مسؤوليات  تحديد  مع  املنشأة 
تدبيرها وربط إنجاز أعمال التتبع واملراقبة والصيانة بضرورة الحصول 
على التراخيص القانونية التي ال تسلم إال بعد استيفاء مجموعة من 

الشروط.

كما ال يفوتنا في الفريق االشتراكي التأكيد على األهمية التي أوالها 
املشروع للتصدي لألخطار التي تهدد سالمة السدود، بإعداد مخطط 
لتدبير مياه الحقينة، مما سيؤمن سالمة هذه املنشأة وإعداد مخطط 
للتدابير االستعجالية بالتقشف مع السلطة الحكومية املكلفة بالوقاية 
املدنية مما يق�سي في نظرنا تفعيل الحكامة واملسؤولية في هذا الصدد.

قانون  املشروع  هذا  على  اليوم  املصادقة  أن  نعتبر  فإننا  ولذلك 
املتعلق بسالمة السدود لتأمين الحماية الالزمة لألشخاص واملمتلكات 
من املخاطر هو خطورة ضرورية كان البد منه السن قواعد ومعايير 
مالئمة في هذا املجال ستسمح بتوضيح وضبط دور مختلف املتدخلين 

والهيئات املشرفة على سالمة هذه الثروة الوطنية.

5. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

بمجلس املستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 30.15 
الشكر  تقديم  دون  الفرصة  تفوتني  ال  كما  السدود،  بسالمة  يتعلق 
الجزيل للسيدة الوزيرة املحترمة على العرض القيم الذي تم تقديمه 

أمام أنظار لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.

السيد الأئيس،

جاء هذا املشروع قانون لتحديد القواعد املتعلقة بسالمة السدود 
لتأمين حماية األشخاص واملمتلكات من األخطار املرتبطة بوجود هذه 
املنشآت، كما يهدف إلى سن ممارسات جيدة ومعايير والتزامات ألجل 

توضيح دور مختلف املتدخلين والهيئات املشرفة على سالمة السدود.

كما جاء هذا املشروع قانون في إطار وضع تصنيف للسدود حسب 
أهميتها ومستوى املخاطر الذي تشكله، بما يسمح بإخضاعها ملعايير 
وضوابط دقيقة، إضافة إلى بعض اإلجراءات األخرى املرتبطة بالسالمة 

من أجل احتواء املخاطر وكذا عملية رصد ومراقبة سالمة السدود.

السيد الأئيس،

على  وأساسيا،  يعد موضوعا حيويا  السدود  إن موضوع سالمة 
اعتبار أن السدود أنجزت بهدف االستجابة لحاجيات الساكنة من املاء 
الصالح للشرب ومياه السقي وحماية حياة الناس وممتلكاتهم من خطر 
الفيضانات تشكل خطرا كبيرا، يتعين التصدي للصعوبات املتزايدة 
ملواقع هذه املنشآت الحيوية، باإلضافة إلى ضبط املمارسات في هذا 
امليدان وتوضيح دور املؤسسات املتدخلة فيه وتحديد االختصاصات 
واملسؤوليات من أجل تفادي األخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على 
حياة األشخاص واملمتلكات وكذا على استمرارية املنشآت املائية التي 

تضطلع بدور استراتيجي في ضمان األمن املائي للمملكة.

السيد الأئيس،

إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ننوه بإيجابيات مشروع القانون 
رقم 30.15 يتعلق بسالمة السدود، لكن ما يمكن تسجيله بهذا الصدد 
على  تقوم  أنها  املسؤولون  يؤكد  سياسة  على  يعتمد  املغرب  أن  هو 
التحكم في الطلب على املياه ووضع برامج تتكيف مع التغيرات املناخية، 
لكن هذه السياسة ال تفي بالغرض في ظل االستغالل املفرط ملياه الري 
اعتماد  فإن  وبالتالي  للشرب،  الصالح  املاء  استعمال  ترشيد  وعدم 
الطرق التقليدية في السقي يساهمان بشكل كبير في هدر كميات كبيرة 
من املياه، وهو ما يدفع–إلى جانب الجفاف الذي أصاب الواحات–إلى 
هجرة السكان من األرياف الى املدن، وعليه ضرورة العمل على وضع 

حلول بديلة لتعزيز املوارد املائية.

لذلك، فإننا نصوت باإليجاب على مشروع القانون.

والسـالم.
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األسا�سي  بالنظام  املتعلق   89.13 قانون  قم  مشأوع   .VI
للصحفيين املهنيين.

 . مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع 
قانون يتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين املهنيين رقم 89.13 في إطار 

قراءة ثانية.

واسمحوا لي في البداية أن أذكر بما سبق لفريقنا أن أشار إليه في إطار 
القراءة األولى لهذا املشروع، حيث أكدنا على األهمية البالغة والحيوية 
لتنظيم مهنة الصحافة وإحداث النظام األسا�سي للصحفيين املهنيين، 
والذي كنا نأمل أن يتم وفق قوانين متقدمة ومنفتحة ومتوافق حولها 

تضمن حدا أدنى من الوفاء لدستور 2011.

الحكومة،  استهلكته  الذي  املهدور  الزمن  نتوقف عند  لن  سوف 
لألسف، في الجدل العقيم الذي ضاعت معه الكثير من الفرص، ألننا 
ال يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية حقيقية غير منقوصة، دون توفير 
بيئة تشريعية ضامنة لحرية التعبير والصحافة وضامنة ملمارسة مهنية 
إعالمية وفق أدبياتها وأخالقياتها ووفق مقاربة تشاركية حقيقية لكل 

املتدخلين واملعنيين املباشرين بالحقل اإلعالمي.

السيد الأئيس،

إذا كنا في فريق األصالة واملعاصرة، نسجل، بأسف شديد، التعثر 
للتحوالت  املطلوبة  بالوتيرة  مواكبته  وعدم  الورش،  هذا  الزم  الذي 
املنشودة في مجال حرية الرأي والتعبير ببالدنا، فإننا في الوقت ذاته 
املهنيين  النتظارات  القانون  هذا  استجابة  محدودية  عند  نتوقف 
وفعاليات املجتمع املدني والحقوقي في توفير ترسانة تشريعية تمنح القدر 
الكافي من الحرية في إطار املسؤولية طبعا، مستحضرين في هذا السياق 
وتراكمات  تضحيات  بفضل  املجال  هذا  في  تحققت  التي  التراكمات 
الفاعلين األساسيين في القطاع، وبتضافر جهود الفرقاء السياسيين 
واملنظمات والهيئات املدنية والنقابية والحقوقية ومختلف التعبيرات 

الحداثية طيلة عقود من الزمن وليست وليدة اليوم.

السيد الأئيس،

مع  متعارضة  قانون  املشروع  هذا  مقتضيات  بعض  جاءت  لقد 
العديد من األهداف املنتظرة من هذا النص واملتعلقة أساسا بتكريس 
مبدأ استقاللية الصحافي وتوفير الشروط القانونية الخاصة بالحماية 
االجتماعية للصحافيين، وتعزيز استقاللية الصحافيين من أجل أداء 
مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم، فإن مرد ذلك، 
التي  املعتمدة  املنهجية  إلى  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  تقديرنا،  في 

طبع عليها منطق االستماع واستقبال املذكرات دون مواكبتها بنقاش 
عمومي وطني واسع بين مختلف املتدخلين والفاعلين في الحقل اإلعالمي 

والحقوقي.

كما أن هذا املشروع قانون لم يستوعب التحوالت العميقة التي 
والسمعي  املرئي  أصنافه  بمختلف  الوطني  اإلعالمي  الحقل  شهدها 
نفسه  يفرض  اليوم  أصبح  الذي  األخير  هذا  واإللكتروني،  واملكتوب 

كقناة أساسية في التواصل واإلعالم.

كذلك الحظنا، في فريق األصالة واملعاصرة، أن هذا املشروع لم 
يؤسس لعالقة جدلية للتأثير والتأثر مع مشروع آخر ال يقل أهمية وهو 

قانون الحق في الوصول إلى املعلومة.

السيد الأئيس،

داخل  عنه  املعبر  موقفنا  مع  وانسجاما  ذلك،  كل  على  تأسيسا 
اللجنة، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة، نصوت باالمتناع على هذا 

املشروع قانون.

VII. مشأوع قانون  قم 87.14 الذي يق�سي بتغيير القانون  قم 
016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعما  ة وإحداث هيئة 

املهندسين املعما  ين الوطنية

 . مداخلة الفأ ق الحأكي باسم فأق األغلبية:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم فرق األغلبية ملناقشة مشروع القانون 
رقم 87.14 يق�سي بتغيير القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة 

الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.

الهام  املشروع  بإيجاب مقتضيات هذا  فإننا نسجل  البداية  وفي 
املستشار  ملهنة  املنظمة  القانونية  املقتضيات  مالءمة  إلى  والرامية 
الدستور  وروح  مضامين  مع  املعماريين  املهندسين  لهيئة  القانوني 
القانون  في  عليها  املنصوص  التنافي  حالة  معالجة  وكذا  الجديد، 
الدستورية حاليا(،  )املحكمة  الدستوري  باملجلس  املتعلق  التنظيمي 
فضال عن توفير الظروف املالئمة لتحسين شروط ممارسة املهنة والرفع 
من الجودة املعمارية ورد االعتبار لها كرافد من روافد الهوية الحضارية 

املغربية.

تعين  للهيئة شخصية  القانوني  املستشار  اعتبار  أيضا  نثمن  كما 
بموجب مرسوم، من خالل التنصيص صراحة على ذلك في هذا املشروع 

وذلك على غرار باقي الهيئات املهنية.

ومن بين املزايا التي جاء بها هذا املشروع أيضا هي تدارك الصعوبات 
واالختالالت التي يطرحها غياب املستشار القانوني للهيئة املذكورة وما 
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ينتج عنها من حيث تالفي األحكام التي تصدرها املحاكم االدارية ضد هذه 
الهيئة في القضايا التأديبية للعيوب الشكلية املرتبطة بغياب املستشار 
القانوني، الذي يعتبر حضوره إلزاميا في القضايا التأديبية، وتمكين هذه 
الهيئة من القيام بدورها في الحفاظ على أخالقيات املهنة والتصدي 

لظاهرة املمارسات غير القانونية.

السيد الأئيس،

تحسين  إلى  الرامية  وإيجابياته  املشروع  هذا  أهمية  من  انطالقا 
ظروف هذه املهنة والنهوض بها فإننا نصوت عليه باإليجاب.

شكرا.

2. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة في الجلسة العامة باسم فريق االتحاد 
املغربي للشغل بمجلس املستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
رقم 87.14 يق�سي بتغيير القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة 
الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية املتعلق 
بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين 
للسيد  الجزيل  الشكر  تقديم  دون  الفرصة  تفوتني  ال  كما  الوطنية، 
الوزير املحترم على العرض القيم الذي تم بسط خطوطه العريضة أمام 

أنظار الجلسة العامة بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

يهدف مشروع قانون رقم 87.14 يق�سي بتغيير القانون رقم 016.89 
املهندسين  هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق 
املعماريين الوطنية املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث 
هيئة املهندسين املعماريين الوطنية إلى مالءمة املقتضيات القانونية 
مع  املعماريين  املهندسين  لهيئة  القانوني  املستشار  ملهنة  املنظمة 
مضامين الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، إضافة إلى معالجة 
حالة التنافي املنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.93 املتعلق 
باملجلس الدستوري، عالوة على أن هذا املشروع قانون جاء لتجاوز 
الثغرات والنقائص املرتبطة بهذا املجال، السيما تلك املتعلقة بغياب 
القانوني لهيئة املهندسين املعماريين، الذي يعتبر  مؤسسة املستشار 
حضوره إلزاميا في القضايا التأديبية املعروضة على أنظار الهيئة، وأيضا 
املحتملة  للتجاوزات  للتصدي  املهنة  أخالقيات  على  الحفاظ  بهدف 

ومحاربة املمارسات غير القانونية في مجال الهندسة املعمارية.

السيد الأئيس،

87.14 يق�سي بتغيير القانون  رغم إيجابيات مشروع قانون رقم 
رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة 
املهندسين املعماريين الوطنية املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية 
وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية الرامية إلى مواكبة مختلف 
التحوالت التي تعرفها بالدنا في السنوات األخيرة، خصوصا في الشق 
املتعلق بدينامية التعمير في ظل تنامي وتيرة الطلب االجتماعي في ميدان 
املستشار  فإن خلق مؤسسة  الديمغرافي،  النمو  تزايد  بسبب  العقار 
التي  العملية  املمارسة  أسير  املهندسين سيبقى  القانوني داخل هيئة 
ستكشف مستقبال عن مدى حدود مساهمة هذه املؤسسة القانونية 

في تجاوز اإلكراهات واملشاكل املثارة.

وانسجاما مع موقفنا داخل اللجنة البرملانية املختصة أثناء مناقشة 
القانون رقم 87.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة 
مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية، 

فإننا نصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.

والسالم.

VIII. مشأوع قانون  قم 106.14 القا�سي بتغيير وتتميم القانون 
 قم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعما  ة وإحداث 

هيئة املهندسين املعما  ين الوطنية.

 . مداخلة الفأ ق الحأكي باسم فأق األغلبية:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم فرق األغلبية ملناقشة مشروع القانون 
رقم 106.14 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة 

املهندسين املعماريين الوطنية.

وفي البداية، فإننا نشيد بهذا املشروع الذي جاء في سياق تنزيل 
إلى  املوجهة  امللكية  الرسالة  ومضامين  الجديد  الدستور  مضامين 
املشاركين في أشغال اليوم الوطني للمهندس املعماري إلى ضرورة مالءمة 
ممارسة املهنة مع ما هو معمول به في مجموعة من الدول األخرى، 
إضافة إلى نهج مقاربة تشاركية مع األطراف املعنية في مختلف مراحل 
إعداد هذا املشروع املتكامل وتقويم النقائص وتجاوز اإلكراهات التي 
تعرفها ممارسة املهنة بغية تأهيلها ملواكبة األوراش التنموية الكبرى 
التي تعرفها بالدنا وتخفيف العبء على اإلدارة واملواطنين فيما يتعلق 

بتقديم االستشارة املعمارية.

السيد الأئيس،

إننا، في فرق األغلبية، نسجل بإيجاب وبارتياح كبيرين الجهود التي 
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بذلت في هذا املشروع من حيث ما يهدف إليه من:

القانوني املنظم ملهنة الهندسة املعمارية،  تحيين وعصرنة اإلطار 
حتى يكون في مستوى التحديات التي يفرضها تطور املشهد العمراني 

باملغرب ويواكب متطلبات املنافسة واالنفتاح وحرية االختيار؛

توسيع مجال االختيار بالنسبة للمهندسين املعماريين بأن يزاولوا 
مهنتهم إما في إطار شركات للتضامن أو في إطار شركات مساهمة وشركات 
ذات املسؤولية املحدودة بحسب ما يتالءم مع انتظاراتهم ومصالحهم؛

التنصيص على ضمانات قانونية وحماية حقوق الشركاء فيما بينهم 
من جهة وكذا للوفاء بالتزاماتهم إزاء األغيار من جهة أخرى، طبقا ألحكام 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل املنظمة للمجاالت 

املرتبطة بهذه املهنة.

السيد الأئيس،

انطالقا من هذه األهداف واإليجابيات التي يحملها هذا املشروع من 
أجل تجاوز النقائص واإلكراهات التي تعرفها ممارسة هذه املهنة فإننا 

نصوت عليه باإليجاب.

شكرا.

2. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة في الجلسة العامة باسم فريق االتحاد 
املغربي للشغل بمجلس املستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
رقم 106.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة 
الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية، كما 
ال تفوتني الفرصة دون تقديم الشكر الجزيل للسيد الوزير املحترم على 
العرض القيم الذي تم بسط خطوطه العريضة أمام أنظار الجلسة 

العامة بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   106.14 رقم  قانون  مشروع  ويأتي 
هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق   016.89
املهندسين املعماريين الوطنية في سياق عام يشهد بتناسل العديد من 
اإلشكاالت الناشئة عن ممارسة مهنة الهندسة املعمارية لعدم مالءمة 
اإلطار القانوني املنظم لشركات التضامن التي يسمح القانون للمهندسين 
املعماريين بالعمل في إطارها، مع ضرورات املنافسة وإكراهات االنفتاح 
املعماريين  املهندسين  ملزاولة  متعددة  اختيارات  منح  مستوى  على 

ألنشطتهم املهنية في إطار مشترك ضمانا لقوة مثل هذه الهيئات.

السيد الأئيس،

كما يرمي مشروع هذا القانون إلى تحيين اإلطار القانوني املنظم 
ملهنة املهندسين املعماريين في إطار ضمان الحقوق والوفاء بااللتزامات 
ذات الصلة باملهنة وتحديد املسؤولية عن طريق اعتماد توقيع املهندس 
املعماري بصفته الشخصية وتوقيع الشركة ألن لها مسؤولية مدنية في 

هذا املجال.

السيد الأئيس،

رغم إيجابيات مشروع قانون رقم 106.14 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة 
املهندسين املعماريين الوطنية الرامي إلى تجاوز مجموعة من األعطاب 
املهندسين  مع  تعامالتهم  في  املواطنين  تصادف  التي  واإلكراهات 
املعماريين، بهدف تجاوز املعوقات التي تقف حجر عثرة أمام استمرارية 
تقديم اإلدارة للخدمات في مجال الهندسة املعمارية، كما هو معمول به 
في العديد من األنظمة القانونية املقارنة، إال أن تأسيس هيئات قوية 
املنافسة يصطدم  للمهندسين املعماريين بغية تحسين األداء وتعزيز 
بمشاكل عدة أبرزها منها تنظيم الشركة وحدود املسؤولية الشخصية 

للمهندس املعماري.

وفي األخير، فإننا نؤكد على ضرورة ضبط شروط ومعايير املشاركة 
في طلبات العروض التي تشترط التعامل مع شركة للهندسة املعمارية.

وانسجاما مع موقفنا داخل اللجنة البرملانية املختصة أثناء مناقشة 
املتعلق   016.89 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   106.14 رقم  القانون 
بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية، فإننا نصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.

والسالم.

حقوق  بحماية  املتعلق   97.13 إطا   قم  قانون  مشأوع   .IX
األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

 . مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع 
قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية 

إعاقة والنهوض بها في إطار قراءة ثانية.

لقد سبق لفريقنا في إطار القراءة األولى لهذا املشروع أن أكد على 
ظلت  التي  اإلحسان  ومنطق  السلبية  النمطية  والصور  التمييز  واقع 
كسمة غالبة في التعاطي مع قضايا اإلعاقة ببالدنا خالل عقود من 
الزمن، إال أن الحراك والدينامية التي قادها املجتمع املدني، ممثال في 
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العديد من الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة، أحدث تحوال في التوجه 
واملنظور في التعاطي مع قضايا األشخاص في وضعية إعاقة، وقد تعزز 
هذا التحول من خالل اإلرادة امللكية الواضحة في التوجيهات السامية 
للرسائل امللكية بخصوص هذا امللف االجتماعي الكبير، تاله بروز إرادة 
سياسية للم�سي في ركب التحول والتغيير املجسد في دستور 2011، 
الذي جاء منصفا لألشخاص ذوي اإلعاقة باملغرب، سواء من حيث 
تجريمه للتمييز على أساس اإلعاقة الوارد في ديباجة الدستور، أو من 
خالل الفصل 34 الذي يقر بصريح العبارة أن على السلطات العمومية 
أن تقوم بوضع وتفعيل سياسات عمومية موجهة إلى األشخاص ذوي 

اإلعاقة.

وإذا كنا ال نجادل في أهمية هذا املشروع قانون إطار الذي جاء 
لتحديد التوجهات الكبرى واألهداف األساسية لهذه املبادرة التشريعية، 
فإننا في املقابل، نأسف لعدم تضمينه ما كنا نرجو من تعديالت حاولنا 

جاهدين أن تكون محل توافق وإجماع بين كافة الفرقاء.

السيد الأئيس،

شكل دستور فاتح يوليوز 2011 محطة حاسمة في مسار تكريس 
سمو املعاهدات واملواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، السيما 
وأن بالدنا بادرت للمصادقة على العديد من املواثيق التي تروم النهوض 
بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة وتضع حدا لكل أشكال التمييز 
ضد هذه الفئات التي عانت والزالت تعاني كل أشكال التمييز والتهميش، 
مما يحد ويؤثر بشكل كبير على تيسير اندماجهم وانخراطهم في الحياة 

اليومية.

السيد الأئيس،

غير معقول اليوم االستمرار في تكريس الحيف والتهميش في حق هذه 
الفئة من املجتمع، ونحن بصدد سن تشريع يتضمن قصورا ونقصا 
بينا في النهوض بوضعية األشخاص في وضعية إعاقة، وذلك ما تجلى 
بوضوح ونحن بصدد مناقشة هذا املشروع قانون إطار داخل اللجنة 
املختصة التي لم تتفاعل مع مجموعة من التعديالت التي تقدمت بها 

فرق املعارضة بدعوى التطرق إليها بمقت�سى نصوص تنظيمية الحقة.

أملنا أن تلتزم الحكومة بكل تعهداتها وأن تواكب هذا املشروع قانون 
إطار بنصوص تنظيمية وفي إطار قانون املالية املقبل من خالل إحداث 
صندوق خاص باألشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما سيشكل ال محالة 
تجاوبا حقيقيا وتفعيال لكل مطالب هذه الفئة التي تستحق كل العناية 

والتقدير.

ختاما، وانسجاما مع املوقف الذي أيدناه أثناء القراءة األولى لهذا 
املشروع، وانطالقا من أهمية التعديالت املقدمة في مجلس النواب، 
الذي من شأنه  التأكيد على أهمية هذا املشروع قانون إطار  نجدد 
املجتمع  نظرة  ويغير  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  بوضعية  النهوض 
السلبية لهذه الفئة، وييسر سبل اندماجهم الفعلي في الحياة اليومية، 

ويمتعهم بمواطنتهم كاملة غير منقوصة لتمكين هده الفئة من املساهمة 
في التنمية.

وانسجاما مع ما سبق نصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون 
إطار.

2. مداخلة فأ ق العدالة والتنمية:

السيد الأئيس املحترم،

يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية بمناسبة مناقشة 
القانون اإلطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية 
إعاقة والنهوض بها، وذلك في إطار القراءة الثانية، وهو قانون يروم تحديد 
األهداف األساسية لعمل الدولة من أجل حماية حقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة والنهوض بها. كما أنه يأتي في سياق مواصلة مسلسل 
اإلصالحات وتوطين الحقوق االجتماعية واالقتصادية التي انخرطت 
فيها بالدنا انطالقا من الدستور الذي أبرز مسؤولية الدولة عموما 
الحقوقية  الحماية  ضمان  في  الخصوص  على  العمومية  والسلطات 

واالجتماعية واالقتصادية لألشخاص في وضعية إعاقة.

يأتي ضمن حزمة من اإلجراءات  القانون اإلطار  إن مشروع هذا 
واملبادرات التي طبعت عمل الحكومة من مثل:

االستراتيجيات  تنفيذ مختلف  بتتبع  مكلفة  وزارية  لجنة  إحداث 
والبرامج املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة؛

إنجاز البحث الوطني القاني حول اإلعاقة بهدف تحيين املعطيات 
اإلحصائية الكمية والنوعية حول وضعية األشخاص في وضعية إعاقة 
ببالدنا والتي ستشكل أرضية لكل تخطيط مستقبلي للنهوض بحقوق 

هذه الفئة؛

بحقوق  النهوض  مجال  في  مندمجة  عمومية  سياسة  اعتماد 
األشخاص في وضعية إعاقة مصحوبة بتدابير استعجالية؛

إحداث وحدات لالستقبال وتوجيه األشخاص في وضعية إعاقة 
على الصعيد الجهوي؛

التكفل  مؤسسات  على  املشرفة  للجمعيات  املقدم  الدعم  تطور 
باألشخاص في وضعية إعاقة؛

تطور مبلغ الدعم املقدم للجمعيات املشرفة على تمدرس األطفال 
في وضعية إعاقة بنسبة 47%؛

من خالل  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  من  الرياضيين  مواكبة 
اتفاقية إطار للتعاون مع الجامعة امللكية املغربية لرياضة األشخاص 

املعاقين؛

السيد الأئيس،

إنه بالرغم من اعتماد املغرب خالل الثالث عقود األخيرة نصوصا 
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تشريعية وتنظيمية خاصة بمجال اإلعاقة، فإن بالدنا لم تستطع تجاوز 
مرحلة إقرار الحقوق، ذلك أن العديد منها ظل غير مفعل بالنظر إلى 
قصور الترسانة القانونية الوطنية بصفة عامة وضمان حقوق هذه 
الفئة ومحدودية النصوص الخاصة بالرعاية االجتماعية في تلبية الحد 

األدنى من احتياجاتها وتوفير شروط اإلدماج واالندماج االجتماعيين.

ولتجاوز هذه الوضعية الحالية، واستحضارا للمعطيات التالية:

الحركية الحقوقية الدولية التي عرفها ملف اإلعاقة والتي توجت 
بإصدار االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وما رافق ذلك من ظهور مفاهيم ومناهج جديدة ملعالجة قضايا العجز 

واإلعاقة؛

االنخراط الكامل للمملكة املغربية في الجهود الدولية واإلقليمية 
الرامية إلى النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، والذي تجسد 
من خالل املبادرة إلى االنضمام إلى االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وإدماجهم في الحياة االجتماعية واملدنية وتيسير تمتعهم 

بالحقوق والحريات املعترف بها للجميع؛

الرسالة امللكية السامية التي وجهها صاحب الجاللة امللك محمد 
الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  الدبلوما�سي  املؤتمر  إلى  السادس 
املنعقد بمراكش يوم 18 يونيو 2013، والتي أخبر من خاللها جاللته 
املؤتمرين بقرب عرض مشروع القانون املتعلق بحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة على أنظار البرملان، وفي إطار املبادرات التي ما فتئت تتخذها 

اململكة للوفاء بالتزاماتها الدولية؛

البرنامج الحكومي الذي أكد عزم الحكومة على وضع إطار تشريعي 
شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز اإلدماج االجتماعي لهذه الفئة، وهو 
من  جعل  والذي  للحكومة  التشريعي  املخطط  كرسه  الذي  التوجه 
حماية وتعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة من النصوص ذات 

األولوية.

إننا اليوم أمام قانون إطار:

يؤطر تدخالت الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت 
اإلعاقة  قضايا  تدبير  في  الخاص  القانون  أشخاص  وكذا  العمومية، 
والنهوض بها، األهداف املراد تحقيقها من وراء مختلف تدخالت في هذا 

املجال؛

يحدد التزامات الدولة والجامعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت 
في  واملواطنين  املدني  املجتمع  وجمعيات  الخاص  والقطاع  العمومية 
من  بها  والنهوض  إعاقة  في وضعية  األشخاص  مجال حماية حقوق 
خالل الوقاية من اإلعاقات والحد من آثارها وضمان تكافؤ الفرص 
لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز 
واالستغالل والتشرد واإلهمال، وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات 
املعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة االجتماعية 

واملدنية؛

البرامج والسياسات واالستراتيجيات  وتنفيذ  إعداد  يحدد مبادئ 
والخطط من قبل الدولة والجماعات الترابية واملقاوالت واملؤسسات 
املتأصلة  األشخاص  كرامة  احترام  في  أساسا  واملتمثلة  العمومية، 
كجزء  إعاقة  وضعية  في  باألشخاص  واالعتراف  الذاتي  واستقاللهم 
وتكافؤ  الكاملة  املشاركة  وضمان  التمييز  وعدم  البشري  التنوع  من 
الفرص وإمكانية الوصول واملساواة مع اعتماد املقاربة الترابية إلعمال 
مقتضيات هذا القانون اإلطار، وهي مجموع املبادئ الواردة في االتفاقية 

الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

إنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة 
كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم؛

تنويع مجاالت تعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  املجاالت  لتشمل  بها 

والثقافية فضال عن الحق في ممارسة الرياضة والترفيه؛

إقرار جملة من حقوق األولوية والتسهيالت لفائدة األشخاص في 
وتمتعهم  االجتماعي  اندماجهم  سرعة  ضمان  بغاية  إعاقة  وضعية 

بحقوقهم اإلنسانية األساسية.

من أجل هذا وغيره سنصوت بنعم على مشروع هذا القانون اإلطار.

 . مداخلة فأ ق االتحاد العام ملقاوالت املغأب:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمناسبة مناقشة مشروع القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحماية 
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة )قراءة ثانية(. وجدير بالذكر أن بالدنا 
قد وقعت على اإلتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول 
في  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  حقوق  املغرب  أقر  كما  االختياري. 
الدستور الجديد، حيث أصبح بموجبه التمييز ضد اإلعاقة محظورا، 
كما أن الفصل 34 من الدستور يلزم السلطات العمومية باتخاذ تدابير 
ضرورية من أجل ضمان إدماج األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة في 
املجتمع وإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو 
حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة االجتماعية واملدنية وتيسير 

تمتعهم بالحقوق والحريات املعترف بها للجميع.

وبالتالي تكون بالدنا قد وضعت على عاتقها إلتزامات كبيرة، متصلة 
بتأهيل الشخص في وضعية إعاقة لالندماج في الحياة العامة، وفق 
مقاربة حقوقية تنبني على التدبير الحكيم واملعقلن ملجال اإلعاقة في 

املغرب.
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وبالرغم من التقدم الذي عرفه املغرب في مجال حقوق اإلنسان، 
ال تزال اإلعاقة تشكل حاجزا للفرد في سبيل انبثاق شخصيتة وتطوير 
أن  يالحظ  كما  املستدامة.  التنمية  تحقيق  في  واملشاركة  إمكانياته 
مساهمة الدولة والجماعات املحلية في توفير البنية التحتية املالئمة 
دون  الزالت  وتأهيله،  إعاقة  وضعية  في  الشخص  قدرات  لتطوير 
 )Accessibilités( املستوى املطلوب، خاصة في مجال توفير الولوجيات
الضرورية، إذ تكاد تغيب تلك الولوجيات في معظم املرافق العمومية 
في تجاوز للقانون الخاص بالولوجيات الصادر في 12 ماي 2003. وغير 
ذلك من املؤشرات الدالة على عدم مطابقة الوضع القانوني للشخص 

في وضعية إعاقة مع وضعه الواقعي.

ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  فريقنا،  طالب  السياق،  هذا  وفي 
املغرب، بإدراج نقطة في جدول أعمال مكتب مجلسنا املوقر، من أجل 

إنجاز ولوجيات خاصة بمجلس املستشارين.

في  التطبيق  واجبة  تبقى  الحقوقية  املقاربة  ننطلق من كون  إننا 
التعامل مع احتياجات األشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات املدنية، 
التي تتبنى همومه اليومية، ونعتبر أن حقوق األشخاص في وضعية إعاقة 
شأنا وطنيا، ينبغي أن تتضافر فيه مجهودات األفراد واألسر واملجتمع 

وكل مؤسسات الدولة ألجل إيالء ملف اإلعاقة املكانة التي يستحقها.

لذا بات من الضروري سن استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة من 
أجل ضمان الحياة الكريمة ومحاربة كافة أشكال التمييز الذي يعاني 
منها األشخاص في وضعية إعاقة. على اعتبار أن حقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة شأنا وطنيا، ينبغي أن تتضافر فيه مجهودات األفراد 
واألسر واملجتمع وكل مؤسسات الدولة ألجل إيالء ملف اإلعاقة املكانة 

التي يستحقها.

X. مشأوع قانون  قم 94.12 املتعلق باملباني اآليلة للسقوط 
وتنظيم عملية التجديد الحضأي.

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي ملناقشة مشروع قانون 
التجديد  للسقوط وتنظيم عملية  اآليلة  باملباني  املتعلق   94.12 رقم 
الحضري، الذي طاملا دعا الفريق إلى أخراجه إلى حيز التطبيق حيث 

سبق له أن وجه في هذا اإلطار عددا كبيرا من األسئلة.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السادة املستشا ون،

تأتي في سياق غياب إطار قانوني  إن أهمية هذا املشروع قانون 
واضح يؤطر هذا املجال، ذلك أن ظاهرة تزايد الدور اآليلة للسقوط، 
أضحت تسير في شكل تصاعدي، وكلنا يعلم األضرار التي تنجم عن هذه 
الظاهرة، من قتل لألرواح وإتالف للممتلكات، فضال عن تال�سي التراث 
املعماري واندثاره، إضافة إلى ثقل العبء املالي لترميمه وإعادة تشييده.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السادة املستشا ون،

إننا ال نشك في األهداف النبيلة التي حذت بالحكومة إلى إخراج 
هذا املشروع قانون إلى حيز الوجود، غير أنه البد من اإلدالء ببعض 
االقتراحات التي نرى في الفريق االستقاللي أنه يتعين عليها األخذ بها من 

أجل تجويده، وتقويته، نذكر منها:

- تيسير عملية الولوج للدعم العمومي لفائدة املتضررين؛

- فتح قنوات التواصل مع املواطنين؛

- تمكينهم من بقع سكنية بديلة في إطار برامج إندماجية؛

- إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري؛

- مراجعة تصاميم التهيئة وعدم االستمرار في التوسيع العمراني باملدن 
بنفس املعايير القديمة؛

- الرفع من قيمة املنحة املمنوحة لساكني هذه الدور؛

- نشر ثقافة الحفاظ على هذه املعالم وصيانتها قبل الوقوع في املحظور؛

- التعاطي مع هذه الظاهرة بنظرة شمولية دون السقوط في االنتقائية؛

هذه بعض املالحظات التي أردنا أن نشارك بها في املناقشة آملين أن 
تجد طريقها إلى التنفيذ.

2. مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة بمناسبة مناقشة 
وتنظيم  للسقوط  اآليلة  باملباني  املتعلق   94.12 رقم  قانون  مشروع 

عمليات التجديد الحضري.

هذا املشروع الذي طاملا حظي بانتظارات فئات مجتمعية عديدة، 
سواء من قاطني األنسجة العتيقة أو الحضرية، السيما بعد توالي حوادث 
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انهيار املباني وأثر ذلك على األرواح واملمتلكات، فضال عن تال�سي وبداية 
اندثار التراث املعماري التاريخي وافتقاده لقيمته التاريخية والحضارية 
واالقتصادية وما يمثله ذلك من ارتفاع العبء املالي للتدخالت العمومية 
خاصة في أحياء السكن غير القانوني والعشوائي. األمر الذي يستوجب، 
املباني  معالجة  تؤطر جهود  قانونية مالئمة،  قواعد  نظرنا، وضع  في 
اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري باملغرب ومعالجة 
االختالالت التي أفرزها تدهور وتراجع املشهد الحضري بفعل تنامي 
ظاهرة البناء اآليل للسقوط وذلك لتفادي حاالت انهيار بعض املباني 
وتفادي اإلضرار باملمتلكات واألرواح. فمن شأن تنظيم عمليات العناية 
باألنسجة الحضرية العتيقة واألحياء القديمة املحافظة على التراث 

املعماري للمدن وتثمين املجاالت الحضرية.

املتدخلين  أدوار جميع  تنظيم  على  املشروع  هذا  يعمل  أن  نأمل 
ووضع حد لتداخل الصالحيات وتحديد املسؤوليات، بما فيها مسؤولية 
مالكي املباني اآليلة للسقوط وإقرار تدابير ملعالجة املباني اآليلة للسقوط 
وتدقيق مسطرة إخبار مالك املباني اآليلة للسقوط أو شاغليها لالضطالع 
بمسؤولياتهم وتحديد اإلجراءات في حال عدم تنفيذ األشغال املقررة أو 
في حالة تعذر معرفة األشخاص املعنيين وتوضيح كيفيات التدخل في 

نطاق مدارات املباني اآليلة للسقوط والتجديد الحضري.

كما نتطلع إلى أن يعمل إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري 
وتأهيل املباني اآليلة للسقوط إلى تجاوز اإلكراهات واملعيقات املالية 
واإلدارية التي تحول دون ترميم أو هدم املباني اآليلة للسقوط أو إعادة 
بنائها على أن تخضع هذه املؤسسة لنفس القواعد التي تخضع لها 
باقي املؤسسات املماثلة من حيث الوصاية والرقابة واإلدارة وقواعد 

التسيير.

باإليجاب على مشروع  وتأسيسا على كل ما سبق، فإننا نصوت 
عمليات  وتنظيم  للسقوط  اآليلة  باملباني  املتعلق   94.12 رقم  قانون 

التجديد الحضري.

 . مداخلة الفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن،

مشروع  مناقشة  في  االشتراكي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يسعني 
وتنظيم عمليات  للسقوط  اآليلة  باملباني  يتعلق   94.12 رقم  القانون 

التجديد الحضري.

ويأتي هذا املشروع في وقت تكشف فيه اإلحصائيات الرسمية عن 
وجود أزيد من 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط، معظمها بالدار 

البيضاء، فاس، الرباط، تطوان وطنجة.

ملف  جعل  إلى  جميعا  مدعوون  فإننا  املعطيات،  هذه  وأمام 

الدور اآليلة للسقوط من األولويات التي تتطلب تدخال شامال وعاجال 
للحيلولة دون وقوع كوارث وضحايا جدد – ال قدر هللا – وتسطير 
برامج واستراتيجيات بعيدة املدى تعالج خطر االنهيارات املتتالية التي 
شهدتها بعض مدن اململكة وإخراج هذا املوضوع من نطاق املناقشة 

االنتخابوية وجعله ورشا وطنيا بمقاربات تحقق أهداف هذا املشروع.

لذلك فإننا نعتبر في الفريق االشتراكي أن هذا املشروع يمكن أن 
اجتماعية،  بوضعية  يرتبط  قانوني  فراغ  لسد  تحول  نقطة  يشكل 
مقاربة  ولتفعيل  املغربي  العمراني  النسيج  بحكم  نفسها  فرضت 
املباني  انهيار  ظاهرة  ومعالجة  واملمتلكات  األرواح  لحماية  استباقية 
املسؤوليات وتوضيح  تحديد  العتيقة وخارجها وعبر  األنسجة  داخل 
الصالحيات وتبسيط املساطر وضمان عيش كريم للفئات املستهدفة 

عبر تحسين ظروف العيش.

الجميع  وعي  أهمية  االشتراكي  الفريق  في  نسجل  أن  البد  لذلك، 
بخطورة ظاهرة الدور اآليلة للسقوط واالنهيار والحرص على ضرورة 
معالجة جميع اإلشكاالت وبشكل فوري وتعبئة الجميع. وهذه مناسبة 
كذلك لنؤكد في فريقنا على أهمية إعادة النظر في األولويات املرتبطة 
بالسكن ألن األمر يتعلق بعشرات اآلالف من األسر التي تعيش في ظروف 
جراء السكن العشوائي أو الصفيحي وهو في حد ذاته خطر كبير يواجه 

بالدنا.

7. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
 94.12 القانون رقم  مناقشة مشروع  بمناسبة  املستشارين  بمجلس 
يتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، كما 
ال تفوتني الفرصة دون تقديم الشكر الجزيل للسيد الوزير املحترم على 
العرض القيم الذي تم تقديمه أمام أنظار لجنة الداخلية والجماعات 

الترابية والبنيات األساسية بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

إن إشكالية املباني املهددة باالنهيار هي إشكالية بالغة التعقيد مرتبط 
بعدة عوامل، أهمها يرتبط بغياب الصيانة أو ضعفها والعناية املتواصلة 
بالبنايات، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى تدهور أوضاع املساكن، والعامل 
الثاني يتعلق بطريقة استعمال البناية والكثافة املتجاوزة املتواجدة 
باملدن العتيقة، وفي بعض األحيان الشعبية، أما العامل اآلخر فيرتبط 
بعدم احترام القواعد األساسية في البناء أو تشييد البنايات في أماكن 
غير صالحة، وما يفاقم من تأثير هذا العامل هو انتشار ظاهرة البناء غير 

القانوني.
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ذات  القطاعات  املجهودات من طرف  تكاثف  يقت�سي  الذي  األمر 
الصلة باملوضوع للحد من توالد البناء العشوائي، الذي ال يحترم الضوابط 

القانونية بسبب تماطل السلطات وتف�سي الرشوة واملحسوبية.

السيد الأئيس،

يأتي مشروع هذا القانون من أجل تنزيله بما يتناسب مع خصوصيات 
صندوق  خلق  على  القانون  مشروع  ينص  كما  العالقة،  اإلشكاليات 
املستوى  وعلى  امللف.  بهذا  الخاصة  التدخالت  لتمويل  مخصص 
املؤسساتي بادرت الوزارة في اطار نفس مشروع القانون باقتراح خلق 

مؤسسة متخصصة في معالجة البنايات اآليلة للسقوط.

إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ننوه بما قامت به الحكومة من 
مجهودات في هذا الصدد، إال أنه يبقى الواقع هو األساس، حيث أنه عند 
كل حادث انهيار بيت أو عمارة سكنية تتجه أصابع االتهام الى السلطات 
املحلية واملجالس املنتخبة بالخصوص باعتبارهما املسؤولين املباشرين 

امام الساكنة عن الحد من تهديدات األمن العام املحلي.

السيد الأئيس،

باملباني  يتعلق   94.12 رقم  القانون  إيجابيات مشروع  بالرغم من 
اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، إال انه يبقى االشكال 
املطروح في هذا الصدد هو تعدد املتدخلين )وزارة السكنى والتعمير 
وسياسة املدينة، وزارة الداخلية والجماعات املحلية والوكاالت الحضرية( 

باإلضافة الى تعقيدات املساطر القانونية.

وفي األخير فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ما نود التأكيد عليه هو 
أن اإلشكالية كبيرة واملقاربة الحالية عاجزة عن التعامل معها، إذ البد من 
مقاربة شمولية، والبد من اتخاذ إجراءات جذرية من خالل نهج سياسة 
مندمجة ترتكز على تحميل مالكي العقارات مسؤولية صيانتها وتوفير 
إطار للتدخل للمعالجة الشمولية لألنسجة املتدهورة في سياق املقاربة 
االستباقية والوقائية والشمولية، مع مراعاة أن املدن العتيقة تعتبر تراثا 
تاريخيا، وبدون ذلك فإن إشكالية الدور اآليلة للسقوط ستتفاقم، وهذا 
ما سيجعلنا نثمن هذا املشروع الذي سيحد من هذه الظاهرة التي يذهب 
ضحيتها في العديد من الحوادث أبرياء، لم تتوفر لديهم أدنى شروط 

للحصول على سكن آمن خصوص باألحياء واملدن العتيقة.

ولهذا، سنصوت باإليجاب على نص املشروع.

والسالم.

XI. مشأوع قانون  قم 106.12 القا�سي بتغيير وتتميم القانون 
 قم 18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقا ات املبنية

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يسرني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي ملناقشة املشروع املشار 
إليه أعاله، ألبسط أهم األفكار التي وردت في املشروع.

بداية أسجل، باسم الفريق االستقاللي، أننا مع هذا املشروع، الذي 
جاء ليقوي ويحمي امللكية املشتركة، وال تفوتني الفرصة، في هذه املناسبة، 
ألشير أن حزب االستقالل كان وال يزال وسيظل مع حصول كل مغربي على 

سكن الئق يحقق له كرامته ويحفظها.

إن هذا املشروع يأتي في ظل ارتفاع وتنامي اإلقبال على السكن في إطار 
ظروف نمط عيش جديد لم يعهده املغاربة من قبل، حيث إنهم تعودوا 
على العيش في سكن منفرد، غير أن الظروف الخالية املتجلية في ندرة 
املساحات العقارية املخصصة للسكن أملت على املواطنين، وبخاصة 
النمط  هذا  مع  التكيف  املحدود،  الدخل  وذات  املتوسطة  الطبقات 
الجديد من السكن. ولتقنينه كان من الضروري التفكير في خلق إطار 
قانوني ينظمه ويؤطره، والذي بإمكانه أن يعطي مضمونا قويا للملكية 
املشتركة، نظرا لتحول طبيعة السكن في املغرب، كما سبق وأن أشرت 
في مستهل املداخلة، والبد من اإلشارة إلى كون هذا املشروع جاء ليغطي 
فراغا وينمي ثقافة امللك املشترك، حيث نادرا ما نجد مالكا ال يعانون من 

إشكالية التدبير.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السادة املستشا ون،

إن مشروع القانون الذي نحن بصدد دراسته أتى بإيجابيات نشير إلى 
البعض منها:

- ضبط حقوق والتزام املالكين؛

- تأسيس الحكامة في التسيير؛

- لزوم إطالع املشتري على نظام امللكية؛

- تفويت حق التعلية للغير؛

- إبراز حق األفضلية وتميزه عن حق الشفعة.

وإلى جانب هذه اإليجابيات هناك إشكاالت جاء القانون ليجد لها 
حلوال منها:

- عدم أداء املساهمات املتعلقة بصيانة األجزاء املشتركة؛

- حل حق األفضلية التي تتم بصفة تعسفية.

2. مداخلة مشتركة لفأ ق األصالة واملعاصأة والفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس،
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السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

الدراسة  بمناسبة  املعارضة  فرق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
والتصويت على مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 

18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية.

واسمحوا لي أن أؤكد بداية، وقبل الخوض في مضامين مشروع 
أننا وبقدر تجاوبنا مع مضامين  اليوم،  أنظارنا  قانون املعروض على 
ومستجدات هذا املشروع قانون، بقدر ما نعيب على الحكومة منهجيتها 
في التعامل مع التعديالت التي تقدمنا بها حرصا منا على تجويد وتحيين 

املنظومة القانونية املؤطرة للملكية املشتركة.

نفس املؤاخذات تنصرف على مجموعة من النصوص القانونية 
التي دأبت الحكومة على تغييبها للمقاربة التشاركية أثناء إحالتها لهذه 
النصوص على اللجان املختصة قصد الدراسة والتصويت، حتى ولو 

تعلق األمر بمبادرات تشريعية تقت�سي التشارك والتفاعل اإليجابي.

مع األسف، المسنا في فرق املعارضة مرات عديدة هذا األسلوب 
املنافي ملبدأ الديمقراطية التشاركية وملنطق التنسيق والتشاور، ولم 
نجد سوى اإلمعان في االحتكام إلى منطق األغلبية العددية، حتى لو 
تعلق األمر بتعديالت جوهرية من شأنها إغناء النص القانوني وسن 

تشريعات في مستوى اللحظة الراهنة.

إن الحكومة اليوم مدعوة إلى أن تعيد النظر في آليات اشتغالها 
وفي عالقات التكامل والتعاون مع املؤسسة التشريعية باعتبارها فاعال 

رئيسيا في املجال التشريعي.

السيد الأئيس،

امللكية  نظام  بحكامة  االرتقاء  تروم  تشريعية  مبادرة  أمام  نحن 
ثقافية،  السوسيو-  التحوالت  ومواكبة  املبنية،  للعقارات  املشتركة 
هذه التحوالت التي أفرزت إقباال متزايدا على امللك املشترك، وفرضت 
نمطا جديدا لتملك العقار، مما استوجب معه معالجة كل النقائص 
التنزيل  مستوى  على  املشتركة  امللكية  نظام  الزمت  التي  واالختالالت 
العملي لعدة اعتبارات منها باألساس قصور النصوص القانونية عن 
اإلجابة على كل اإلشكاليات املطروحة لتدقيق حقوق والتزامات املالك 
املشتركين، املالية واإلدارية في الحاالت العادية وفي حاالت التنازع، فضال 
عن غياب ثقافة امللك املشترك مما كان لزاما إصالح وتحيين املنظومة 

القانونية املؤطرة لنظام امللكية املشتركة.

فواقع حال أغلب البنايات املعدة للملك املشترك يطرح ملحاحية 
واستعجالية سن تشريع يواكب مجموع التحوالت السوسيو- ثقافية 

ويجيب على االنتظارات املجتمعية في هذا الشأن.

واعتبارا ألهمية هذا املشروع في اإلجابة على مختلف اإلشكاالت 
التي  االختالالت  مختلف  وتجاوز  التطبيق  مستوى  على  املطروحة 

الزمت قانون 18.00 للملكية املشتركة للعقارات املبنية، فإننا نصوت 
باإليجاب على مشروع قانون املعروض على أنظارنا.

 . مداخلة فأ ق التجمع الوطني لألحأا :

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ملناقشة هذا 
املشروع الذي كنا ننتظره منذ مدة، ذلك أن نظام امللكية املشتركة 
أصبح يطرح العديد من اإلشكاليات الكبرى املرتبطة أساسا بعمليات 
الصيانة والنظافة وعالقة هذا النظام الذي فرض نفسه، منها الحقوق 
العينية األخرى املرتبطة بحق االستعمال واالستغالل والهبة والصدقة 

وغيرها.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

لقد قمنا داخل اللجنة املختصة بتقديم مجموعة من التعديالت 
على هذا املشروع في إطار األغلبية، تعديالت اعترفت الحكومة بوجاهتها 
خصوصا تلك املتعلقة بتغيير الوعاء العقاري املرتبط بهذا البناء، لذلك 
النظر في هذا  اليوم إعادة  البد أن نؤكد أن املستقبل يفرض علينا 
القانون، على اعتبار أن التجربة فرضت أن امللكية املشتركة لم يسبق لها 
أن بنيت على عقار غير محفظ، كما أن الحقوق العينية األخرى معزولة 
عن هذا املشروع القانون، حيث تفرض الضوابط القانونية املعمول بها 
مالءمته مع مدونة الحقوق العينية، إذ اقتصرت في هذا املشروع على 
البعض منها. ال�سيء الذي حاولنا معالجته من خالل التعديالت املقدمة 
في املوضوع، والتي سحبناها انسجاما مع موقعنا داخل األغلبية ونزوال 
عند رغبة السيد وزير السكنى وسياسة املدينة الذي وعدنا بدراسة 

هذه املقترحات مستقبال.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

ومن منطلق انتمائنا لألغلبية الحكومية، وحيث إن هذا املشروع 
القانون سيعالج بعض االختالالت التي يعرفها نظام امللكية املشتركة، 

فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار سنصوت عليه باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

7. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

بسم هللا الأحمن الأحيم.
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السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة في الجلسة العامة باسم فريق االتحاد 
املغربي للشغل بمجلس املستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 املتعلق بنظام امللكية 
املشتركة للعقارات املبنية، كما ال تفوتني الفرصة دون تقديم الشكر 
الجزيل للسيد الوزير املحترم على العرض القيم الذي تم بسط خطوطه 

العريضة أمام أنظار الجلسة العامة بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

يأتي مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 
املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية لتدقيق حقوق والتزامات 
املالك املشتركين وضبط مساطر املنازعات املتعلقة بامللكية املشتركة. 
كما يرمي إلى تجاوز االختالالت القانونية والتدبيرية واملالية التي تعاني منها 
العقارات الخاضعة لنظام امللكية املشترك، إضافة إلى معالجة اإلشكاالت 
املترتبة عن ضعف آليات تعهد وصيانة البنايات الخاضعة لنظام امللكية 
املشتركة وعدم نجاعة الوسائل القانونية الجاري بها العمل في حمل 
املالك املشتركين على الوفاء بالتزاماتهم وقصور املفهوم التقليدي للملكية 
املشتركة عن استيعاب األنماط الجديدة للسكن الجماعي وغيرها من 

اإلجراءات والتدابير األخرى.

السيد الأئيس،

رغم إيجابيات مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 
18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية، إال أن إحداث 
حساب احتياطي لتغطية املصاريف غير العادية أو الطارئة يهدف إلى تعزيز 
مسلسل إثقال كاهل املالك املشتركين في االتحاد بتحمالت مالية إضافية 
ومرهقة ستزيد من تأزيم األوضاع االجتماعية، السيما للطبقات الفقيرة 
واملتوسطة التي الزالت تكتوي بنار القرارات الحكومية الالشعبية، علما أن 

القانون 18.00 موضوع التعديل لم يجد بعد طريقه إلى التطبيق.

وفي األخير، وانسجاما مع موقفنا داخل اللجنة البرملانية املختصة أثناء 
مناقشة مشروع رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 املتعلق 
بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية، فإننا نصوت على مشروع هذا 

القانون باإليجاب.

والسالم.

االستشفائية  باملأاكز  املتعلق   70.13 قانون  قم  مشأوع   .XII
الجامعية.

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
بمجلس املستشارين لبسط وجهة نظرنا في مناقشة مشروع قانون رقم 

.)CHU( 70.13 املتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية

املالحظات  تقديم بعض  بداية  املشروع يستلزم  مناقشة هذا  إن 
املتعلقة بالصحة في بالدنا على ضوء الحقوق العاملية والدستور املغربي، 
فكما نعلم جميعا فإن الحق في الصحة حق منصوص عليه في العديد 
من املواثيق الدولية منها دستور منظمة الصحة العاملية واملادة 12 من 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
وعلى الصعيد الوطني فإن التزام املغرب باالنضمام إلى إعالن األلفية 
األهداف  بلوغ  من  تمكنه  استراتيجيات  يتبنى  جعله  املتحدة  لألمم 
الثمانية للتنمية الى غاية السنة املاضية وثالثة من هذه الحقوق كانت 
تتعلق بالصحة )الهدف 4: تقليل وفيات األطفال، الهدف 5: تحسين 
الصحة النفسية، الهدف 6: مكافحة فيروس نقص املناعة املكتسبة/
األيدز واملالريا وغيرهما من األمراض(، كما أن دستور 2011 نص صراحة 
على الصحة كحق، فالوثيقة الدستورية تعترف بسبعة حقوق ترتبط 
بالصحة، هي الحق في الحياة )الفصل 20(، الحق في السالمة وفي حماية 
الصحة )الفصل 21(، الحق في العالج وفي بيئة سليمة وفي التغطية 
الصحية )الفصل 31 (، الحق في الصحة بالنسبة لألشخاص والفئات 
من ذوي االحتياجات الخاصة )الفصل 34( والحق في الولوج إلى عالجات 

ذات جودة وفي االستمرارية في أداء الخدمات )الفصل 154(.

وعالقة بهذا الحق، تندرج املؤسسات االستشفائية الجامعية، التي 
نريدها مساهمة في تجاوز العوائق التي تواجه الخريطة الصحية باملغرب 
ومدى تكييفها مع مقتضيات التنزيل الجديد للجهوية املوسعة ومنخرطة 
في تنزيل استراتجية العشر السنوات املقبلة التي تمتد إلى سنة 2025 
وقادرة على تجاوز مختلف العوائق التي تعانيها هذه املؤسسات خاصة 
املتعلقة باملوارد البشرية ومشكل الصيانة التي أصبحت تنزف ميزانية 
املؤسسات مع غياب الخبرة الكافية ملعالجة مختلف األعطاب التي تواجه 

املعدات البيوطبية.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

إننا في الفريق االستقاللي نسجل أن املراكز االستشفائية الجامعية 
باملغرب، من خالل الدور الهام الذي منح لها من خالل اضطالعها بمهام 
جسام، سواء تعلق األمر في مجال العالجات أو في مجال التكوين أو في 
مجال البحث العلمي والخبرة واالبتكار أو في مجال الصحة العمومية، 
فإنها تواجه مجموعة من الظواهر التي تؤثر على أدوارها التنموية من 
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قبيل: ظاهرة االكتظاظ اليومي، فبفعل غياب خدمات املستشفيات 
اإلقليمية العمومية في بعض الجهات، التي أصبحت تعيش خصاصا 
مهوال في املوارد البشرية، حيث نسجل أن هذه املؤسسات اإلقليمية 
باإلضافة  االستشفائية،  املراكز  إلى  مرضاها  مختلف  توجه  ما  غالبا 
ما  غالبا  والتي  البيوطبية،  املعدات  ملختلف  املتالحقة  األعطاب  إلى 
يتم استيرادها من الخارج في غياب صناعة محلية، مع غياب تقنيين 
متخصصين في صيانتها وإصالحها، ألن مختلف معاهد التكوين في املهن 
الطبية وشبه الطبية باململكة لم تستطع تكوين تقنيين متخصصين 
ملواجهة أعطاب أجهزة املؤسسات االستشفائية وغيرها، مما يدعونا إلى 
التنبيه إلى ضرورة االهتمام بهذا الصنف من التكوين بخلق شراكات مع 

معاهد التكوين املنهي أو بإلزام املراكز الخاصة بإحداث هذه الشعب.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

إننا ونحن نناقش هذا املشروع في الجلسة العامة نسجل بكثير من 
االرتياح التعديالت التي تمت املصادقة عليها داخل اللجنة، خصوصا 
ما يتعلق باملادة 5 التي سعت إلى تحقيق نوع من التوازن بين مختلف 
املتدخلين في تدبير املؤسسات االستشفائية الجامعية داخل مجالس 
إدارتها وضمان تمثيل النقابات املهنية األكثر تمثيلية واملمرضين. كما 
ننوه باملقتضيات التي تضمن شفافية التدبير، سواء في شقه اإلداري أو 
املالي، مما سيساهم–ال محالة–في نجاعة هذه املؤسسات وجعلها أكثر 
عطاء لخدمة املواطنين واملواطنات لتكريس ممارسة الحق في الصحة 
في  املناصفة  مبدأ  على  التشديد  ويبقى  لضمانه،  جميعا  نسعى  كما 
تشكيل لجنة التسيير من أهم اللمسات التي جاءت بها تعديالت مجلس 
الثانية  القراءة  بها وتدعيمها خالل  التشبث  التي يجب  املستشارين، 

بمجلس النواب.

وال يفوتنا، ونحن في هذه اللحظة الفارقة لهذه املؤسسات، أن ننبه 
إلى ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص عند تنفيذ املادة 12 من هذا 
الوالءات  بعيدا عن منطق  املركز،  بتعيين مدير  واملتعلقة  املشروع، 
أو االنتماءات كما حدث في تعيينات سابقة في مهام أخرى، بل يجب 
املسؤولية  وربط  واملردودية  والنجاعة  الكفاءة  منطق  يحكمها  أن 

باملحاسبة.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، وعلى عادتنا، كلما 
الذي  بالدور  منا  واقتناعا  واملواطنين،  الوطن  بمصلحة  األمر  تعلق 
في  نجاعة  من  الجامعية  االستشفائية  املؤسسات  تنظيم  سيلعبه 
التسيير وحكامة في التدبير وشفافية مالية، وتماشيا مع روح التعاون 

والتكامل التي سادت خالل مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة، 
فإننا سنصوت باإليجاب على مشروع القانون 70.13 املتعلق باملراكز 

االستشفائية الجامعية.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

2. مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع 
باملراكز االستشفائية الجامعية، هذا املشروع  70.13 املتعلق  قانون 
الذي يأتي في إطار التحوالت والديناميات التي عرفتها مجاالت عديدة، 
ومن البديهي أن ينخرط هذا القطاع في مجمل هذه التوجهات، وعلى 
رأسها املستجدات التي حملتها الوثيقة الدستورية ونصها على ضمان 

حقوق املواطنين في الصحة.

إننا وبقدر تفاعلنا اإليجابي مع كل املقتضيات املتضمنة في مشروع 
يتعلق  ما  سواء  اليوم،  أنظارنا  على  املعروض   70.13 رقم  قانون 
بالعالجات، التكوين، البحث والخبرة واالبتكار ثم الصحة العمومية، 
إخراج مجموعة  في  مبرر  الغير  تأخرها  الحكومة  على  نعيب  ما  بقدر 
من النصوص التشريعية ومن ضمنها هذا املشروع الذي نحن بصدد 

مناقشته.

إننا نأمل من هذا املشروع قانون أن يعمل على تجويد العرض 
الصحي والرفع من وثيرة إنجاز املراكز االستشفائية الجامعية، اعتبارا 
لدورها املعتبر في تقديم خدمات طبية في مستوى تطلعات فئات وشرائح 

عديدة من املواطنين.

السيد الأئيس،

لم يعد مقبوال اليوم االستمرار في نهج سياسات عمومية تكرس 
الحيف وتعمق الهوة والتفاوتات املجالية، السيما في قطاع اجتماعي 
بامتياز يمس فئات عريضة من املواطنين يصبون إلى خدمات طبية 
االجتماعية  سياساتها  حول  اليوم  الحكومة  يسائل  ما  وهو  الئقة، 

وتقديرها ملفهوم الزمن ولكل الفرص املهدورة.

نحن اليوم أمام مبادرة تشريعية سيكون لها–ال محالة–دور كبير 
في تقوية وتعزيز الترسانة القانونية ملجال في غاية األهمية، من خالل 
التنصيص على إحداث مراكز استشفائية جامعية على امتداد جهات 
اململكة، األمر الذي يستدعي، من وجهة نظرنا، توفير املوارد البشرية 
الغايات  كل  تحقيق  أجل  من  الورش  هذا  إلنجاح  واملؤهلة  الالزمة 

واملقاصد املرجوة من وراء هذه املقتضيات التشريعية.

وختاما، نؤكد في فريق األصالة واملعاصرة تجاوبنا وتفاعلنا مع كل 
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املستجدات التي حملها مشروع القانون املعروض على أنظارنا اليوم.

 . مداخلة فأ ق االتحاد العام ملقاوالت املغأب:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

نص دستور اململكة الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 على "الحق 
وكرس   ،)22 )الفصل  لألشخاص"  واملعنوية  الجسدية  السالمة  في 
مسؤولية الدولة في حماية هذا الحق. كما حمل الدولة واملؤسسات 
العمومية والجماعات الترابية، مسؤولية "تعبئة كل الوسائل املتاحة 
املساواة،  قدم  على  واملواطنات،  املواطنين  استفادة  أسباب  لتيسير 
من الحق في العالج والعناية الصحية والحماية االجتماعية والتغطية 
الصحية، والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة" )الفصل 

.)31

كما أن املغرب ملتزم أمام املنتظم الدولي بتحقيق أهداف األلفية 
للتنمية، وخاصة تلك املتعلقة بتوفير الخدمات الصحية للجميع دون 
وتجسيدا  اإلنسان  حقوق  من  حقا  باعتبارها  استثناء  وال  تمييز  أي 
لقيم التضامن املجتمعي والتكافل اإلنساني. كما أن املغرب ملتزم في 
نفس اإلطار بتسريع وتيرة الخفض من وفيات األمهات واملواليد الجدد 
من  والوقاية  األولوية  ذات  بالجهات  الخامسة  سن  دون  واألطفال 
األمراض املعدية وعالج املصابين بها وتقليص الفوارق املجالية من أجل 
الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، وذلك بتوسيع العرض الصحي 
داخل الوسط الحضري، وخاصة باملناطق القروية التي تعاني من نقص 

كبير في جودة العالجات ونقص مقلق في املوارد البشرية.

وبالتالي فالحكومة مطالبة بـ:

تفعيل الحق الدستوري في الولوج إلى العالجات والرعاية الصحية؛

التفعيل األمثل لنظام املساعدة الطبية وضمانا لالستفادة الواسعة 
للفئات املعوزة وضمان تغطية صحية شاملة؛

وضع نظام صحي ناجع ومتوازن يضمن العدالة واإلنصاف في املجال 
الصحي ويقلص تكلفة العالج؛

تنويع العرض الصحي وتطوير أساليب تمويل وتسيير املؤسسات 
املؤسسات  تقريب  بهدف  الصحية،  الخريطة  وتوسيع  العالجية 
والخدمات الصحية من املواطنين، من أجل ضمان حق ولوج العالج 

والدواء للجميع؛

تحسين نوعية الخدمات الطبية التي توفرها املستشفيات، سواء 
العمومية أو الخاصة؛

واألهم من ذلك، إحداث مراكز استشفائية جامعية جديدة نظرا 
للدور الذي تؤديه هذه املراكز في تكوين األطباء وتطوير العرض الطبي.

كما أغتنم هذه املناسبة إلثارة إشكالية تأهيل املوارد البشرية، إذ 
نالحظ تفاقم أزمة الخصاص في املوارد البشرية ووجود نقص مهول في 
األطر الصحية، ففي بلد يتجاوز عدد سكانه 35 مليون نسمة ال يتجاوز 
عدد الساهرين على الصحة العمومية فيه 50 ألف موظف، حيث ال 
يتجاوز عدد األطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة، و10 ممرضين لكل 
10 ألف نسمة، وهو ما جعل منظمة الصحة العاملية تصنف املغرب 
من بين الدول التي تعاني نقصا حادا في املوارد البشرية. فضال عن 
توزيع األطباء واملمرضين والقابالت بشكل ال يراعي حاجة املواطنات 
واملواطنين، وتمركز املوارد البشرية في املدن الرئيسية وضعف تغطية 
الكثافة  مع  مقارنة  األطباء  نسبة  بين  تباين  وجود  وأيضا  القرى، 

السكانية سواء الذين يمارسون في القطاع الخاص أو العام.

أما بالنسبة لتمويل النظام الصحي العمومي، فالبد من التأكيد على 
ضعف امليزانية السنوية املخصصة لقطاع الصحة، باعتبار الحاجيات 
واالنتظارات واملخططات الصحية، إذ لن تمكن امليزانية املرصودة من 
تحقيق مخطط الوزارة الرامي إلى إصالح منظومة الصحة، خصوصا 
في ظل ارتفاع تكاليف العالج، إذ ال يتجاوز التمويل العمومي لوزارة 

الصحة 5 % من ميزانية الدولة.

لذا، على الحكومة أن تحترم معايير بناء نظام صحي عالي الجودة 
على  والقدرة  والفعالية  واإلنصاف  والشمولية  بالعمومية  يتسم 

االستجابة لحاجيات طالبي العالج، مع:

- ضمان سهولة الولوج إلى الخدمات والرعاية الصحية؛

- معالجة الفوارق في توزيع املوارد الصحية؛

ومواكبة  الصحي،  القطاع  في  للعاملين  املستمر  التكوين  توفير   -
املستجدات في امليدان الطبي؛

- تقليص الهوة بين املراكز الكبرى واملناطق املهمشة؛

- توفير املزيد من الفرص للمواطنين في الحصول على العالجات املطلوبة؛

- خلق لجنة عليا للجودة لتقييم أداء املستشفيات واملراكز الصحية 
ووضع نظام ومعايير للتقييم على أسس علمية لكل مؤسسة صحية 
ونوعيتها وتخصصها وبما يتناسب وسعتها السريرية وحجم الخدمات 

املقدمة منها؛

- مراقبة مؤسسات العالج ومختبرات التحاليل والتشخيص بالقطاعين 
العام والخاص؛

- تخفيض جزء من التكاليف التي تتحملها األسر في تمويل الصحة، 
باإلضافة إلى تطوير سياسة القرب في مجال املستعجالت االستشفائية 

وما قبل االستشفائية.

ونتمنى أن يسهم هذا القانون الذي صوتنا عليه باإلجماع داخل 
اللجنة في تقوية دور املراكز االستشفائية الجامعية في مجال تقديم 
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والشبه  الطبي  التكوين  مجال  ودعم  واملتخصصة  العامة  العالجات 
العلمي  البحث  وتكريس  املجال  هذا  في  التطورات  ومواكبة  الطبي 
واالبتكار في أعمال الصحة العمومية وتأطير عمل هذه املراكز وتعزيز 

مكانتها داخل املنظومة الصحية.

7. مداخلة الفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن،

يشرفني التدخل باسم الفريق االشتراكي في مناقشة مشروع قانون 
رقم 70.13 بشأن إحداث املراكز االستشفائية الجامعية. هذا املشروع 
الذي يهدف إلى تقوية الترسانة القانونية في امليدان الصحي وملا له من 
التكوين وبالنظر كذلك  العلمي ومجال  البحث  تدعيم كذلك مليدان 
إلى املساهمة املباشرة في تقريب الخدمات الصحية من املواطنين في 
إطارها الجهوي، وهو األمر الذي يساير تنزيل ورش الجهوية املوسعة وما 
يقتضيه من تعزيز البنيات التحتية من مؤسسات ومرافق استشفائية 
االختصاصات  من  مجموعة  تخويلها  مع  وأكاديمي  جامعي  بعد  ذات 
واملهام، سواء تعلق األمر بعرض العالجات وتقديم الخدمات الصحية 
لفائدة املواطنين أو التكوين لفائدة األطر الطبية وشبه الطبية أو تقوية 
مجاالت البحث واالبتكار، فضال عن دورها في إرساء دعائم املنظومة 
الصحية الوطنية في أفق الوصول إلى تعميم الخدمات الصحية قائمة 

على مبدأ التوازن والتكافؤ بين جميع الجهات واألقاليم.

لذلك، فواقع األعطاب البنيوية التي يتخبط فيها القطاع الصحي 
السياسات  في  النظر  إعادة  فقط  ليس  جميعا  منا  يتطلب  باملغرب 
الحكومية املرتبطة بالقطاع ولكن أيضا في بلورة رؤية وفلسفة للسياسة 
الصحية في إطار مقاربة شمولية تعتمد على أرضية محددة لالختيارات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة يكون هدفها األسمى هو 

تحقيق العدالة صحية.

السيد الأئيس،

إن إنجاح هذا املشروع رهين بالدرجة األولى بحسن تدبير منظومة 
املوارد البشرية الصحية، وذلك عبر تحفيزها وتكوينها وتحسين وضعيتها 
املالية واإلدارية ومراعاة ظروف العمل، ألن تأهيل هده الفئات سيكون 

له انعكاس ايجابي على تقديم الخدمات في لشكل أفضل.

إن آليات الضبط واملراقبة والتسيير التي جاء بها املشروع والتي 
رغم تجديد وتحيين أدوارها تبقى غير كافية في نظرنا لتطوير أداء هده 
لشروط  وغير ضامنة  كافية  غير  اآلليات  هذه  إن  املؤسسات، حيث 
الحكامة، فالهيكلة والتشكيلة املعتمدة في املجلس اإلداري اقتصرت 
على عدد محدود ملمثلي األساتذة الباحثين الدين يعرف الجميع دورهم 

الفعال في تسيير هده املؤسسات.

وفيما يتعلق بمجال العالجات فإن املشكل يتمثل أساسا في عدم 
احترام التراتبية في تقديمها وفي الخلط بين املزاولة والبحث والتأطير. 
كما أنه بات من الضروري توضيح العالقة بين هده املراكز وغيرها من 

املؤسسات الصحية وتحديد أوجه التقاطع مع القطاع الخاص.

وفيما بتعلق بمجال التكوين فإن هذا الجانب يعرف عدة مشاكل 
طبيب،   3300 تكوين  برنامج  وضعه  الذي  باإلكراه  أساسا  مرتبطة 
والذي فرض على املستشفيات الجامعية تسجيل عدد من الطلبة أكبر 
من طاقتها االستيعابية، لذلك من املفروض اعتماد مبدأ التكافؤ بين 
العرض والطلب في مجال التكوين على أال يفوق عدد الطلبة الطاقة 

االستيعابية لهاته املراكز.

و في األخير، نريد أن نثير انتباهكم، السيد الوزير، أنه بقدر ما يحتاج 
قطاع الصحة إلى املزيد من النصوص القانونية املؤطرة واملنظمة لهدا 
القطاع بقدر ما يتطلب ضرورة تفعيلها على أرض الواقع وبالسرعة 
املطلوبة ألن املواطن املغربي في حاجة إلى مراكز ومؤسسات استشفائية 
مواطنة، خاصة إذا علمنا أن الكثير من املستفيدين من نظام راميد ال 
زالوا يعانون من غالء تكلفة العالج وطول مدة االنتظار من أجل أخد 

موعد فقط.

5. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
 70.13 القانون رقم  مناقشة مشروع  بمناسبة  املستشارين  بمجلس 
دون  الفرصة  تفوتني  ال  كما  الجامعية،  االستشفائية  باملراكز  يتعلق 
تقديم الشكر الجزيل للسيد الوزير املحترم على العرض القيم الذي 
والبنيات  الترابية  الداخلية والجماعات  أنظار لجنة  أمام  تقديمه  تم 

األساسية بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

العلمية  التطورات واملستجدات  إلى مواكبة  هذا املشروع يهدف 
الجامعية،  االستشفائية  املراكز  تدخل  بمجاالت  املتعلقة  والتدبيرية 
وذلك في إطار الجهود املبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة باململكة 

وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة املواطنات واملواطنين.

كما وأن أحكام هذا املشروع تتمحور حول مجموعة من املواضيع، 
تتعلق أساسا بتسمية تلك املراكز ب "املراكز االستشفائية الجامعية" 
األسنان  طب  وفي  والصيدلي  الطبي  التكوين  في  الفعال  دورها  إلبراز 
وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي، وكذلك مراجعة وتفصيل 
مهام هذه املراكز ومراجعة تركيبة مجالسها اإلدارية، حيث تم حذف 
مباشرة  عالقة  لها  ليست  التي  الوزارية  القطاعات  بعض  عضوية 
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وشبه  اإلداريين  املستخدمين  ممثلي  وإضافة  املراكز،  هذه  بأنشطة 
الطبيين والتقنيين العاملين بها، إلى جانب ممثلي األساتذة الباحثين 
في الطب والصيدلة وطب األسنان املمثلين وفقا للقانون الحالي، وكذا 
حول مراجعة اختصاصات املجالس اإلدارية لهذه املراكز وتوسيعها لكي 
تشمل بعض املجاالت غير املنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

كما وأن هذا املشروع ينص على مراجعة تسمية مجلس التسيير 
وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله وتغيير شروط تعيين 
املسؤولين عن املراكز االستشفائية واملؤسسات االستشفائية والعالجية 
في  التعيين  مجال  في  الجديدين  والتنظيم  للتشريع  وفقا  لها  املكونة 

املناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤالء املسؤولين.

السيد الأئيس،

إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ننوه بما قامت به الحكومة من 
مجهودات في هذا الصدد، إال أنه البد من التذكير بأن املستشفيات 
املغربية تعيش كثيرا من الصعوبات تتمثل في وجود خصاص مهول على 
مستوى املوارد البشرية، خاصة املوارد البشرية املختصة في مجاالت 
طبية معينة، وغياب استراتيجية واضحة في مجال التكوين األسا�سي 
الكافية،  البشرية  املوارد  توفير  دون  يحول  مما  واملمرضين،  لألطباء 
مشيرا إلى أن العلوم الطبية والتمريضية من العلوم املتطورة واملتغيرة 
مجال  في  الفعالة  واالستراتيجية  الدائمة  املواكبة  تستلزم  باستمرار 
التكوين املستمر، تراجع السياسة الصحية عن أولوية الرعاية الصحية 
وتيسير الولوج إلى العالجات بالنسبة إلى الفئات األكثر هشاشة وسكان 
العالم القروي، خاصة في ما يتعلق بصحة األم والطفل والوقاية، عالوة 
الطبية األساسية وضعف  في األدوية واللوازم  الكبير  على الخصاص 
وذوي  املعوزين  للمواطنين  مستمرة  معاناة  مع  االستعجالي،  الطب 
يتوفرون على بطاقة  الذين ال  العالج خاصة  لولوج  الدخل املحدود 
الراميد. وبالتالي فإن النقائص التي تعاني منها املستشفيات املغربية، 
ترجع باألساس الى سوء التسيير والتدبير وهدر املال العام وغياب األدوية 
واملستلزمات الطبية الضرورية حتى داخل مصالح املستعجالت وعدم 
التنسيق بين مراكز العالجات الصحية األساسية واملستشفيات، مع 

سيادة التدبير التقليدي لألدوية.

وتعاني مختلف هذه املؤسسات الصحية من مشاكل بنيوية حادة، 
تتمثل في اهتراء بناياتها وتقادم أجهزتها وعدم تجديدها بسبب انخفاض 
امليزانيات املخصصة للتسيير والتدبير. ووفق أرقام رسمية، ال يتوفر 
1000، زد على ذلك إشكالية غالء  لكل  املغرب إال على سرير واحد 

األدوية حيث تبلغ حصة الفرد منها 400 درهم سنويا.

السيد الأئيس،

في ظل هذه اإلشكاليات املطروحة على مستوى املراكز االستشفائية 
باملغرب، فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ما نود التأكيد عليه هو أن 
اإلشكالية كبيرة واملقاربة الحالية عاجزة عن التعامل معها، إذ البد من 

مقاربة شمولية والبد من اتخاذ إجراءات جذرية من خالل نهج سياسة 
مندمجة ترتكز على ضرورة إعادة الروح للمستشفى العمومي خاصة 
ولقطاع الصحة عامة، يتطلب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية تعطي 
القطاع مكانته االستراتيجية، وترصد له كل اإلمكانات املادية والتقنية 
واملوارد البشرية وتؤهل املنظومة القانونية وفق املعايير الحديثة لكي 
يكون القطاع وفي مقدمته املستشفى العمومي، رافعة للحفاظ على 

صحة املواطنين بكل أبعادها الجسدية والنفسية واالجتماعية.

وتماشيا مع موقفنا داخل اللجنة املختصة، فإننا نصوت باإليجاب 
على نص املشروع.

والسالم.

XIII. مشأوع قانون  قم 51.15 يق�سي بإعادة تنظيم املسأح 
الوطني محمد الخامس.

 . مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

مناقشة  في  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
مشروع قانون رقم 51.15 الذي يق�سي بإعادة تنظيم املسرح الوطني 
األصالة  فريق  في  لنا  فرصة  املناسبة  هذه  وتعتبر  الخامس،  محمد 
واملعاصرة لتوضيح وجهة نظرنا حول هذا املشروع الهام، والذي ننتظر 
منه تقديم أجوبة حول العديد من اإلشكاالت التنظيمية التي يعاني 
منها الحقل الثقافي والفني ببالدنا، ملا يحظى بها املسرح الوطني محمد 
الخامس كمعلمة تاريخية ومؤسسة وطنية رائدة لعبت أدوار شتى في 

تنشيط الوقائع الثقافية والفنية واالقتصادية للبالد.

السيد الأئيس،

وإذا كنا في فريق االصالة واملعاصرة نؤكد على األهمية الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية الكبرى التي تحظى بها هذه املعلمة ودورها 
الفعال في النهوض باملسرح املغربي بالرغم ما عرفه املشهد الثقافي والفني 
الثقافية واإلبداعية من  إليه الصناعة  من تحوالت، فإن ما وصلت 
تطورات تحتم على هذه املؤسسة أن تنفتح أكثر وتنوع أنشطتها لتمتد 
إلى جانب املسرح على فنون العرض من موسيقى وفنون كوليغرافية 

وفنون تشكيلية وبصرية.

لقد كنا نتمنى في فريق األصالة واملعاصرة أن يتم االهتمام أكثر 
من طرف الحكومة بهذا املجال الحيوي منذ بداية واليتها وبالقدر الذي 

اهتمت فيه بقطاعات أخرى،

وهذا ما يدعونا إلى أن نطالب الحكومة اليوم بضرورة استنساخ 
هذه التجربة وتعميمها على صعيد املدن املغربية، نظرا ملا تعرفه من 
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خصاص في هذا املجال وللحاجة املاسة لحكامة ثقافية جيدة، تعنى 
بتجويد وتطوير أساليب التدبير اإلداري والتقني وتأهيل موارده البشرية 
اختصاصاته،  وتحديد  اإلداري  املجلس  مكونات  ضبط  خالل  من 
وتوسيع شبكة موارده املالية عبر تكثيف األعمال املسرحية وتنظيم 
عروض مسرحية ضخمة وبتكاليف مالية كبيرة وبمواصفات عاملية 
وإبرام اتفاقيات شراكة ما بين مسرح الوطني محمد الخامس وبعض 

املؤسسات والشركات الكبرى لدعم العمل الثقافي واإلبداعي الوطني.

لقد بدا واضحا التأخر الكبير في فتح هذا الورش الثقافي الهام، 
بل إن الوتيرة التي يعرفها هذا املجال تبقى بطيئة جدا وال تساير حجم 
على  واملواطنون  واملبدعون  الفنانون  عليها  يراهن  التي  االنتظارات 

السواء لتطويرهذا املجال واألنشطة املرتبطة به.

السيد الأئيس،

بالرجوع ملقتضيات مشروع قانون الذي بين أيدينا، يتبين أنه جاء 
من أجل وضع إطار قانوني ينظم املسرح الوطني محمد الخامس من 
أجل ملء الفراغ القانوني الحاصل في هذا املجال، والذي يشكل عامال 
أساسيا لالنخراط في التصور الحديث "الرباط مدينة األنوار، عاصمة 
املغرب الثقافية" الذي أطلقه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 
نصره هللا، يوم 12 ماي 2014 واالستجابة لرغبة الفاعلين الثقافين 

والفنين والشركاء.

التي  املالحظات  من  وبالرغم  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  إننا، 
اإلجابة  في  قانون  املشروع  هذا  يساهم  أن  نأمل  فإننا  أبديناها، 
والذي  الحيوي،  املجال  هذا  بتطوير  املرتبطة  األسئلة  مختلف  على 
يحظى بأهمية ثقافية اقتصادية واجتماعية كبرى، خاصة وأنه جاء 
بمقتضيات على درجة كبيرة من األهمية من قبيل وضع املقتضيات 
املتعلقة بالتسمية والصفة القانونية للمسرح الوطني محمد الخامس 
وتحديد مهام املوكولة إليه وكيفية تشكيل املجلس اإلداري وتحديد 
صالحياته وكيفية عقد اجتماعاته وكذا السلط والصالحيات املخولة 

ملدير املسرح.

فضال عن ذلك، فإن هذا املشروع جاء بمقتضيات تستهدف ما يلي:

الدور الوطني للمسرح الوطني محمد الخامس ليصبح  - تكريس 
مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني وتنظيم وتطوير إدارته وتعزيز 
اإلداري  املجلس  مكونات  وضبط  والفنية  والتقنية  املالية  قدارتها 

وتوسيع صالحياته؛

- تحويل املؤسسة من قاعة الستقبال العروض إلى دور الداعم 
والبحث  والترويج  الفني  اإلنتاج  في  والفني ومساهمتها  الثقافي  للفعل 

والتكوين ودعم املبدعين والفنانين؛

- التحديث املستمر لفضاء املسرح ولآلليات والتجهيزات التقنية 
الستقبال أهم وأبرز العروض الفنية وطنيا وعامليا.

السيد الأئيس،

لقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن أكدنا على أهمية هذا 
املشروع قانون والدور املنتظر منه في سياق إعادة تنظيم املسرح الوطني 

محمد الخامس واإلستجابة للحاجيات املتزايدة.

ومن هذا املنطلق، وانسجاما مع املوقف الذي سبق أن عبرنا عنه 
على مستوى اللجنة، وذلك بالتعاطي اإليجابي مع هذا املشروع قانون، 

ما علينا إال تأكيد هذا املوقف بالتصويت اإليجابي عليه.

2. فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة في الجلسة العامة باسم فريق االتحاد 
املغربي للشغل بمجلس املستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
رقم 51.15 يق�سي بإعادة تنظيم "املسرح الوطني محمد الخامس"، كما 
ال تفوتني الفرصة دون تقديم الشكر الجزيل للسيد الوزير املحترم على 
العرض القيم الذي تم بسط خطوطه العريضة أمام أنظار الجلسة 

العامة بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

املسرح  تنظيم  بإعادة  يق�سي   51.15 رقم  قانون  مشروع  يهدف 
الوطني محمد الخامس إلى االنخراط في التوجه الحديث "الرباط مدينة 
الفاعلين  لرغبة  استجابة  وكذا  الثقافية"  املغرب  عاصمة  األنوار، 
الثقافيين والفنيين والشركاء في هذا املجال. وهو األمر الذي سيساهم–
بال أدنى شك–في تكريس الدور الوطني ملسرح محمد الخامس ليصبح 
الفني  اإلنتاج  مستوى  وعلى  الوطني  الصعيد  على  مرجعية  مؤسسة 
والترويج والبحث والتكوين ودعم الفنانين واملبدعين وانفتاح املؤسسة 
على مختلف الفنون قصد تطوير االبداع الفكري عموما وفنون العرض 

املسرحي خصوصا.

باملقابل فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل، نشيد بالتراكمات 
ومؤسسة  تاريخية  كمعلمة  الخامس  محمد  الوطني  للمسرح  الفنية 
أخرى  إلى جانب مؤسسات وهيئات  بأدوارها،  رائدة ساهمت  وطنية 
في تنشيط الوقائع الثقافية والفنية للمغرب عبر عقود من الزمن في 
النهوض باملسرح املغربي، وإلى جانب كل اإلشادات ال يجب أن نن�سى أن 
املجال الفني عموما واملجال املسرحي على وجه الخصوص من املنتظر 
أن يكون في مستوى التحديات اإلقليمية والعاملية، نظرا لالنفتاح الكبير 
على الثقافات والفنون العاملية ونظرا للتطور التكنولوجي في هذا املجال 

الذي أصبح من ركائز وأسس أي نهضت فنية أو ثقافية في العالم.

املجال  هذا  في  والعاملين  واملغربية  الكفاءات  تأهيل  فإن  لذلك، 
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أصبح من الضروريات األساسية، زد على كون أن املعهد الوطني للمسرح 
والتنشيط الثقافي لم يعد كافيا وحده لتأطير املجال الفني واإلبداعي، 
وعلينا أن نفكر في منظومة فنية متكاملة يكون فيه املسرح كما يقال 

"أب الفنون" ولكن دون إقصاء أو تهميش باقي أوجه اإلبداع األخرى.

أهمية  على  نؤكد  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  في  كذلك  ونحن 
العنصر البشري كأهم ركائز هذا اإلقالع وهذه التنمية وأن االهتمام به 
يدخل في إطار صلب االستراتيجية الحقيقية إلنجاح أي تقدم أو تطور 

منشود في هذا املجال.

السيد الأئيس،

تنظيم  بإعادة  يق�سي   51.15 رقم  قانون  إيجابيات مشروع  رغم 
املسرح الوطني محمد الخامس، إال أن الحاجة أصبحت ماسة في تجديد 
تدبيره  أساليب  وتطوير  الخامس  محمد  الوطني  املسرح  عمل  آليات 
اإلداري والتقني واستغالل الكفاءات مع املطالبة بالرفع من ميزانية 
وتنويع شبكة مواردها املالية. وهذا ما سيساهم – المحالة–في تنظيم 
هذا املجال الحيوي الذي من املفروض أن يواكب التطور الشامل الذي 
تعرفه العديد من القطاعات األخرى وجعله يواكب كذلك التطورات 

العاملية في املجال الفني واملسرحي.

كما أننا في إلطار مناقشة القانون داخل اللجنة أكدنا على ضرورة 
اعتماد مقاربة حديثة في التعامل مع العاملين في املصالح اإلدارية التابعة 

للمسرح وعموم الفنانين والجمعيات املسرحية والثقافية الوطنية.

السيد الأئيس،

انسجاما مع موقفنا داخل اللجنة البرملانية املختصة أثناء مناقشة 
محمد  الوطني  املسرح  تنظيم  بإعادة  يق�سي   51.15 رقم  القانون 

الخامس، فإننا نصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.

والسالم.

ين: �
َ
ْي قانون

َ
أوع

ْ
مداخلة لفأ ق األصالة واملعاصأة تهم َمش

-  قم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد وبنائها وتأميمها؛

-  قم 46.12 يغير و تمم بمو7به امللحق األول من الظهير الشأ ف 
بمثابة   ) 9 9 )   ما س  ر     28 من 7مادى اآلخأ  في  الصاد  

مدونة التجا ة البحأ ة.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد وبنائها 
وترميمها ومشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول 
من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1337 ) 31 مارس 

1919( بمثابة مدونة التجارة البحرية.

وال بد في البداية من أن أتقدم باسم الفريق بالشكر الجزيل للسيد 
املستشارين  وللسادة  قدمه  الذي  القيم  العرض  على  املحترم  الوزير 
أعضاء اللجنة على املجهود الذي بذلوه أثناء دراسة النص على مستوى 

وج باملصادقة باإلجماع على مشروعي القانونين.
ُ
اللجنة والذي ت

السيد الأئيس،

الصيد  باقتناء سفن  يتعلق   59.14 رقم  قانون  بالنسبة ملشروع 
وبنائها وترميمها، فإننا نجدد التأكيد في فريق األصالة واملعاصرة على أنه 
مشروع على درجة كبيرة من األهمية، بالنظر ألنه يعتبر حلقة جديدة من 
سلسلة اإلصالح التدريجي الذي انتهجته بالدنا في مجال تطوير املنظومة 
القانونية املؤطرة لقطاع الصيد البحري، وذلك من أجل توفير الشروط 
املالئمة إلنجاح ومواكبة استراتيجية أليوتيس، خاصة ما يتعلق منها 
البحرية  املالحة  واحترام شروط سالمة  املصايد  بمخططات  بالعمل 
ورجال البحر، فضال عن توفير املتطلبات الضرورية املرتبطة بالسالمة 

الصحية ملنتجات الصيد البحري الواجب توفرها على متن السفينة.

جديدة  بمقتضيات  قانون  املشروع  هذا  جاء  اإلطار،  هذا  وفي 
ستساهم–ال محالة–في توفير الشروط الضرورية للتأطير املحكم لصيد 
االستغالل  أجل  من  وذلك  بالحمولة  منها  يتعلق  ما  السفن، خاصة 
العقالني للمخزون السمكي واملحافظة على الثروة السمكية، ومحاربة 
البناء العشوائي للسفن، الذي يساهم في الصيد غير القانوني وغير 

املنظم.

نسجل  التي  املقتضيات  من  العديد  أيضا  املشروع  تضمن  كما 
أنواع سفن الصيد  الترخيص املسبق على جميع  إيجابياتها كتعميم 
وتحديد وتدقيق التزامات املتدخلين في مجال بناء سفن الصيد، تعيين 
األشخاص املكلفين بالبحث ومعاينة املخالفات وإقرار عقوبات مالئمة 

لكل املخالفات املرتبطة بهذا املجال.

السيد الأئيس،

بالنسبة ملشروع القانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه امللحق 
األول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1337 )31 
مارس 1919( بمثابة مدونة التجارة البحرية، فقد سبق لنا في فريق 
األصالة واملعاصرة أن سجلنا أهمية هذا املشروع وتعاطينا معه إيجابيا 
بالنظر ألنه جاء بمقتضيات مهمة من أجل تحيين النصوص القانونية 
أي  أحكامها  بعض  تعرف  لم  التي  البحرية،  التجارة  لقطاع  املنظمة 
تحيين منذ سنة 1961 مما جعلها تتضمن مصطلحات تعود إلى عهد 
الحماية وال تتالءم مع الوضع الحالي، وال تواكب بالتالي التطورات التي 
تعرفها بالدنا بصفة عامة وقطاع التجارة البحرية على وجه الخصوص.

إن هذا املشروع قانون يعتبر في نظرنا خطوة في االتجاه الصحيح 
الذي  التطور  يساير  البحري  التجارة  لقطاع  إلعطاء مضمون جديد 
خاصة  لبالدنا،  الجديدة  للتوجهات  ويستجيب  القطاع  هذا  يعرفه 
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في مجال املراقبة والتتبع من أجل حماية املخزون السمكي ومحاربة 
الصيد غير العقالني، عبر تمديد إلزامية التوفر على سجل الطاقم إلى 
مراكب الصيد الصغرى ضمانا للتتبع املنتظم إلبحار البحارة العاملين 
في املراكب، وبالتالي استفادتهم من التتبع الطبي وخدمات الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي، فضال عن استفادتهم من التكوين املستمر.

مراجعة  تهم  مقتضيات  املشروع  هذا  تضمن  ذلك  إلى  باإلضافة 
وتدقيق  بحرية  حادثة  وقوع  حالة  في  بالتحقيقات  املتعلقة  األحكام 

شروط توقيف حركة السفن ومساطر بيعها قضائيا.

السيد الأئيس،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة، ومن منطلق حرصنا كمعارضة 
بناءة ومسؤولة على دعم مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحيين وتطوير 
نصوت  فإننا  القطاعات،  من  للعديد  املؤطرة  القانونية  املقتضيات 

لصالح هذين املشروعين.

وشكرا.

ْي  �
َ
أوع

ْ
مداخلة لفأ ق االتحاد العام ملقاوالت املغأب تهم َمش

ين:
َ
قانون

بنائها  ومباشأة  الصيد  سفن  باقتناء  املتعلق   59.14 -  قم 
وتأميمها؛

-  قم 46.12 الذي يغير و تمم بمو7به امللحق األول من الظهير 
الشأ ف الصاد  في 28 من 7مادى اآلخأ ر    )   ما س 9 9 (، 

بمثابة مدونة التجا ة البحأ ة.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

1- مشروع رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها 
وترميمها:

تتعرض الثروة السمكية لبالدنا، في كثير من األحيان، الستغالل 
غير معقلن، تكون له انعكاسات سلبية على اختالل التوازن ما بين 
الكميات املصطادة يوميا وإعادة تجديد مخزون الثروة السمكية، كما 
يهدد بانقراض بعض أنواع هذه املوارد البحرية، مما يستوجب حماية 
على  واملحافظة  املستدامة  التنمية  لضمان  البحرية  املوارد  مخزون 
النظام البيئي الستمرار عطائه سواء من األسماك السطحية وأسماك 

املياه العميقة أو األسماك املهاجرة.

لذلك، نثمن هذا املشروع القانون الذي يهدف إلى ضبط الصيد 
ونهج سياسة فعالة لتهيئة املصايد والحد من الصيد العشوائي، الذي 
يهدد استدامة املخزون السمكي، ويحمي الثروات البحرية من الصيد 
غير العقالني، وذلك من خالل تدارك غياب العقوبات في ظهير )أكتوبر 

1962( بشأن "شروط منح الجنسية املغربية لبعض مراكب الصيد 
أو االحتفاظ بها"، وذلك للتصدي للصيد الجائر وغير العقالني الذي 
يهدد استدامة املخزون السمكي، وهو ما يجسد ملكية الدولة لقرارات 
سيادية على مصايدها البحرية وتضمن املحافظة على قوت ورزق البحر 
لألجيال القادمة وتقطع مع سياسة االغتناء غير املشروع على حساب 
الثروة السمكية وعلى حساب التنمية االقتصادية واالجتماعية املحلية 

والوطنية.

2- مشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم مدونة التجارة البحرية:

أما مشروع قانون مدونة التجارة البحرية، والذي ينص على أنه 
يجب على اإلدارة املختصة بعد كل حادثة بحرية تعرضت لها سفينة 
مغربية أن تشكل لجنة تدعى اللجنة اإلدارية للتحقيق البحري تكلف 
واألسباب  الظروف  وبتحديد  وتحليلها  املفيدة  املعلومات  كل  بجمع 
الفعلية او املمكنة الحادثة. وذلك دون اإلخالل بالتحقيق القضائي عند 

االقتضاء.

غير أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: ملاذا ال تفكر الحكومة في تغيير 
ونسخ قانون سن سنة 1919؟ خاصة أنه لم يعد يواكب التطورات؟ 

هل من املعقول أن يستمر العمل بتشريع ملدة تقارب 90 عاما؟

لقد سبق إلستراتيجية أليوتيس للصيد البحري رصد عوائق تنمية 
املنظومة  لتشتت  املوضوعي  تشخيصها  خالل  من  القطاع،  وتطور 
القانونية لقطاع الصيد البحري وتقادم كثير من مقتضياتها القانونية. 
للمنظومة  شامل  إصالح  إلى  بعد  يْرقى  لم  التشخيص  هذا  أن  غير 

القانونية التشريعية لقطاع الصيد البحري.

وجامعة  متجانسة  قانونية  منظومة  بوضع  الحكومة  نطالب  لذا 
للصيد البحري وتربية األحياء املائية بما يالئم منطق الحكامة الجيدة 
الثروة  على  يحافظ  بما  التشريعي  والوضوح  املطلوبة  والشفافية 
السمكية ومحاربة الصيد املحظور والنهوض بتربية األحياء املائية ويمنع 

الصيد غير القانوني وغير املصرح به.

ْي قانونين: �
َ
أوع

ْ
مداخلة لفأ ق األصالة واملعاصأة تهم َمش

املتعلق   ،016.89 القانون  قم  وتتميم  بتغيير   106.14 -  قم 
بمزاولة مهنة الهندسة املعما  ة وإحداث هيئة املهندسين املعما  ين 

الوطنية؛

-  قم 87.14 يق�سي بتغيير القانون  قم 016.89 املتعلق بمزاولة 
املعما  ين  املهندسين  هيئة  وإحداث  املعما  ة  الهندسة  مهنة 

الوطنية.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،
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يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة بمناسبة الدراسة 

وتتميم  بتغيير   106.14 رقم  قانون  مشروع  من  كل  على  والتصويت 

القانون رقم 016.89، املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث 

هيئة املهندسين املعماريين الوطنية، ومشروع قانون رقم 87.14 يق�سي 

بتغيير القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية 

وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.

القانون  106.14 بتغيير وتتميم  فيما يتعلق بمشروع قانون رقم 
رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة 

املهندسين املعماريين الوطنية، نود التأكيد على أهمية هذا املشروع 

الذي من شأنه أن يعمل على تأهيل مهنة الهندسة املعمارية ملواكبة 
األوراش التنموية الكبرى املفتوحة ببالدنا وتأطيرها، من خالل تجاوز 

النقص الذي يعتري املقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا 

للمهندسين  املفتوحة  االختيارات  توسيع  خالل  من  وذلك  امليدان، 

الشركات  من  متعددة  أصناف  إطار  في  مهامهم  ملمارسة  املعماريين 

بحسب ما يتالءم مع توجهاتهم ومصالحهم.

نأمل أن يعمل هذا املشروع قانون على الرفع من القدرة التنافسية 

للمهندسين املعماريين لكسب رهان املنافسة واالنفتاح، الذي يفرضه 

املناخ الوطني والدولي، وذلك على غرار ما هو معمول به في مجموعة من 

البلدان املتقدمة.

أما بخصوص مشروع قانون رقم 87.14 يق�سي بتغيير القانون رقم 

016.89

املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحـــداث هيئة املهندسين 

القانونية  املقتضيات  مالءمة  إلى  يهدف  والذي  الوطنية،  املعماريين 

مع  املعماريين  املهندسين  لهيئة  القانوني  املستشار  ملهمة  املنظمة 

مضامين روح الدستور الجديد وتوفير الظروف الالزمة لتحسين شروط 

ممارسة املهنة والرفع من الجودة املعمارية ورد االعتبار لها، عالوة على 

تمكين الهيئة من القيام بدورها في الحفاظ على أخالقيات املهنة، فإننا 

تؤكد تجاوبنا مع هذا املقت�سى خدمة ملصالح مهنة الهندسة املعمارية 

الوطنية وانخراطنا في هذا التوجه اإلصالحي لإلطار التشريعي والتنظيمي 

لهيئة املهندسين املعماريين.
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محضأ الجلسة السابعة والثالثين

التا  خ: الثالثاء 4 رجب 1437 )12 أبريل 2016(.

لرئيس  األول  الخليفة  األنصاري،  محمد  السيد  املستشار  الأئاسة: 
مجلس املستشارين.

التوقيت: ساعتان وأربع وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة 
والدقيقة األربعين بعد الزوال.

7دول األعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشا  السيد محمد األنصا ي،  ئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على رشأف املأسلين.

السادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وبعد إذنكم وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في 
جدول األعمال، أعطي الكلمة، بداية للسيد األمين إلطالع املجلس املوقر 

على ما جد من مراسالت وإعالنات.

تفضلوا السيد األمين.

املستشا  السيد رحمد لخأ ف، رمين املجلس:

شكأا السيد الأئيس.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمون،

بمشروع  النواب  املستشارين من مجلس  رئاسة مجلس  توصلت 
قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 12 
أبريل 2016، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 260 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية : 66 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 59 جوابا.

والسالم عليكم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد األمين.

إذن على بركة هللا نستهل جدول أعمال هذه الجلسة، باألسئلة 
املوجهة بداية إلى السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتي يجمعها 

وحدة املوضوع وعددها 8.

والسؤال اآلني األول حول موضوع وضعية املوسم الفالحي الحالي، 
مقدم من طرف فريق التجمع الوطني لألحرار، فالكلمة ألحد أعضاء 

الفريق لتقديم السؤال.

املستشا  السيد محمد عبو:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

روال، إخواني وزمالئي املستشا  ن،

السيد الرئيس، أوال تنتقدم بالشكر ديالي، جزيل الشكر للسيد وزير 
الفالحة والصيد البحري على العناية ديالو باألسئلة ديال املستشارين 

وأعطاهم واحد عناية كبيرة لالستجابة ديالو.

قلت، السيد الرئيس، أنا ما غادي نكون�سي، نكون مختصر، ألن 
السيد وزير الفالحة كما تتعرفو، اإلخوان املستشارين، استقبلنا في 
املكتب ديالو في الوزارة، أنا كرئيس الغرفة الفالحية جهوي، استقبلني 
أنا والزمالء ديالي رؤساء الغرف الفالحية ورئيس جامعة الغرف، وتذاكر 

معانا على ما يخص الفالحة.

توزيع  ديال  األمور  منو  كنلتمسو  اللي  الفالحة  وزير  السيد  احنا 
الشعير، ما�سي في أمان هللا، غير اللي تنطلب من السيد الوزير يهدر مع 
النظراء ديالو الكتاب العامون يقويوا شويش ديال هاذيك النقط ديال 

التوزيع، النقط شوية قاللين، أما هما األمور راها ماشية في أمان هللا.

السيد الوز أ،

أنا ما باغيش نخصص السؤال ديالي للطاقة الشمسية الجديدة، 
قلت السيد الوزير، احنايا هاذي من 2013 والفالحة تيأديو الضرائب 
كرم  يكرم، كيف  باش  الوزير  السيد  وتنبغيوا  ديالهم،  الفالحة  على 
بالشعير وكرمنا بواحد العدد األشياء وأعطانا واحد العدد داألشياء 
العدد  واحد  أعطاهاش  ما  اللي  الغرفة  كاينش  ما  ديالنا،  للغرف 
 ،)les citernes( دالفلوس 300 مليون دالسنتيم باش يشريو ويجهزوا

ابغينا يتكرم علينا بهاذ الطاقة الشمسية، وهذا ما يمكن لي نقول.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .
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اآلن، ننتقل إلى السؤال املوالي حول موضوع املوسم الفالحي الحالي، 
وقد تقدم به الفريق االشتراكي، فالكلمة ألحد أعضاء الفريق املحترم 

لتقديم السؤال.

املستشا  السيد ربو بكأ اعبيد:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السادة والسيدات املستشا  ن،

نسائلكم، السيد الوزير، عن الوضعية الحالية للقطاع الفالحي 
تربية  قطاع  يعرفها  التي  واملشاكل  املطرية  التساقطات  قلة  إثر  على 

املوا�سي وما يعانيه الكسابون نظرا لغالء األعالف.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

إذن، اآلن ننتقل إلى السؤال املوالي وهو السؤال الثالث حول موضوع 
األصالة  فريق  أعضاء  ألحد  والكلمة  الحالي،  كذلك  الفالحي  املوسم 

واملعاصرة لطرح أو لتقديم السؤال.

املستشا  السيد الحبي1 بن الطال1:

شكأ السيد الأئيس.

بسم هللا الأحمن الأحيم والصالة والسالم على خير املأسلين.

السيد الوز أ،

تميز املوسم الفالحي الحالي بتأخر وشح التساقطات املطرية، مما 
أثر باملناطق البورية على الغطاء النباتي والزراعات الخريفية، خصوصا 

زراعة الحبوب التي تشكل دعامة االقتصاد بالعالم القروي.

أجل  من  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد  لذا، 
التخفيف ومعالجة تداعيات هذه الوضعية على صغار الفالحين.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

إذن، اآلن جاء دور السؤال الرابع حول موضوع ارتفاع ثمن األعالف 
الوطني  التجمع  فريق  تقدم  الذي  السؤال  الوطنية، هذا  السوق  في 

لألحرار، فالكلمة ألحد أعضاء الفريق املحترم.

املستشا  السيد محمد الأزمة:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

زمالئي املستشا ون واملستشا ات،

السيد الوز أ املحترم،

للمواد  مسبوق  غير  ارتفاع  األيام  هاته  الوطنية  األسواق  تعرف 
العلفية مما كان له األثر الكبير على نفوس مربي املوا�سي )الكسابة( على 
مختلف أصنافهم وفئاتهم، حيث انعكس هذا االرتفاع بشكل سلبي على 

وضعهم االقتصادي.

السيد الوز أ،

ما هي اإلجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للتحكم في سوق 
األعالف ومساعدة الكساب في هذا املوسم الصعب؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

اآلن هناك سؤال خامس قد تم تقديمه من طرف فريق العدالة 
والتنمية حول دعم الفالح الصغير بالعالم القروي ملواجهة الجفاف، 

فالكلمة ألحد أعضاء الفريق.

املستشا  السيد حميد زاتني:

السيد الوز أ،

السيد الأئيس،

الصغار  الفالحين  على  كبير  بشكل  واملستمر  الحالي  الجفاف  أثر 
بالعالم القروي، سيما على مستوى توفير األعالف والتغذية للموا�سي 

بعد نفاذ مخزونهم وارتفاع األسعار بشكل كبير.

نسائلكم، السيد الوزير، عما تعتزمون اتخاذه من إجراءات لدعم 
الفالح الصغير بالعالم القروي ملساعدته على مقاومة الجفاف الحاد 

للحفاظ على قطيعهم من املوا�سي؟

والسالم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

اآلن ننتقل إلى السؤال السادس حول موضوع إستراتيجية الحكومة 
ملكافحة آثار الجفاف، وقد تقدم به الفريق الحركي، فليتفضل أحد 

أعضاء الفريق لطرح السؤال.

املستشا  السيد مبا ك السباعي:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء املحترمين،

إخواني، رخواتي املستشا  ن املحترمين،

بالرغم من التساقطات املطرية في أواخر شهر فبراير املنصرم، فقد 



 789 الجريدة الرسمية للبرملانعدد162 - 217رجب1437 )225أبريل20162( 

أكدت الحكومة مواصلتها في إجراءات املخطط االستعجالي املعلن عنه 
في شهر يناير ملواجهة آثار تأخر األمطار.

وعليه، نسائلكم، السيد الوزير:

جميع  يستفيد  حتى  الحكومة  طرف  من  املتخذة  التدابير  هي  ما 
الفالحين املتضررين وخاصة الصغار منهم؟

وما هي املعايير املعتمدة في تنقيط الفئات املستهدفة في هذا الدعم؟

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

إذن، اآلن سنستمع إلى السؤال املوالي وهو السؤال السابع حول 
موضوع تأخر التساقطات املطرية، وقد تقدم به الفريق الدستوري 

الديمقراطي االجتماعي، فالكلمة ألحد أعضاء الفريق لتقديم السؤال.

املستشا ة السيدة عائشة آيتعال:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

كما تعلمون، السيد الوزير، عاشت الفالحة املغربية ظروفا صعبة 
جدا منذ بداية املوسم الحالي، بتأخر واضح وقلة كبيرة في التساقطات 
قلة  آثار  ملواجهة  برنامج  عزم  تعلن  الحكومة  جعل  مما  املطرية، 

التساقطات بأوامر سامية لجاللة امللك محمد السادس.

نسائلكم، السيد الوزير، عن مآل هذا البرنامج ومسار دعم الفالحة 
املتضررين؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة املحترمة.

واآلن، هناك السؤال األخير والثامن حول موضوع دعم الفالحين 
املتوسطين والصغار، وقد تقدم به الفريق االستقاللي، فليتفضل أحد 

أعضاء الفريق من أجل طرح السؤال.

املستشا ة السيدة فاطمة الحبو�سي:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا ون،

بداية  مع  املطرية  التساقطات  في  ملحوظا  تأخرا  بالدنا  شهدت 
املوسم الفالحي لهذه السنة، مما يؤرق العديد من الفالحين وخاصة 

التي يعرفها  الصغار واملتوسطين منهم، نظرا لإلكراهات والصعوبات 
هذا القطاع.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير:

الوزارة من أجل دعم  التي ستتخذها  ما هي اإلجراءات والتدابير 
القطاع  بهذا  للنهوض  منهم  والصغار  املتوسطين  وخاصة  الفالحين، 

الحيوي الهام؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة املحترمة.

واآلن، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على كافة األسئلة املطروحة 
دفعة واحدة، تفضلوا السيد الوزير.

السيد عز ز رخنوش، وز أ الفالحة والصيد البحأي:

شكأا السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

السادة الوز اء املحترمون،

عرف املوسم الفالحي الحالي ظروف مناخية غير مالئمة، تميزت 
بعجز ملموس في التساقطات املطرية مع توزيع زمني غير منتظم.

كانت عدة مراحل:

أوال، ظروف مالئمة عند بداية املوسم، وكاين من بعد انحباس 
األمطار وانخفاض في درجات الحرارة، من 15 نوفمبر حتى متم شهر 
ديسمبر، تقريبا 45 يوم ما كانتش، كان توقفت الشتاء، وأثر على نمو 
الغطاء النباتي وتدهور حالة الزراعات الخريفية واملراعي، باإلضافة إلى 

انخفاض الوتيرة ديال العملية ديال الحرث والزرع وصيانة الزراعات.

يناير،  من شهر  األول  النصف  املطرية خالل  التساقطات  رجوع 
الغرس  عملية  ومباشرة  الخريفية  الزراعات  نمو  مواصلة  في  ساهم 
في  الشمس  ونوارة  والذرة  القطاني  وزراعة  املثمرة  األشجار  وصيانة 

ظروف حسنة، مع تحسين طفيف للغطاء النباتي باملناطق.

بعد انحباس األمطار من 15 يناير إلى 15 فبراير وأثاره السلبية على 
القطاع الفالحي، تم تسجيل والحمد هلل عودة األمطار بكمية مهمة من 

15 فبراير إلى غاية اآلن.

وحيث تم تسجيل حوالي 85 مليمتر كمعدل همت معظم التراب 
الوضعية  تحسين  في  ساهم  مما  املناطق،  حسب  وتتفاوت  الوطني 
النباتية ملختلف الزراعات واملراعي وتسريع وتيرة بذر الزراعات الربيعية.

األمطار األخيرة كان لها أثر ايجابي، تقلص نسبة عجز املياه، اللي 
كانت 63% ديال العجز ديال الشتا في أواخر يناير 2016، والت %49 
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حاليا.

تحسن في نسبة ملئ السدود املوجهة ألغراض فالحية، كنا قبل رغم 
االستعماالت اللي استعملت فهاذ الظرف هذا، دزنا من 58 % في شهر 

فبراير، ووصلنا اآلن لــــ %16.

وكاين تحسن الغطاء النباتي مع التفاوت بين املناطق، إال اخذيتي 
املنطقة الشمالية فهي جيدة، إال اخذيتي املنطقة ديال سايس كذلك 
جيدة، وكاين بعض املناطق اللي هي يعني ضعيفة وضعيفة جدا بحال 

املناطق ديال الحوز أو مناطق أخرى في الجنوب.

وأمام حدة وطول الفترة ديال االنحباس، أمر صاحب الجاللة نصره 
هللا بتنفيذ برنامج للتخفيف من أثر هذه الظروف على الفالحين، وقمنا 
منذ بداية شهر فبراير 2016 ببرنامج كيتضمن املحاور، كتروم املحافظة 

على الثروتين النباتية والحيوانية والتوازن بالعالم القروي.

بالنسبة للحيوان، كيتمحور البرنامج حول تزويد األسواق بالعلف 
املدعمة وتوريد املاشية وتتبع الحالة الصحية للقطيع.

إال امشينا للبرنامج ديال الشعير املدعم، كنعتبرو بأن هاذ البرنامج 
ديال الشعير املدعم اللي كاين اآلن، من أهم البرامج اللي عرفاتو بالدنا 

خالل 15 سنة األخيرة.

كنوفرو 8 ديال املليون ديال القنطار على مدة ديال 8 شهور، بمبلغ 
إجمالي قدره 562 مليون ديال الدرهم، وتغطية شاملة لخلق الوفرة، 
98 مركز، النهار األول قلنا غادي نبداو ب 70 مركز، إال رجعنا للسنة 
اللي كانت صعيبة بزاف، وكان فيها الجفاف في املغرب، كانت تحالت 52 

مركز في املغرب.

اآلن، النهار األول بدينا ب 70 ووصلنا ل98، ولكن، هاذ 98 كل واحد 
حل، يعني الناس حلوا )d’autres points( يعني نقط أخرى داخل املدن، 
ووصلنا تقريبا فتنا 200 نقطة ديال التوزيع وديال البيع، مع العلم 
أنه يعني هاذ النقط ما هي؟ هي نقط اللي كيفتحوها القطاع الخاص، 
الناس اللي كيربحوا الصفقات في إطار يعني)les2appels2d’offres( ، اللي 
كاينين، كياخذوا شكون اللي سميتو، هما اللي كيجيبوا السلعة، وهما 
اللي كيستوردوها، كياخدواها في)transports( ديالهم وكيوصلوها حتى 
يعني النقطة ديال البيع، وكيحل النقطة ديال البيع وكيعمل الناس 

ديالو اللي كيبيعوا وهو اللي كيتخلص.

)la mission( ديالنا، كاين جوج دالناس  احنا عندنا فقط يعني 
ديالك كيكونوا تماك، بين الفالحة وبين الداخلية، تيراقبوا بأنه الثمن 

اللي كيبيع به للناس هو جوج ديال الدراهم، ما�سي أكثر، ما�سي أقل.

وكذلك، يعني كنراقبوا فاملناطق اللي هي بعيدة، ألن كتعرفوا كاين 
واحد العدد ديال )les communes( ، اللي هما على 100 كيلومتر، 
 la( 50، 60، 120 كيلومتر، اللي صعيب على الفالح باش يم�سي من
 la( ديالو حتى لهذاك املركز اللي كاين في الجهة ديالو وال في )commune

.)province

الوطني  املكتب  مع   )le conseil agricole( مع  نديرو  فكنحاولو 
لالستشارة الفالحية ومع املديرية اإلقليمية، أنه كيجيبوا لهم الناس 
اللوائح وكيجلسوا وكيديروا معهم، وكيجيوا 10، 15 فالح كيتافقوا، 

كيقولوا أنا ابغيت جوج خنشات، أنا ثالثة، أربعة، خمسة.

كيم�سي  الخاص،  القطاع  يعني  مول  كياخدها  الخنشة  هاذيك 
وكيجيب لهم يعني السلعة حتى للمنطقة ديالهم.

وفعال يعني في األول يمكن لنا، احنا كنعترفو بأنه كاين ضغط فاألول، 
يعني، ألنه النهار األول، ما جيناش وحلينا 70 مرة وحدة، حلينا واحد، 
 )en puissance( حلينا جوج، حلينا ثالثة، واحنا غادين طالعين، يعني
ما  السلعة  يمكن  راه  بأنه  كيتقالهم  اللي  كاين  والناس  املناطق،  في 
موجوداش، راه يمكن غادي تقادا، راه غير هاذ الظرف اللي سميتيو، 

كاين الضغط كل �سي باغي السلعة ديالو.

السلعة  يعني  الوفرة،  ديال  السياسة  مع  ماشيين  احنا   )donc(
موجودة في النقط وموجودة اآلن وباقي موجودة احنا معكم إن شاء 
هللا حتى ألكتوبر حتى تكون األمطار يعني اللي هي جاية، )donc( السلعة 
راه موجودة، والوقت ما خوا �سي محل، ما كيجي فين يخوا حتى كيجيو 
 )fixe( سلعة أخرى كتعاود كتدخل له، الثمن هو 2 دراهم، الثمن هو
اللي هي  ديال  الثمنات  أنه  ال�سي خال  يتباع، وهاذ  يمكنش  ما  معلق 
مستعملة فالسوق، ألنه احنا هاذ 2 دراهم كنبيعو فيها داخل املحطات 

اللي هما تابعين للوزارة، واللي داخلين فهاذ البرنامج الحكومي.

إلى خرجت على برا، الناس راه كتبيع وكتشري، راه يعني السوق 
مفتوح، والناس كتستورد، كنا ف 3.34 دراهم للقنطار، بفضل هاذ 
املجهود اللي تعمل فهاذ البرنامج جاب أثمنة مناسبة، واآلن في السوق 

كتلقى 2.34 دراهم.

إذن �سي الحمد هلل في تحسن، أنه املار�سي اليوم فيه، يعني كاين 
 la( بواحد )importé(اللي هو )l’orge( السلعة والثمن مزيان، وحتى

qualité( اللي فيها )des2exigences( اللي هما كبار.

كنعطيو 20 كيس ديال 80 كيلو لكل فالح )le2maximum(، واحد 
الوقت خفنا، قلنا بأنه يمكن الناس ياخذو السلعة ويمشيوا ويعاودوا 
يبيعوها فبالصة أخرى، ولكن ملي لقينا درنا اإلحصائيات لقينا %0.2 
ديال الفالحة اللي كيرجعوا أكثر من 3 داملرات، إذن ما�سي �سي حاجة اللي 
هي مهمة، وحتى إلى هو كاع اخذا هاذ السلعة وم�سى واحد 20 كيلومتر 
باش يبيعو راه الثمنات فالسوق كلهم ب 2.34 دراهم، يعني زعما كاين 

واحد التوازن ديال السوق اللي جا بوحدو بين العرض وبين الطلب.

فإذن األثار هي جد إيجابية فهاذ سميتو، اليوم كاين 5 داملليون 
 les( ديالها ودازو )la commande(و500 ألف قنطار اللي هي دازت لها
appels2d’offre( على 8 ديال املليون، وفهاذ 5 داملليون و500، مليون 
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و800 تفرقات، يعني اللي هي موجودة ولكن اللي موجود عندنا دابا في 
)stock( هو أكثر من مليون و800.

والبد نعاود نذكر، بأنه كان ضغط وبأنه كان بعض املناطق إال 
تقبلتو في الناحية ديال سطات وال في بن سليمان ال في خريبكة، وال في 

بعض املناطق الشرقية وال هذا، بأنه كان ضغط.

ولكن، الحمد هلل هذاك الضغط مع الوقت يعني بدا كيتمص، 
كيتمص، كيتمص، واليوم بأنه اليوم كاين واحد التموين اللي هو عادي.

ديال  البرنامج  كذلك  كاين  بعد  من  نجيو  وغادي  مستوى،  على 
التوريد ديال املاشية اللي غادي نديرو فيه إن شاء هللا 500 نقطة ديال 
املاء واقتناء ديال les2points2d’eau(، 2700( 2700 ديال الصهريج اللي 
هما غادي االستثمار اللي كاين ديال 143 مليون درهم، كاينة 92 مليون 
ديال الدرهم اللي هي غادي تم�سي كذلك للتأطير الصحي للقطاع اللي 
غادي نعملو ابتداء من 20 فهاذ الشهر ديال أبريل، غادي تخرج واحد 

الحملة باش تكون )la vaccination( ديال هاذ أسميتو.

ولكن، بكل صراحة، زعما أنا سقسيت قبل ما نجي ودرت اجتماعات، 
زعما الصحة ديال القطيع هي صحة، الحمد هلل، هو في صحة كاملة، هذا 
 )stabilisés( ديالو ما طاحشاي، الثمنات )le poids( ،سيء جد إيجابي�

ديال اسميتو.

فهاذ ال�سي كيبين كلو بأنه يعني احنا خرجنا من واحد السنة اللي 
كانت هائلة، السنة املاضية وكاين هاذ البرنامج ديال الدعم، غادي 
نجيو بالبرنامج ديال الدعم ديال العلف املركب اللي غادي يم�سي لألبقار 

واألبقار الحلوب واألبقار يعني اللحوم من بعد إن شاء هللا.

ولكن حتى يكون هذا يعني اخذا الطريق ديالو وعرفنا التأخر اللي 
كاين، غادي نجيو كذلك بهذاك البرنامج إن شاء هللا.

على مستوى الثروة النباتية، كاين واحد 90 ألف هكتار خاصها 
تسقى في بعض املناطق بحال مراكش، املناطق اللي ما طاحتش فيها 
الشتا بزاف غادي نديرو ليها برنامج ديال السقي باش غادي يمشيو 
يسقيو هاذوك األشجار املثمرة اللي هما، اللي من تحت يعني من 4 سنين 

.)marché actuel(راه كاينين في

اللي عندنا املشكل اللي تحت من 2، اللي عندنا املشكل هو بين 2 
بـــاش غـــادي يكونـــــوا  و4 سنـــــين هــاذو غادي نعملـــو عليهم اإلمكانيــات 
)des marchés( باش نمشيو نسقيو باش هذوك الشجيرات اللي غرسنا 

هاذي سنين يبقاو يعني فهاذ السنة.

ولكن الحمد هلل، أنه بكل صراحة يعني فاملسائل ديال كتعرفوا بأنه 
الفالحة ما فيهاش غير )céréales( احنا متفقين أن)céréales( غادي 
يكون مضعضع هاذ السنة، ألن ما غرسوش الناس بزاف، ويعني رغم 
أنه إلى شفتو الغطاء النباتي وإلى شفتو بعض الطرق وشفتو هذا، تبارك 
هللا ملي بانت هاذ الشمس األخيرة وذاك ال�سي مع هاذ الشتا األخيرة يعني 

طلعوا السبولة وطلع زعما يمكن تكون )une bonne surprise( ولكن 
الباقية مزيانة، الباقية هي األشجار املثمرة وتتعرفو هاذي سنة أوال اللي 
فيها تقريبــا 2 مليون ديال الطن 6% زائــد ديــــال )les oranges( ديــــال 
 )le rendement(كذلك الزيتون فيه مليون و400 و ،)les agrumes(
طلع ب�سي كذا و25% اللي طلع ديال )à l’hectare( ديال الزيتون، وعندنا 

سنة طيبة ديال الزيتون.

ونتمناو أن هاذ السنة اللي غادي نبداو دابا اللي غادي ندخلو فيها 
واللي غادي يبدا ينبت فيها النوار مع األمطار األخيرة أنها تعطي إمكانيات.

)donc( األشجار مزيان، القطاع ديال الكسابة واللحوم هو املهم هو 
اللي فيه أسميتو )aujourd’hui( كاين شوية كاين ربيع والناس عاودوا 
ديال  برامج  وكاين  الربيع  ياخذوا  باش  ديالهم  للمناطق  يعني  رجعوا 

املواكبة ديال الدولة باش تحمي هاذ الفالحة في املستقبل.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

إذن، اآلن سأعطي الكلمة تباعا ألصحاب األسئلة من أجل التعقيب 
على جواب السيد الوزير، وذلك في حدود املساحة الزمنية املتبقية لكل 

صاحب سؤال وصاحبة سؤال.

وأبدأ اآلن بفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشا  السيد محمد عبو:

السيد الأئيس،

إخواني املستشا  ن واملستشا ات،

أوال، السيد الوزير، تنشكروك على هاذ الجواب الشافي وكل �سي 
فرحان به، وأنا السيد الرئيس، أنا مربي، ما غادي نكون�سي مسخوط 
باش نعقب على الوزير. أنا ما غنعقبشاي عليه ولكن كاين طلبات غادي 

نزيدو نطلبوهم عليه.

السيد الوز أ،

أوال، أنا باسم اإلخوان ديالي السيد رئيس جماعة الغرف ها هو معايا 
هنا، الصباح اجتمعنا وطلبنا على أنه نديرو معك، والسيما في ذيك 

الزيارة ديال برلين اللي عبيتينا ليلها وزورتنا فيها.

وكذلك كنطلب من السيد الوزير التمديد ديال الفالحة الصغار 
يمدد لهم مع القرض الفالحي املديونية ديالهم.

أعتذر السيد الرئيس.. أنا عمري ما اهضرت.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار، بارك هللا فيك.
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تفضلوا  االشتراكي،  الفريق  من  املوالي  السؤال  لصاحب  الكلمة 
اسيدي.

املستشا  السيد عبد الوهاب بلفقيه:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

السيدة الوز أة والسادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن،

الفريق  به  تقدم  ملا  السؤال  املحترم، هاذ  الوزير  السيد  بالفعل، 
االشتراكي كانت نزلت الحالة، يعني ما كانتش األمطار وما كانش املوسم 
الفالحي بهاذ الحالة اللي تقدم فيها، الحمد هلل، من بعد أمطار الخير 

اللي دازت.

يمكن لي، السيد الوزير، نأكد ما جئتم به في جوابكم من خالل 
فتح نقط البيع، وهو بالفعل كانت نقط جد محصورة فبعض املناطق، 
إال أننا في املنطقة، ونعطي مثال باملنطقة ديال الجهة اللي كننتمي لها 
هي جهة كلميم واد نون، وبالخصوص إقليم ديال سيدي إفني اللي ما 
كانتش فيه نقطة نهائيا للبيع، تم فتح النقطة األولى وتم فتح النقطة 

الثانية بعد جدال قوي مع ممثلكم على مستوى الجهة.

كنشكركم  وهذا  ديالكم،  املصالح  ديال  اإليجابي  التفاعل  ولكن 
عليه، كنشكر التفاعل ديالكم بصفتكم مشرف على هاذ القطاع اللي 

عملتو على التجاوب بشكل سريع مع املطالب ديال الساكنة.

وكذلك، البد أنني أن أقدم لكم الشكر على مستوى الشاحنات 
زودت  اللي  هي  واللي  باملاء،  النائية  املناطق  لتزويد  الصهريجية 
)normalement( أنتما مكلفين بالكسيبة، ولكن أنتما اللي عتقتو حتى 

بنادم.

مع كامل األسف املؤسسات األخرى اللي كان مفروض أنها تعتق 
وتصيفط وتلبي هذا، ما قامتش بالدور ديالها وخصوصا املؤسسات 
اإلقليمية على مستوى سيدي إفني، ونبهنا املسؤولين بهاذ القطاع على 

هاذ الشأن، إال أنه ما تمتش اإلجابة.

والقطاع ديالكم مشكور هو اللي قدم واحد العمل كبير وكبير جدا.

فكنطلبو منكم، السيد الوزير، تعاودو النظر، هللا يجازيكم بخير، في 
األعالف إلى قديتو ديرو األعالف املركبة حتى هي، األعالف ديال الشعير 
موجودة بطبيعة الحال، ولكن األعالف املركبة فاألسواق محتاجة إليها.

وكذلك ابغينا كذلك على مستوى الحظيرة ديال )le parc( ديالكم 
باش يتقوى ويتزادوا الشاحنات، وتكون يعني املستوى ديال التدخل 

املطلوب في كل وقت وحين.

السيد الوز أ،

البد أننا نطلبو منكم أنكم هاذوك املناطق النائية تزيدوا تقويو، 

واخا ذيك املسافة الكيلومترية اللي درتو حددتوها في 25 كلم على ما 
أظن أو 40 كيلومتر، ولكن بغينا كاين املناطق الجبلية اللي هي راه جبل، 
راه غير واحد جوج ديال الجبال إذا طلعوهم راه كيقطع أكثر من 40 
لهاذ  نقطة  أقرب  يكون  بخير،  يجازيكم  بغينا هللا  فبالتالي  كيلومتر، 

املناطق هذا.

ولكم جزيل الشكر بطبيعة الحال على ما تقومون به وال التفاعل 
ديالكم على مستوى النقاش الذي دار في القطاع ديالكم.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

اآلن جاء دور أحد أعضاء فريق األصالة واملعاصرة في إطار التعقيب، 
تفضلوا اسيدي.

املستشا  السيد الحبي1 بن الطال1:

السيد الوز أ،

املبذولة،  املجهودات  عاليا  نثمن  املهنة،  وكممثلي  كمهنيين  إننا 
هذا  وتنفيذ  تنزيل  في  الفالحة  وزارة  نهجتها  التي  املقاربة  وخصوصا 
البرنامج، مما أدى إلى تراجع واستقرار أثمنة األعالف، وبالتالي إنقاذ 

املاشية.

السيد الوز أ،

من أجل تجويد هذه العملية، فإننا ندعوكم ملا يلي:

أوال، تقريب الشعير املدعم من صغار الفالحين من خالل الرفع من 
عدد نقط البيع والربط؛

ثانيا، اإلسراع بإخراج للوجود كما هو مسطر في البرنامج، توزيع 
للترقيم  الوطني  البرنامج  إطار  في  األبقار  املركبة على كسابي  األعالف 
الجميع،  يستفيد  حتى  األبقار  ترقيم  استكمال  ضرورة  مع  والتتبع، 

وخصوصا في املناطق النائية والجبلية؛

كذلك، اإلسراع بإخراج الدعم املباشر ملربي األبقار، كما هو مسطر 
في البرنامج؛

كذلك، بالنسبة لنقط املاء، نقط التوريد ديال املاشية، اإلسراع 
املاشية،  توريد  نقط  وإصالح  لخلق  املخصصة  واملشاريع  بالبرامج 

خصوصا في املناطق الجبلية واملناطق الداخلية.

كذلك، فيما يتعلق بالدعامة الثانية، اإلسراع حفاظا على التوازن 
الثانية  الدعامة  مشاريع  للوجود  بإخراج  اإلسراع  القروي،  بالعالم 
باإلضافة ملشاريع أخرى مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل، وخصوصا 
أن عملية الحصاد، السيد الوزير، كما تعلمون تعتبر الرصيد السنوي 
لليد العاملة القروية، فمدا بنا يتخلقو أوراش، وبسرعة باش يشغلو 
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الناس في البادية.

السيد الوز أ،

كمهنيين  كبير  بارتياح  نسجلو  باش  هنايا  الفرصة  تتفوتنيش  ما 
املبادرة ديال التعاضدية الفالحين لتأمين )MAMDA1( باإلسراع بصرف 
التعويض ديال التأمين على جميع املؤمنين من الفالحة، بنقص تقريبا 
شهرين على املدة املخصصة، وهاذ املبادرة احنا كفالحة ما غاديش 
جانبنا  إلى  بالوقوف  تعتبر  اللي  املبادرة  هاذ  التعاضدية  لهذه  ننساو 

كفالحة فهاذ الظروف الصعبة.

شكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

إذن، الكلمة اآلن ألحد أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار في إطار 
التعقيب، تفضلوا أسيدي.

املستشا  السيد عبد العز ز بوهدود:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكأا السيد الأئيس.

والشكر موصول لكم، السيد الوزير، على جوابكم الذي تضمن 
مجموعة من اإلجراءات الداعمة لقطاع اإلنتاج الحيواني في ظل تدهور 
الغطاء النباتي باملراعي الطبيعية جراء نقص التساقطات املطرية، مما 
أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعارها، حيث انتقل سعر علف النخالة 
مثال من 75 درهم للكيس الواحد إلى 135 درهم، ونفس ال�سيء ينطبق 

على سعر الشمندر والسيكاليم املخصص للدواجن واألبقار.

السيد الوز أ املحترم،

باإلفالس  مهددون  واملوا�سي  الدواجن  مربي  متوسطي  صغار  إن 
نتيجة ارتفاع هذه األسعار، خصوصا في ظل متاجرة السماسرة في املواد 
العلفية وبشكل علني في بعض األحيان، مما تسبب في بيع العديد من 
الفالحين لقطعانهم وبأبخس األثمان من أجل تغطية املصاريف وسداد 

الديون والقروض البنكية.

لذلك، ندعوكم، السيد الوزير، إلى العناية بشكل أكبر بهذه الفئة 
مع تقديم مزيد من الدعم لها والحرص على وصوله إليها بشكل عادل، 
باإلضافة إلى سن إجراءات صارمة تقطع الطريق على سماسرة املواد 

العلفية.

السيد الوز أ املحترم،

بالدنا كسائر العالم تعيش تغيرات مناخية جعلت العديد من املناطق 
الفالحية باملغرب عرضة للجفاف مما يستلزم البحث عن حلول بديلة 

1 Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurances

للتغلب على غالء األعالف التقليدية، نذكر على سبيل املثال الزراعات 
السقوية كنموذج الشعير املستنبت، وهي تجارب نجحت في العديد من 
البلدان التي تعرف ندرة في التساقطات املطرية، ملاذا ال تفكرون في 

االستفادة من هذه التقنيات؟

شكرا السيد الوزير، ومتمنياتي لكم بالتوفيق في إيجاد حل جذري 
لهذه اإلشكالية.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

فليتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  أعضاء  ألحد  اآلن  الكلمة 
مشكورا.

املستشا  السيد علي العسأي:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء والسيدات الوز أات،

السادة املستشا  ن واملستشا ات املحترمين،

طبعا، نحمد هللا سبحانه وتعالى ونثني عليه على هاذ التساقطات 
األخيرة التي قلصت من وقع حدة الجفاف خصوصا في العالم القروي، 
وهو الذي يقول في كتابه العزيز "ولئن شكرتم ألزيدنكم" كما أنه هو من 

باب من لم يشكر الناس ال يشكر هللا سبحانه وتعالى.

املستشارين  بمجلس  وفريقه  والتنمية  العدالة  حزب  في  نثمن 
التجاوب السريع للحكومة مع هاذ املوسم الجاف ونثمن كل ما قامت 
به، ولكن هذا ال يمنعنا من تسجيل بعض املالحظات التي نتمنى أن 
تكون حافزا لتجويد هذا التدخل فيما تبقى من األيام لهذا املوسم 

الصعب، ثم في السنوات املقبلة إن قدر هللا سبحانه وتعالى.

االستعجالية  أو  املستعجلة  التدخالت  هذه  مثل  تقرن  أن  نتمنى 
بخطط ملحاصرة ما يمكن أن يطرأ من تالعبات واستغالل مثل هذه 
الشديد  لألسف  وتجعلها  لها  ت�سيء  بعمليات  القيام  في  التدخالت 

مفروقة من مضمونها.

ثم نسجل أنه كنا نتمنى أن يتم تكثيف نقط توزيع الشعير املدعم 
بشكل أكبر، ألنه ال يعقل أنه مثال أقاليم شاسعة جدا كإقليم تاونات 
أو إقليم تازة أو إقليم بوملان في نقطة واحدة، كما أن مثال إقليم موالي 

يعقوب وإقليم صفرو عندو نقطة واحدة بمدينة فاس.

التدخل بحملة إعالمية وتحسيسية  ثم كنا نتمنى أن يقرن هذا 
لتحفيز الفالح وإلعالمه بحقوقه في هذا التدخل.

ونسجل أيضا، وهذا نريد جوابا من الوزير، هو أنه ذاك التوجه 
اآلخر لدعم الفالح عن طريق دعم رؤوس األبقار، خاصة رؤوس األبقار 
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ب 200 درهم عن كل رأس بقر، هذا إجراء لم يتم تفعيله لحد اآلن، 
ومصالح وزارة الفالحة تقول بأنه لم يشرع في تفعيله.

ثم نتمنى أن تراعى في قضية إنقاذ الغطاء النباتي ذاك األشجار التي 
تم غرسها في مشروع األلفية في منطقة واسعة في إقليم تاونات التي 

أصال تعاني اآلن رغم التساقطات األخيرة.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

اآلن الكلمة ألحد أعضاء الفريق الحركي في إطار التعقيب.

املستشا  السيد مبا ك السباعي:

شكأا السيد الأئيس.

أنا بدوري كنشكر السيد الوزير على املجهودات الجبارة اللي تيقوم 
بها على الصعيد الوطني، ما كندويوش على جهة دون أخرى، وكذلك 
كنحمدو هللا على األمطار األخيرة اللي في الحقيقة فكات لينا واحد العزلة 
كبيرة فيما يخص خاصة املاء الشروب، ألن كون ما كانتش األمطار 
غتوصل  الوزير،  السيد  عندنا،  البيتية  راه  الوزير،  السيد  األخيرة، 

لواحد 300 درهم وال 400 درهم.

كذلك، السيد الوزير، كنشكرو هللا على السنة الفارطة اللي خالت 
لينا هي اللي دابا الناس باقيين مشبرين، حتى التبن كون ما كانتش السنة 
الفارطة سنة جيدة وسنة من ذاك غادي يكون التبن ما تقدوش 30 

درهم، كون راه وصل لواحد الثمن اللي هو خيالي.

اللي تنطلبو منكم، السيد الوزير، هو دعم الشعير ها هو كاين، 
لكن تنطلبو، السيد الوزير، هو الدعم ديال األعالف املركبة، األعالف 
املركبة راه خاص تشوفو واحد الحل لهاذ األعالف املركبة، ألن حقيقة 

راها كتعاون الفالح بزاف وبزاف.

محاربة  ديال  الدعم  منكم  تنطلبو  اللي  الوزير،  السيد  كذلك، 
الجفاف، محاربة الجفاف كانت الحكومات السابقة كتخلق مشاريع 
داخل البوادي وداخل القرى في فتح املسالك، كتشغل أبناء املنطقة، 
"التشجير"،  الوقيتة  فهاذ  هي  حتى  كتخدم  والغابات  املياه  كذلك 

وكنخلقو واحد اليد عاملة ال يستهان بها داخل العالم القروي.

وهذا هو اللي تنطلبو منكم، السيد الوزير، باش تخدمو عليه وتنميو 
لينا شوية املنطقة فيما يخص، كيف ما قلتو، السيد الوزير، األمطار 
راه تعطالت 45 يوم، راه كاين بعض املناطق اللي تعطالت فيها 3 أشهر 

وكاين املناطق اللي اآلن ما صباتش فيها الشتاء.

ولهذا، السيد الوزير، باش من، ألن الشمال حقيقة راه صبات فيه 
الشتاء وعاود صبات، ولكن في بعض املناطق راه الناس ذاك ال�سي اللي 

الحو في األرض راه ما جمعوهش، باش نكونو صريحين.

واحد العدد ديال املناطق مثال "حمر" و"الشاوية" و"الشياظمة" 
وواحد العديد ديال املناطق اللي غير هللا غالب، إلى كانت �سي حاجة 
غتكون إن شاء هللا غتكون فهاذ البورية كيف ما تنقولو احنا، إلى كانت 

�سي ذرة وال �سي حاجة.

ولهذا، تنطلبو منكم، السيد الوزير، سيدنا هللا ينصرو راه أعطى 
دعم كبير للبالد غير نعرفو هاذ الدعم باش يكون بالنفع على املناطق 

القروية.

وشكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة اآلن ألحد أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، 
فليتفضل مشكورا.

املستشا  السيد عبد الأحيم رطمعي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السادة املستشا  ن،

السيد الوزير، املشاكل اللي كاينة في الشعير املدعم بالنسبة لعمالة 
سطات، كاينة 43 جماعة، 43 جماعة القيادة ديال "املزامزة" فيها 2900 
مرشح فالح، أعطاوها 2900 قنطار، كل فالح أخذ قنطار، كيفاش هاذ 
القنطار غادي يدير ليه؟ يوكلوا للدجاج، يديرو خبز ياكلو، في رمضان 

يديرو خبز حرشة؟ كيفاش غادي يدير ليه؟

السيد الوزير،

ثانيا، أعطيتوا للفالحة تفركت الزرع، تفركت الزرع، 5 موظفين 
العامل  السيد  عدا  يمكن،  ال  راه  43 جماعة؟  على  يفركتوا  يقدروا 
هللا يكثر خيرو دار اجتماع وجمع الفالحة ودار معهم وقال ليهم غادي 
األعضاء ديال الغرفة الفالحية والقائد واألعوان القضائيون يحصيوا 
البقر شحال ويحصيو الغنم شحال، وغاديين تعطيو هاذ الحصص، 
وزائدون الحصة كيفركتوا األولين في الفالحة كلهم أعطاوهم للناس 
البياعة والشراية، وحيدو ليهم األكياس وبدلوا ليهم األكياس وكيبيعوا 

في الزرع بثمن آخر.

السيد الوز أ،

والجفاف  مخلصة  الناس  التأمين  التأمين،  هي  الثانية  النقطة 
الفالحة  لهاذ  عطيتوش  ما  عالش  تتسناو  وفاش   ،%100 انتشر  راه 

)l’assurance( ديالو يم�سي يتخلص يق�سي به حاجة.
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دابا الناس كتوفى وكتقولوا الشتا صابة، راه صابة في بعض األقاليم 
وبعض األقاليم اآلن راه باقى رابطة البقر والغنم ما تياكلو ما تيشربو ما 

حتى حاجة.

هللا يخليك، آ السيد الوزير، تعاون مع هاذ العمالة زائد بني مسكين 
راه فيها الغنم بزاف وفيها الغنم الصردية بزاف، وخاصها العلف بزاف.

ودابا حاليا، آ السيد الوزير، راه كاين الجماعة اللي اآلن ما واخذاش 
كيلو، كيلو ديال الزرع ما واخداهش، هللا يخليك دير البحث ديالك 

ونطلبوك هللا يخليك ملا تعاون مع الفالحة.

والسالم عليكم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

وأخيرا أعطي الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في إطار 
التعقيب.

املستشا  السيد عبد اللطيف ربدوح:

شكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ املحترم،

السادة الوز اء،

الزمالء املستشا  ن املحترمين،

أوال، في البداية وباسم الفريق احنا تنبغيو ننوهو باملبادرة اللي قامت 
بها الوزارة وعلى املجهود الجبار اللي تدار فهاذ املوضوع اللي هو تيجي 
استثنائي وفي ظرفية استثنائية، واللي طبعا حتى االنعكاسات ديالو 

انعكاسات قوية على االقتصاد الوطني.

إذن هي لحظة استثنائية، هذا ما فيه شك، وحتى اإلجراءات اللي 
تمت احنا كنثمنوها.

املغرب  ديال  الجغرافي  التوزيع  مستوى  على  بلي  تنعرفو  أنه  إال 
والتباينات املناخية اللي كاينة والتموقع ديالها والتنوع في الغطاء النباتي 
وحتى األنشطة الفالحية سواء كانت كتهم املزروعات أو املغارس أو تربية 
املاشية، كاين تباين وكاين اختالف وكاين مناطق نائية، وكاينة صعوبة 

أحيانا في بعض املناطق.

اللي كنبغيو من خالل طرحنا لهاذ السؤال، هو أوال نشكرو السيد 
الوزير، وفي نفس الوقت نطلبو منه بإلحاح تكثيف الجهود باش يتم 
التنزيل ديال الرؤية اللي هي عندكم واملسؤولين كذلك دياولكم يسهروا 
عليها ويعرفوا بأنه ظرف استثنائي ويكثفوا الجهود، خصوصا في املناطق 

النائية والفالحين الصغار.

كذلك أنه خصنا نستحضرو أنه الفترة ديال الجفاف من الناحية 
العلمية والطبيعية واملنطقية راه غادي تبدا اآلثار كتبان بزاف من دابا 

شهر 5 وفالصيف مع تتزاد الحرارة، والتساقطات اللي كنتمناوها إن 
شاء هللا تكون في املستقبل مهمة، راه ما غادي تبقى كتبان وتيبان الفعل 

ديالها حتى ملن بعد شهر 5 ديال العام الجاي.

إذن هذاك الفالح راه واحد العام قدامو ديال تّمارة وديال كذا، 
غادي إن شاء هللا احنا تنطلبو هللا وتنسعاوه باش تكون إن شاء هللا 
السنة املقبلة فيها أمطار كثيفة، ولكن رغم ذلك دائما االحتياط والحذر 
الزم باش نكونو فاملوعد وباش يمكن لينا كذلك نواكبو، وباش نخففو 

هاذ الحدة ديال األزمة على الفالحين، وخصوصا الفالحين الصغار.

وكذلك، البد أننا نراعيو الظروف ديال املناطق النائية بحال كيف 
طرحت الزميلة ديال املنطقة ديال وزان وغيرها.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

في حدود  وذلك  التعقيبات  على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  واآلن 
املساحة الزمنية املتبقية له، تفضلوا آسيدي.

السيد وز أ الفالحة والصيد البحأي:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

السيدات والسادة الوز اء،

فقط نبغي نقول بأنه تكلمت قبيلة على الدعم اللي تيهم الشعير، 
وهنا كاين برنامج ديال دعم ديال العلف املركب اللي فيه 4 مليون ديال 
قنطار إن شاء هللا غادي يدخل حتى هو عما قريب يعني للسوق، يعني 
واحد، ما نقدرش نعطيكم، بعض األسابيع، احنا غير بقينا كنتسناو 
حتى نكملوا هاذ يعني بان لينا بأن هاذ املشروع اخذا الطريق ديالو، 

باش نبداو املشروع حتى هو اآلخر الثاني إن شاء هللا.

احنا   ،)les communes( جميع  في  موجودينش  ما  احنا  ثانيا، 
نفرقو  باش   )1500 communes( في  نكونو  اإلمكانيات  عندناش  ما 
الشعير، احنا موجودين فقط في )les centres de relais( اللي هما 
كاينيــــــــن في )les provinces(، ومن )les provinces( من اللي كنشوفو 
كاين الضغط، وكاين مناطق اللي هي فيها واحد الضغط كبير، واللي 
كنت، خصها باش يكون عندها، يعني، سميتو، كنفتحو، دابا في "بن 

أحمد" غادي نفتحو، كذلك في الناحية ديال سطات.

كاين املدينة اللي كان فيها واحد، والو فيها جوج، أو ثالتة، ديــــــــــــــــــــــــــــــال 
)les points de vente( ألن كاين واحد الضغط.

ثانيا، أنه كاين )deux2marchés(، كاين السوق، يعني كاين الشعير، 
وكاين )transport(، يعني هاذ الناس اللي هما في مناطق اللي بعيدة، 
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وفي )les communes(، اللي هما بعاد، يقدروا يمشيوا عند املستشار 
معه،  ويتفقوا  ديالهم،   )DPA2( عند  يمشيو  يقدروا  وال  الفالحي، 
ويجلسوا، ويديروا الئحة ديال يعني الناس اللي ابغاو الشعير، وكياخذوا 
)la commande( ديالهم، وكيعطيوها للسيد اللي هو مكلف من القطاع 
اللي  الدولة  لعندهم،  السلعة حتى  لهم  كيجيب  وكيم�سي،  الخاص، 
كتاخذ هذاك املنحة ديال )transport(، هذا هو الواقع اللي كنشتغلو 

به.

وفعال، من اللي بدا البرنامج، وواحد العدد يعني ديال االنتظارات 
ديال الناس، راه كل�سي ابغا، في بعض املناطق، الشعير، ودابا، وهاذ 
ال�سي غادي يتقا�سى، راه قلتها قبيال، ولكن، راه كان خصنا نمشيوا 

بشوية شوية، مرحليا.

متبعوا  أنا  املشروع،  هاذ  ألنه  ديال،  القضية  هاذ  لي  فكيظهر 
شخصيا، والسبت واألحد، وكنشوفو أش واقع، وكنسمعو الناس، ومن 
اللي كيشكيوا الناس من )les professionnels(، راه كيعيطوا علينا في 
التليفون، كنحاولوا نلقاوا الحلول يعني التطبيقية في امليدان، ولكن، 
منشكوش في البرنامج، بأنه برنامج ما نجحش، وبأنه هاذ ال�سي كيطغى 

عليه..، )non(، ماكيطغاش عليه.

 ،)simple(،أوال، احنا، احنا مشينا في واحد القضية اللي هي سهلة
جوج دراهم، خص يجي السيد يلقى جوج دراهم، ويلقى السلعة ديالو.

فعال، في األول، في بعض املناطق، كان كيتسنى شوية، ألنه زعما 
ماكاين الضغط وكاين، ولكن، دابا، راه الحمد هلل، إال درتي في املغرب 
 les( كلو، غادي تلقى السلعة موجودة، راه عندي التصاور تماك، كاع
hangars(، كلهم عامرين بالسلعة، والناس اللي اللي غادي جاي، إال 
بقا �سي )un point de vente(، وال جوج اللي باقين، راه كاين، من اللي 
 à2 côté(،( ،كنشوفو داك ال�سي كثير، كنقولو خص يتحل واحد آخر

donc((، راه ماكاينش اللي ..

وحتى، حتى هذاك السيد اللي غادي يجي، اللي كتقول بأنه غادي 
يشري وغادي يم�سي، وغادي يعاود يبيع، شحال غادي يبيع؟ دابا راه 
بجوج  احنا  عندنا  يشري  و30،  دراهم  جوج   ،)marche( في  السوق 
دراهم، باش يديها ب 50 كيلومتر، باش يبيعها بجوج دراهم و30، زعما 
حتى الهامش ديال الربح فين يقدر يتحرك، فهي )aucun intérêt(، راه 
ماعندو فين يتحرك، ألنه السوق يعني تنظم دابا بهاذ القضية ديال 

الدعم.

ما ننساوش بأنه كاين الزراعات الربيعية، البرنامج اللي عمل، اللي 
موالفين كنعملوا السنين املاضية، هو 200 ألف هكتار، هاذ العام، 400 
ألف هكتار، تعمالت 260 ألف، إذن، تقريبا واحد 65% من البرنامج، 
ولكن غادي نوصلو إن شاء هللا ل 400 ألف هكتار من الزراعات اللي 
هي، يعني الزراعات الربيعية، واللي غادي تجي باش تخفف شوية من 
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يعني الحدة ديال )céréales( اللي كاين.

البد، وغادي تهم نوار الشمس والحمص والفاصوليا والذرة وهذا، 
 22 البد ما نتكلم على )l’assurance(، )l’assurance(، فعال ابداو في 
فبراير، كيعملوا )les évaluations( امشاو للمناطق اللي هي مضرورة، 
واشوية من ذوك املتوسطة، 400 ألف هكتار ساالت، ابداو في 4 أبريل 
150 ألف   ،)moyens( اللي هما   ،)les régions( الثاني ديال  الشطر 

هكتار غادي تسالي إن شاء هللا في 2 ماي.

وباقي ليهم دابا )les régions( اللي هما )favorables(، راهما غاديين 
 ،)les cultures( معهم شوية بشوية إن شاء هللا، وإال بغا �سي واحد يدير
وشاف بأن هاذاك ال�سي اللي عندو ماخدامش، راه كنقولو لو يمكن لك 
تحيد )la culture( اللي عندك، وتدير واحد السطر ديال، باش تخليه 
يشوفوه )les évaluateurs(، ويمكن لك تشتغل، يعني في املستقبل 

بدون إشكالية.

فقط، أنه هاذ، بغيت نقول بأنه القضية ديال املديونية دالفالحة، 
والفاتورة ديال املاء وهذا اللي كترجع، هو في الحقيقة الناس اللــــــــي في 
)les barrages( اللي عندهم هذا، راه محظوظين، عندهم املاء، واملاء 

عندو الثمن ديالو.

هاذي دائما أنا من نهار اللي أنا على رأس هاذ الوزارة راه ما غاديش 
ما  ويمكن  وتيقولوا  املناطق  في  تيمشيوا  اللي  ناس  كاين  ألن  نتكلم، 

نخلصوش املاء، املاء غادي يتخلص.

إذا كاين �سي تأخير ف�سي بالصة، إلي كاين �سي حاجة هذاك ال�سي 
كيتناقش كيتكلم، ولكن الثمن، املاء عندو الثمن ديالو، اللي ما عرفش 
الثمن ديال املاء، اللي كيعرف حقيقة الثمن ديال املاء هو هذاك اللي 
ما عندوش، اللي هو في البوري )défavorable( واللي كيتعذب وكياخذ 
)le risque( إما اللي في وسط املدار السقوي خاصو يعرف راسو راه 

محظوظ ومحظوظ جدا وخاصو يدير االستعمال ديال املاء.

 la2 campagne, il(  املديونية ديال الفالح احنا متابعين دابا يعني
 )l’indice végitatif( ،زعما تحسنت األوضاع )ya un redressement
أحسن بكثير، تخضرت الدنيا، الناس رجعو لسميتو، وإن شاء هللا 

غادي يكون موسم اللي يمكن غادي يتعتق ذاك ال�سي اللي تعتق فيه.

ولكن احنا باقي متبعين ونتمناو على هللا أمطار الخير إن شاء هللا في 
املستقبل، وتكون مازال السنة يتعتق فيها )le2maximum(، ولكن احنا 
متبعين هاذ ال�سي ملي غادي تخرج الحصيلة األخيرة ونشوفو الحالة 
ديال البادية ديالنا والحالة ديال الفالحة، راه الحكومة غادي تاخذ 
املبادرة باش يعني كما كانت استباقية فهذا، غادي تجي حتى لهاذي 

وغادي نتكلمو.

ولكن، شوف دابا احنا خارجين من هنا، غادي نخرجــــــــــــــــــــــــــــــــــو من 
)une année de sécheresse( باش تشوف )l’impact( ديال مخطط 
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املغرب األخضر،

)l’année de sécheresse( هاذ العام يعني تعطل املاء وهذا، غادي 
.)les semences( ندخلو العام الجاي بمليون و600 ألف قنطار ديال

 l’année( أنا تنعقل النهار اللي دخلت لوزارة الفالحة وجيت من واحد
de sécheresse( لقيت 300 ألف قنطار، اآلن مليون و600 ألف رغم 

الضعف ديال )la production( اللي غادي تكون رغم هذا.

فلهذا والحمد هلل أنا زعما كاين أخبار اللي هي جد سارة، دابا ملي 
 la(كتشوفو في الزراعة السكرية غادي ندوزو من 390 ألف طن ديال
production de sucre( هاذ العام ل 530 ألف طن، غادي نغطيو %42 
)alors que( هاذ )les cinq dernières années( خمس سنين اللي فاتت 
ملي تتاخذ املعدل كانت donc( ،%32( ربحنا 10% ديال التغطية ديال 

السوق ديالنا الداخلي.

ملي كتشوف الزيتون، الزيتون قبيلة هدرت املردودية دازت ل 1.4 
طن للهكتار، تزادت بــــ 27% واإلنتاج تزاد بــــــ 24% وصلنا ملليون و400.

بــــ 6%، إما األثمنة واألسواق وذاك ال�سي  كذلك الحوامض تزاد 
)les2exportations( هاذ العام )c’est2exceptionnel(، زعما ذاك ال�سي 
على جميع املستويات، االتحاد األوربي، روسيا، كندا، إذن كان واحد 
النشاط اللي هو جد مهم وهاذ األموال كلها راه واحد الوقت غادي 
نلقاوها ف�سي بالصة، غادي نلقاوها فوسط البادية، ألن كتشغل ناس 

وكتعاود تروسيكال باش تخدم الناس وهذا.

فباش نرجع للقضية ديال هاذ البرنامج ديال الدعم، فاحنا يعني 
املشاكل وكنعرفو  كاين  بأنه  امليدان، وكنعرفو  في  كنتابعو آش واقع 
بأنه )des fois( كتكون )la pression( في بعض املناطق، ولكن راه كن 
على يقين بأنه كنتالقى مع املديرين الجهويين واملديرين املسؤوليـــــن، 
)au niveau central( وكنديرو اجتماعات وكنتافقو، وكاين كل مدير 
بأربع جهات، كل�سي خدام، دابا احنا وزارة الفالحة ماراسك  مكلف 
بأنه  األخ  عليه  تكلم  اللي  البرنامج  ألنه  الثانية،  للدعامة  تعطيه 
)effectivement( خاص شوية ديال ذاك ال�سي ديال التشغيل، راه 2 
املليار وكذا اللي غادي تعمل هاذ العام في الدعامة الثانية، وكلها راه فيها 
التشغيل وفيها االستثمار وفيها هذا، ماراسك يعني هذا البرنامج ديال 
السقي وديال قلة األمطار، وكذلك خاصنا نحافظو على اإلنتاج اللي هو 
داخل املدار السقوي، هذاك خاصو ينجح، ألن إذا ما نجحش هو اللي 

غادي يجيب لنا القيمة املضافة الكثيرة باش يوقع لنا واحد التفاعل.

والحمد هلل أنه الحالة الصحية ديال القطيع يعني متميزة، ما كاين 
حتى إشكال، إذن يعني الضوء األخضر باقي موجود في امليدان الفالحي 
في واحد العدد ديال أسميتو، كاين إشكاالت، عارفين بأن الناس ابغاو 

.)l’aliment composé( الشعير أكثر، ابغاو

ولكن اللي كنقول أنا للفالحة وكنقول للكسابة، بأنه احنا هذاك 

الشعير راه قلنا لكم كاين 8 مليون، احنا باقي يااله في 5 وما استعملناش، 
ملي بدينا لدابا يااله استعملنا مليون و800، باقي عندنا فين نستعملو 

8، وإلى خاص الخير غادي نزيدوه.

أن  4 داملليون، والحمد هلل  املركب غادي نطلقو  العلف  وكذلك 
اللي  )donc( غير خاص يكون االستهالك، استهالك  األمور كتحسن، 
هو معقلن وتكون واحد املتابعة، واحنا راه كنتابعو ملي كيبان لينا �سي 
واحد اللي ما قابطش الطريق وال هذا راه كاين معلوميات، وكنجيو من 
)recoupement( ف  لو  وكنديرو  اخذا،  اللي  اللور وكنشوفو شكون 
)l’informatique( ياك ما كاين �سي واحد داخل على الخط اللي هو 
كيخلوض وال هذا، هاذ ال�سي ما ساهلش، ولكن البرنامج على أي أنا 
نفضلو على جميع البرامج اللي دازت، ألن ذاك الوقت كانت كتكون، 
كتعمل الالئحة وكيدخل رئيس الجماعة، ويدخل الفالني، هذا نعطيوه 
وهذا ما نعطيوهش، نديرو الالئحة، هاذ ال�سي كلو حيدناه، الثمن اللي 
بغا يم�سي ل )le guichet( مرحبا به، واحنا متبعين معه، )donc( هذا 

هو الشفافية اللي جا بها هاذ املخطط.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا 7ز ال السيد الوز أ.

وبعد إذنكم أنبقى دائما مع السيد وزير الفالحة والصيد البحري، 
االستقاللي  الفريق  طرف  من  إليه  املوجه  السؤال  حول  املرة  وهذه 
للوحدة والتعادلية، حول موضوع عملية ترقيم اإلبل، فليتفضل أحد 

أعضاء الفريق مشكورا لتقديم السؤال.

املستشا  السيد عثمان عيلة:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة الوز أة والسادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

السيد الوز أ، 

سطرت وزارتكم في سنة 2015، برنامج من حول ترقيم اإلبل.

سؤالي:

الري به، وكم وصل ترقيم اإلبل؟
ْ
ِدك

ْ َ
- ما هي الرقم مل

- وما هي املدة املخصصة املتبقية؟

- وما الفائدة من وراء ذلك؟

شكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .
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والكلمة اآلن للسيد الوزير للتعقيب على السؤال، لكم الكلمة.

السيد وز أ الفالحة والصيد البحأي:

السيد املستشا  املحترم،

السيد الأئيس املحترم،

السيدة والسادة الوز اء،

السيدة والسادة املستشا ون املحترمون،

هو هاذ البرنامج ديال يعني النظام الوطني للترقيم انطلق رسميا 
بتاريخ 3 فبراير 2015، أما هو باقي جديد، يااله دخل للميدان، وغادي 
إلزاميا في املستقبل، يعني وغادي يشمل تدريجيا كافة األبقار  يتعد 

واإلبل.

وهاذ العمل كيتم اإلنجاز ديالو من طرف شركات خاصة، أغلبها 
محلية في إطار طلبات عروض ووفق دفتر للتحمالت، كنعطيوها واحد 
)la mission( باش كتم�سي، عندها وحدة إلكترونيك، عندها وحدة فيها 
)le numéro( عندها )l’informatique( كتدخل شكون اباها، شكون 
أمها، )l’âge( ديالها، منين جات، الساللة، وذاك ال�سي هذا كلو، باش 

ذاك ال�سي كيدخل باش كيكون عندك واحد )le2fichier( اللي تابع.

انطلقت الحملة ف 23 فبراير، كتهدف لترقيم هاذ ال�سي ديال اإلبل، 
كنتكلم على اإلبل 105 ألف ديال رأس اللي كان في )l’objectif(، وصلنا 
تقريبا ل 79 ألف اللي ترقمت لحد السنة، 80% من األهداف املبرمجة، 
ومن املرتقب أن تنتهي هذه املرحلة مع متم الشهر ديال يونيو، وغادي 
تكون مرحلة ثانية اللي هي في طور اإلنطالق، كتروم إلى ترقيم 25 ألف 
رأس من املواليد الجدد، اللي ما كانوش، و25 ألف رأس من الكبار 
الذين لم تشملهم املرحلة األولى، ألنه كتعرف بأنه بعض املناطق خاص 
ملي تكون الشركة خدامة خاص السيد يجي خاص يخرج من املحال 
ديالو باش يجي يدير الترقيم ما تيكونش في املوعد، إذن يعني ما�سي دائما.

ولكن اللي نبغي نقول، وخاص هاذ ال�سي الكسابة يعرفوه، بأنه في 
املستقبل، يعني راه اللي ما عندوش الترقيم راه ما غاديش يكون عنده 
الدعم، وما غاديش يقدر يدخل حتى لذوك املناطق ديال التنظيم ديال 
الرحل، دابا راه القانون صوتوا عليه هنا، إذن حتى ذاك املحل اللي 
غادي يدخل ليه باش يقدر يدير فيه العلف ديالو ما غاديش يكون، إذن 
خاص تكون املساهمة، والحمد هلل أنه في األبقار هي مساهمة كبيرة، في 
الجمال كاين بعض املناطق اللي ناجحة وكاين بعض املناطق اللي باقي 

خاصها شوية دالعمل.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

اآلن الكلمة ألحد أعضاء الفريق للتعقيب على رد السيد الوزير.

املستشا  السيد عثمان عيلة:

شكأا على هذه التوضيحات التي تفضلتم بها.

وإننا في الفريق االستقاللي نسجل بارتياح كبير إطالق عملية نظام 
تنزيل  إطار  في  وذلك  الحيوانات،  مسار  وتحديد  للترقيم  جديد  وطني 
اإلجراءات التي تضمنها املخطط املغربي األخضر لتنظيم هذا القطاع 

ببالدنا.

ولكن، السيد الوزير، فعال هذه العملية استبشر الكل الخير وانخرط 
في هذه العملية سلطات وغرف مهنية ومنتخبين من أجل إنجاح هذه 

العملية.

إال أن، السيد الوزير، كانت في الحقيقة الكسابة تنتظر أربع نقط 
إيجابية التي جاءت بها هذه الحملة أوال:

- حماية القطيع من السرقة بناء على مراقبة الطرق يعني الزائلة اللي 
ما مرقمة ما يمكنلهاش تتخطى؛

- مراقبة األسواق األسبوعية الزائلة اللي ما مرقماش ما تدخلهاش؛

- مراقبة املجازر الزائلة اللي ما مرقماش، ما تدخلش تتنحر؛

- مراقبة الدكاكين في األسواق.

الثروة  هذه  حماية  أن  إطالع  على  أنتم  الوزير،  السيد  وهذا، 
الحيوانية، وهي اإلبل لها إيجابياتها وهي املزود الرئي�سي للسوق.

ثانيا، السيد الوزير، كان جاء في الحملة أن ما تم ترقيمه من اإلبل 
في 2015، في 2016 وهذا جاء في مداخلتكم، السيد الوزير، الناقة اللي 
ولدت زاد عندها حوار غادي تتم عملية أخرى من أجل إحصاءها ومن 
أجل استفادتها مما يسمى بالزرورة كما هو الشأن في البقر داخل اململكة.

الجانب اآلخر، السيد الوزير، أنه اللي ما مرقمش ما غاديش يستافد 
من األعالف املدعمة، واللي مرقم غادي يستافد بناء على اإلحصاء اللي 

عنده.

احنا تنطالبو، السيد الوزير، أن هاذ العملية خاصها تتم بسرعة من 
أجل ضبط ومن أجل نزاهة وشفافية كل الدعم اللي مخصصه الدولة في 

مجال األعالف، سواء كانت مركبة أو غير مركبة أو إلى ذلك.

السيد الوز أ،

ال تنسوا أن الكساب هو مشغل رئي�سي، ما كاينش كساب اللي ما 
يشغل 5 دالناس و6 دالناس بأثمان باهظة، زائدة إلى عائلته، زائد على 

املشاركة للهجرة من العالم القروي إلى املدن.

شكرا السيد الوزير.
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السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

هل هناك من إضافة السيد الوزير.

السيد وز أ الفالحة والصيد البحأي:

شكأا املستشا  املحترم.

أنا متفق معه يعني بهاذ األفكار كلها اللي جاو، واحنا البرنامج عندنا 
جد مهم، وكل �سي غادي يكون مقنن و)la base( ديالو غادي تكون هو 
هاذ الترقيم، إلى ما كاينش راه الناس ما يمكنش تشتغل، واحنا غادي 

نمشيوا في هاذ الطريق إن شاء هللا.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

اآلن نصل إلى آخر سؤال موجه إلى السيد وزير الفالحة والصيد 
الدولة  برامج  من  الصغار  الفالحين  استفادة  موضوع  حول  البحري 
والتنمية،  العدالة  فريق  به  تقدم  وقد  األخضر،  املخطط  ومشاريع 

فليتفضل أحد أعضاء الفريق لتقديم السؤال.

املستشا  السيد نبي5 األندلو�سي:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء املحترمون،

السيدتين الوز أتين،

السادة والسيدات رعضاء املجلس،

وتقوم  قامت  التي  اإلجراءات  هي  كثيرة  املحترم،  الوزير  السيد 
املخطط  برنامج  ومنها  الفالحي،  القطاع  أجل دعم  الحكومة من  بها 
األخضر، إال أن التساؤل لدى العديد من املواطنين هو مدى استفادة 
الفالح املغربي البسيط من هذه البرامج الحكومية، خاصة على مستوى 

دعم املحصول الزراعي وتربية املوا�سي.

لذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن التحفيزات والدعم املقدم 
هذا  على  اتخاذها  تنوون  التي  اإلجراءات  هي  وما  البسيط؟  للفالح 

املستوى؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

السؤال،  على  الجواب  لبسط  الوزير  للسيد  اآلن  الكلمة  إذن، 
تفضلوا.

السيد وز أ الفالحة والصيد البحأي:

السيد الأئيس،

كيتميز القطاع الفالحي بالصغر ديال االستغالليات ديالو، تقريبا 
70% ديال االستغالليات أقل من 5 ديال الهكتارات، جا البرنامج ديال 
مخطط املغرب األخضر بالدعامة الثانية، وعملنا واحد البرنامج ديال 
ديال  مليار   13 يتطلق على  اللي غادي  492 مشروع  ديال  االستثمار 

الدرهم، اللي غادي تمس تقريبا 747 ألف هكتار.

وجا كذلك البرنامج ديال التجميع، اللي جا متعلق بالدعامة األولى 
باش الصغار يمشيو مع الكبار في إطار التجميع.

وكذلك، هاذ البرنامج ديال التجميع جاب التهيئة ديال إطار قانوني 
خاص بالتجميع، وكاين تحفيزات خاص يعرفوها املواطنين خاصة بهذا 
النوع من املشاريع، ملي كيكون املجمع واملجمعين وملي كيتلقاوا راه 
عندهم واحد )le bonus( في )les investissements( ديالهم اللي يمكن 

الدولة تاخذو في االستثمار.

 100 للفالحين،  الفالحية  اإلرشاد واالستشارة  برامج  توجيه  كاين 
للفالحة  بالخصوص  كتم�سي   )l’ONCA3( ديال  الدرهم  ديال  مليون 

الصغار فهذا امليدان.

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذوك  املحلية،  املنتجات  يعني  التنمية  ديال  برنامج  وكاين 
)les produits de terroir(، و)L’ADA4( كتعمل 40 مليون ديال الدرهم 
 les( وهاذ  الصغار  الفالحة  هاذ  تعاون  باش  االستثمار  ديال  سنويا 

coopératifs( تم�سي معهم.

وكاين كذلك ما ننساوش البرامج املخصصة ملواجهة آثار الجفاف، 
واللي كتهم الرعاة الصغار والفالحة الصغار، واللي كتبلغ امليزانية ديالها 
820 مليون ديال الدرهم فالسنة تقريبا، وكتهدف باألساس إلى حماية 

الثروة الحيوانية عبر توفير الكأل واملياه للماشية واملتابعة الصحية.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

على جواب  التعقيب  أجل  من  الفريق  أعضاء  اآلن ألحد  الكلمة 
السيد الوزير.

املستشا  السيد نبي5 األندلو�سي:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا السيد الوز أ على هذه التوضيحات.

طبعا، السؤال، السيد الوزير، كما أشرتم يتعلق بقطاع اللي هو 
قطاع مهم، وكما نعلم جميعا فالقطاع الفالحي يساهم بحوالي %15 
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4 Agence pour le Développement Agricole
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من الناتج الوطني الداخلي الخام، وكذلك يوفر نسبة ديال 40% من 
مناصب الشغل، وفبالتالي نحن نتحدث عن قطاع جد مهم وعن مبادرة 

كذلك تستحق كل التثمين وهي املبادرة ديال املخطط األخضر.

لكن، على مستوى الدعامة الثانية، السيد الوزير املحترم، واملتعلقة 
بشكل أسا�سي بالفالحة التضامنية واللي كتستهدف الفالحين الصغار، 
هنا كنلقاوا واحد الفراغ ما بين لغة األرقام املقدمة والواقع في بعض 
ديالنا  التواصل  في  الصغير  الفالح  أن  بحيث  اململكة،  ديال  الجهات 
ما  األعم  الغالب  في  بأنه  نجد  الفالحين،  مع هؤالء  طبعا  كمنتخبين 
عندوش حتى املعطيات ديال هاذ الدعامة وما تقدمه الحكومة من 

برامج.

مستوى  على  التحسيس،  مستوى  على  اإلشكال  طبعا  فهنا، 
التواصل، على مستوى إبالغ هؤالء الفالحين، وهاذ الفئة املستهدفة 

املهمة جدا بهاذ اإلجراءات الحكومية.

وهنا كيتطرح التساؤل عن دور املكتب الوطني لالستشارة الفالحية، 
طبعا هناك إشكالية ديال ربما املوارد البشرية، ولكن، السيد الوزير 
مستوى  على  القطاعية  اإلجراءات  من  مجموعة  كانت  إذا  املحترم، 
للمعلومة،  اللي تستهدف فئات معينة وال تصل  العمومية  السياسة 

فهذا إشكال يجب تجاوزه.

كذلك، أشرتم في معرض الجواب، السيد الوزير، للنقطة ديال 
ديال  واألغلب  املناطق  من  الكثير  بأنه  نعرف  نحن  األرا�سي  تجميع 
املناطق ديال املغرب كاين هاذ الثقافة عند الفالح البسيط ما عندوش 
هذيك الثقافة أنه يشرك األرض ديالو مع أرا�سي اآلخرين، بالتالي حبذا 

لو أنه تكون إجابات عميلة لهذا الناس البسطاء.

ديال  املسألة  للتعاونيات،  بالنسبة  املتعلقة  األخيرة  والنقطة 
التسويق الزال خاص فيها مجهود، السيد الوزير.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

اآلن الكلمة للسيد الوزير إذا كان هناك من رد.

السيد وز أ الفالحة والصيد البحأي:

إذا اسمحتو نزيد مازال نضيف أشنو هما التسهيالت اللي كيتعملوا 
للفالح الصغير.

خاص يعرفوا بأنه كاين واحد الشركة ديال تمويل تنمية الفالحة 
اللي هي تمويل الفالح مع .. عند القرض الفالحي اللي هي خاصة بالفالحة 

الصغار اللي تتعطيهم حتى 100.000 درهم في السنة لكل استغاللية.

خاص يعرفوا الفالحة الصغار بأنه اللي عندو تحت من 5 هكتارات 

وبغا يدير )Goutte à Goutte( و)les équipements( ديال املاء، راه 
عندو 100%، خاص يعرفوا بأنه دعم البذور ديال الحبوب والفتائل 
املعتمدة لقصب السكر والبذور األحادية ديال النباتات، هاذو كلهم 

فيهم )des subventions( ملن كيمشيو؟ راه كيمشيو للفالح الصغير.

كاين دعم بنسبة 80% ألغراس الزيتون واللوز والتين، ملي كيبغي 
يغرس الدولة كتاخذ 80% من هاذ الحسابات.

كاين الدعم ديال أغراس ديال النخيل حتى %100.

وكاين تشجيع االنخراط في التأمين الفالحي، ملي تنقولو بأنه الفالح 
غادي يخلص غير 26 درهم في الهكتار باش يدير )l’assurance( ديالو على 
)céréales( راه الدولة اخذات فيها 90%، وملن تعطات هاذ 26 درهم؟ 
تعطات للفالح الصغير اللي غادي ياخذ ذيك 1600 درهم إذا كتاب عليه 

أنه يكون واحد السنة..

كل هذه االمتيازات هي مقننة ومعمولة باش تم�سي لعند الفالح 
الصغير في إطار برامج تجميع، وبرامج التجميع ما�سي هي باش األرض 
تتخلط، هي باش الصغير والكبير يتالقاوا ويخدموا جميع، الناس في 
سوس راه تيعرفوا يعملوها، الناس في دكالة كيعرفوا يعملوها، واحد 
العدد دابا اليوم ديال الفاعلين في هذا امليدان، والدولة كتجي كتقول 
لك بأن إذا درتو االستثمار جميع أو إذا غادي تجيب له السلعة وال هذا.. 
كاين مكافأة من عند الدولة واحد )le bonus( اللي تيتعطى في إطار يعني 

الدعم ديال الحكومة.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

املساهمة  هذه  على  الجزيل  بالشكر  لكم  نتقدم  املجلس  وباسم 
القيمة.

وننتقل اآلن إلى قطاع آخر هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
املقدم حول موضوع مسطرة  السؤال  بتقديم  وتكوين األطر، وذلك 
العليا ذات االستقطاب املحدود  الجامعات واملعاهد واملدارس  ولوج 
املقدم من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

أعضاء الفريق لتقديم السؤال.

املستشا  السيد عبد السالم اللبا :

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء، السيدات الوز أات،

إخواني املستشا  ن، األخوات املستشا ات،

السيد الوزير، كنظن اسمعتيو السؤال.

سؤالنا اليوم كنجددوه واخا أنه أصبح روتيني ألننا يا ما رددنا وردت 
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جل الفرق البرملانية هنا عن طريقة سهلة سلسلة ال يشوبها الظلم أو 
الباكالوريا  شهادة  على  الجدد  الحاصلين  الطلبة  بخصوص  الحيف 
وطريقة ولوج املعاهد املحدودة املقاعد، فهل لكم من إفادة ليطمئن 

اآلباء واألسر؟

شكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

اآلن، الكلمة للسيد الوزير من أجل الجواب، تفضلوا السيد الوزير.

العلمي  العالي والبحث  التعليم  الداودي، وز أ  السيد لحسن 
وتكو ن األطأ:

شكأا السيد الأئيس.

شكرا ال�سي اللبار على هاذ السؤال.

لو  باهلل،  أقسمك  الناس،  ننتقد  باش  ما�سي  مناسبة  وهاذي 
هذا،  كانت شحال  األربع سنين  هاد  في  درنا  اللي  الوتيرة  االنجازات، 

املغرب، ماغاديش يبقاوا يتحطوا فيه هاذ األسئلة.

من  عندنا  كانت  شحال   ،2012 األسئلة،  بعض  غير  نعطيك 
كلية الطب؟ 5، في هاذ األربع سنين،5 أخرى، اشحال كان عندنا من 
طالب عندو املنحة؟، 182 ألف، اليوم 332 ألف، عشرات وعشرات 

املدرجات، عشرات داآلالف ديال املقاعد جديدة درنا، الوتيرة ...

هاذ السؤال ديالكم، هاذ املؤسسات ديال الولوج املفتوح، بال ما 
نتكلم على الدخول الجامعي املقبل، كانت عندنا 63 ألف طالب، اآلن، 

93 ألف و500.

إذن، اشحال تزاد، 30 ألف، كانت 63، هي تقريبا النصف ديال 
داك ال�سي داملغرب كلو، تدار في أربع سنين، ايوا قول باز، هاكذاك.

الدخول الجامعي إن شاء هللا املقبل، غاديا تفتح كلية الطب في 
طنجة، كلية الطب في أكادير، راه احنا كنوجدو كلية الطب أخرى في بني 

مالل، وكنوجدو املستشفى الجامعي في العيون إن شاء هللا.

هاذ الوتيرة عمر املغرب ما اعرفها، اآلن، حطيت سؤال مهم جدا، 
هو الولوج لهاذ املؤسسة، واخا نبنيوا، ونكثروا الباليص، ولكن، راه مع 

األسف، اآلباء، ولدوا إال ما كان طبيب وال مهندس، ماقرا والو.

القانون،  في  كبير،  عالم  اإلسالمية،  الدراسات  واحد،  اعطيني 
محامي كبير، في الكيمياء، في الفيزياء، التخصصات كلها مزيانة، اللي 
مامزيانش، هو يكون اإلنسان ضعيف، كون مزيان، سير دير التخصص 

أدبية وال قانونية وال علمية، مزيان.

اآلن، الولوج، هاذ العام كنا غانزولو داك االمتحان الوطني، واحد 
اللي ابغى يجي من الداخلة، يدخل لكلية طب األسنان في الدار البيضاء، 

خصو يجي في الطيارة، خصو يبات في الدار البيضاء، ربما عمرو ما جا 
واحد  كيدير،  ورزازات،  من  يجي  زاكورة،  من  يجيك  البيضاء،  للدار 

ساكن احدا الكلية، تيخرج الصباح، حتى يفطر على راسو، تيدوز.

املغاربة ماكانوش مقادين، كنا غنزولو هاذ االمتحان، مع األسف، 
)marché( ، داز )infructure(، ولكن، أشنو اإلصالح اللي عملنا، هو 
ديك النقطة اللي كانت تعطى، تعطى في املراقبة املستمرة، زولناها، 

عالش؟

هاذ املدرسة اللي تتنفق النقط، هاذ املدرسة، هاذ الدروس، تكميل 
الدروس وغيرو، نهكوا املغاربة بهاذ ال�سي.

الباكالوريا  ديال  و%25  الوطنية،  الباكالوريا  ديال   %75 اآلن، 
الجهوية، باش يكونوا املغاربة كلهم سواسية كأسنان املشط، هذا هو 

اللي غاديين لو إن شاء هللا في املستقبل.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

إذن، الكلمة اآلن ألحد أعضاء الفريق من أجل التعقيب على جواب 
السيد الوزير.

املستشا  السيد عبد السالم اللبا :

أظن أن السؤال لم يكن عبثا، بقدر ما أننا استفدنا، واستفادت 
األسر املغربية التي ظلت تتخوف عن مصير أبنائها.

احنا كنشهدوها،  راه  املبذولة،  املجهودات  الوزير،  السيد  املهم، 
وكنشوفوها، ولكن، أنا ابغيت غير نأكد، من خالل الجواب نتاعكم،على 
راه  التخصص،  ديال  املعاهد  يولجوا  ابغاو  اللي  الطلبة  اليوم،  أن 
إمكانيات عادلة، باش ما يكونش عليهم واحد الغبن، بحيث أنهم، كاينة 
مسطرة ديال الشفافية، وديال العدل، تيخصنا اليوم، كلما نبسطو 
رهن  تكون  فخصها  املقاعد،  املحدودة  املعاهد  ولوج  ديال  املسطرة 

إشارة الجميع.

مالحظة، السيد الوزير، ابدلتيو مجهود، فهذا ما تنكروهش، ولكن، 
راه اليوم، املغرب ديال البارح، ما�سي هو املغرب ديال اليوم، راه كل�سي 

تطور، ومفروض عليكم، وضروري أنكم تطوروا العمل ديالكم .

فأنا كنتمنى، حتى العملية اللي درتيو، راكم انسيتيو ماكلتيوهاش، 
واحد  هاذي  باملعلوميات،  الدراسة  توفير  ديال  هي  جدا،  مهمة  وهي 

الحسنة اللي كتسجلها الجامعة املغربية.

فتيخصنا توضيح أيضا آخر في هاذ املجال، ولكن ما ننســـــاوش أن 
)la base( راها كانت وكاين الدور ديالكم جيتيو تكملوا اللي اللي غادي 
يجي الخلف ديالكم وربما انتما تبقاو، ولكن الخلف حتى هو غادي يلقى 
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أنكم ابنيتو باش يستمر املغرب في واحد التطور وواحد الخيرات اللي 
كننتظرو فيها التقدم.

شكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

لديكم بعض الثواني إذا كان هناك من إضافة، الديمقراطية هي 
هاذي.

السيد وز أ التعليم العالي والبحث العلمي وتكو ن األطأ:

أوال هاذي بالدنا اللي جا كيخدم، اللي جا كيبني، هذا استمرارية، 
ولكن باغيين نبشروا املغاربة راه من هنا واحد 23 سنة تقريبا، املغرب 
غادي يولي من أغنى الدول في العالم، عرفتوا عالش؟ ال، هذا سيروا 
شوفوا قلبوا على الفوسفاط ف 2050، املغرب تقريبا هو اللي غادي 
يكون عند ال)monopole( في العالم، الفالحة د العالم كلو مرتبطة في 

بالدنا، إذن استقرار ديال املغرب ولى مشكل عالمي.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا، وصلت الرسالة.

اآلن الكلمة ألحد أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، من أجل تقديم 
السؤال املوجه للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حول موضوع 
دور الدبلوماسية املغربية في تعزيز العالقات االقتصادية واالجتماعية، 

فليتفضل أحد أعضاء الفريق مشكورا.

شكرا السيد الوزير على املساهمة بعدا، بارك هللا فيك.

شكرا.

املستشا  السيد عبد الكأ م الهمس:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

الدبلوما�سي  يلعبه  دور  أي  الوزيرة،  السيدة  املطروح،  السؤال 
املغربي أو الدبلوماسية في تعزيز العالقات االقتصادية واالجتماعية؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي آ اللة.

الشؤون  وز أ  لدى  املنتدبة  الوز أة  بوعيدة،  مبا كة  السيدة 
الخا 7ية والتعاون:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا األخوات واإلخوة املستشا ون،

التعاون االقتصادي  أو  للدبلوماسية االقتصادية  بالنسبة  فعال، 
واالجتماعي، الذي اليوم أصبح يشكل محور أسا�سي في الدبلوماسية 

املغربية.

أوال، هو مبني على رؤية إستراتجية، هاذ الرؤية اإلستراتجية إذا 
تذكرتم جاءت في رسالة صاحب الجاللة التي وجهها للسفراء املغاربة 

يوم 31 غشت 2013.

منذ ذلك اليوم ونحن نشتغل من أجل الدفع بهاته الدبلوماسية، 
نشتغل بثقة أوال، ألن هناك مقومات يتميز بها املغرب وعلى رأسها األمن 
واالستقرار، أيضا من بين املقومات هو مناخ األعمال الذي يتميز به 

املغرب.

وثالثا، من بين املقومات هو تجربة املغرب في عدد من امليادين أو 
عدد من القطاعات الحيوية.

ابتداء من هذا التوجه وهاته الرؤية، نشتغل من أجل ضخ دم 
جديد للدبلوماسية االقتصادية عبر إشراك وبصفة مباشرة ودائمة 
وفود نساء ورجال األعمال في جميع اللقاءات الدبلوماسية والسياسية.

أيضا، نشتغل عبر آليات أخرى كتنظيم ندوات اقتصادية، واليوم 
توقيت هاذ السؤال اليوم جاء يتزامن مع املنتدى االقتصادي املغربي 
األمريكي الذي ننظمه كوزارة الخارجية في إطار الحوار االستراتيجي الذي 

يجمع املغرب مع الواليات املتحدة األمريكية.

نظم سواء 
ُ
هناك أيضا عدد كبير من الندوات االقتصادية التي ت

مباشرة عن طريق الوزارة أو بتنسيق مع وزارات أخرى، من أجل الدفع 
بهته الدبلوماسية االقتصادية التي تنبني على املصلحة املشتركة مع 
كل دولة، سواء الدول اإلفريقية، ألن أيضا في نفس إطار الدبلوماسية 
االقتصادية نحاول أن نتوجه أكثر فيما يسمى بالتعاون جنوب-جنوب، 

أي أنه يكون تحديد يعني نقط أو مصالح

مشتركة مع دول الجنوب، ونحاول أن نشتغل معهم في هذا االتجاه 
من أجل الدفع بالدبلوماسية االقتصادية.

أيضا، نشتغل على الترسانة القانونية من أجل تشجيع االستثمار 
املغربي في الدول األخرى ومن أجل أيضا تشجيع االستثمارات الخارجية 

في املغرب.

نشتغل أيضا على التكوين، وهنا أريد أن أتحدت على تكوين جميع 
أطر السلك الدبلوما�سي، يعني هذه أيضا مسألة حاولنا أن نقوم بها في 
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الشهور األخيرة حيث أنه ال نحدد دور الدبلوماسية االقتصادية فيما 
يسمى مستشار اقتصادي بالسفارة أو القنصلية ولكن الدبلوماسية 
االقتصادية كيف ما قلت هو محور أفقي تشتغل عليه جميع السفارات 

والقنصليات.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

اآلن، الكلمة ألحد أعضاء الفريق من أجل الرد على جواب السيدة 
الوزيرة.

املستشا  السيد عبد الكأ م الهمس:

الوقت باش  الوزيرة تخلي اشوية ديال  تنتمنى  الحقيقة كنت  في 
تجاوبنا ألن السؤال كان مهم، وأعتقد كان في الوالية السابقة اللي تطرح 
هذا السؤال، واآلن سعدنا الحظ باش جاء الوقت ديالو في هاد الوالية، 
نشوفو  باش  ناقشناه  الفريق  ربما  الفريق  رئيس  مازال  وهذا سؤال 
الحكومة وعدم  التهاون ديال  الرئاسة ديال املجلس، عالش هاذ  مع 
التجاوب مع أسئلة البرملانيين، ألن مللي تنجيوا هنا إال حاملين واحد 
الهم، إال حاملين واحد امللف، إال حاملين واحد موضوع النقاش اللي 

تيهم املغاربة كاملين أوال الوطن وال املصلحة العليا للوطن.

إذن، هذا السؤال بالضبط، السيدة الوزيرة، جاء من خالل واحد 
املعرض فالحي في اليابان واللي ما توفقاتش لألسف الحكومة املغربية 

باش ذيك املنتوجات تعرض في ذاك املعرض في اليابان.

إذن هنايا كان تساؤل من طرف األجانب اللي هما مسؤولين وهذه 
سفيرة اليابان اللي كانت في املغرب قالت لي عالش السفير ما دافعش 

على املنتوجات الفالحية باملغرب باش تنزل في ذاك املعرض؟

املرتبة األولى ال من  اللي احتلت  لألسف، وكانت جارة تونس هي 
ناحية الجودة، وبالتالي أن املغرب ما عرضتش املنتوجات الفالحية من 

الزيتون والعسل.

إذن هنا آشنو الدور ديال الدبلوما�سي اللي غيلعب في تعزيز العالقات 
االقتصادية واالجتماعية؟ أشنو الدور اللي يمكن يقدم ما يبقاش غير 
ذاك الدبلوما�سي اللي جالس في املكتب ديالو تيمارس الدبلواسية ديال 
مجرد األمن، بالعكس خص ينزل وينسق مع رجال األعمال، ينسق مع 
املجتمع املدني، يقدم واحد دعم معنوي عبر العالم ألن هناك بعض 
الفعاليات وبعض أعضاء الجالية اللي تيتشكاوا مكينش دعم معنوي 
ديال السفراء والقناصلة وأطر الدبلوماسية على الصعيد الدولي، إذن 

هنا يكون التنسيق.

إذن السؤال ديالنا ربما خص يتفهم من واحد الناحية أخرى يعني 
نؤطر  أننا  الوزيرة  السيدة  عليه  اللي هضرت  التكوين  ذاك  كيفاش 
وكيفاش  للبالد  االقتصاد  يجبد  بالدور  غيقوموا  اللي  دبلوماسيين 

يسوق املنتوجات ديال البالد عبر دول العالم.

إذن، هنا خص واحد اإلستراتيجية جديدة يكون واحد التنسيق 
ما بيناتكم كأعضاء حكومة، وزارة الخارجية، وزارة السياحة، وزارة 
وكيفاش  مشترك،  التنسيق  واحد  يكون  الصناعة،  وزارة  الفالحة، 
ندافعو على بالدنا ألن االقتصاد تيلعب دور أسا�سي في صنع القرار في 

كل دولة، إذن خص يكون واحد التنسيق مهم وإيجابي.

إذن اعطيتك لألسف السؤال كان، وسيدنا هللا ينصره، تنظن فاتح 
جميع األبواب والسفريات ديالو راه تيفتح العالقات الخارجية وقايم 
بالدور ديالو، هللا ينصره، خص واحد املواكبة والتتبع، الخطاب ديالو 
واضح ملا وجه رسالة قوية لكل األطر الدبلوماسية، عندكم شرفاء، 
عندكم أطر دبلوماسية اللي تتشتغل اعطيوها غير الصالحيات باش 
عندنا  احنا  وكذلك  شركات،  لدخول  محتاجة  البالد  ألن  تشتغل، 
شركات محتاجين للتسويق منتوجات اقتصادية وفالحية في دول أخرى 

ما �سي غير نركزوا على بعض الدول.

وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

اللهم إلى ثواني هذا استثناء، تفضلي.

السيدة الوز أة املنتدبة لدى وز أ الشؤون الخا 7ية والتعاون:

ما يمكنش ما نجاوبش ألن هذا حقيقة سؤال هو هذا وليس السؤال 
الذي توصلنا به.

السيد املستشا ،

أوال، بالنسبة لليابان أنا لست على علم بهاذ املعرض الفالحي، ولكن 
اللي غادي نقل لكم أنا كنت في اليابان السنة املاضية ومن بين الدول 
املستثمرة في املغرب والتي تدافع أكثر على االستثمار في املغرب، عالش؟ 
ألن لديها أوال عالقات كبيرة مع املغرب مع السفارة املغربية، وهنا أحيي 
دور السفير املغربي على األقل الحالي، السابق ال أعرفه، في هذا املجال 
في املجال االقتصادي، ثانيا على الثقة التي يضعها اليابانيون اليوم في 

املغرب، والبد أن أقول هذا ألن هذا جد مهم.

النقطة الثانية املهمة هي أنه الجميع اليوم، هناك تنسيق مباشر من 
طرف السفراء املغاربة، ألن أول واحد اللي تيجيب االستثمارات للمغرب 
هو سفير املغرب، لذلك اليوم نشتغل على تنسيق مباشر مع ما يسمى 

بالوكالة املغربية للضخ باالستثمارات للمغرب..

اسمح لي.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا.
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هذا استثناء، واالستثناء ال يتوسع في االستثناء، شكرا.

إذن، اآلن عندنا إقرار الحكومة تعليق التواصل مع االتحاد األوربي، 
هو موضوع السؤال املقدم من طرف الفريق الحركي لوزير الشؤون 
الفريق من أجل  الخارجية والتعاون كذلك، فليتفضل أحد أعضاء 

تقديم السؤال.

املستشا  السيد يحفضه بنمبا ك:

شكأا السيد الأئيس املحترم.

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

الفالحي  باالتفاق  املتعلق  األوروبي  االتحاد  قرار محكمة  إثر  على 
بين الطرفين، قررت الحكومة تعليق التواصل مع جميع املؤسسات 
هذا  في  بالطعن  املرتبطة  باالتصاالت  يتعلق  ما  باستثناء  األوروبية، 

امللف.

هي  ما  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نسائلكم،  األساس،  هذا  وعلى 
املقاربة املعتمدة في تدبير هذا امللف؟ وما هي املستجدات املرتبطة به؟

تواجدها  وتعزيز  لتطوير  الحكومة  إستراتيجية  هي  ما  ثانيا، 
الدبلوما�سي مع الشركاء األوربيين؟

وشكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة من أجل تقديم الجواب.

السيدة الوز أة املنتدبة لدى وز أ الشؤون الخا 7ية والتعاون:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا السيد املستشا  على هذا السؤال.

وأنا جيت أمام حضراتكم في هاته القاعة في شهر دجنبر للحديث عن 
هذا امللف اللي هو حقيقة ملف سيا�سي أكثر مما هو اقتصادي، وهاذ 
ال�سي عارفينو كاملين، بحيث أن دائما أعداء وخصوم الوحدة الترابية 
يحاولون بجميع الطرق الضرب في جميع ما يقوم به املغرب من إنجازات 

ومن خطوات بناءة.

بطبيعة الحال الخصوم يبحثون عن نوع من الوجود، ولذلك تمت 
متابعة قضائية من طرف الخصوم لالتحاد األوروبي.

نحن نتعامل مع هذا امللف أوال بوضوح، وثانيا بصرامة، نرفض هذا 
الحكم الذي جاءت به املحكمة األوروبية، ولسنا وحدنا، بحيث أن إذا 
تذكرتم أول رد فعل كان ملجلس الوزراء األوروبي الذي قال وبإجماع أنه 

سوف يذهب إلى االستئناف فيما يخص هذا امللف.

النقطة الثانية، هو أنه كان حقيقة عدد من اللقاءات، بما فيها اللقاء 
السنوي ما بين املغرب واالتحاد األوروبي في إطار الشراكة اإلستراتيجية 
التي تجمع املغرب مع االتحاد األوروبي، وعملنا على أن تكون النقطة 

املحورية لهذا اللقاء هو كيفية التعامل مع ملف املحكمة األوروبية.

بطبيعة الحال النقطة األخرى هي أنه ومنذ املرحلة الثالثة كانت هي 
وقف جميع أنواع التعاون والتواصل مع االتحاد األوروبي، وهنا كان رد 
فعل إيجابي من طرف االتحاد األوروبي، بحيث أنها املفوضية السامية 
لالتحاد األوروبي "فيديريكا موغيريني" قامت بزيارة املغرب، وجاءت من 
أجل التأكيد على الشراكة اإلستراتيجية ألوروبا أو االتحاد األوروبي مع 
رجع التواصل ما بين املغرب واالتحاد 

ُ
املغرب، جاءت أيضا من أجل أن ت

األوروبي، وجاءت للتأكيد على استعداد أوروبا بجميع هياكلها سواء 
مجلس أوروبا أو املجلس الوزاري األوروبي من أجل التنسيق في التعامل 

مع هذا امللف.

أننا رجعنا  التواصل، ال يعني  إلى  أنه رجعنا  وهذا ما وقع بحيث 
ألنه وقع واحد خلط في األيام األخيرة في الصحافة، ال يعني أنه رجعت 
املياه إلى مجاريها بصفة نهائية، ال، بل بالعكس، لدينا أولوية وأولويات 

األولويات في التواصل مع أوروبا أو االتحاد األوروبي هي هذا امللف.

نتمنى أن يتم حله في أقرب اآلجال، ونحن على نفس يعني التوجه مع 
األوروبيين في التعامل مع هذا امللف.

نقطة أخرى مهمة هي املساندة املباشرة والرسمية التي يعني صرح 
بها عدد من الدول األوروبية، بما فيها أملانيا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا 
والبرتغال، بحيث أنهم يساندون املغرب بصفة مباشرة ورسمية عبر 

املسطرة القانونية التي تمر في محكمة االستئناف.

بطبيعة الحال...

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

انتهى الوقت راه كاينة أريحية كبيرة معك.. شكرا السيدة الوزيرة.

إذن، الكلمة ألحد أعضاء الفريق الحركي من أجل التعقيب على 
جواب السيدة الوزيرة.

املستشا  السيد يحفضه بنمبا ك:

شكأا السيدة الوز أة املحترمة على هذه التوضيحات واملعطيات.

وفي هذا اإلطار، نود التأكيد على أن بالدنا لن تقبل أي مزايدة حول 
حقوقها املشروعة بالبيعة والتاريخ والطبيعة والجغرافية، وسالحنا في 
هذا املسار هو إجماع املغاربة وتمسك الجبهة الوطنية الداخلية من 
طنجة إلى لكويرة وراء صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
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وأيده.

ومن موقعنا كممثلين شرعيين لساكنة أقاليمنا الجنوبية وباسم 
مواطنات ومواطني هذه األقاليم العزيزة علينا جميعا نجدد التأكيد 
على انخراطنا املطلق في التصدي لكل املناورات والدسائس التي تحاك 
وفي صدارتهم حكام  بالدنا،  من طرف خصوم  الترابية  وحدتنا  ضد 

الجزائر ومن يدور في فلكهم.

دعم  في  ماضون  الوحدوي،  بخيارنا  رمق  آخر  إلى  ومتمسكون 
التنموية  بامللحمة  معتزون  واملستقر،  األمين  لوطننا  التنموي  املسار 
التي يقودها صاحب الجاللة في أقاليمنا الجنوبية إسوة بباقي جهات 
الزيارات  له  أسست  متميزا،  تنمويا  نموذجا  أنتجت  والتي  اململكة، 
التي  امللحمة  وهي  الجنوبية،  أقاليمنا  إلى  لجاللته  األخيرة  التاريخية 
على  للتشويش  يسعون  وجعلتهم  املغرب  وأعداء  الخصوم  أزعجت 
من  تصريحات  باستصدار  وتارة  الفالحي  االتفاق  باسم  تارة  بالدنا 
بعض موظفي األمم املتحدة، وتارة أخرى بتجنيد أتباعهم في بعض 

الجمعيات األوروبية.

واألكيد أن كل هذه املناورات مآلها الفشل ككل مرة، ألن املغرب له 
حليف أسا�سي اسمه الحق واملشروعية والشرعية.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

إذن، أتقدم بالشكر الجزيل كذلك إلى السيدة الوزيرة على مساهمتها 
القيمة في هذه الجلسة.

وننتقل اآلن إلى السؤال األول املوجه إلى السيد وزير التربية الوطنية 
بالتعليم  التربوية  األطر  في  الخصاص  موضوع  حول  املنهي  والتكوين 
املدر�سي، واملوجه من طرف فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

أعضاء الفريق لتقديم السؤال.

املستشا ة السيدة نجاة كومير:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

وأمام  املقبل  املدر�سي  للدخول  التحضير  إطار  في  الوزير،  السيد 
استمرار العديد من اإلشكاليات املرتبطة بالخصاص الكبير في األطر 

التربوية بالتعليم املدر�سي، خاصة في املناطق النائية.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، حول أثر هذا الخصاص على جودة 
التعليم وعلى مطالب إصالح املنظومة التربوية ببالدنا، وما هي التدابير 
املتخذة من أجل التغلب على هذا الخصاص في األطر التربوية في التعليم 

املدر�سي؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

الكلمة للسيد الوزير من أجل الجواب.

التربية  وز أ  لدى  املنتدب  الوز أ  البر7اوي،  خالد  السيد 
الوطنية والتكو ن املهن:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة املستشا  ن،

شكأا السيدة املستشا ة.

بخصوص هاذ السؤال، فعال الوزارة تعترضها سنويا تحديات في 
تدبير املوارد البشرية وفي ملئ الخصاص، ويرجع هذا إلى عدة أسباب 
بالحركة  وكذلك  ومستمر،  دائم  بشكل  التالميذ  عدد  بتزايد  تتعلق 
االنتقالية التي تؤدي إلى هجرة األساتذة من القرى إلى املدن، ثم تزايد 
وتيرة املحالين على التقاعد، ثم أن املناصب املخصصة لقطاع التعليم 

تتقلص باستمرار.

في  السلبية  املظاهر  بعض  هناك  كانت  بأنها  االعتراف  يجب  ثم 
تدبير املوارد البشرية على املستوى املحلي الناتجة عن غياب املراقبة 

واملتابعة.

ولكن الوزارة دأبت سنويا على اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتدبير 
هاذ الخصاص وتحضير املوسم الدرا�سي لكي يمر على أحسن وجه، 
 8641 مجموعه  ما  تعيين  تم  الدرا�سي  املوسم  هاذ  مثال خالل  منها 
االحتفاظ  تم  القروي،  العالم  في  منها   %70 الجهوية،  املراكز  خريج 
كذلك باملحالين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية، ثم تم ألول 
مرة اعتماد مذكرة "حركية تدبير الخصاص" ملواجهة تلك الظواهر 
السلبية التي أشرنا إليها، ومكنت من االستفادة من 7 أالف أستاذ، 
بحيث تم إعادة تعينهم في مراكز الخصاص بعد ما كان هناك تقصير في 

توظيفهم، ثم هناك مجهودات لترشيد الخريطة التربوية.

هذا  في  واضحة  إستراتيجية  اعتماد كذلك  تم  السنة،  هاذ  منذ 
املجال، بناء على الرؤية اإلستراتجية إلصالح التعليم وبناء على التدابير 
متكاملة  إستراتجية واضحة  اعتماد  األولوية، ومستقبال سيتم  ذات 

لتفادي الوقوع في مثل هذه املظاهر السلبية.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.
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الكلمة ألحد أعضاء الفريق من أجل التعقيب على جواب السيد 
الوزير، تفضلوا.

املستشا  السيد عبد العز ز بنعزوز:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة املحترمين،

الجواب ديال السيد الوزير فيه ارتباك كبير، وأعتقد ال�سي اللي 
غنخلص ليه هو أنه "العذر أكبر من الزلة".

ساهرة  اللي  هي  التالميذ،  أعداد  تزايد  عرفت  الحكومة  فأعتقد 
على الحركة االنتقالية، عارفة شحال ديال الناس غيخرجوا للتقاعد 
وعارفة املناصب املقلصة، بل هي اللي كتقلصها، وهي اللي كتراقب، 
والسيد الوزير كيذاكر على غياب املراقبة، هاذ ال�سي كلو من مسؤولية 
الحكومة، يعني أن الحكومة مسؤولة على تردي األوضاع ديال التعليم.

ونتحدث في السؤال، السيد الوزير، اللي جانبتم الجواب عليه، 
على التأثير ديال الخصاص في األطر على الجودة ديال التعليم، الجودة 
الحكومة  اليوم  كتبكي،  اليوم  كتبكي،  بالدنا  في  اليوم  التعليم  ديال 
كتفوت فرصة على املغاربة، على املستقبل، كتفوت فرصة على املغرب 
لالنخراط في الدول الصاعدة اقتصاديا، كتفوت الفرصة على املغرب 
محاربة  على  القيم،  تنمية  على  املعرفة،  ديال  اقتصاد  تنمية  على 

الهشاشة االجتماعية، إلى آخره.

فالحكومة اليوم، ابغيت غير نفهم، هاذ الخصاص املهول كلو وتفتعل 
مشكل األساتذة املتدربين، احنا ابغينا نفهمو، األساتذة املتدربين هي 
تدوز  أنها  املناصب وأصرت على  الحكومة عارفة عدد  كانت عارفة، 
10.000 في االمتحان، الحكومة أش جات ليها 100 ألف فرنك في املنحة 

ديال األساتذة املتدربين؟ في املجموع ال يصل 100 مليون درهم.

أهمية  ذي  غير  أمور  في  الحكومة  كتصرفها  درهم  مليون  و100 
إطالقا، في الوقت اللي خصها تستثمر الفلوس فاملوارد البشرية، في 
املعرفة، في العلم، وحماية للمدرسة العمومية وحماية للجودة ديال 

التعليم واملستقبل ديال أبناء املغاربة.

أتأسف لجواب الحكومة مع األسف.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا 7ز ال السيد املستشا  املحترم.

في حدود بعض الثواني لكم أن تعقبوا.

السيد الوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املهن:

شكأا السيد الأئيس.

لنقل األمور كما هي، هاذ األمور اللي كاينة دابا هي نتاج سنوات 
سابقة، احنا جينا عاد اخذينا امللف واخذيناه بجدية، وهاذ الحكومة 

واخدة امللف بجدية.

وكاين إستراتيجية واضحة والنتائج بدات كتظهر، وغادي تظهر إن 
شاء هللا في املستقبل بأنه ال مجال للتقصير في املستقبل إن شاء هللا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

اآلن، ننتقل إلى السؤال املوالي املقدم لنفس الجهة الحكومية وذلك 
لجان  موضوع  حول  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  طرف  من 
املجموعة  أعضاء  أحد  فليتفضل  االستعجالي،  للبرنامج  االفتحاص 

مشكورا.

املستشا ة السيدة  7اء الكساب:

السيد الأئيس،

شكأا السيدات والسادة الوز اء.

السيدات والسادة املستشا  ن،

تشكلت لجان افتحاص للبرنامج االستعجالي لوزارة التربية الوطنية، 
خلصت إلى اختالالت بنيوية في امليزانية وفي تنفيذ األهداف.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير:

ما هي اإلجراءات التي اتخذتها وزارتكم بخصوص هذا امللف؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

اآلن، الكلمة للسيد الوزير من أجل الجواب.

السيد الوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املهن:

شكأا السيد الأئيس.

شكرا السيدة املستشارة على طرح هذا السؤال مرة أخرى والذي 
املعطيات بخصوص املخطط اإلستعجالي  إلى بعض  سبق أن أشرنا 
الذي ُدبر في الحكومة السابقة، والذي كانت من مميزاته توفير إمكانيات 
مهمة لقطاع التربية والتكوين، وكذلك اعتماد برامج متنوعة ومشاريع، 

بعضها يتعلق بجانب التجهيزات وبعضها يتعلق بالجانب التربوي.

ومن خالل البرامج التقييمية التي تمت بشكل مركزي ومحلي، بشكل 
رسمي وبشكل مستقل، تبين أن هناك نسب متعددة في تحقيق مجموعة 
من هذه البرامج، وكانت فرصة لتقديم نتائج هذه االفتحاصات أمام 

لجان التعليم بمجلس النواب ومجلس املستشارين.

كما ظهرت أن هناك بعض مظاهر الخلل، وقد أحيلت امللفات على 
املجلس األعلى للحسابات لالفتحاص والقيام بالالزم فيما بعد.
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وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

أعضاء  أحد  التعقيب،  أجل  من  لكم  موكولة  اآلن  الكلمة  إذن، 
املجموعة، تفضلوا.

املستشا  السيد عبد الحق حيسان:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء والسيدتان الوز أتان،

السادة املستشا ون واملستشا ات املحترمين واملحترمات،

السيد الوز أ، 

فالجواب ديالو أقر بأنه كانت هناك اختالالت، وبأنه أحيلت على 
املجلس األعلى للحسابات.

سؤالنا كان هو: ما هي اإلجراءات التي تم القيام بها في حق هاذوك 
الناس اللي ثبت أنهم داروا اختالالت؟

مع كامل األسف، السيد الوزير، ما اعطيتوناش هاذ املعطيات.

من جهة أخرى، فامليثاق ديال التربية والتكوين يؤكد على أن وزارة 
التربية الوطنية ملزمة باش تعطي للبرملان بمجلسيه تقارير سنوية على 

ما هو مالي وما هو تربوي فيما يتعلق بالسير داخل الوزارة.

فمع كامل األسف وزارتكم لم تقم بهذا األمر، وأنتم تقولون فقط 
بأنه تم تقديم في لجنتي التعليم، تقديم تقرير حول هاذ البرنامج هذا.

هاذ البرنامج االستعجالي اللي عرف اختالالت كبرى، واللي تعطات 
فيه تدبير موارد مالية كبرى، كان يمكن تخدم اإلصالح ديال املنظومة 
هدرت بدون حسيب وال رقيب، وأعطيت 

ُ
ديال التربية والتكوين، ولكنها أ

حتى  املرات  وبعض  ولنواب  أكاديميات  وملدراء  ملدراء  صرفها  مسألة 
املديرين ديال املؤسسات التعليمية الذين تم توريطهم في صرف هذه 
املبالغ املالية، وهم ال دراية لهم باملساطر ديال الصرف ديال املال العام.

ال�سيء اللي أعطانا نتائج عكسية للبرنامج االستعجالي، اللي كان 
مفروض أنه يدار لو تقييم لهاد البرنامج هذا نظرا للكوارث التي خلفها، 
بالخصوص في بعض البنايات، بالخصوص فيما يتعلق بالتعويضات 
اللي كانت كتصرف بدون حسيب وال رقيب، والعديد من املجاالت اللي 
بان بأنه هذيك األموال اللي كانت تعطات للمخطط االستعجالي، سواء 
في شقيه، ال في التربية الوطنية وال في التعليم العالي، وحتى في التعليم 
العالي راه كانت كوارث كبرى، ألنه تصرفات أموال بدون رقابة وبدون 

محاسبة.

لذلك، السيد الوزير، نريد أن نعرف أشنو هي اإلجراءات اللي باغية 
دير الوزارة ديالكم باش هاذوك اللي أخلوا فيما يتعلق بصرف هاذيك 

املبالغ املالية الكبرى، أشنو هي اإلجراءات اللي غادي تتخذ في حقهم وال 
اللي اتخذت في حقهم؟

شكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

الكلمة اآلن لكم، السيد الوزير، للرد على التعقيب في حدود ما تبقى 
لكم من الوقت.

السيد الوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املهن:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا السيد املستشا .

أعتقد بأنه كانت عدة فرص للعودة لهاذ املوضوع والكالم حول 
هذا املوضوع، وكما قلت أهم �سيء هو أنه يجب أال نعمم في املعلومات 
واألفكار التي نذكرها بالنسبة للمخطط االستعجالي، ألن هناك الكثير 
مستوى  على  سواء  تحقيقها  تم  التي  واملكتسبات  اإليجابيات  من 

التجهيزات أو على املستوى البيداغوجي.

واملظاهر السلبية التي أشرنا إليها تختلف من أكاديمية إلى أكاديمية 
وكانت هناك متابعة دقيقة لكل هذه البرامج وما تم تحقيقه وما تم 
التقصير فيه، أما تحديد حسن النية أو سوء النية فهذا من أدوار 

القضاء وليس لنا الحق في التدخل في اختصاصات القضاء.

كما أنه العمل التي قامت به املفتشية العامة للوزارة هو عمل جبار 
وكبير، وأؤكد أنه تم عرضه أمام لجان التعليم بالغرفتين، وأن هذه 
امللفات كلها أحيلت على املجلس األعلى للحسابات بحكم الخبرة وبحكم 
التدقيق، ستكون هناك فرصة لتحديد الجوانب التي فيها مؤاخذات 

وسوء النية وستحال بطبيعة الحال على القضاء.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

وكذلك نوجه لكم جزيل التشكرات بمناسبة مساهمتكم القيمة في 
هاته الجلسة.

واآلن ننتقل إلى قطاع آخر وذلك بخصوص سؤال حول موضوع 
أوضاع أقسام الوالدة باملستشفيات العمومية املوجه من طرف فريق 
العدالة والتنمية للسيد وزير الصحة، فليتفضل أحد أعضاء الفريق 

من أجل تقديم السؤال.

املستشا ة السيدة رمال ميصأة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.
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شكأا السيد الأئيس املحترم.

السيدتان الوز أتان املحترمتان،

السادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

السيد الوز أ املحترم، 

اعتمدت بالدنا خطة وطنية لتسريع التقدم في مجال صحة األم 
والطفل، تحقيقا لألهداف اإلنمائية لأللفية.

لكن بالرغم من املجهودات الهامة التي بذلت، فالزال هناك تف�سي 
ملجموعة من الظواهر السلبية من قبل بعض موظفي القطاع من إهمال 
أو رشوة أو إهانة للمواطنات املغربيات في أقسام الوالدة باملستشفيات.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن التدابير واإلجراءات املزمع 
اتخاذها للحد من مثل هذه املمارسات املهينة في حق املرأة والتي لها 

انعكاسات سلبية على مؤشرات الصحة باملغرب؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا للسيدة املستشا ة.

الرد على سؤال  السيد وزير الصحة من أجل  الكلمة لكم  اآلن، 
السيدة املستشارة املحترمة.

السيد الحسين الو دي، وز أ الصحة:

شكأا السيد الأئيس املحترم.

السيدتين الوز أتين،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

أوال، الشكر الجزيل لطرحك السيدة املستشارة هاذ السؤال املهم.

فأنا متفق معك، ألن ما نكون غير متفق معك فيما يخص بعض 
السلوكيات اللي أشرت ليها، اللي هي فعال، صحيح، كاينة موجودة، 
ولكن هي استثناء، ولكن هي حاالت فرادية، ولكن هي ليست قاعدة، 

ولكن هي حاالت معزولة.

باش نقول من هاذ املنبر، نحيي ونقول أن جل املهنيين من األطباء 
واألطر شبه الطبية كلهم أو جلهم شرفاء، اللي تيقوموا بواحد العمل 

جبار يوميا ويتكفلون بأغلى ما عند اإلنسان هو صحتو وحياتو.

فيما يخص التدابير واإلجراءات اللي اتخذت فهاذ الحكومة، فهي 
هاذ السلوكيات اللي أشرت ليها السيدة املستشارة املحترمة هي موجودة 
منذ وجود املستشفيات، أي جميع الوزراء املتعاقبين على هاذ الوزارة، 
جميع الفرق الوزارية اللي تعاقبت كانت من أولويات األولويات ديالها هو 

هاذ املشكل هذا، احنا تنثمنو بعض املشاريع اللي بدات وغادين فيها، 
غادي نذكرها ربما بعجالة، وكاينين نقط أخرى جديدة.

أوال، املهام ديال التفتيش ما�سي غير هاذ الحكومات دائما كانت، إلى 
حدود اليوم في القطاعين العام والخاص، خاصة فهاذ املوضوع أكثر من 
529 مهمة تفتيش، واللي اخذينا فيها تدابير زجرية عقابية إلى آخره فيما 

يخص هاذ املوضوع في القطاعين.

ثانيا، كاين الشكايات اللي تتجي من عند املواطنين، إما شكايات 
مشكورة  السابقة  الوزارة  مع  كان  الهاتف،  طريق  للوزارة عن  تتجي 
هي  الرشوة  على  املواطن  شكاية  الستقبال  أخضر  الرقم  واحد  كان 
08.01.00.53.53، فباقي ساير به العمل واخا بداتو الحكومة السابقة، 
اإللكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البوابة  عليه  زادت  به،  غادة  الحالية  الحكومة 

www.chikayasante.ma إلى حدود اليوم أكثر من 878 شكاية اللي 
جات على هاذ املوضوع وعالجنا منها أكثر من %58.

كاين كذلك "ألو موعدي" إما على حساب الهاتف ديال املستشفى، 
املواطن  باش   www.mawiidi.ma هي  اإللكترونية حتى  البوابة  وإما 
املغربي ما يبقاش نحيدو االبتزاز، ما يبقاش يجي حتى املستشفى يشوفو 
أشنو عندك، إلى ما عندكشاي إلى آخره املستشفيات وهاذي تتعمم، 
إطار  في  غادين  احنا  دابا  ولكن  السابقة  الحكومات  في  بدات  كانت 

التعميم.

اللي  الوطنية  اإلستراتيجية  مسطر،  البرنامج  واحد  كذلك  وكاين 
أشرت لواحد النقطة مهمة هي الرشوة في القطاع، وتنعرفوا بأن قطاع 
الصحة تيجي في املرتبة الثالثة بعد األمن والعدل، والصحة في املرتبة 

الثالثة.

مشروع   19 الوطنية،  اإلستراتيجية  فهاذ  إجراء   19 كانت  هاذي 
اللي تتهم وزارة الصحة موزعة حول محاور الحكامة وتوضيح املساطر 
اإلدارية، التتبع، الرصد، الوقاية اللي رصدنا ليها واحد الغالف مالي 

ديال 159.8 مليون درهم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

اآلن، الكلمة ألحد أعضاء الفريق من أجل التعقيب على جواب 
السيد الوزير، تفضلوا اسيدي.

املستشا  السيد عبد الكأ م لهوايشأي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

السادة املستشا ون املحترمون،
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في الحقيقة احنا، السيد الوزير، ملا طرحنا هذا السؤال هو فعال 
نعلم بأنكم تتقاسمون معنا املوضوع، ونحن نعلم بأن هذا املوضوع 
ديال مؤشر الصحة هي قضية اللي في الحقيقة البالد ديالنا وجب أن 
ترقى إليها، سواء تعلق األمر بوفيات األطفال أو بالنساء أثناء الوالدة، 

وهذا عندو عالقة جد وطيدة باملوضوع ديال أقسام الصحة.

واحنا عارفين أيضا في نفس الوقت بأنه تم رصد أموال، تم توسيع 
بنيات االستقبال، تمت مجموعة من اإلجراءات اللي في الحقيقة مهمة، 
لكن ملا تتكاثر الشكايات وتزداد الشكايات مع ازدياد البنيات مع ازدياد 
املوارد املالية املخصصة في امليزانية لهذا القطاع، كيبان بأن �سيء هناك 

وجب أن نأخذ فيه مبادرة.

نعم، تكلمتو، السيد الوزير، على بعض اإلجراءات وبعض التدابير، 
احنا تنقولو بأن من اإلجراءات اللي مازال خصها تتخاذ هي على سبيل 
املثال، نعطيكم مثال واحد هو أن تصبح عندنا كاميرات للمراقبة داخل 
املستشفيات، نعم قد يكون مكلف، ولكن هذا سيعالج ابتزاز املواطنين 
وابتزاز النساء اللي هم في حالة ديال الوالدة، كتكون املرأة مستعدة أنها 
تبتز 100 درهم أو 300 درهم، 1000 درهم، وإال أنها ُحال وُيقال لها، 
املكلف بالتخدير غير موجود أو ال املكلف بأعمال أخرى غير موجود، 

وتحال إلى مستشفى قد يكون بعيد.

النساء  في "سيدي بنور" مثال تحال  املثال  غنعطيكم على سبيل 
وأغلبهن على مستشفى الجديدة، وهنا بذكر مستشفى الجديدة غنذكر 

لكم، السيد الوزير، مثال واحد فيما يتعلق بتثبيت الكاميرات.

في الجديدة تدار مستشفى من نوع ممتاز باملعايير الدولية، لكن اليوم 
ملا كنمشيو كاين فيه العقليات التي تم نقلها إليه هي نفس العقليات اللي 
كانت موجودة، أنا ما كنعممش دائما ولكن اللي فيها االبتزاز واإلهمال 

والالمباالة وال كذا نفس العقلية.

لكن، إلى جينا مثال ملستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، كاين 
الكاميرات، لقاو، تبثوا بأن جوج ديال املمرضات خداو الرشوة ديال 20 
ردتا، ألن الكاميرا التقطتهم تطردوا، 

ُ
درهم ما�سي �سي حاجة كثيرة فط

خذاو قرار مستعجل.

احنا بغينا، السيد الوزير، مثل هذه اإلجراءات تكون ملعالجة هاذ 
االختالالت اللي موجودة في القطاع.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا لكم.

وأتوجه كذلك بالشكر الجزيل للسيد الوزير على مساهمته القيمة 
في هذه الجلسة.

وننتقل اآلن إلى السؤال املوالي حول إستراتيجية الوزارة بشأن تطوير 

القطاع السياحي، وهو السؤال املوجه إلى السيد وزير السياحة من 
طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد أعضاء 

الفريق مشكورا لتقديم السؤال.

املستشا  السيد عبد اللطيف ربدوح:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

الزمالء والزميالت املحترمات،

رعضاء مجلسنا املوقأ،

السيد الوز أ املحترم،

الشك أن األزمة األمنية التي تعرفها بعض الدول املجاورة أثرت سلبا 
على القطاع السياحي بهذه الدول، ولعدم تفويت الفرصة لصالح دول 
أخرى كان من األجدر استثمار هذه الظرفية الستقطاب هؤالء السياح، 

السيما وأن بالدنا والحمد هلل تعيش جوا من األمن واالستقرار.

كما أن هذا القطاع ُيعد رافعة للتنمية ومشغال بامتياز لليد العاملة 
ومذرا للعملة الصعبة.

لذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن ماهية اإلجراءات والتدابير 
املواكبة التي اتخذتها الوزارة للرفع من عدد السياح الوافدين على بالدنا 

في إطار هذه املنافسة الدولية الحادة؟

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

اآلن، الكلمة للسيد الوزير من أجل الجواب.

السيد لحسن حداد، وز أ السياحة:

شكأا السيد الأئيس.

شكرا السيد املستشار املحترم على طرح هذا السؤال.

بأنه املغرب  بالفعل هناك فرصة، ولكنه كذلك يجب أن نعرف 
ال يعيش في معزل عن املحيط اإلقليمي الذي هو فيه، هناك كثير من 

الخلط بالنسبة للمغرب رغم أن املغرب بلد آمن ومطمئن ومستقر.

وبفضل العمل الذي قمنا به على مستوى الحكومة وعلى مستوى 
وزارة السياحة، كان يعني من النتائج اللي حصلنا عليها في 2015 كان 
)1-%( من عدد الوافدين، وكان من املمكن أنها تكون أكثر، ولكن مادام 
أنه املقومات ديال املغرب هي مقومات أساسية ومهمة وجادة، هناك 
كذلك أنه القطاع السياحي اللي هو متطور بشكل كبير جدا، وكذلك 
العمل الذي نقوم به على املستوى الترويجي كان يعني واحد النوع من 
التراجع ولكن لم يكن تراجع كبير جدا، واحنا هنا في إطار العمل من أجل 
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أن نتدارك األمر بالنسبة لسنة 2016 و2017.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

إذن، الكلمة اآلن ألحد أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
من أجل التعقيب على جواب السيد الوزير.

املستشا  السيد ع1 اللطيف ربدوح:

شكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ املحترم،

لتفضلكم بهذا الجواب وأنا أستمع إلى جوابكم شعرت أن سؤالي 
كان منطقيا، شعرت أنه كان منطقيا ألنه الظروف األمنية الحمد هلل 

واالستقرار في أمان هللا.

التحتية وديال  البنية  الجودة وديال  ديال  املسائل  أنه  قلتو على 
واحد  الدرجة،  بواحد  نقصنا  ولكن  مهم جدا،  الوزارة  ديال  العمل 
الدرجة نقصنا بها، أنا في اعتقادي أنه املطلوب هو النمو هو عالش 
كنبحثوا جميعا، وهذا هو )la performance( احنا تنقلبوا دائما على 

نطورو اإلمكانيات ونزيدو للقدام.

وكان تيخصنا واحد نحسو بهذاك النمو ونحسو بواحد القوة، أما 
حيث كنتكلمو ابحال إلى احنا مرتاحين، نقصنا بدرجة مزيان، زعما ال 
بأس علينا، تنظن في اعتقادي أنه العكس هو الصحيح، كان بهذاك 
ال�سي اللي تفضلتو به ديال اإليجابيات واللي احنا ما تنكروهاش على 

الوزارة، كانت غادي تكون محفز أننا نزيدوا للقدام، عالش؟

مربط  وطني،  باقتصاد  مرتبط  عاملة،  بيد  مرتبط  املوضوع  ألنه 
بالنمو، مرتبط بالدخل العام، مرتبط ببزاف ديال املعطيات، خصوصا 
إذا استحضرنا املجهودات الجبارة اللي قامت بها الحكومات املتعاقبة 
في هذا املجال، يعني الدولة املغربية وكذلك حتى الجماعات املحلية في 
واحد املجموعة ديال الحواضر في قضية تشجيع االستثمار، إذن إلى 
كان هاذ املجهود كلو ما يعطيناش تراكم، ويعطينا نتيجة إيجابية اآلن، 
ونزيدوا للقدام بمعنى أننا احنا في اعتقادي أنه كان بودنا فعال أن نقوم 

بها.

لذلك، فالهدف من السؤال ديالنا هو أننا ما تنكروش املجهودات 
وما تنكروش العمل اللي كاين، ولكن طموحنا أقوى، وغادي يكون حتى 
طموحكم كذلك بطبيعة الحال، باش نطورو القطاع ديالنا وخصوصا 
ونحاولوا  ومساعدة  محفزة  هلل  الحمد  وظروفنا  مواتية  الفرص  أنه 
نعاونو هاذ املنعشين السياحيين ونستاجبو للمطالب ديالهم باش يمكن 

لنا نوصلوا ونرفعو من هاذيك القيمة اللي احنا تنطمحوا لها جميعا.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

الكلمة لكم، السيد الوزير، للتعقيب على تعقيب السيد املستشار 
املحترم.

السيد وز أ السياحة:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا املستشا  املحترم.

غير نشوفوا الوضعية آشنا هي، في 2012 كان تقدم ب )4+%(، في 
2013: )8+%(، وصلنا إلى 10 املليون ديال السياح، في 2014: 8% إلى 
غاية يوليوز، ولكن مع توالي األحداث اللي وقعت في املنطقة، مع توالي 
األحداث في دول اللي هي مهمة بالنسبة إلينا كفرنسا، مع توالي األحداث 
اللي في تركيا اللي في تونس، ظهور "داعش"، إلى غير ذلك، كان هناك 

تردد في سوق مهمة اللي هي السوق الفرنسية.

املشكلة بالنسبة للسياحة املغربية وهو أنه تم اعتماد ملدة سنوات، 
ابتداء من سنة 2000 و2001 بشكل كبير جدا على السوق الفرنسية.

إذن، السوق الفرنسية تعرف تذبذبا وهذا أثر على السياحة ديالنا 
ابتداء من النصف الثاني ديال سنة 2014 و2015.

ولكن بالنسبة لألسواق األخرى إلى بغينا نشوفوها، السوق األملانية 
)17+%(، السوق البريطانية )11+%(، السوق العربية )8+%(، السوق 
اإلفريقية اللي هي كذلك )11+%(، إذن هاذو كلها أسواق نحن في إطار 
تنويع األسواق، بغينا نبقاوا يعني قويين على مستوى السوق الفرنسية، 
أنه كنجيبوا  في إطار  التواصل،  في إطار  وكنشتغلوا فيها بشكل دائم 
عبر  الفرنسيين  مع  نتكلم  الرأي،  رواد  كذلك  كنجيبوا  صحفيين، 
التلفزيون، إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت نحن ننوع من سياحتنا 

من أجل التخفيف من هذاك الضرر.

السوق الفرنسية بنفسها تعرف واحد التحول اللي كبير جدا من 
ناحية أنه حتى رغبة الفرنسيين في الذهاب إلى الخارج، إذن هذا راه 
ما�سي عمل اللي هو كان ممكن أنه فرصة اللي ما حاولناش أننا نجنيوها، 
ولكن هناك عمل اللي كنقومو به من أجل تجاوز أنه التبعية للسوق 
فرنسية، أنه لألسواق اللي هي واعدة واللي هي ما فيهاش نفس الدينامية 
اللي موجودة على السوق الفرنسية أننا نتواجدو فيها، غادي نفتحو اآلن 
مندوبيتين: وحدة في تركيا ووحدة في الهند، هاذو أسوق كذلك واعدة، 
مهمة جدا، فتحنا مندوبية على مستوى البرازيل، هذه كذلك سوق اللي 

هي مهمة.

باش  األسواق  توزيع  إعادة  ديال  إستراتجية  إطار  في  نحن  إذن 
يمكن لينا ما نكونوش في املستقبل وفي املدى املتوسط والقريب ما�سي 
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كنعتمدو فقط على سوق واحدة.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

اآلن ننتقل إلى السؤال املوالي حول دعم االستثمار السياحي، وهو 
السؤال املوجه من طرف فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب إلى السيد 

وزير السياحة كذلك، فليتفضل أحد أعضاء الفريق لتقديم السؤال.

املستشا  السيد عمأ مو و:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على رشأف املأسلين.

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

السادة املستشا  ن،

السيد الوز أ املحترم،

ال يمكننا الحديث عن إنعاش القطاع السياحي دون دعم االستثمار 
السياحي وتعزيز اإلنعاش والتسويق املالئم وتقوية تنافسية الفاعلين 
السياحيين وتسهيل ولوج الشركات السياحية للتمويل وإعادة الهيكلة، 
رسوم  انسجام  وضمان  تبسيط  أجل  من  خاصة  إجراءات  وتنفيذ 

الضرائب املحلية ومراجعة الضرائب املوازية.

أمام  املغربي  السياحي  املنتوج  لترويج  الحكومة  سياسة  هي  فما 
املنافسة الشرسة للعديد من املناطق السياحية؟

كذلك ما هي اإلجراءات املتخذة لدعم قدرة املغرب في استقطاب 
شركات األسفار السياحية؟

وما هي خطة الوزارة القتحام األسواق املصدرة للسياح؟

هل تفكر الحكومة في تبسيط رسوم الضرائب املحلية ومراجعتها في 
اتجاه تخفيف العبء الضريبي؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وز أ السياحة:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا السيد املستشا  املحترم.

هو في الحقيقة هذا سؤال حول االستثمار، ولكن كذلك فيه أسئلة 
حول الترويج.

بالنسبة غادي نجاوب على الشق املتعلق باالستثمار، كما عرفتو أنه 
هناك يعني عمل مهم جدا نقوم به في إطار الصندوق املغربي للتنمية 
السياحية، هو اللي أعاد لنا يعني الدينامية في محطات مهمة مثال: على 

مستوى تغازوت، على مستوى السعيدية، على مستوى مناطق أخرى.

وكذلك جلب استثمارات مهمة من صناديق سيادية فيما يخص 
"مشروع وصال" وهو اللي قائم اآلن يعني االستثمار ديالو في "مارينا ديال 

الدار البيضاء" وكذلك في "أبي رقراق".

ولكن هذا فيما يخص دعم االستثمار، كان ذلك وجود منح االستثمار 
سنضعها في إطار مدونة االستثمار من أجل دعم االستثمار في منتوجات 
اللي هي منتوجات مثال تخص التنشيط أو سياحة األعمال، أو كذلك في 

مناطق اللي هي بغينا نعطيوها دفعة قوية جدا.

إذن هذا كذلك موجود، ونحن نشتغل مع وزارة الداخلية، ألن هي 
اللي مكلفة بما هو ضرائب محلية من أجل تبسيط، ألن كاينة تقريبا 
واحد 11 ضريبة موجودة على املستوى املحلي، تبسيطها وتجميعها، 
هذا عمل اللي كنقومو به وكذلك مع الفاعلين السياحيين في هذا اإلطار.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

إذن، الكلمة لكم من أجل التعقيب على جواب السيد الوزير.

املستشا  السيد عمأ مو و:

شكأا السيد الوز أ على األ7وبة ديالك.

فكنظن أن القطاع السياحي مازال كيشكو من عدة مشاكل وعدة 
اختالالت.

هاذ  ديال  املهنيين  انشغاالت  بأمانة  سأنقل  صراحة،  بكل  فأنا 
القطاع، فيمكن نحاولو نعملو في 5 ديال املحاور.

فيها  باقى حتى هي  اللي  االستثمار  ديال  اآلليات  األول، هو  املحور 
تتعيش مشاكل، كاين إشكالية ديال التسويق كذلك، كاين التكوين 
وكاين  حاجة،  حتى  فيها  عملنا  ما  باقي  اللي  الجهوية  املقاربة  وكاين 
التنسيق بين القطاعات الوزارية، وأخص بالذكر القطاعات الوزارية 

بالنسبة للتجهيز والنقل، الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة.

فمن هاد النطاق هذا، من هاذ خمسة املحاور كنظن بأن اليوم 
خاص الدعم، أوال، دعم املقاوالت السياحية وتحسين التنافسية ديالها 
اللي باقي تنشوف فيها، هنا كاين تبسيط هاذ املضامين بحال اللي جات 
في األسئلة ديالنا فما كاينش �سي تبسيط ديال هاذ الرسوم الضرائبية 

اللي هضرتو عليها دبا، السيد الوزير.

كاين هناك كذلك تطوير خدمات النقل الجوي، ال هو داخلي وال 
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خارجي، كيف يعقل، السيد الوزير، اليوم كاين طائرة كتجي في الدار 
البيضاء في 10 دالصباح باش تنقل واحد السائح يا إما للجنوب وإما 
للشمال تيبقى حتى ل 10، 11، 12 دالليل، واش هكذا غادي نطورو 
السياحة ديالنا؟ فكنظن بأن هنا خاص يكون تنسيق ما بين الوزارتين.

كذلك، هناك مفهوم آخر واللي كيخصنا اليوم مراجعة منظومة 
التكوين، فكنظن بهاذ املرشدين السياحيين ديالنا اليوم اللي خاصنا 

تأهيل آخر فاستراتيجية أخرى، خاصنا هاذ الترشيد هذا.

نهضرو على مقاربة أخرى هي املقاربة الجهوية، فكنظن اليوم كل 
جهة جهة كتمتاز بواحد امليزات حسنة ديالها، تنظن بأنه إلى حاولنا 
جهة،  جهة  كل  نسوقوا  نحاولوا  وال  جهوية،  املعارض  بعض  نعملوا 
فكنظن يمكن نحفزوا حتى هاذ االستثمارات ديالنا، فكنظن غيبقى لنا..

ما بقاش الوقت، أنا تنشوف بلي ما بقاش الوقت، فلنا لقاء إن شاء 
هللا في اللجنة يوم 2 ماي أن شاء هللا معكم السيد الوزير.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة لكم للرد على التعقيب السيد الوزير.

السيد وز أ السياحة:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا السيد املستشا  املحترم.

بالنسبة آلليات االستثمار أنا جاوبت عليها.

املسألة اللي تتبقى في إطار الترويج أنا نعطيك غير أو بالتسويق، 
خصوصا الترويج، ألن التسويق كيقوموا به املهنيين، احنايا 80 عقدة 
املستوى  على  الرحالت  مروجي  مع  السنة  هذه  تعملت  اللي  اتفاقية 

الدولي.

2000 شخص من أصحاب القرار اللي جاو للمغرب واللي كذلك من 
تمويل املكتب الوطني املغربي للسياحة.

عملنا 1500 وكالة أسفار اللي جات من املستوى الدولي، آخرها اللي 
جاو من روسيا على مستوى أكادير، هاذو كنشتغلو.

على  كذلك  ونشتغل  مداوم  بشكل  نشتغل  نحن  التسويق  إذن 
الطيران، راه الطيران ما�سي الدار البيضاء، الطيران راه خاصنا رحالت 
من األسواق إلى مراكش، إلى فاس، إلى أكادير، إلى وجدة، إلى طنجة، إلى 
 Pau ورزازات، وهذا كنشتغلوا عليه، آخرها تم الرحالت اللي تمت ما بين
وما بين مراكش، ما بين تولوز وما بين فاس، هاذو رحالت اللي هما، هذا 

يعني كذلك من العمل اللي تتقوم به وزارة السياحة في هاذ اإلطار هذا.

التنسيق مع الوزارات، ال يمكن العمل بدون تنسيق مع الوزارات، 
سواء فيما يتعلق بالقضايا األمنية، القضايا ديال تثمين املدن، نحن 
انطلقنا برنامج ديال تثمين املدن العتيقة اللي هو كان بشراكة مع وزارة 
الصناعة  وزارة  مع  الثقافة،  وزارة  مع  املدينة،  وزارة  مع  الداخلية، 

التقليدية، إلى غير ذلك.

هناك كذلك تنسيق على مستوى دعم السياحة القروية بتنسيق 
مع جميع الوزارات، هذا تنسيق اللي هو موجود.

ولكن نعم، هل نمر بفترة اللي هي صعبة بالنسبة للمهنيين؟ نعم، 
مررنا بهذه الفترة ونمر بها اآلن، ولكن، كان عندنا تطور اللي هو كبير 
جدا، هناك عوامل اللي هي خارجية، نحن نحاول أن نتداركها في إطار 
تشاور مع املهنيين، أنا أعرف بشكل دقيق انتظارات املهنيين وكذلك 
املشاكل ديالهم، ألن ألتقي بهم بشكل يومي باش نعرف هاذ املشاكل 

واحنا نشتغلو عليها جميعا، إن شاء هللا.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد الوزيرعلى مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.

وننتقل اآلن إلى السؤال املوالي وهو السؤال املوجه من طرف فريق 
واألسرة  واملرأة  التضامن  وزيرة  السيدة  إلى  للشغل  املغربي  االتحاد 
والتنمية االجتماعية حول موضوع تمكين األشخاص في وضعية إعاقة 

من ولوج سوق الشغل، فالكلمة ألحد أعضاء الفريق.

املستشا ة السيدة وفاء القا�سي:

السيد الأئيس املحترم،

السيدتان الوز أتان املحترمتان،

السيد الوز أ،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

فئة، سواء خريجي  أي  تستثني  لم  املرتفعة  البطالة  معدالت  إن 
الجامعات أو معاهد التكوين أو غيرها من املؤسسات األخرى بمن فيهم 
األشخاص في وضعية إعاقة الذين يعانون أكثر من غيرهم من صعوبة 

الحصول على العمل.

السيدة الوز أة،

هل من إجراءات وتدابير لتمكين هذه الفئة من ولوج سوق الشغل؟

شكرا لكم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

اآلن، الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب على السؤال، تفضلي السيدة 
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الوزيرة.

واألسأة  واملأرة  التضامن  وز أة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة 
والتنمية اإل7تماعية:

شكأا السيد الأئيس.

املهم جدا،  السؤال  هذا  على  املحترمة  املستشارة  السيدة  شكرا 
في  التشغيل  اليوم بخصوص  مهمة مطروحة  إشكالية  يطرح  والذي 
املغرب فيما يخص كل املواطنين، وبالتالي فمشكلة تشغيل األشخاص 

في وضعية إعاقة هو جزء من مشكل التشغيل بشكل عام.

وكل التدابير التي تقوم بها اليوم الحكومة من أجل النهوض بمجال 
التشغيل، هي تعني كذلك األشخاص في وضعية إعاقة.

لكن مع ذلك هناك مقاربة إضافية لصالح األشخاص في وضعية 
وضعية  في  لألشخاص  التشغيل  مسألة  االعتبار  بعين  تأخذ  إعاقة، 
إعاقة، اتخذت أوال على مستوى القانوني أي على املستوى التشريعي، 
وذلك بوضع مشروع قانون إطار صادقتم، اآلن أصبح قانون ألنكم 
صادقتم عليه في هذه القبة بشكل نهائي هذا األسبوع، والذي يأخذ 

بعين االعتبار في إحدى رافعته التشغيل واإلدماج املنهي.

كذلك، في إطار السياسة العمومية املندمجة للنهوض باألشخاص في 
وضعية إعاقة التي اعتمدتها الحكومة، كذلك إحدى املحاور الرئيسية 

تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة.

هناك إذن وضوح في الرؤية، ألول مرة هناك توجهات إستراتيجية 
في مجال تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة، وهناك التقائية وبرامج 
حقيقية، أذكر هنا صندوق التماسك االجتماعي في استهدافه لألشخاص 
في وضعية إعاقة، والحمد هلل التجربة غادية اليوم على اعتبار أن هناك 
111 مليون زائد 50 مليون في سنة واحدة، تقريبا 161 مليون لفائدة 

األشخاص في وضعية إعاقة.

هناك طبعا ذوي اإلعاقات السمعية تيتوجهوا نحو الحرف اليدوية، 
بحال الخرازة، بحال مثال الحالقة، وهناك يعني اإلعاقات األخرى اللي 
همايا تيتوجهوا نحو املجال الخدماتي اللي تقريبا تيشكل50% من توجه 
املشاريع ديال األشخاص في وضعية إعاقة في إطار إدماجهم مهنيا في 

هذا الباب.

طبعا مطروح اآلن على الطاولة ديال الحكومة ما يتعلق ب %7 
وأجرأتها بالشكل الذي يضمن لهم هذا الحق في الوظيفة العمومية.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

الكلمة لكم من أجل التعقيب على جواب السيدة الوزيرة.

املستشا ة السيدة فاطمة الزهأاء اليحياوي:

السيد الأئيس،

السيدتين الوز أتين،

السادة املستشا ون واملستشا ات املحترمون،

السيدة الوز أة، 

نشكركم على جوابكم، لكن لألسف نحن في االتحاد املغربي للشغل 
الخيرية  املقاربة  استمرار  وهو  امللف،  هذا  يعرفه  خلل  أكبر  نسجل 
واملعالجة املناسباتية والتجزيئية للموضوع، وغياب تدابير وإجراءات 
ملموسة، خصوصا وأن عدد هذه الفئة يصل إلى 1.354.428 نسمة، 
بنسبة 4.1% حسب آخر املعطيات الصادرة عن اإلحصاء العام للسكن 
والسكنى لسنة 2014، 70.3% منهم ال يتوفرون على أي مستوى درا�سي، 

82.3% ال يزاولون أي عمل.

زد على ذلك عدم تنفيذ التزامات املغرب ملضامين االتفاقية الدولية 
املتعلقة باألشخاص في وضعية إعاقة ومضامين دستور 2011، خاصة 

ديباجته التي تحظر التمييز على أساس اإلعاقة.

وال يمكننا الحديث عن قضايا تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة 
دون استحضار موضوع تكوين وتأهيل هاته الفئة، والتي تعاني مشاكل 

عدة:

أوال منها:

خصوصا  اإلعاقة،  مجال  في  العاملة  املنهي  التكوين  مراكز  قلة 
للمكفوفين وضعاف البصر، وغياب التجهيزات املالئمة في هذا املجال؛

قلة املكونين املختصين في أنواع اإلعاقات، خاصة البراي املعلوماتي 
ولغة اإلشارات.

طغيان قوانين التنظيمية ومسطرية تحرم األشخاص في وضعية 
إعاقة من ولوج مراكز التكوين املنهي.

إن ولوج هذه الفئة إلى سوق الشغل يظل محدودا جدا إن لم نقل 
ينعدم، إذ تفوق نسبة البطالة خمس مرات نسبة البطالة في صفوف 

األشخاص غير املعاقين.

كما أن هذه الفئة تعاني ال�سيء الكثير، لذا يتعين على الجهة املشغلة 
اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير إلعادة تأهيل املعنيين باألمر مهنيا، قصد 
تمكينهم من ممارسة عملهم الجديد، بتحديد نص تنظيمي مع مراعاة 
أحكام الفقرة األولى من املادة 15 من القانون اإلطار، كما ذكرتم 97.13 
التي تحدد قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى األشخاص في 
وضعية إعاقة، وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب األضرار التي قد 

تلحقها بهم أو من املحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.

وبالعودة إلى الباب الرابع املتعلق بالتشغيل وإعادة التأهيل الذي 
يؤكد على أنه ال يجوز حرمان الشخص في وضعية إعاقة من حقه في 
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الشغل إذا توفرت فيه املؤهالت الالزمة لالستفادة من هذا الحق.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة، شكأا كذلك.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

السيدة وز أة التضامن واملأرة واألسأة والتنمية اإل7تماعية:

نعم، شكأا السيد الأئيس.

أوال، ما اعرفتش بحال إلى هناك أحكام مسبقة، ألن كتكلمي على �سي 
حاجة اللي ما عندهاش عالقة بالعمل ديال هاذ الحكومة، ألنك كتكلمي 
على ما هو تجزيئي، بينما أنا أتحدث على التقائية مكونات الحكومة، 
أتحدث عن قانون إطار، أتحدث عن سياسة عمومية مندمجة، وهذا 
يتناقض مع الطرح ديالك، يمكن كتكلمي على عمل ديال �سي حكومة 

أخرى.

ثانيا، اآلن كتقول ما خصناش تكون املقاربة الخيرية، الدولة تعتمد 
كل  املواطنين،  لتمكين  املدخل  للجميع،  الحقوق  الحقوق،  مقاربة 

املواطنين بما فيهم األشخاص في وضعية إعاقة هو املدخل الحقوقي.

يديروا  وباغين  الخير  يديروا  باغين  اللي  الناس  كاين  إال  ولكن، 
اإلحسان، ما خصكموش تسدوا عليهم الباب.

السيد  ئيس الجلسة:

على  وشكرا  الجوابن  على  لك  شكرا  مضاعفا،  شكرا  شكرا، 
مساهمتك القيمة في هذه الجلسة.

اآلن ننتقل إلى أخر سؤال مسجل في هذه الجلسة، وهو املوجه إلى 
السيدة وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، 
من  وذلك  التقليديين،  للصناع  االجتماعية  األوضاع  موضوع  حول 
لدن فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد أعضاء الفريق لتقديم 

السؤال.

املستشا  السيد مصطفى حأكات:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة الوز أة،

السيدات والسادة املستشا ون،

امللف االجتماعي بقطاع الصناعة التقليدية، السيدة الوزيرة ظل 
السيدة  نهائي،  بشكل  فيه  الحسم  تمش  وما  عقود،  لعدة  متأرجحا 

الوزيرة.

لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن التدابير التي سوف تتخذها 

وزارتكم على املدى القريب أو البعيد.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

اآلن، الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي آ اللة.

السيدة فاطمة مأوان، وز أة الصناعة التقليدية واالقتصاد 
اإل7تماعي والتضامني:

شكأا السيد الأئيس.

شكأا السيد املستشا  املحترم على هاذ السؤال.

تحسين ظروف عيش وظروف عمل الصناع التقليديين، والرفع من 
املداخيل ديالهم، يعتبر الهدف املحوري إلستراتيجية تنمية هاذ القطاع.

ترمي  الوزارة  عمل  وبرامج  األوراش  مختلف  املنطلق،  هاذ  من 
بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تحسين األوضاع االجتماعية للصناع 
التقليديين، من خالل تقديم الدعم لهاذ الصناع في مختلف مراحل 

سلسلة اإلنتاج، في حدود اإلمكانيات املتاحة لهاذ الوزارة.

باملقارنة مع سنة 2007، إنتاجية الصناع الحضريين ارتفعت ب 
73%، القرويين ب 83%، واملقاوالت بـــــ %19.

والصناع  الصانعات  دخل  من  الرفع  هم  الذي  التطور  هاذ 
التقليدين، يرجع باألساس إلى الدينامية التي عرفتها مختلف البرامج 

املندرجة ضمن هاذ الرؤية.

تم توقيع عقد برنامج هاذ الرؤية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بتاريخ 20 فبراير 2007، مما 
التأهيل  منها  أوراش،  اعتمادا على عدة  للقطاع،  أعطى دفعة قوية 
تكوينية،  دورات  تنظيم  خالل  من  الذاتية  القدرات  ودعم  الحرفي 
وحمالت ملحو األمية الوظيفي وكذلك توفير فضاءات مالئمة لإلنتاج 
والتسويق، من مجمعات وقرى الصناعة التقليدية وفضاءات العرض.

كما تقوم الوزارة بالدعم للتجمعات الحرفية عبر تجهيزات وأدوات 
اإلنتاج ومراكز الدعم التقني ودور الصانعة في العالم القروي لفائدة 

الصانعات.

في نفس السياق، تقوم الوزارة بتوفير وسائل الوقاية من األخطار 
التقليديين  الصناع  فإن  التسويق  مجال  وفي  املهنية،  واألمراض 

يستفيدون من معارض جهوية اللي تتنظم في مختلف ربوع اململكة.

من جهة أخرى، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون إلحداث 
نظام التغطية الصحية، ومشروع قانون إلحداث نظام للتقاعد.

وشكرا.
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السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

التعقيب على جواب السيدة الوزيرة ألحد  الكلمة اآلن من أجل 
أعضاء الفريق، تفضلوا.

املستشا  السيد مصطفى حأكات:

شكأا السيد الأئيس.

اللي كيدعو لالستغراب، السيدة الوزيرة، فعال، هو أن الحكومة 
رصدت إمكانيات مادية وبشرية هائلة فهاذ اإلطار هذا، السيدة الوزيرة، 
لرؤية 2015، غير أنه رغم كل هاذ اإلمكانيات، كلها انصبت، السيدة 

الوزيرة، باألساس إلى الجانب االقتصادي.

بشكل  مهمشة  بقي  الوزيرة،  السيدة  االجتماعي،  الجانب  لكن، 
يكاد أن يكون مطلقا، وخاصة املسألة ديال التغطية الصحية وديال 
التأمين على حوادث الشغل، بل الجانب االجتماعي بقي سلبيا، ليس 
شمل  ولكنه  الوزيرة،  السيدة  التقليديين،  للصناع  بالنسبة  فقط 
حتى عموم املشغلين بالقطاع، وأخص بالذكر، األعمال االجتماعية 
ما  اللي  التقليدية،  الصناعة  ديال  الغرف  ديال  املستخدمين  ديال 
كيستافدوش من املزايا ديال األعمال االجتماعية على غرار نظرائهم 

بالوزارة الوصية، السيدة الوزيرة.

السيدة الوز أة، 

من  وكيستافدوا  الحج،  من  كيستافدوا  الوزارة  ديال  املوظفين 
العمرة، وكيستافدوا من االمتياز ديال التخييم، ونظراؤهم ديال الغرف، 

املوظفين ما تيستافدوا حتى من مزايا من هاذ ال�سي هذا.

على العموم، فالصناعة التقليدية مازالت كيلزمها الكثير من العناية 
واالهتمام، السيدة الوزيرة، باش تنخرط في الركب ديال القطاعات 
املهيكلة، يعني القطاع الوحيد، اللي بقى ما تهيكلش السيدة الوزيرة، 

هو القطاع ديال الصناعة التقليدية.

ديال  التنظيم  ديال  قانون  غياب  إلى  باألساس  راجع  هذا  ولعل 
الحرف، وغياب السجل املنهي للصناع، وغياب اإلحصاء الدقيق كذلك 
االهتمام  وعدم  الحرفية،  والتعاونيات  واملقاوالت  الفرادى  للصناع 
بالقطاع ديال الخدمات، قطاع الخدمات الذي غيب تماما، السيدة 

الوزيرة في إطار الرؤية ديال 2015.

قطاع ديال الخدمات اللي كيمثل 55%، السيدة الوزير، رغم أنه 
يشكل العدد كبير.

راه  التقليدية  الصناعة  ديال  فالقطاع  الوزيرة،  السيدة  لهذا، 

يستحضر ويستحضر بشكل ال يحمد عقباه.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

إذن، الكلمة لكم في حدود ما تبقى من الوقت للتعقيب.

اإل7تماعي  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  وز أة  السيدة 
والتضامني:

متفقة معك بأن خصو اهتمام أكثر هاذي...

بالنسبة للخدمات، هاذ الرؤية املستقبلية، ما بعد 2015، غادي 
تهم جميع قطاع الصناعة التقليدية، اللي هو تيوظف 2.3 ديال املليون 
ديال الناس، والخدمات راه هي 53% ديال هاذ القطاع، أنا متفقة معك.

باش  معهم  وتنذاكروا  معهم،  اتصال  في  فاحنا  للغرف،  بالنسبة 
بالنسبة  تنديروا  اللي  ال�سي  لهم حتى هما يستافدوا من ذاك  يمكن 

للناس اآلخرين ديال الوزارة.

والبد خاصنا نرفعو من املستوى ديال الدخل االقتصادي، باش 
يمكن هذا تيأثر على الوضع االجتماعي.

وأنا اللي تنالحظ هو أن ال في استطالع املعطيات املرقمة، وال خالل 
الزيارات امليدانية، وال خالل االجتماعات اللي تيكونوا عندي مع الصناع، 
وال مع املمثلين ديالهم، أنا تنشوف بأن هاذ الرؤية راه عندها أثر جد 

ايجابي على األوضاع االجتماعية واالقتصادية ديال هاذ الصناع.

من جهة أخرى، اللي جد مهم، هو أن جميع الشركاء اللي ساهموا 
في هاذ اإلستراتيجية، راكموا واحد الخبرة مهمة، وغادي نستعملوها في 

الرؤية املستقبلية .

معلوم، راه خصنا مازال نخدمو في هاذ القطاع، وأنا متفقة معك 
ألن هاذ الصناع يستاهلوا )vraiment(، أكثر من هاذ ال�سي، أكثر من هاذ 

االهتمام، ونتمناو على ربي...

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا جزيال على املساهمة القيمة، وشكرا 
لكم جميعا على الحضور واملساهمة.

و فعت الجلسة.
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محضأ الجلسة الثامنة والثالثين

التا  خ: الثالثاء 11 رجب 1437 )19 أبريل 2016(.

الأئاسة: املستشار السيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس 
مجلس املستشارين.

التوقيت: ساعتان وإحدى وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة 
والدقيقة الحادية واألربعين بعد الزوال.

7دول األعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشا  السيد حميد كوسكوس،  ئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على رشأف املأسلين.

رعلن عن افتتاح الجلسة.

السادة الوز اء املحترمون،

السيدات املستشا ات املحترمات،

السادة املستشا ون املحترمون،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات.

الكلمة للسيد األمين.

املستشا  السيد رحمد تو زي، رمين املجلس:

شكأا السيد الأئيس.

بسم هللا الأحمن الأحيم والصالة والسالم على رشأف املأسلين.

رقم  بالقرار  الدستوري  املجلس  من  املستشارين  مجلس  توصل 
16/993 الذي صرح بموجبه برفض طلب إلغاء انتخاب السيدة عائشة 

آيتعال والسيد عبد الرحيم أطمعي باملجلس.

كما ورد على املجلس رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول 
مشروعي القانونين التنظيميين املعروضين على املجلس املتعلقين على 
امللتمسات  تقديم  في  الحق  ممارسة  وكيفية  بتحديد شروط  التوالي 
في مجال التشريع وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 

العرائض إلى السلطات العمومية.

من  املجلس  على  أحيل  فقد  التشريعية،  للنصوص  وبالنسبة 
مجلس النواب مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء 

وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وفي األخير، نحيط املجلس املوقر أننا سنكون على موعد بعد نهاية 
هذه الجلسة مع جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت عن 

النصوص الجاهزة.

وبالنسبة لألسئلة التي توصل بها مجلس املستشارين إلى غاية يوم 
الثالثاء 19 أبريل 2016، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 21 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 9 أسئلة.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد األمين.

السيد  إلى  املوجه  بالسؤال  الجلسة  هذه  أعمال  جدول  نستهل 
وزير السكنى وسياسة املدينة حول "غياب املرافق العمومية في املدن 
االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  الجديدة"، 

لتقديم السؤال، تفضل ال�سي فؤاد.

املستشا  السيد فؤاد قديأي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكأا السيد الأئيس املحترم.

السيد الوز أ،

الشك أن عملية بناء املدن الجديدة أمر ليس بالهين وال اليسير، ألنه 
لكل وسط شروطه اللي يمكن على أساسها تصور هذه املدن الجديدة 

وتصور مدى مالئمتها وانسجامها مع طبيعة هذا الوسط أو ذاك.

وفي هذا الباب كتبقى املرافق الحيوية املختلفة من الجوانب األكثر 
أهمية التي تنبغي مراعاتها في، ليس فقط في هذا النوع من املدن أي املدن 
الجديدة، ولكن في كل البرامج العمرانية الكبرى أو ما يسمى باألقطاب 

الحضارية.

وعندما أتكلم عن املرافق الحيوية املختلفة أعني باألساس املدارس، 
أعني  معقولة،  استيعابية  وبطاقات  بقدرات  االستشفائية  املراكز 
تثبيت  عناصر  وكل  الترفيه،  التسلية،  التسوق،  فضاءات  املساجد، 

وتوطين اإلنسان بجعله في قلب املشاريع املبرمجة.

السيد الوز أ،

صرحت  أن  سبق  الجديدة،  مدننا  في  املزعج  بالجانب  ارتباطا 
بأن السكن ينبغي أن يكون منظما، مهيكال ومهيكال، وما�سي غير نبني 

العمارات للناس ونخليوهم معزولين.

سؤالي لك اليوم: إلى أي حد عكس فعلك مضمون هذا التصريح؟ 
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وسياسة  السكنى  قطاع  على  كو�سي  عمليا  اختياراتك  وافقت  وهل 
التقائية  مستوى  على  املسجل  الخصاص  تدارك  في  الرغبة  املدينة 

السياسات في هذا الباب؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد محمد نبي5 بنعبد هللا، وز أ السكنى وسياسة املدينة:

شكأا لكم السيد املستشا  املحترم على هذا السؤال.

فعال، ما نالحظه اليوم هو أن كل التجزيئات الكبيرة، على وجه 
تخضع  خصوصية  أو  عمومية  مقاوالت  بها  تقوم  التي  الخصوص، 
لضرورة توفير عدد من املرافق االجتماعية أو التجهيزات العمومية، 
أصبح هذا األمر عام، وإن كنا نتعامل على هذا املستوى، حتى أكون 
صريح معكم، يعني على هامش القانون، ألن ال �سيء في القانون يسمح 
للسلطات بأن تفرض ذلك على املقاولين، لكن اليوم والت قاعدة وتعلم 

ذلك.

اللي عرفت  الجديدة، فعال،  املدن  الجديدة،  باملدن  يتعلق  فيما 
خصاص كبير على هذا املستوى، اليوم هناك برنامج اللي كيهم املدينة 

ديال تامسنا ديال 540 مليون درهم تقريبا، 537 مليون درهم، فيه:

- إنجاز مركب جامعي؛

- مركز لالستقبال والندوات؛

- تجهيز مستشفى محلي؛

- تهيئة منتزه مركزي؛

- إنجاز مركب ثقافي؛

- مسجدين لألحياء؛

- 3 داملراكز صحية؛

- تهيئة مالعب رياضية؛

- و3 داملراكز اجتماعية؛

- وأخيرا 3 ديال دور الشباب.

هاذ ال�سي برنامج وقعنا عليه، ووقعت عليه الوزارات اللي معنية 
وهو في طور اإلنجاز.

تامنصورت، كذلك برنامج ديال مليار و350 مليون ديال الدرهم، 
فيه:

- إنجاز مركب جامعي؛

- تجهيز مستشفى تامنصورت؛

- مركب ثقافي؛

- منتزه مركزي؛

- قاعة مغطاة للرياضات؛

- تجهيز ثالث مساجد؛

- إنجاز قاعات متعددة االختصاصات بمشاريع السكن االجتماعي؛

- بناء مصلى؛

- و10 مالعب رياضية؛

- 3 مراكز صحية؛

-وتجهيز 3 ديال الدور ديال الشباب.

هاذو في املدن الكبرى اللي اآلن هي اللي ممشية.

فبالتالي استدركنا واحنا في طور االستدراك الخصاص اللي كان 
والسلبيات اللي كانت موجودة على هذا، بالطبع قد يأخذ ذلك بعض 
الوقت من أجل توفير كل هذه التجهيزات، لكن هذه التزامات موقع 

عليها بإمكانيات مالية مخصصة إلى ذلك.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

إطار  في  االستقاللي  الفريق  املستشارين من  السادة  الكلمة ألحد 
التعقيب.

املستشا  السيد فؤاد قديأي:

شكأا السيد الوز أ.

لن نختلف حتى وإن بحثنا عن أسباب االختالف، ألن هذا واقع 
في املغرب لم  بأن تجربة املدن الجديدة  الحال، وواقع الحال يقول 
تنضج بعد ولم تؤتي أكلها بعد، بسبب غياب املرافق الحيوية والخدمات 
األساسية بصورة كتجعل هاذ املدن مهجورة ليال، وربما نهارا وربما ليال.

السيد الوز أ،

خليني نقول لك بصدق ودون السقوط في الشوفينية، كنظن أن 
االتفاقيات التي يوقعها السادة الوزراء، والتي يلتزمون من خاللها بإنشاء 
أن قيمة هذه  أظن  األدنى،  الحد  الحيوية  املرافق  املطلوب من هاذ 
االتفاقيات ال تتعدى ثمن الحبر الذي تصاغ به، اعالش؟ ألن الوزراء 
يرفضون تنزيل هاذ االلتزامات حتى تستوعب هاذ املدن الحد األدنى من 

الساكنة أو ما تسمونه بالكتلة الحرجة.

يمكن هاذ الناس عندهم الحق، أنا أتصور وزير عندما يطلب منه 
التحكيم بين طلب ملح آت من مدينة جديدة ال يتجاوز عدد سكانها 20 
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ألف، 30 ألف على أق�سى تقدير، وطلب أكثر إلحاح آت من مقاطعة أو 
عمالة كيتعدى سكانها 200 ألف، فالكفة الراجحة بطبيعة الحال غادي 

تكون للمقاطعة والعمالة والكفة املرجوحة تكون املدينة الجديدة.

ولكن، ال ينبغي أن نن�سى أن املقتني لعقار، لشقة، لبقعة أرضية، 
ملحل تجاري داخل مدينة جديدة لن يقدم على االستقرار داخل أسوار 

هذه املدينة في غياب تام للمرافق، تنظن هذا هو املشكل.

احنا اليوم تنتقدمو لكم بحل عملي، السيد الوزير، من خالل مقترح 
قانون غادي نتقدمو به بإذن هللا يلزم املنعشين العقاريين، عموميين 
كانوا أم خواص، بإنشاء حد أدنى 4 داملرافق عمومية، هاذي تنظن 
هاذي مقاربة يمكن أن تشكل العمود الفقري لرؤية تعميرية سليمة 

داخل املدن الجديدة.

وشكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب إذا كان هناك 
رد، السيد الوزير تفضل.

السيد وز أ السكنى وسياسة املدينة:

على أي حال، أعتقد أنه ملا كيلتزموا معنا الوزراء من قطاعات أخرى 
البعض منهم ها هما حاضر هنا، مثال الشبيبة والرياضة أو الصحة، 

هاذي التزامات يعني جدية.

بالطبع في بعض األحيان يمكن املسألة تاخذ شوية ديال الوقت من 
أجل بلورة هاذ االلتزام، لكن عندما تكون اتفاقية هي ملزمة.

اآلن، هاذ ال�سي اللي باغيين تبلوروه على مستوى مشروع أو مقترح 
قانون احنا يمكن لنا نقولو لكم، ما يمكن لنا إال نرحبو به، ملاذا؟ ألنه 
عمليا هاذ ال�سي اللي موجود اليوم، هاذ ال�سي اللي وال كيدار، وراكم 
كتعرفو هاذ ال�سي، ما كاينش منعش عقاري اليوم تيطور مشروع إلى ما 
نجزش التجهيزات عمومية بقدر ما، بعدد ما على حساب في التناسب 

مع العدد ديال املساكن اللي تيبني ديال الوحدات السكنية اللي تيبني.

وما�سي  قار،  اليوم  يكون  أن  يتعين  األمر  هذا  أن  أعتقد  لذلك، 
فقط ذلك، املساهمة في الشبكة الطرقية، املساهمة في التزويد باملاء 
والكهرباء، يعني هاذ ال�سي كلو اليوم يفرض على املنعشين العقاريين 
وهناك مشاريع كبرى التي أنجزت بحكم وبفضل املساهمة كذلك ديال 

هاذ املنعشين العقاريين.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ، وشكأا على املساهمة.

غير بطلب من السيد وزير التشغيل، ونظرا لظروف طارئة سوف 

نقوم بتقديم السؤال املوجه للسيد وزير التشغيل والشؤون االجتماعية 
"كيفية  موضوع  حول  االشتراكي،  الفريق  أعضاء  املحترمين  للسادة 
معالجة نزاعات الشغل"، فليتفضل أحد املستشارين لتقديم السؤال.

املستشا  السيد عبد الحميد فاتحي:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة والسادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

السيد الوز أ،

جاءت مدونة الشغل بآليات من بين اآلليات املتعددة لحل نزاعات 
واللجنة  اإلقليمية  اللجن  وهي  مستحدثة،  آلية  رأسها  وعلى  الشغل 
الوطنية للبحث واملصالحة، هي آلية في حقيقة األمر تجيب على إشكالية 

كانت مطروحة لعدة عقود لكنها تنقصها الفعالية.

وكذلك أنها عدد النزاعات التي عرضت سواء على اللجن اإلقليمية 
أو اللجنة الوطنية ال تتعدى 140 أو 150 نزاع، لكن اإلشكال القائم 
وهو كيفية فرض الحلول التي تتوصل إليها اللجن اإلقليمية أو اللجنة 
الوطنية، أنه يبقى األمر بيد أرباب العمل الذين لهم الصالحية إما أن 

ينصاعوا للقرار أو يرفضوا القرار، هذا هو اإلشكال.

كذلك، تصاعد نزاعات الشغل وتصاعد اإلضرابات في هاذ الوالية 
الحالية للحكومة، سواء في عدد اإلضرابات، عدد األيام املهدورة أو عدد 

املؤسسات التي شهدت اندالع إضرابات.

لذلك، نريد ما هي املقاربة التي ترون أنها قادرة على اإلجابة على هاذ 
السؤال اإلشكالي اللي مطروح ببالدنا؟

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال .

والشؤون  التشغي5  وز أ  الصديقي،  السالم  عبد  السيد 
اإل7تماعية:

شكأا السيد الأئيس املحترم.

أوال، بغيت نشكر الفريق االشتراكي على طرحه هذا السؤال املهم 
حول كيفية فض نزاعات الشغل.

كما ذكرتم بذلك السيد املستشار املحترم أن مدونة الشغل كتنص 
واللجنة  اإلقليمية  اللجن  أساسا  اآلليات،  ديال  العدد  واحد  على 

الوطنية.

اللجن اإلقليمية التي يترأسها السيدات والسادة ألن كاين سيدات 



 5 9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد162 - 217رجب1437 )225أبريل20162( 

عامالت وخا كاين �سي جوج، السادة العمال والوالة، واللجنة الوطنية 
يترأسها وزير التشغيل أو من ينوب عنه.

الشك أن هذه اللجان تقوم بأعمال منتظمة وباجتماعات وبفض 
بعض النزاعات، ال بأس أوال، نعطيكم بعض األرقام ومن بعد نرجعو 

لإلشكالية اللي طرحتو.

اللجان اإلقليمية للبحث واملصالحة، درست خالل سنة 2015، 91 
نزاعا جماعيا، وخالل الثالثة شهور األولى ديال سنة 2016 درست 36 
نزاعا، أما اللجنة الوطنية، بالطبع اللجنة الوطنية كتدرس القضايا 
اللي كتعجز على حلها اللجان اإلقليمية، يتم يعني طرحها على مستوى 
اللجنة الوطنية، اللجنة الوطنية درست في 2015: 35 نزاعا، في األشهر 

الثالثة األولى ديال 2016 درست 9 ديال النزاعات جماعية.

بالطبع، كانت هناك واحد القرار ديال الوزارة في 2008 باش يحث، 
كان توجه للسادة الوالة والعمال من أجل حثهم على إحداث هذه اللجان 

والسهر على تفعيلها واحترام املساطر املتعلقة بتفعيل أدوارها.

بدرجات  ذلك  كان  وإن  بالتنويه،  حال  أي  على  يعني  البد  وهنا 
متفاوتة، بالدور الذي يلعبه السادة الوالة والعمال في جمع هذه اللجان، 
واملحاولة قدر اإلمكان إليجاد حلول فيما يخص، حلول مرضية فيما 

يخص النزاعات ديال الشغل.

واحنا بصدد إعداد قرار جديد، يأخذ بعين االعتبار هذه التطورات 
باش نحينو ونشوفو حتى اإلشكاليات اللي طرحتوها، باش نثيروها فهاذ 
القرار، حتى نعطي فعالية أكثر لهاذ اللجان اإلقليمية وكذلك اللجنة 

الوطنية لفض النزاعات.

بغيت فقط يعني نختلف معكم في واحد املسألة، واحد الحكم، 
هو أن اإلضرابات لم تعرف تصاعد في اآلونة األخيرة، وغادي نعطيكم 
احنا بصدد إعداد )le bilan social( يعني الرصيد االجتماعي بمناسبة 
فاتح ماي، غادي تشوفوا األرقام بأم أعينكم كما يقال، لتتأكدوا أن 
عدد اإلضرابات هي في انخفاض، وهذا بالطبع نتيجة أساسا لهاذ العمل 

الوقائية التي تقوم بها اللجان اإلقليمية في عين املكان.

وابغيت نشير  في أخيرا، باش نختم، أن عندنا الوساطة االجتماعية 
ديال  العشرة  واحد  قرار  بمثابة  عينا   )les2 médiateurs2 sociaux(
الوسطاء االجتماعيين، يعني لهم من الدراية ومن التجربة ما يسمح لهم 

كذلك بالتدخل في مثل هذه النزاعات.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب، الفريق االشتراكي.

املستشا  السيد عبد الحميد فاتحي:

السيد الوز أ،

ال نختلف كثيرا حول املوضوع، لكن ما نختلف عليه أن هاذ اآللية 
ديال اللجان اإلقليمية وال اللجنة الوطنية أنها ليست وجهة ذات جاذبية 

ألطراف نزاعات الشغل.

بحيث أن إلى شفنا عدد النزاعات الشغل سنة 2014، عندنا نزاعات 
الشغل 2014: 48.336 نزاع، لكن من اللي كنشوفو التي عرضت على 

اللجان اإلقليمية أو اللجنة الوطنية فهي ضعيفة جدا.

كذلك، اإلضرابات، اإلضرابات مقارنة بين 2010 و2014، عندنا 
بإهدار  254 إضراب،   :2014 211 إضراب، وعندنا سنة   :2010 ف 
148.000 يوم عمل، 157 سنة 2010 وإهدار 24.889 يوم عمل، بمعنى 

أن اإلضرابات في تصاعد.

لكن، اإلشكال الحقيقي لهاذ نزاعات الشغل واإلضرابات هو الحلقة 
لدى  التصريح  على  تأثيرها  اإلنتاجية،  على  تأثيرها  فيها،  كتدور  اللي 
تأطير  الوطني للضمان االجتماعي، وأيضا اإلشكالية ديال  الصندوق 
نزاعات الشغل، احنا كنعرفو بأن عدد مفت�سي الشغل قليل جدا، إلى 
اعتبرنا أنه حوالي 300 مفتش شغل اللي كاينين في املندوبيات اإلقليمية، 
هما  اللي  املسؤولين  عدد  هناك  الشغل،  مفتش   300 بين  من  لكن 
مفتشين الشغل، فيهم مندوبين، فيهم رؤساء مصالح، بمعنى أن العدد 
ديال مفت�سي الشغل املنظور ملعالجة نزاعات الشغل هو ضعيف جدا 

وقليل جدا.

لذلك، فاملطروح من جهة أن نبحث عن آلية اإللزام بالنسبة للجان 
اإلقليمية واللجنة الوطنية للمصالحة، وأن نبحث أيضا على كيفية 

تدعيم جهاز تفتيش الشغل.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

على  الوزير  السيد  شكرا  التعقيب،  على  للرد  الوقت  يتبق  لم 
املساهمة.

ننتقل اآلن إلى األسئلة املوجهة إلى السيد وزير الصحة، والسؤال 
اآلني األول حول اإلعفاء من األداء املسبق لبعض األدوية املعوض عنها، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العمل التقدمي لتقديم 

السؤال.

املستشا  السيد عدي شجأي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،
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السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا ون،

بين  جديدة  وطنية  اتفاقية  على  أشرفتم  لقد  الوزير،  السيد 
األطراف املعنية بالولوج إلى الدواء، قصد تحسين هذا الولوج للمؤمنين 
الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري على املرض، وباألساس اإلعفاء من 
األداء املسبق عن أدوية األمراض املزمنة الباهظة الثمن، وهو ما يندرج 
خاصة،  الدواء  ملنظومة  به  تقومون  الذي  الشمولي  اإلصالح  ضمن 

وللمنظومة الصحية بوجه عام.

لنا وللرأي  الوزير املحترم، تقديم توضيحات  ونود منكم، السيد 
العام بخصوص هذه املبادرة الهامة التي أقدمتم عليها، وهل ستنحصر 
فقط في أدوية األمراض املزمنة واملكلفة أم سيتم توسيعها لكل األدوية 

املعوض عنها؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن السؤال، تفضل السيد الوزير.

السيد الحسين الو دي، وز أ الصحة:

الأئيس املحترم،

السيدة الوز أة،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

أوال، الشكر الجزيل لطرحكم هذا السؤال.

ففي إطار األجرأة والتفعيل ديال السياسة الدوائية اللي بديناها 
بتخفيض الثمن إلى حدود اليوم 2602 دواء، تخفيض كذلك ثمن أكثر 
من 1000 مستلزم طبي، جاء دور اتجاه ال فيما يخص، بديناها باألدوية 
وليني غادي تجي خدمات صحية أخرى، الثالث املؤدي أي اإلعفاء من 
األداء املسبق لبعض األدوية املعوض عنها اللي قابلة السترجاع املصارف 

ديالها.

فنشرح بطريقة سهلة، اآلن املواطن املغربي ملي تيم�سي للصيدلية 
 l’assurance( عندو وصفة طبية، إما ما عندوش )l’ordonnance( عندو
صحية  تغطية  عندو  كان  وإلى  �سي،  كل  يخلص  تيم�سي   )maladie
تيعطيوه  تيخلص  �سي،  يخلص كل  )CNSS2( خاصو  )CNOPS1( وال 
الدواء وتيعمر الوراق باش يعطي )LA CNSS( ترجع ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وال 

)LA CNOPS( ترجع ليه، وهذا األخذ ورد، وعمر، ال نسيتي، ال غلطي.

1 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale

 %70 ليه  إلى كان عندو تغطية صحية عادية تيخلص وتيرجعوا 
من بعد، وإلى كان عندو مرض من 41 مرض مزمن اللي معروفين على 

الصعيد الوطني تيرجعوا ليه %100.

دابا هنا أشنو مطلوب الثالث املؤدي؟

هاذ املواطن املغربي غادي يم�سي للصيدلية إلى عندو تيرجعوا ليه 
70% هو يخلص غير 30% وغياخذ الدواء، الصيدلي هو اللي غــادي 
يتفاهم مــع )LA CNOPS( ومـــع )LA CNSS(، واملواطن املغربي تياخذ 
الدواء وتيخرج، وإلى كان أكثر من هذا عندو مرض من 41 من األمراض 
اللي معروفة على الصعيد الوطني اللي معروفة فما يخلص والو، كانوا 

تيرجعوا ليه 100% إلى ام�سى عند الصيدلي غيعطيه هاذ ال�سي.

هاذ ال�سي ابديناه أوال بواحد الفئة ديال األدوية اللي غالية، ابدينا 
كبداية األمراض املزمنة حقيقة اللي أشرت لها السيد املستشار اللي 
تتدير بين 1000 درهم وحتى 38.000 درهم، ولكن تدريجيا غاديين، 
 ce qu’on( هذه التجربة األولى باش نشوفو، ألن هاذي راه فيها رقمنة
appelle2l’identifiant2national2des2professionnels2de2santé( الرقم 
 )l’ordinateur( واحد  يكون  غادي  الصحة،  ملهن  الوطني  االستداللي 
نبداوه  ابغينا  ال�سي  هاذ   )toutes les données( فيه  يكونوا  غادي 
تدريجيا بهاذ الفئة ديال األدوية الغالية، وعلى هللا، إن شاء هللا غادي 

نكبرو هاذ ال�سي باش غادي تهم جميع األدوية على املدى املتوسط.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب، ال�سي دعيدعة 
تفضل.

املستشا  السيد محمد دعيدعة:

شكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ، 

نعتبر هذه الخطوة هي مهمة، ولكن اآلن حسب الحسابات الوطنية 
حول الصحة، النسبة نتاع التغطية الصحية اآلن ال تتجاوز %60.

واليوم، األسر تساهم بما يفوق 70% بشكل مباشر فيما يخص 
شراء الدواء.

كذلك، أنه نفقات نظام التأمين اإلجباري على املرض وصلت ل 
5.5 مليار نتاع الدرهم سنة 2013، 32% منها مخصصة لألدوية و%49 

مخصصة لألمراض املزمنة.

هاذ االتفاقية اللي تبرمات مع املتدخلين، سؤالنا، هل تشمل كل 
باش  الصيدليات؟  بعض  أنه  أم  صيدلية،   12.000 الصيدليات؟ 
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األنظمة،  جميع  غتشمل  واش  هي؟  اشكون  غيعرفوها؟  املواطنين 
)RAMED4(؟ إلى غير ذلك، كيفية األجرأة والتطبيق؟ ،)L’AMO3(

غيساهم  واش  املركزية،  للصيدلية  الخصو�سي  الحساب  أيضا، 
فهاذ العملية أم ال، خاصة أنه املوارد اآلن املالية ديالو فاتت 3 داملليار 
نتاع الدرهم في سنة 2013، في حين أنه النفقات لم تتجاوز 1.4 مليار 
للخدمات  العادل  الولوج  نضمنو  يمكن  كيف  اليوم  الدرهم،  نتاع 
الصحية وفي مقدمتها الدواء، واش اللي عندو الفلوس يتداوا واللي ما 

عندوش يموت؟

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب في حدود الوقت املتبقى لكم 
السيد الوزير، تفضل.

السيد وز أ الصحة:

بعجالة السيد املستشار املحترم.

 )l’appel2 d’offre( كل الصيدليات 12.000 معنية، غير هي تيكون
أنا ما بغيتش، باش نكون  الصيدلية اللي ما بغاتش، تتكتب تتقول 
واضح، ألن ما يمكنش نبززو على صيدلي يم�سي في هذا االتجاه، وليني 

االجتماعات اللي كان لي شخصيا كلهم بغاو.

 ،)la CNOPS et CNSS( ثانيا، هاذ ال�سي كيهم في املرحلة األولى فقط
ألن قلت لك غنبداو تدريجيا.

تساهم  املركزية هي  الصيدلية  ديال  الحساب  فيما يخص  ثالثا، 
 ،"C" بطريقة غير مباشرة، ألن كتعرف مثال االلتهاب الكبدي الفيرو�سي
مثال اللي دوا ديالو تيدير 600 ألف درهم لهيه وهنا تنبيعوه ب 3000 
درهم، ودبا زدنا )daclatasvir( اللي تيدير 100 ألف درهم تيتباع في 
املغرب ب 1490 درهم، هذه الصيدلية املركزية تتساهم لهاذ الناس 

اللي ما فحالهومش األمراض املزمنة واملكلفة جدا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

بأقسام  الخدمات  "تدني  موضوعه  الثاني  اآلني  السؤال 
االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  املستعجالت"، 

املغربي للشغل لبسط السؤال، تفضلي السيدة املستشارة.

3 Assurance Maladie Obligatoire
4 Régime d'Assistance Médicale

املستشا ة السيدة فاطمة الزهأاء اليحياوي:

السيد الأئيس،

السيدة الوز أة،

السادة الوز اء املحترمون،

السادة والسيدات املستشا ون املحترمون،

السيد الوز أ، 

املستعجالت  منظومة  إلصالح  وطنية  إستراتيجية  من  هل 
باملستشفيات واملراكز الصحية الوطنية؟

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

شكأا السيدة املستشا ة املحترمة.

كاين إستراتيجية وطنية، كاين مخطط وطني للتكفل بمستعجالت 
اللي كنت قدمتو أمام صاحب الجاللة في فاس يوم 5 مارس 2013، 500 

مليون درهم الكلفة ديال هاذ املخطط اللي فيه 5 ديال الحصص:

 la prise en( ،أوال، التكفل باملستعجالت ما قبل االستشفائية -
charge pré-hospitalière( قبل الولوج إلى املستشفيات واملصحات، 

وهذا يعني جديد على الصعيد الوطني؛

- كاين كذلك تطوير وتعزيز املستعجالت ديال املستشفيات؛

- كاين التكوين والتكوين املستمر؛

- كاين الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحال اللي درنا في 
الجديدة، إلى آخره؛

- وكاين التأطير القانوني.

هاذو 5 دالنقط.

هي صحيح أنه إلى حدود اليوم كاين تدني الخدمات وعدم رضا 
كاين ما  الوضع، ولكن  املواطنين، وحتى احنا ما راضينش على هذا 

حققنا فهاذ املخطط.

أوال، مثال فيما يخص املستعجالت ما قبل االستشفائية اللي قلت 
هذا جديد، أول مرة في تاريخ املغرب كاين من 271 وحدات استعجالية 

متنقلة بمثابة مستشفيات يعني متنقلة للتكفل باملستعجالت.

4 على  141، كاين مروحيات  الوطني املوحد املجاني  الرقم  كاين 
الصعيد..، غير كافي ولكن إلى حدود اليوم أنقذت روح ديال 502 ديال 
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املغاربة، إلى حدود هاذ الوقت اللي تنذاكرو فيه.

منها،  قوية  إرادة  كاين  يعني  املتنقلة،  املستشفيات  كذلك  كاين 
ولكن هاذ ال�سي اللي خاصنا نعرفوه هاذ ال�سي املستعجالت ما تيتحلش 
باألموال فقط، تيتحل أوال وقبل كل �سيء باملوارد البشرية أي موارد 

بشرية مكونة وبحكامة جيدة، واحنا غادين تدريجيا إن شاء هللا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيدة املستشارة في إطار التعقيب.

املستشا ة السيدة وفاء القا�سي:

السيد الأئيس املحترم،

السيدة الوز أة،

السادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

السيد الوزير، إن أقسام املستعجالت من املرافق املهمة والحيوية 
األساسية داخل املستشفيات الوطنية، فهذه األقسام تستقبل أعدادا 
كبيرة من الحاالت التي تستدعي التدخل السريع، وخصوصا في بعض 
الحاالت التي تتطلب إجراءات استعجالية إلنقاذ أرواح املواطنين من 

املوت.

ونحن في االتحاد املغربي للشغل نقدر املجهود الذي تبذلونه وننوه 
باملناسبة باملجهودات ومتاعب الشغيلة الطبية في هذه األقسام.

إال أن املشاكل الكثيرة والعوائق التي تعيشها يوميا تجعل أحيانا 
أداؤها دون املستوى املطلوب، إن لم نقل منعدما في إسعاف بعض 

الحاالت االستعجالية في كثير من األحيان.

فبنية االستقبال ضعيفة في أغلب املستعجالت، مما يؤثر سلبا على 
إلى ذلك ضعف  عدد الحاالت التي يتم استقبالها وإسعافها، أضف 
البنية التحتية املتمثلة في قلة قاعات االستشفاء التي تفتقر ألبسط 
طبية  وآليات  أسرة  )logistique(من  االستعجالي  التدخل  مقومات 

والعنصر البشري.

هذه البنية التي ال تواكب التطورات الحاصلة في مجال التدخل 
االستعجالي لإلسعافات في أقسام املستعجالت، كما أن النقص الحاصل 
في املوارد البشرية ينعكس بشكل واضح على أقسام املستعجالت وعلى 

الطاقم الذي يؤدي وظيفته االستعجالية 24 ساعة على 24 ساعة.

الوزير،  السيد  األمر،  يتطلب  ومردودية  فعالية  على  وللحصول 
التواجد الدائم وبالتناوب الشفاف واملسؤول في هذه األقسام، وهي 
عملية تعرف اختالالت وهذا ما قد يؤدي إلى انتظار املواطنين ساعات 

أمام أقسام املستعجالت، وهم في حاالت صحية متدهورة.

أما في حالة الطوارئ، السيد الوزير، يحدث االرتباك ويظهر العجز 
على التوفيق بين االستمرار بشكل عادل للمرفق وبين التعاطي والتعامل 
مع حاالت الطوارئ، ومما يزيد تفاقم مشاكل التقسيم الجهوي الجديد 
حيث تتضاعف الحاالت االستعجالية املستقبلة لبعض املستشفيات 
التي كانت تلعب الدور اإلقليمي واآلن أصبحت تلعب الدور الجهوي، 
التي  البشرية  املوارد  اللوجيستيكية وضعف  الوسائل  غياب  في  هذا 

تؤهلها لدورها الجديد.

هم  األقسام  هذه  على  الوافدين  أغلب  أن  هذا،  كل  إلى  أضف 
مواطنون من الفئات الفقيرة، واالستفادة من خدمات هذه األقسام 
مرهون بأداء مبلغ مالي مما يجعل هذا املرفق العمومي ال يفي بمهمته 

الفعلية.

بطاقة  دور  جدوى  عن  الوزير،  السيد  للتساؤل،  يدفعنا  وهذا 
"RAMED" في هذه الحاالت االجتماعية املزرية.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

لكم الكلمة السيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ الصحة:

أنا، بعجالة، اللي غنقول هاذ ال�سي اللي أشارت له السيدة املستشارة 
املحترمة، االختالالت، املشاكل، النقائض، هاذ ال�سي راه متفقين عليه، 
غير تنقول هاذ ال�سي راه قلتها لك، هاذ ال�سي ما تيتعالجش باألموال، وأنا 

ما متفقش معاك من الناحية التقنية ومن حيث تتقولي املداومة، ال.

أقسام مستعجالت هي عندها خصوصياتها، وكاين يعني ممرض وال 
طبيب ديال املستشفى ما يمكنش يكون طبيب مزيان في املستعجالت، 
ما يمكنش يكون ممرض مزيان في املستعجالت، يعني هاذي املسائل 

تقنية.

في  املستعجالت  على  بزاف  ركزت  املستشارة  السيدة  أنت  ثانيا، 
املستشفيات، هاذ ال�سي ما بقاش، مزيان خاصو يكون ما�سي ما بقاش.

 %73 راه   )un accident( تيوقع  ملي  املريض  نقول  بغيت  يعني 
دالناس في )accident grave( راه تيموتوا قبل ما يوصل للسبيطار، 
ولهذا خاصنا نركزو على املستعجالت ما قبل االستشفائية، وهاذ ال�سي 
ما تيجيش بين عشية وضحاها، يعني واحد الفكرة اللي ما كانتش، دابا 
كاينة، راه وخا دير املال، وخا دير، أنا دائما تنقولها للطلبة، وخا دير، 
دابا تنقولو 4 دالهيلكوبترات قالل، إلى درنا 20 غادي نكثرو الكسايد 
غير ديال الهيلكوبترات، ألن هاذ ال�سي راه تيحتاج واحد الحكامة وواحد 

التنسيق وواحد.. راه هاذ ال�سي حقيقة األمور.
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ولكن ما يمكلناش، بدينا ف 5 مارس 2013 يعني مع صاحب الجاللة 
يااله بديناه، بدينا في األجرأة في أواخر ديال 2013 بداية 2014، ودابا 
املشاكل  كاينين،  االختالالت  ولكن  ال،  العجب،  نديرو  غادي  عامين 
كاينة، واحنا تنتصداو لهم من هاذ املنبر، تنحيي مهنيي الصحة اللي 
تيخدموا في أقسام املستعجالت، عندك الحق اللي تيقوموا بهذه املهمة 

الصعبة جدا رغم نقص اإلمكانيات.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

السؤال الثالث واألخير في قطاع الصحة، موضوعه مر�سى القصور 
الكلوي املزمن، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي، 

السيدة املستشارة تفضلي.

املستشا ة السيدة فاطمة الحبو�سي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيدة الوز أة،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا ون،

تبعات  من  وخاصة  الكلوي  القصور  مر�سى  من  العديد  يعاني 
ومضاعفات هذا املرض، وآثاره املادية والنفسية التي ترهق املصابين 
به إلى جانب املرض، وذلك بسبب غالء األدوية والتكاليف ومصاريف 

االستشفاء والتتبع.

وهو ما يترجم بوضوح تزايد أعداد املسجلين في لوائح االنتظار، 
والذين أغلبهم يعيشون على أمل التكفل بالعالج من قبل املحسنين.

لذا نسائلكم، السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة 
لدعم التكفل بمر�سى القصور الكلوي املزمن؟

وهل هناك استراتيجية واضحة لنشر الوعي بمخاطر هذا املرض 
للوقاية منه؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

شكأا السيدة املستشا ة املحترمة.

نعم، هناك إستراتيجية واضحة، عارفين آش كاين وعارفين فين 

بغينا نمشيو.

هاذ اإلستراتيجية ما�سي ديال هذه الحكومة بكل صراحة، كان بداها 
أستاذي الشيخ بيد هللا ملي كان وزير، هي إستراتيجية ترتكز على ثالثة 
دالنقط اللي احنا تنثمنوها، ال حتى الحكومة السابقة مشات في هذا 

االتجاه، احنا غاديين في هذا االتجاه، ثالثة ديال املرتكزات:

األولى هو تلبية طلبات تصفية الدم اللي كاينة دبا، )dialyse( اللي 
تيطلبوها الناس، كيفاش تنلبيوها؟

إما في املستشفيات على حسب األسرة واألماكن اللي عندنا، وإما 
السابقة  الحكومة  بداتها  اللي  الصحة  وزارة  ديال  القدرة  على  شراء 
القطاع  من  الخدمات  شراء  وتنكملوها،  تنثمنوها  احنا  مشكورة، 

الخاص.

إلى حدود اليوم هاذ الناس اللي تتكلف بهم وزارة الصحة أكثر من 
9000 ديال القصور الكلوي املزمن، فيهم 6000 اللي فاملستشفيات 

العمومية، و3000 اللي تنشريوها تنخلصو )le privé( باش..

النقطة الثانية هي تطوير وتعزيز وتشجيع زرع الكلي، ألن هذا هو 
الحل، إما تيعطيه باه أو أمه وال أخوه وال �سي واحد ميت هللا يرحمو إلى 
آخره، احنا في هاذ 3 سنين درنا 142، إلى اخذينا غير واحد الرقم، أن 

منذ االستقالل إلى هاذي ثالث سنين كان في املغرب حوالي 300 فقط.

النقطة الثالثة هي الوقاية، تنعرفو هاذ القصور الكلوي اللي تيتسبب 
الضغط  ارتفاع  وإما  السكري  إما  خصيصا،  داألمراض   2 هما  فيه 
الدموي، تنحاولو ما أمكن أنه في البوادي ما نجحناش 100%، صحيح، 
أنه نوفرو أدوية السكري، نوفرو أدوية ونديرو )les consultations( في 
les2centres2de2santé2à2des2.( احنا  jours2fixes, heures2fixes..etc(

غاديين تدريجيا، كاين صعوبات، كاين لوائح االنتظار.

غير رقم باش نعلنو أمامكم، هذه مدة 4 سنين حوالي إلى جيتي شحال 
تنحلو بين احنا واملحسنين وال الشراكة بين القطاعين من مركز تصفية 
الدم، حوالي مركز كل 28 يوم، مركز كل 28 يوم، راه رقم مهول، ولكن 
غير كافي، ألن الوقاية هي كل �سي، هاذ)tension( هاذ مرض السكري هو 
اللي تيوصلنا لهاذ ال�سي، وخاصنا نشجعو زرع األعضاء، زرع الكلي اللي 

قلت لك منذ االستقالل 300 وفي عامين وال 3 سنين درنا 142.

شكرا السيدة املستشارة.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

في إطار التعقيب لكم الكلمة السيدة املستشارة.

املستشا ة السيدة فاطمة الحبو�سي:

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات اللي قدمت لنا.
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السيد الوز أ،

الحق في الحياة والحق في التطبيب والولوج إلى الخدمات الطبية 
بمختلف أبعادها ومرافقها حق دستوري تكفله أسمى وثيقة في اململكة، 
وبالتالي ال يمكن أن نقبل تحت أي مبرر أن ينتظر املواطن املغربي البر 
واإلحسان حتى لو كان من ذوي القربى وحتى لو كان التكافل االجتماعي 

سمة من سمات الشعب املغربي.

نعم، السيد الوزير، الحكومة مطالبة اليوم بأن توفر ما يكفي من 
املراكز، خصوصا على مستوى املناطق القروية والجبلية، وأركز على 
املزمن  املرض  بهذا  املصابين  الستقبال  والجبلية،  القروية  املناطق 
 750 طالعة،  التكلفة  الوزير،  السيد  كنعرفو،  كيف  ألن  واملكلف، 
للحصة، وثالث حصص في األسبوع، لهذا املرض املزمن مكلف والتخفيف 
من معاناتهم ومن معاناة ذويهم ممن يرافقوهم قصد التصفية في مراكز 
توجد على بعد مئات الكيلومترات من قراهم وداورهم، إن ُوجدت هذه 
الطاقة  كنعرفو  يعني كيف  االستيعابية،  الطاقة  بها  وتوفرت  املراكز 
اإلستعابية ضعيفة بزاف، وتوفرت بها األطقم الطبية املطلوبة، ألن 

.)dialyse(كاين خصاص كبير في األطقم الطبية املكلفة ب

السيد الوز أ،

الكرامة، السيد الوزير، قبل كل �سيء، كرامة املواطن املغربي ينبغي 
أن تصان، السيد الوزير.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

السيد الوزير، هناك رد على التعقيب، تفضل.

السيد وز أ الصحة:

بالعكس  احنا  املستشارة،  السيدة  الكرامة،  على  متفقين  احنا 
اللي قلتو كلو متفقين عليه، الحق في  كنديرو مجهودنا، وهاذ ال�سي 

الصحة والكرامة.

وليني راه كنديرو مجهود، إلى لقيتنا عندك غير قد هكذا شدتي �سي 
حاجة مثال مقصرين، ما بغيناش، راه هاذ ال�سي، أنا غير نعطيك مثل 

بسيط، ما�سي كنتهرب.

هي  بحالنا،   "RAMED" دايرة  كانت  اللي  الكبار  الدول  من  دولة 
عندها 112 مليون نسمة اللي مستافدة من "RAMED" عندها، وكانت 
"RAMED" داخلة في كل �سي بحالنا، جاوا هاذي 6 أشهر وال 7 أشهر 

حبسوا منو هاذ )dialyse(، ما قدوش.

ألن فواحد الوقت أنا كنقول لك، كنحلوا مركز كل 28 يوم، ما�سي 
�سي مجهود ربما جبار، وليني هاذ ال�سي اللي اعطى هللا، راه كيتزادوا، 

كنديروا..، اللي قدنا عليها كنديروه، وهاذ املغاربة كيستاهلوا كل الخير، 
وما غادي نبخلوش ال من املجهود وال من الفلوس باش نعالجهم، هاذ 

ال�سي اللي يمكن لي نقولك.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ، ونشكأكم على املساهمة في هذه الجلسة.

والرياضة،  الشباب  وزير  السيد  إلى  املوجهة  لألسئلة  اآلن  ننتقل 
والسؤال اآلني األول حول الخصاص في املوارد البشرية لتأطير مراكز 

املخيمات الصيفية.

لبسط  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال، تفضل ال�سي املستشار.

املستشا  السيد محمد سالم بنمسعود:

شكأا السيد الأئيس.

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون،

قامت وزارة الشباب والرياضة بفتح العديد من مراكز التخييم، 
وذلك في إطار دعم البرنامج الوطني الذي تسهر على إعداده، إال أن 
الخصاص الذي تعرفه على مستوى املوارد البشرية يعطل إنجاح هذا 
البرنامج، والذي يطرح مشكل جودة املنتوج املقدم للفئة املستهدفة، 
أطفاال ويافعين، بغض النظر على الخدمات االجتماعية التي تقدمها 
مشكل  يطرح  استراتجي  باعتبارها شريك  للتخييم  الوطنية  الجامعة 

التأطير التربوي الذي تختص به هذه املراكز.

التي ستعتمدها  الوزير، ما هي اإلجراءات  لذا، نسائلكم، السيد 
الوزارة من أجل سد الخصاص الحاصل في املوارد البشرية على مستوى 

مراكز التخييم ملوسم 2016؟

وكيف يمكن استثمار الشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم من 
أجل سد هذا الخصاص؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد لحسن السكو ي، وز أ الشباب والأ اضة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

أوال، البد من اإلشارة إلى أن البرنامج الوطني للتخييم يعتبر من بين 
أهم البرامج االجتماعية والتربوية اللي كتنظمو وزارة الشباب والرياضة، 
وكتستهدف ما يقارب 250 ألف من األطفال والشباب، وكيعرف انخراط 
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العديد من املتدخلين، من وزارات وجمعيات مهتمة بالعمل التخييمي، 
بعض  وكذا  املحلية  والجمعيات  الوطنية  املنظمات  جمعيات  سواء 

جمعيات املخيمات الحضرية.

تتخذ  الهام  الوطني  البرنامج  هذا  تأطير  الحال  بطبيعة  ولضمان 
الوزارة سنويا بعض اإلجراءات والترتيبات األساسية من أجل تكوين 
واملنظمات  الجمعيات  أطر  أو  للقطاع  املنتمية  سواء  التربوية،  األطر 

التربوية.

ومنها  اإلجراءات  اتخذنا بعض  بالخصوص  السنة هذه  وفي هذه 
إجراء مهم وهو اإلعالن املبكر عن عملية التخييم بإشراك كل املتدخلين، 
وتم ذلك في 22 فبراير املا�سي بحضور كل املتدخلين وشركاء الجامعة 
بطبيعة الحال الوطنية للتخييم اللي كنعدها شريك يعني إستراتيجي 

بالنسبة لنا.

املضامين  والزالت  للتحسين  فكرية  ورشات  أيضا  هناك  وكانت 
التربوية والحكامة التدريبية الخاصة باملخيمات التي شملت 3 أقطاب، 
بكل من طنجة وفاس وأكادير، وذلك بشراكة دائما مع الجامعة الوطنية 

للتخييم.

كما أن هناك تنظيم الدورة التدريبية الشتوية لسنة 2016 والتي 
شملت تداريب لفائدة مكوني أطر املخيمات الصيفية، حيث بلغ عدد 
املهتمة  والهيئات  الجمعيات  ملختلف  ينتمون  إطار   350 املستفيدين 
بالتخييم، وذلك في إطار سياسة تأهيل املوارد البشرية املختصة في 

تأطير هذا البرنامج.

هناك أيضا تداريب تخصصية في مجاالت تقنية وتربوية من أجل 
ضمان جودة املضامين التربوية داخل املخيمات بكل من طنجة، أصيلة 
والبيضاء، وكتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار مقاربة دعم القدرات 
للعاملين في مجال التخييم وتوفير دعائم تربوية لتجويد املنتوج التربوي 

داخل املخيمات.

كما أن الوزارة كتنظم حاليا الدورة الربيعية لتكوين أطر املخيمات، 
واللي كتستهدف ما يزيد على 8000 مستفيد موزعين عبر مختلف جهات 
اململكة ويشارك في تأطيرها أكثر من 300 إطار ينتمون إلى وزارة الشباب 
والرياضة إلى جانب أطر وطنية مهتمة بالحقل التربوي داخل املخيمات.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشا  السيد محمد سالم بنمسعود:

شكأا السيد الوز أ املحترم.

تكلمتم السيد الوزير على أهمية، ونحن نتفق معكم، على أهمية 
البرنامج الوطني للتخييم وعلى أنه وصل في السنة املاضية ملا يفوق 

23.000 مستفيد من وليدات املغاربة.

واللي األساس من هاذ االستفادة ومن هاذ البرنامج الوطني للتخييم 
هو التأطير، هو املنتوج التربوي اللي غادي يلقن لهم باش هذاك الوقت 
اللي عندهم خاوي يعمر لهم في �سي حاجة اللي غادي تنفعهم وتنفع 

البالد.

هاذ التأطير، السيد الوزير، يرتكز أساسا على املؤطرين، شكون هما 
هاذ املؤطرين؟ شكون هما هاذ املدربين اللي غادي يسهروا على نجاح 

هاذ املرحلة التخييمية لوليداتنا؟

من شح  تعاني  الوزارة  تعلمون  كما  الوزير،  السيد  الناس،  هاذ 
املؤطرين اللي غادي يأطروا هاذوك املدربين اللي غادي يسهروا على 
املخيمات، لدرجة أنه في بعض املراحل تضطر املخيمات أنها تستعين 
بمدربين أمضوا فترة واحدة فقط في التدريب من أجل تدريب مدربين 
جدد، وهذا ما تيعطيناش منتوج تربوي اللي قادر على مسايرة ورغبات 

األطفال.

للتخييم  الوطنية  الجامعة  وعدتم  كنتو  الوزير،  السيد  ثانيا، 
باتفاقية شراكة لتخصيص "مركز بوهالل لتكوين األطر"، هاذ املركز 

لحد اآلن مازال ما مبرمج فيه هاذ الشراكة.

في  يدخل  باش  ابغيناكم  أنه  الوزير، هو  السيد  الثانية،  املسألة 
التدريب مجاالت الفضاءات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في التدريب 
ديال املخيمات باش نكونو نأطرو ونوجهو وليداتنا في التعامل مع العالم 

االفترا�سي.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الوقت  حدود  في  التعقيب  إطار  في  الوزير،  السيد  الكلمة،  لكم 
املتبقى، بضع ثوان فقط.

السيد وز أ الشباب والأ اضة:

فيما يخص السيد املستشار املحترم، هاذ العملية ديال التأطير أنا 
متفق معكم على أنها كتكت�سي واحد األهمية بالغة ونوليها يعني واحد 

األهمية في مستوى هاذ األهمية اللي عندها.

وكانت عندي أنا زيارات ميدانية باش نشوفو أيضا مع الجامعة حتى 
هي تتقوم بهاذ الزيارات امليدانية باش نتحققو بأنه هاذ التكوينات، ألنه 
هاذ املؤطرين فعال هما اللي تنعطيوهم الناشئة والشباب ديالنا اللي 

تيأطروه خاصة في الصيف.
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شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

انتهى الوقت، السيد الوزير، إلى اسمحتي.

ألحد  الكلمة  املالعب"،  "تعشيب  موضوعه  الثاني  اآلني  السؤال 
االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املستشارين  السادة 

لتقديم السؤال.

تفضل ال�سي عدال.

املستشا  السيد محمد عدال:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

في البداية، السيد الوزير، بغيت نشكركم حول البرنامج اللي جيتو 
به كوزارة في إطار تعشيب 45 ملعب اللي شملت بصفة مباشرة الفروق 

ديال الهواة.

كذلك، هاذي مناسبة باش ننهي األبطال املغاربة اللي حققوا نتائج 
إيجابية على الصعيد الوطني والدولي.

السؤال ديالنا بسيط، السيد الوزير، هو هاذ املالعب هاذي لم يتم 
تفعيل املعايير اللي حددتها هاد الوزارة؟ هاذ املالعب تعرضت اليوم 
بهاذ  العيوب، وهذا كنا فخورين  النقائص، تعرضت لبعض  لبعض 
املالعب هذا، وكنا جد سعداء بهاذ املالعب، سدات واحد الخصاص 

كبير في إطار املطالب ديال الشباب.

ولكن، اليوم نالحظ على أن هاذ املقاوالت، أنا تنقول على أن هاذ 
في ظرفية  دالوزراء   3 ديال  التغيير  ديال  الظرفية  استغلوا  املقاوالت 
زمنية معينة، ولم يتم بتتبع كما أشارت إليه الوزارة، هناك عيوب في 
اللي تتعمر العشب االصطناعي،  )drainage(، هناك عيوب في املادة 

هناك عيوب كذلك في املاء.

بغيناكم، السيد الوزير، على أنكم باش تتصداو لهاذ الظاهرة هذه، 
ألن هاذ املالعب احنا على علم على أن هاذ املالعب فيها واحد العشر 
سنوات عاد يتم التجديد ديال اإلصالح ديالهم، لكن اليوم نالحظ على 
ما غاديش يقدروا يكملوا هاذ العشر سنوات، بل يكملو واحد 4 سنين، 

خمس سنين غادي نقلبو على مالعب أخرى.

واحد  يتم  ديالكم  األطر  باش  الوزير،  السيد  كذلك،  وبغيناكم 
التنسيق بينهم وبين الجامعة امللكية واألطر ديال الجامعة امللكية املغربية 
لكرة القدم، شفتو املالعب اللي أنجزت الجامعة في مستوى عالي جدا، 
وبغينا يكون واحد، بما أن اللعبة مكلفة بها الجامعة امللكية لكرة القدم 
تحت الوصاية ديالكم، السيد الوزير، بغينا واحد االنسجام ديال هاذ 

األطر هاذو باش يحطوا واحد )matière( اللي هي إيجابية وغادي تم�سي 
على املدى الطويل.

وابغيت نشكر كذلك اللجنة الرباعية اللي فيها السيد وزير التجهيز 
والنقل ووزير املالية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة اللي دار 

واحد االتفاقية كبيرة جدا اللي سدات واحد الخصاص كبير.

وابغيناكم تفكروا، السيد الوزير املحترم، في الشطر الثاني ديال 
هاذ املالعب، ألن هاذ املالعب 45 يااله شملت فرق هواة القسم الوطني 
األول، باقي الفرق ديال العصب، باقي املقرات ديال العصب، باقي واحد 

العدد ديال املالعب ما تنجز، وبغيناكم تفكرو في الشطر الثاني.

وشكرا لكم السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الشباب والأ اضة:

شكأا السيد املستشا .

أوال البد من اإلشارة بأن من بين املرتكزات األساسية ديال سياسة 
وزارة الشباب والرياضة هو توفير منشآت رياضية ذات جودة وفي جميع 
مجالية  عدالة  واحد  وذلك إلقرار  وتنوعها،  بتعددها  اململكة  جهات 

بالنسبة لهذه التجهيزات.

على مستوى كرة القدم، بطبيعة الحال، اللي هي رياضة اللي واحد 
بها،  شغوفين  املغاربة  ديال  العدد  واحد  واللي  شعبية  األكثر  العدد 
فجوابا على سؤالكم تمت برمجة تعشيب 125 ملعب، في الحقيقة راه 
ما�سي لكرة القدم، وتمكنت الوزارة من إنجاز عملية تعشيب 63 ملعب 

لكرة القدم وشملت كل جهات اململكة.

وتم االنتهاء فعال من تعشيب هذه املالعب، باستثناء 7 ديال املالعب 
اللي كان عندنا فيها بعض املشاكل املرتبطة، فعال، باملقاول اللي كان 
اخذا الصفقة، ولكن حلينا هاذ املشكل هاذي، ومن هنا ألواخر يونيو إن 
شاء هللا كاين اللي غادي يكمل في أبريل وكاين اللي غادي يكمل في آخر 

)juin(، غادي نتسلمو إن شاء هللا 6 ديال املالعب املتبقية.

فيما يتعلق بمالعب كرة القدم اللي تكلفت الجامعة مشكورة في 
إطار عقدة برامج باإلنجاز ديالها عن طريق مديرية التجهيزات العامة، 
فعال، فعندها بلغت 70 ملعب اللي تم االتفاق باش تنجزها بجميع 
ديال  و8  االصطناعي  بالعشب  ملعب   62 منها  أيضا،  اململكة  جهات 

املالعب بالعشب الطبيعي.

املستشار  السيد  ديالكم  التدخل  في  جا  ما  كيف   45 إنهاء  وتم 
املحترم، 45 ملعب و14 ملعب في طور االنتهاء من األشغال ديالها إلى 
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بداية االشتغال في 3 مالعب، 3 داملالعب مازال فيها عاد غادي تبدا في 
األشغال ديالها.

وهاذ 8 داملالعب اللي تكت�سي بالعشب الطبيعي فتم االنتهاء من 
األشغال في 3 داملالعب: آسفي والقنيطرة وخريبكة، وتم التسليم ديال 

هاذ املالعب هادي، وتمت برمجة 5 مالعب برسم 2016 وهي:

- تطوان؛

- بركان؛

- وجدة؛

- الحسيمة؛

- وخنيفرة.

وهاذ املالعب ديال املعشوشبة، فإلى بغيت نعطيكم واحد األرقام:

- جهة طنجةـ ــ تطوان: 12 ملعب؛

- جهة الشرق: 17؛

- جهة فاسـ ــ مكناس: 15؛

- جهة الرباطـ ــ سالـ ــ القنيطرة: 15؛

- جهة بني ماللـ ــ خنيفرة: 11؛

- جهة الدار البيضاءـ ــ سطات: 22؛

- جهة مراكشـ ــ آسفي: 7؛

- جهة درعةـ ــ تافياللت: 3؛

- جهة سوسـ ــ ماسة: 10؛

- كلميمـ ــ واد نون: 5؛

- العيونـ ــ الساقية الحمراء: 7؛

والداخلةـ ــ واد الذهب: 1.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا.

لم يتبق أي وقت بخصوص.. ابغيتي تدير �سي تعقيب ال�سي عدال؟

ال ما ابقاش. شكرا.

الشبيبة  قطاع  في  دائما  املوضوع  بوحدة  تتميز  املوالية  األسئلة 
الثالث  بالسؤال  األمر  ويتعلق  واحدة،  دفعة  سنعرضها  والرياضة، 
وموضوعه "ظاهرة الشغب باملالعب الرياضية"، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستشا  السيد امحمد رحميدي:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

السيد الوز أ،

الوطنية  البطولة  مباريات  بعض  عرفتها  التي  األحداث  أعادت 
االحترافية، الحديث عن ظاهرة الشغب والعنف في املالعب الرياضية.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، ومن خاللكم الحكومة:

ما هي اإلجراءات التي تنوون القيام بها للحد من هذه الظاهرة التي 
ت�سيء إلى الرياضة الوطنية وإلى البلد بصفة عامة؟

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

في  الرياضية  باملالعب  اإلشهار  "دور  موضوعه  الرابع  السؤال 
تعزيز مكافحة الشغب"، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

االستقاللي.

ال�سي حسن، تفضل.

املستشا  السيد الحسن سليغوة:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة والسادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن،

السيد الوز أ،

تعتبر املالعب الرياضة فضاءات مالئمة لنشر ثقافة الروح الرياضية، 
ال�سيء الذي يتطلب منا جميعا تكثيف الجهود من أجل محاربة ظاهرة 
والتي  في املالعب،  الفينة واألخرى  بين  التي أصبحت تحدث  الشغب 

تمس في الجوهر الروح الرياضية.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير:

ما هي إستراتيجية الحكومة لوقف هذا النوع من العنف والشغب؟

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

السؤال الخامس موضوعه "ظاهرة الشغب باملالعب الرياضية"، 



عدد162 - 217رجب1437 )225أبريل20162( الجريدة الرسمية للبرملان528   

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي.

املستشا  السيد يحفظه بنمبا ك:

شكأا السيد الأئيس املحترم.

السيدة والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

املحترم، ملساءلتكم حول ظاهرة  الوزير  السيد  نعود،  مرة أخرى 
الشغب وما تخلفه من ضحايا قتلى وجرحى وتخريب باملمتلكات الخاصة 

والعامة.

فبعد أحداث الشغب في أعقاب مباراة الرجاء البيضاوي والدفاع 
ضحيتها  ذهب  والتي  الحسيمي(  الريف  شباب  )املقصود  الحسيمي 

قتيالن وحوالي 54 جريحا.

ندق  فإننا  الضحايا،  ألسر  الحارة  تعازينا  نجدد  املناسبة  وبهذه 
في  املغرب  على سمعة  وتأثيرها  الرياضة  إليه  آلت  ملا  الخطر  ناقوس 
املحافل الدولية، حيث أن العديد من القنوات األجنبية تطرقت إلى 

هذا املوضوع.

وعليه، نسائلكم، السيد الوزير املحترم:

أال ترون أنه بات إلزاما على الحكومة تفعيل النصوص القانونية 
والزجرية للحد من هذه الظاهرة التي ال تخدم الرياضة الوطنية؟

وشكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

املتعلقة  الثالث  األسئلة  على  لإلجابة  الوزير  السيد  لكم  الكلمة 
بظاهرة الشغب باملالعب الرياضية.

السيد وز أ الشباب والأ اضة:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة املستشا  ن،

السيدة الوز أة،

السيد الوز أ،

الرياضية،  املالعب  في  العنف  الترحم على ضحايا  أوال، البد من 
والتأكيد مجددا على نبذ هذه الظاهرة الدخيلة على بالدنا والتي عرفتها 

العديد من الدول في ربوع العالم.

وجوابا على مختلف ما ورد في األسئلة التي تفضلتم بطرحها، أود 
الحوادث  األخيرة  الفترة  في  اتخذته  الذي  الخطير  املنحى  إلى  اإلشارة 
في  وتسبيبها  الرياضية  املالعب  في  والشغب  العنف  بظاهرة  املرتبطة 
خسائر وأضرار مادية في املنشآت الرياضية واملمتلكات العمومية، بل 

إلى  إضافة  البدنية،  وسالمتهم  أرواحهم  في  املواطنين  تهدد  وأضحت 
الجهود  رغم  الوطنية،  الرياضة  عن  تعكسها  التي  السلبية  الصورة 

املبذولة لتطويرها واالرتقاء بها نحو االحترافية والعاملية.

وبما الشك فيه، أن ظاهرة الشغب تعد من الظواهر املعقدة التي 
عرفها املجال الريا�سي بالعديد من دول املعمور، والتي تتطلب معالجتها 
وتطويقها مقاربة شمولية للحد من تداعياتها، وذلك بمراعاة مختلف 
مقاربة  باعتماد  والتربوية،  واألمنية  والسياسية  االجتماعية  الجوانب 
تشاركية ينخرط فيها الجميع، قطاعات حكومية، جامعات رياضية، 

أجهزة أمنية، وسائل إعالم، مجتمع مدني واألسرة واملدرسة، إلى آخره.

جل  ترافق  أصبحت  التي  املؤسفة  الشغب  أحداث  أكدت  وقد 
اللقاءات الرياضية الهامة، خاصة في كرة القدم، أن الضرورة أصبحت 
موحدة  عمل  إستراتيجية  اعتماد  م�سى  وقت  أي  من  أكثر  تقت�سي 
ومندمجة ضمن رؤية تكاملية بين كل القطاعات املعنية الحتواء هذه 

الظاهرة.

وفي أفق صياغة هذه اإلستراتيجية تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات 
الهادفة للحد من اندالع أحداث الشغب في املالعب الرياضية، ونخص 
بالذكر اإلجراءات املتخذة عقب االجتماع املنعقد خالل شهر فبراير 
والحريات  العدل  وزراء  السادة  بحضور  الداخلية  وزارة  بمقر  األخير 
امللكية  الجامعة  رئيس  إلى  إضافة  والداخلية،  والرياضة  والشباب 
وكذا  القدم،  لكرة  االحترافية  العصبة  ورئيس  القدم  لكرة  املغربية 
ممثلي مصالح األمن املختلفة، حيث تم االتفاق على 13 تدبير فيما يعني 
تدابير مختلفة، منها ما هو أمني، منها ما هو قانوني ومنها ما هو إجرائي 

وتنظيمي ومنها ما هو تقني.

وتفعيال لهذه اإلجراءات التي أشرت إليها، تم إحداث لجنة تقنية 
مكلفة بدراسة وإصالح وتأهيل املالعب، علما بأنه تم االتفاق على أن كل 

مالعب الصفوة، يعني ديال القسم األول سيتم تجهيزها بالولوجيات:

أوال، لنتحكم في األعداد ديال الجماهير اللي تتدخل لهاذ املالعب، 
يعني وبالبطائق اللي تكون حتى هي إلكترونية، بحيث ال يسمح التالعب 

في استعمال هاذ البطائق.

ثانيا، غادي يكون هناك برج املراقبة وكاميرات للمراقبة اللي كتجعل 
على أنه من اإلمكان التدخل قبل تفاقم ظاهرة العنف في وسط املالعب، 
بحيث أنه الجانب اآلخر وهو غادي يكونو كل الكرا�سي مرقمة اللي في 
امللعب، وهذا تيسمح بتدخل استباقي وتيسهل املأمورية ديال املتدخلين 

في ضبط األمن واالستقرار داخل املالعب الرياضية.

هاذ الجوانب هاذي يعني تمت الدراسة ديالهم من طرف هاذ اللجنة 
التقنية، وجابت لنا الجرد ديال الحاجيات ديال كل ملعب، ألنه بطبيعة 
الحال هناك يعني خصوصيات لكل ملعب وحتى االحتياجات ما�سي 
بحال بحال، وهناك أيضا مجاالت يعني أخرى امتدت لها هذه الدراسة 
وهي اللي تتسمح بالراحة ديال املتفرجين، بحيث أن العنف راه يمكن 
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يتولدو حتى ذاك ال�سي ديال التزاحمات وهذا، راه تيمكن يتولد عليه 
هاذ العنف هذا برد فعل.

وكاين هناك أيضا التعاقد مع مكتب مختص لوضع إستراتيجية 
وطنية للتحسيس والتوعية، احنا هو هاذ اإلستراتيجية غادي نرجع 
نظرا  ألنه  على،  الوزارة  انفتاح  في  أيضا  هناك  وكاين  بعد،  فيما  لها 
لتعقيد هاذ اإلشكالية ديال العنف في املالعب الرياضية، هناك انفتاح 
على األخصائيين والباحثين، وتم يعني تنظيم واحد اليوم درا�سي على 

مستوى املعهد امللكي لتكوين األطر.

هاذ  هناك  كانت  التقنية،  هاذي  الجوانب  هاذ  يخص  فيما  إذن 
الشباب  وزارة  امللكية،  الجامعة  الحال  بطبيعة  فيها  التقنية  اللجنة 
و)SONARGES5 (، كما تتعرفوا ذيك الشركة اللي مكلفة بتدبير املالعب 

الكبرى الجديدة ديال مراكش وأكادير وطنجة.

ولكن هناك إجراء آخر وهو اللي تم االتفاق عليه وهو امتداد التدبير 
ديال )SONARGES( على كل هاذ املالعب ديال الصفوة اللي غادي يتم 
التأهيل ديالها، باش يكون عندنا واحد النوع ديال التنميط فيما يخص 
وسائل التدبير وفيما يخص املعالجات االلكترونية وفيما يخص أيضا 

املتابعة ديال املشاكل اللي كتوقع داخل املالعب الرياضية.

فيما يخص هاذ اإلستراتيجية الوطنية للتوعية والتحسيس، يعني 
كيف ما كتعرفو هاذ الجانب هذا ديال التحسيس مهم جدا، وباغيين 
نستهدفو به جميع الفئات، يعني من أسرة، من شباب، وغادي نستعملو 
جميع اإلمكانيات املتاحة من راديو، من تلفزة، يعني مواقع الكترونية، 
على  تأثير  هناك  يكون  باش  كتمكننا  اللي  املسائل  وكل  إنترنيت،  من 
املرتبطة  املسائل  االبتعاد عن كل  إلى  لتأطيره ويعني لدفعه  الشباب 

بالعنف والشغب داخل املجاالت الرياضية.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

إلى التعقيبات على جواب السيد الوزير بخصوص الفرق  ننتقل 
الثالث، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطار تعقيب، تفضل.

املستشا  السيد امحمد رحميدي:

شكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

فعال تتبعنا بإمعان االجتماع الذي كان باألمس مشتركا بينكم وبين 
وزير الداخلية، ولكن مع األسف املنطق ديال التفاعل ديال الحكومة 
مع هاذ املوضوع هذا وهو تغليب املنطق الزجري عوض فتح حوار، 
خصوصا اتفقتم بأن منع األطفال القاصرين من الولوج لهذه املالعب، 

5 Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Stades

ثم الكاميرات فعال بأن مسائل أمنية، ولكن ليس الهاجس األمني هو اللي 
غادي يحل لنا املشكل.

ألن يجب فتح حوار، وفعال سبق لفريق األصالة واملعاصرة أن نظم 
يوم درا�سي في هاذ الباب هذا واستدعاكم، السيد الوزير، ولكن لألسف 

ما حضرتوش، واللي كانت فيه توصيات مهمة.

وكنتساءلو، السيد الوزير:

ما هي حدود العالقة بين ظاهرة الشغب باملالعب وواقع العنف اللي 
كيتواجد في املدارس، في الجامعات، في الفضاءات العمومية، إلى غير 

ذلك؟

وما هي األدوار التي يجب أن يضطلع بها املجتمع املدني، اإلعالم 
العمومي؟

لكي نقف هذا النزيف، بكل صراحة، الذي ي�سئ كما قلت في البداية 
للبالد، خصوصا قلتم بأن السيد الوزير، في جوابكم عن الزميل ديال 
االتحاد الدستوري الديمقراطي، بأن هناك واحد العدد كبير من املغاربة 
شغوفون بهاذ الرياضة هاذي، وجيت غادي تقنعهم بأن الشباب عوض 
واحد الحاجة، ألن الشباب مقموع في األحياء ديالو، ما كاينش مالعب 
ديال القرب، الفضاءات الرياضية، وغنمنعهم، بأن خصوصا .... واحد 
التجربة، هاذ ال�سي هذا راه كان سابق في اإلنجليز، االنجليز كانت عندهم 
كذا ولكن الحكومة نزلت، ما�سي بأن غادي تمنع الناس، وغادي تعمل 
كاميرات ومسائل أمنية، جلست وعملت واحد الخطة، ولكن دابا ال 

بأس كنشوفو بأن الدولة اإلنجليزية ما فيها ال شغب وال والو.

إذن هناك الحكومة تتحمل املسؤولية، وقسط كبير اللي كيتحمل 
املسؤولية عوض البحث عن الحلول نفسانية، ألن هاذ الشباب هاذو، 
واحد الحاجة، خصوصا بأن بهاذ الرياضة، السيد الوزير، كنقولو لكم 
الواقع، ألن من البداية ديالو، الجامعة ديال كرة القدم بأن ملي جات 
تشكل مكتب وقع فيها العنف، كيف ُيعقل بأن ملي غيكون هاذ املسؤول 

كيستعمل العنف، واملواطن البسيط بأن ما غيتبعوش.

ثم في النوادي ملي كتدار بأن عاود فالجموع العامة ديالهم، إلى غير 
ذلك.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للفريق االستقاللي في إطار التعقيب، سيدي حسن.

املستشا  السيد الحسن سليغوة:

شكأا السيد الأئيس.

كنشكرو السيد الوزير على اإليضاحات ديالو اللي جاوبنا بهم.
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سبق ألن مساءالت الحكومات السابقة، عندما أقول الحكومات 
السابقة بهذا الخصوص وملرات عديدة، لكن مع كامل األسف الزالت 

األمور على حالها، بل إن ظاهرة الشغب تزداد استفحاال يوم بعد يوم.

للمشاركين،  موجهة  ملكية  رسالة  هناك  كانت  األخيرة  فاملناظرة 
حيث قال جاللة: "إن جعل الرياضة املغربية نموذجا متميزا ومدرسة 
اإلجتماعي  للتالحم  وعنصرا  وللمواطنة،  وللوطنية  للحياة  حقيقية 
ورافعة اإلشعاع الجهوي والدولي"، بدال أن تتحول إلى فضاءات للعنف 

والقتل.

السيد الوز أ،

إلى بغينا نناقشو هذا املوضوع بكل واقعية، يمكن نقول لك مع 
األسف جميع السلبيات اللي كتوقع في الرياضة كنجيو كنساءلو فيها 
وزارة الشبيبة والرياضة، في الوقت اللي كنلقاو قطاعات أخرى لها من 

املسؤوليات أكثر من وزارة الشبيبة والرياضة.

هاذ النوع ديال العنف إلى ما اخذيناهش بكل مسؤولية وواقعية، 
اللي فيهم مسؤولين رياضيين كمكاتب والعبين وجمهور، واملحيط ديال 
هذاك النوع ديال الجماهير، في املحيط ديالو راه ما يمكناش نقضيو 
عليه، ما يمكنش واحد املجموعة ديال الشباب في املحيط ديالها، هي 
عايشة في العنف بعدا، في األحياء اللي هي أحياء ما فيها أدنى أشياء اللي 
يمكن لنا نقولو بأنها يمكن لها تساهم في تربية األجيال الصاعدة، راه ما 

غيمكناش نلقاو هاذ الحل.

هذا مشكل أظن بأنه رجع مشكل وطني خاصنا نجلسو فيه وبدون 
مزايدات، ال سياسية وال، خاصنا نجلسو ونقولو هاذ املشكل خاصنا 

نحلوه.

شكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

في إطار التعقيب دائما الكلمة للفريق الحركي.

املستشا  السيد يحفظه بنمبا ك:

شكأا السيد الأئيس املحترم.

تفعيل  نأمل من خالل  الذي  الوزير على جوابكم،  السيد  شكرا 
مقتضياته على الحد من شغب املالعب، والذي لن يتأتى إال بتضافر 
جهود كل الفاعلين، أندية وجمعيات املحبين واألسرة والدولة كل من 

موقعه.

مقاربة  اعتماد  على  التأكيد  من  إذن  فالبد  األساس،  هذا  وعلى 
شمولية متعددة األبعاد، ومنها تنظيم عملية تفتيش بأبواب املالعب، 
تعميم املراقبة عن طريق كاميرات الفيديو، تحديد الئحة املشجعين 

إال  بالدخول  للقاصرين  السماح  عدم  شرط  تفعيل  عنفا،  األكثر 
وأسماء  صور  عليها  تثبت  وملصقات  جداريات  اعتماد  مرافق،  مع 
أحسن  جائزة  تخصيص  امللعب،  إلى  إدخالها  يمنع  التي  املحظورات 

جمهور.

السيد الوز أ املحترم،

إن من شأن هذه اإلجراءات املصاحبة للمنظومة القانونية املزمع 
تفعليها أن تحد من ظاهرة الشغب، وبالتالي تحفيز الجمهور للدخول إلى 
املالعب، على غرار ما هو في األندية واملالعب األوروبية، بدل النفور منها، 
تواصل هذه الظاهرة التي تتحول مع مرور الوقت إلى أزمة بنيوية ملعظم 
املباريات أن ت�سيء إلى حظوظ بالدنا في احتضان التظاهرات الرياضية 

والدولية.

وشكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الوقت  في حدود  التعقيبات  على  للرد  الوزير  السيد  لكم  الكلمة 
املتبقى، أقل من دقيقتين أعتقد، تفضل السيد الوزير.

السيد وز أ الشباب والأ اضة:

شكأا السادة املستشا  ن املحترمين.

الظاهرة كما قلت قبايلة، وإن  أوال، فعال هاذ اآلفة هاذي وهاذ 
كانت دخيلة على املجتمع ديالنا فهي والت مقلقة شيئا ما، ألنه مع هاذ 
التظاهرة والت كتقيس واحد العدد ديال املالعب الرياضية ديالنا كل 

أسبوع.

ولهذا، فاإلجراءات اللي اتخذت إجراءات استعجالية شيئا ما، علما 
بأنه الجوانب األخرى املتعلقة بالتربية، املتعلقة باإلعالم، وإن كان أن 
اإلعالم هناك جانب ديال املدى القصير اللي غادي نفعلوه مستقبال، 
وكان عندي لقاء مع ال�سي الخلفي وزير اإلعالم فهذا املجال هذا، وغادي 
إن شاء هللا  نحاولو  باش  هذا  امليدان  فهاذ  إشهارية  نديرو وصفات 

نالمسو بعض الجوانب اللي نقدرو نالمسوها حاليا.

وأيضا كان عندي لقاء مع وزير التربية الوطنية وحتى هو مستعد على 
أنه إدخال بعض الجوانب املهمة، وأنا تنشكر السيد املستشار اللي ذكر 
بالكلمة ديال صاحب الجاللة نصره هللا، ألن خاصنا هاذ املسائل ديال 

التربية على املواطنة البد أن نعطيوها أهمية كبيرة.

وفيما يخص التوصيات فعال اللي جات في االقتراحات ديالكم، راه 
هي جات ضمن فعال يعني جزء منها، التدابير اللي خرجنا بها في البالغ 
املشترك، ولكن جات في إطار اليوم الدرا�سي اللي درناه في املعهد، فعال 

جاو التوصيات اللي كيروموا هاذ...
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السيد  ئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، إنتهى الوقت.

السيد وز أ الشباب والأ اضة:

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

السؤال السادس موضوعه إصالح ملعب موالي عبد هللا بالرباط، 
ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

املغرب لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستشا  السيد عبد الحميد الصو أي:

السيد الأئيس املحترم،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا ون،

السيد الوز أ،

مركب موالي عبد هللا تم اإلغالق ديالو بعد ذوك املشاكل اللي وقعت 
ملي كانت كأس العالم لألندية، وهذه دبا مدة طويلة، متى سيفتح هذا 

املركب؟

سمعنا بأنه األشغال تمت، واإلشاعة تتقول بأنه غادي يتم االفتتاح 
ديالو بمناسبة دوري ألعاب القوى يوم 22 ماي، ومن بعد شهر غادي 

يفتتح إلى كرة القدم، هل هذا صحيح؟

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الشباب والأ اضة:

شكأا السيد املستشا  املحترم.

أوال، كما كان متوقع هذا فعال، فتم تنفيذ أشغال إعادة تأهيل 
املركب ديال موالي عبد هللا، وقد انتهت األشغال وفقا للجدولة الزمنية 
اللي كانت محددة وبالجودة املطلوبة واملنصوص عليها في دفتر التحمالت 

واملفاهيم املرجعية املدروسة.

مديرية  تعلمون،  كما  األشغال،  هذه  إنجاز  على  أشرفت  وقد 
التجهيزات العامة اللي هي أخصائية وعندها مهندسين أكفاء، تنشكر 
بهاذ املناسبة السيد الوزير اللي كان وقع معنا االتفاقية اللي جعلت أنه 

هاذ املديرية تولت إعادة تأهيل هاذ امللعب.

فيعني بدعم، بطبيعة الحال، بدعم تقني من طرف مكتب املراقبة 
 )LPEE6 , SOCOTEC2et2LABOSPORT( واملختبرات املختصة من قبيل

يعني مكاتب ومختبرات عندها اختصاص في املجال.

وهمت األشغال على الخصوص وضع نظام جديد ديال تعشيب 
 Le substrat( ب  يسمى  ما  مدعمة،  ركيزة  على  تيعتمد  اللي  امللعب 
élaboré( وشمل البنية التحتية ونظام تصريف املياه وكذا مكونات 

األساس ديال العشب.

الترصيص والكهرباء وووضع  أيضا مقابل ذلك يعني  وتم االنجاز 
املعدات الصوتية ومراقبته، بحيث أنه تم إعادة النظر في كل ما يهم 

هذا امللعب هذا.

واستغلينا هاذ املناسبة ديال هاذ األشغال هاذي باش نعيدو النظر 
باتفاق مع  امللعب،  تما داخل  اللي عندنا  املطاطية، فعال  الحلبة  في 

الجامعة امللكية أللعاب القوى.

واحنا سعداء على أننا اخذينا هاذ املبادرة هذه، ألنه يعني هاذ الدوري 
ديال ألعاب القوى، دوري محمد السادس أللعاب القوى يعني حصل 
هاذ العام هذا على )diamand league( كيما تتعرفو اللي حصلت عليها 
الجامعة، وهاذ الحلبة اللي درنا دبا يعني كتستجب للمعايير الدولية 

املطلوبة فهاذ باش يكون اللعب على هاذ الحلبة من هاذ النوع هذا.

وسيتم كما جاء في التدخل ديالكم، فعال، سيتم يعني فتح، هما 
األشغال سالت، وكاين غادي رجعوا من بعد غادي يكون هناك يعني 
واحد البالغ وغادي نفتحو املجال للصحافة باش تشوف عن كثب ما 
تم إنجازه، بحيث أن هناك إعادة النظر لتجويد هاذ امللعب هذا وتجويد 

كل ما يتواجد فيه.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشا  السيد عبد الحميد الصو أي:

السيد الوز أ،

تنسجلو بارتياح هاذ االلتزامات اللي اتخذتوها، ولكن تنلحو على 
قبل، كانت التزامات من قبل بأنه املالعب غادي تكون عندها مواصفات 
الـــــ )FIFA7(، خاصة البوابات االلكترونية، أماكن  معتمدة من طرف 

املقامة، فضاءات االستقبال، املرافق الصحية، حتى من العشب.

هل استعنتم بكفاءات متخصصة في الترميم والتعشيب؟

6 Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes
7 Fédération Internationale de Football Association
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من جهة أخرى مركب موالي عبد هللا، السيد الوزير، ليس فقط 
ملعبا لكرة القدم، يمثل بنيات تحتية متعددة لرياضات عديدة، حيث 
يضم عدة جامعات، كجامعة ألعاب القوى، جامعة الكراطي، جامعة 

كرة السلة، إلى غيرها، ريثما بالطبع إتمام بناء مقر اللجنة األوملبية.

فما هي التدابير املتخذة، السيد الوزير، من أجل تحصيل مداخيل 
كافية لتمكين املركب من صيانة مستدامة؟

هل تفكر الوزارة في االستفادة من اإلمكانيات التي يتيحها قانون 
عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟

لقد عانت فرق العاصمة الرباط ملدة طويلة من إغالق املركب، 
خاصة فريق الجيش امللكي، فريق الفتح عندو امللعب ديالو، فلماذا ال 
تفكر الوزارة في إبرام عقد الشراكة ما نادي الجيش امللكي لتدبير وتسيير 

املركب؟

اللي  الكبيرة  بالتكلفة  تتشكى  كلها  األندية   )SONARGES( قلتو 
.)SONARGES( تتطلب تسيير

قلنا بأنه ملاذا ال تبرم عقد الشراكة مع نادي الجيش امللكي لتدبير 
املسلحة  القوات  إلى  ينتمي  الفريق  هذا  وأن  املركب، خاصة  وتسيير 

امللكية، التي لها مكانة رمزية خاصة لذا املغاربة جميعا؟

نتمنى ذلك ونتمنى أن تعمم هذه التجربة باملدن املغربية مع أندية 
أخرى؟

الرجاء  اللي كتعانيه فريق  إلى املشكل  في فرصة أخرى  سنتطرق 
وفريق الوداد في الدار البيضاء، وفرق في مدن أخرى.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

بضع ثواني، السيد الوزير، في إطار الرد على التعقيب، ألن ما ابقى 
لك �سيء أصال، تفضل.

السيد وز أ الشباب والأ اضة:

ال، فعال كما قلت )donc( هاذ امللعب غادي يتفتح األبواب ديالو في 
22 ماي إن شاء هللا في وجه الدوري.

واحنايا فيما يخص الشراكات، احنا منفتحين بطبيعة الحال على 
كل الشركات، هاذ امليدان هذا ديال الرياضة راه ما يمكن إال نرحبو بهاذ 

االقتراح هذا.

علما بأن امللعب راه هو عندو )Un SEGMA8 (، عندو واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
)Le Service Géré de Manière Autonome( اللي كتجعلو في منأى 

على...
8 Service de l'Etat Géré de Manière Autonome

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. أشكركم على املساهمة في هذه 
الجلسة التشريعية.

وننتقل إلى السؤال اآلني املوجه إلى السيدة الوزيرة املنتدبة لدى 
وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء وموضوعه تدبير املوارد 

املائية.

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لبسط السؤال.

املستشا  السيد عبد اإلاله املها7أي:

السالم عليكم.

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

السادة املستشا  ن،

السيدة الوز أة،

أمام استمرار العديد من املشاكل املرتبطة بتدبير املوارد املائية، 
نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن حصيلة عمل الحكومة في مجال تحقيق 

التكافؤ املائي بين الجهات؟

وما هي التدابير املتخذة في مجال تدبير املوارد املائية والتحكم فيها؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة لكم السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

وز أ  لدى  املنتدبة  الوز أة  رفيالل  اليد ي  شأفات  السيدة 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، املكلفة باملاء:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة والسادة الوز اء،

السيدة والسادة املستشا ون املحترمون،

أود في البداية أن أشكر السيد املستشار على سؤاله هذا، هو في 
الواقع قبل الحديث عن ما حققته الحكومة في هذا املجال، البد من 
اإلشارة بأنه يعني من أنجع السياسات العمومية هي السياسة الوطنية 
املائية التي نهجها املغرب منذ االستقالل، واللي مكنت البالد من توفير 
حاجيتها من املاء ملختلف االستعماالت سواء كان املتعلق باالستهالك 
البشري أو املتعلق باألساس لالستعمال الفالحي باعتباره هو املستهلك 

الرئي�سي للموارد املائية.
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وهاذ السياسة دائما كانت سياسة استباقية واستشعارية وتتنبأ 
باملستقبل، بالخصوص عن طريق التعبئة والتحكم في املوارد املائية 
على مستوى املنشئات املائية الكبرى، وبالخصوص سياسة السدود 

اللي كانت ناجعة، وأطلقها الراحل الحسن الثاني منذ فجر االستقالل.

إال أنه في األخير، يعني، أصبح من الالزم يعني إعادة النظر في هاذ 
السياسة وتنويع مصادر التزويد عوض االعتماد على مصدر واحد وهو 
املوارد املائية السطحية وتنويع مصادر التزويد، أو اللجوء باألساس إلى 
املوارد املائية غير التقليدية وعلى رأسها تحلية مياه البحر، اللي أصبح 
املغرب يطور تجربته في هذا املجال أو تثمين املوارد املائية للمعالجة 
بعض  سقي  أو  الخضراء  املساحات  سقي  إلى  باألساس  وتوجيهها 

املزروعات الفالحية حتى نخفف الضغط على املياه العذبة.

العماد  هي  يعني  املسألة  أنه  هو  املجالية،  بالعدالة  يتعلق  فيما 
األساس لتدبير الثروة املائية على الصعيد الوطني، بحيث أنه املناطق 
اللي فيها وفرة يعني تنقل املياه في إطار العدالة املجالية وفي إطار التضامن 
املجالي للمناطق اللي فيها خصاص، بحيث كنتوفرو في هاذ املجال إلى 13 
منشأة لنقل املياه ما بين األحواض اللي فيها وفرة إلى األحواض التي تتميز 

بخصاص.

باإلضافة إلى مشروع ضخم وهيكلي اللي هو قصد الدراسة، وسوف 
يتعلق  اللي  العاجل،  القريب  في  ديالو  االنطالقة  نعلن  هللا  شاء  إن 
باألساس إلى نقل املياه من مناطق الشمال اللي كتعرف واحد الوفرة 
وجزء كبير من الواردات املائية كتم�سي في اتجاه البحر، إلى املناطق اللي 
فيها خصاص بالخصوص منطقة الدار البيضاء، منطقة دكالة ومنطقة 
تانسيفت، وهاذ املشروع اللي كيهدف باألساس إلى نقل 800 مليون متر 

مكعب سنويا.

شكرا السيد الرئيس والسيد املستشار.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

لكم الكلمة في إطار التعقيب السيد املستشار.

املستشا  السيد عبد اإلاله املها7أي:

شكرا السيدة الوزيرة.

على الرغم من املجهودات التي بذلتها بالدنا في مجال تدبير املوارد 
املائية وخاصة سياسة السدود التي أثبتت نجاعتها في تعبئة املياه وتوفير 
مياه الشرب والسقي، فإن املغرب الزال يعاني من عدة مشاكل في مجال 
تدبير املياه، خاصة أن معظم املناطق املغربية تقع في مجاالت تقل فيها 

األمطار وتنعدم في بعضها املياه.

زيادة على الرغم من املجهودات التي بذلت في القطاعات، خاصة في 
القطاع الفالحي، فيما يتعلق بعقلنة استعمال املياه من خالل تشجيع 

التحول نحو األساليب الجديدة في الري، فإن نسبة قليلة من الفالحين 
هي التي انخرطت في هذا التوجيه والزالت األساليب التقليدية في الري 
سائدة في العديد من املناطق، خاصة السقوية منها، إضافة إلى ذلك 
الزالت قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن مجال عقلنة استعمال املياه 

كالصناعة والسياحة، وغيرها.

السيدة الوز أة،

كتهضروا على التكافؤ املائي بين الجهات، فاسمعنا دبا كيف صرحت 
أن املاء غادي يجي من الشمال للجنوب، أنا ما عرفتش كيفاش هاذ املاء 
غادي يجي من الشمال للجنوب؟ والتكلفة ديالو شحال؟ والقدر شحال؟

بما أن أنا كنشوف أن واحد املاليين، املليارات ديال األمطار املكعبة 
كتضيع في الوديان ديالنا، كتم�سي هكذاك هباء منثورا.

ألن  وتطويرها،  تعزيزها  يجب  السدود  سياسة  أن  كنشوف  فأنا 
لألسف البالد ديالنا املياه، األغلبية ديال الوديان املياه ديالها كتم�سي 
للبحر، فعالش احنا غادي نجيبو املاء من واحد املنطقة وعندنا فهاذيك 

املنطقة غير كيم�سي للبحر.

وعندنا بعض املناطق، السيدة الوزيرة، اللي األمل، ما يمكنش حتى 
اآلبار نديرهم فيها ألنها مناطق جبلية، نعطيك مثال السيدة الوزيرة 
إقليم شيشاوة، منطقة "سكساوة"، "دوران"، "دوكة"، ما يمكنش حتى 
اللي  آبار، خاصنا السد، وعندنا واحد السد، السيدة،  نحدثوا فيها 
هو اآلمال ديال هاذ الساكنة ديال هاذ اإلقليم هو سد بولعوان، اللي 
من 1978، السيدة الوزيرة، وهاذ السد، املشروع كاين، األرض كاينة، 
الدراسة كاينة، آشنو اللي حابسو؟ مازال ما عرفناش أشنو هي اللي 

حابسو.

املاء  يوفر  غادي  هذا  السد  هاذ  الوزيرة،  السيدة  نضيف،  باش 
الصالح للشرب ملدينة إمنتانوت و9 ديال الجماعات، وكذا النهوض 
بالقطاع الفالحي اللي غادي يمكن السقي ديال 6000 هكتار من األرا�سي 
الصالحة للزراعة بمحيط بولعوان و14.000 هكتار باملحيط السقوي 

لجماعة السعيدات وسيدي محمد الدليل، وكذلك ينقذ..

تفاديا للخطورة اللي تيشكلها هاذ الواد على املمتلكات والحياة ديال 
السكان، علما أن صبيب هاذ بولعوان، السيدة الوزيرة، في نونبر 2014 
تجاوز 1200 لتر في الثانية ملدة 15 يوم، وعرف الواد 6 ديال الحموالت 

في 2015، يعني إلى غادي نجيبو 800 مليون وال ..

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للسيدة الوزيرة في إطار التعقيب.
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السيدة الوز أة املنتدبة لدى وز أ الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 
املكلفة باملاء:

شكأا السيد الأئيس.

السيد املستشا ،

هي  وأظن  املاء  في  باالقتصاد  يتعلق  فيما  معك  كنتفق  بالفعل، 
الدعامة األولى قبل الحديث عن توفير موارد إضافية، يجب مراجعة 
بتنسيق  انخرطنا  واحنا  فيها،  االقتصاد  وطريقة  املعبئة  اآلن  املياه 
بمشاركة القطاع الفالحي فهذا املجال وحققنا نتائج جد إيجابية فيما 

يتعلق بتحديث أنظمة السقي.

فيما يتعلق بالسد اللي تكلمتمو عليه السيد املستشار تحدثتو على 
العدالة املجالية، راه بنينا لكم سد "تاسكورت" اللي أطلقه جاللة امللك 

وأعطاه اسم "أبي العباس السبتي".

وفي إطار العدالة االجتماعية أيضا توجهنا ملناطق أخرى اللي عندها 
خصاص مهول أكثر من املنطقة ديال شيشاوة واللي بالخصوص منطقة 
الجنوب الشرقي، حتى نكون عادلين ومنصفين فيما يخص املنشآت 
املائية الكبرى، وسد بولعوان إن شاء هللا غادي يتبنى ريثما نصل إلى 
منطقة  على صعيد  عليها  تتوفروا  اللي  املنشآت  تشبع  ديال  املسألة 

شيشاوة.

شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

وأشكركم على املساهمة في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين 
املنهي، حول موضوع الخصاص املهول في األطر التربوية.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار 
لتقديم السؤال.

املستشا  السيد لحسن ردعي:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

السيد الوز أ املحترم،

معضلة  لحل  الخصاص  سد  تجربة  إلى  الحكومة  لجأت  لقد 
الخصاص الفادح واملتفاقم في األطر التربوية كحل جزئي، حيث تم 
إدماج حوالي 1222 أستاذ وأستاذة، علما أن هناك حوالي 1000 أستاذ 
وأستاذة الزالت لم تسوى وضعيتهم بعد، خصوصا وأن التقرير السنوي 
ضرورة  على  أكد  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  للمجلس 

تسوية وضعية تلك الفئة.

تسوية  دون  الفئة  هذه  ستبقى  متى  إلى  الوزير،  السيد  سؤالنا، 
وضعيتها اإلدارية؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد خالد بأ7اوي، الوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية 
والتكو ن املنهي:

شكأا السيد املستشا .

لجأت النيابات التعليمية سابقا اللي هي اآلن املديريات اإلقليمية 
لتجربة أساتذة سد الخصاص من بين حاملي الشهادات في السنوات 

املاضية بشكل عر�سي.

وبعد القيام بعملية تقييمية شاملة تم التخلي على هاذ التجربة، 
وتم اللجوء إلى ترشيد استعمال املوارد البشرية واعتماد نظام آلي لسد 

الخصاص.

كما تم االعتماد على مجموعة من املوارد البشرية التي كانت في 
وضعية غير عادية وتم ترشيد استعمالهم، وتمكنت الوزارة من ذلك 
من ربح 600 منصب، كذلك عبر اعتماد آلية موضوعية وشفافة إلعادة 

انتشار األطر التربوية، تم التمكن من ربح حوالي 6000 منصب.

كذلك تم اللجوء إلى مجموعة من اإلجراءات للتمكن من ترشيد 
.. إجراء حكومي، كذلك تمديد  البشرية، كتأجيل،  استعمال املوارد 
سن التقاعد إلى آخر املوسم الدرا�سي، وكذلك هناك إجراء جديد أو 
إجراءات سيتم تفعيلها في إطار الجهوية املوسعة، بحيث أن األكاديميات 
للقيام بتوظيف  الكاملة  واملديريات اإلقليمية ستكون لها الصالحية 
األساتذة على املستوى املحلي مما سيمكن من تدبير أمثل بشكل يتطور 

ويتحسن باستمرار.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

السيد املستشار لكم الكلمة في إطار التعقيب.

املستشا  السيد لحسن ردعي:

رشكأكم السيد الأئيس.

شكأا السيد الوز أ على 7وابكم.
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ولكن، أليس من املجحف والعار أن نتنكر بصفة عامة ملن أسدى 
الوطنية  التربية  ووزارة  جليلة؟  اجتماعية  خدمات  العام  للمرفق 
والتكوين املنهي، خصوصا أنها قامت بطرد هذه الفئة التي ضحت بالغالي 
والنفيس في الفيافي والقفار لتدريس أبناء وبنات املغرب العميق، حيث 
أفنوا سنوات عديدة من عمرهم من أجل محاربة الهدر املدر�سي، وسدا 
للخصاص املوجود في املوارد البشرية في املناطق النائية التي اشتغلوا بها 

خصوصا في جهة درعة-تافياللت.

إذ كان حري بكم، السيد الوزير، إنصاف هؤالء األساتذة كلهم ودون 
استثناء، جزاءا ملا قدموه من خدمات جليلة للمدرسة العمومية، تنفيذا 

ملا جاء في خالصات التقرير الوطني للمجلس األعلى للتربية والتكوين.

إن هذه الفئة من األساتذة حاصلون على شواهد جامعية عليا 
في مختلف التخصصات، لهم تجربة ميدانية عالية لعدة سنوات في 
التأهيلي،  والثانوي  اإلعدادي  والثانوي  االبتدائي  األسالك،  مختلف 
إلى  باإلضافة  التربويين  املدراء واملفتشين  أنهم خاضعون ملراقبة  كما 
وال  الرسميون،  األساتذة  بها  يشتغل  التي  الوثائق  بجميع  اشتغالهم 

تتجاوز أجرتهم 2000 درهم في الشهر، وفي غياب التغطية الصحية.

إننا نعلم أنكم نظمتم مباراة لتوظيف 1650 في مباراة واحدة وأمام 
لجنة واحدة، تم إقصاء 33 جلهم من أبناء درعة-تافياللت، ال�سيء الذي 
طرح عالمات استفهام كبيرة على هاته املباراة، لذا أطلب من السيد 

الوزير التدخل من أجل إعطاء األولوية لـــ 33 متبقية لتجربتهم الرائدة.

وتجدر اإلشارة أنه بتسوية وضعية أساتذة سد الخصاص والتربية 
غير النظامية ستضمن الوزارة لنفسها تغطية الخصاص املوجود وفك 
ال�سيء  التعليمية،  املؤسسات  من  مجموعة  في  الحاصل  االكتظاظ 
الذي يقلص من عدد االنتقاالت التي تعرفها جهة درعة-تافياللت والتي 

أصبحت منطقة للعبور.

السيد الأئيس والسيد الوز أ،

التي  باإلكراهات  أذكركم  أن  البد  السؤال  لهذا  طرحنا  بمناسبة 
نعانيها، ذلك أن قطاع التربوية والتكوين في هذه الجهة يعاني الخصاص 

في كل �سيء أبرزها النقل املدر�سي.

فالجهة عرفت في شهر مارس املا�سي انقالب شاحنة لنقل الرمال 
كانت تنقل التالميذ في إطار سد الخصاص في النقل املدر�سي بجامعة 
مصي�سي بألنيف إقليم تنغير، أدت إلى وفاة تلميذة وجرح 48 تلميذ 

وتلميذة، كما بترت يد تلميذ وأصبح من املعاقين.

ال�سيء الذي يجعلنا نطلب ومنكم، مرة أخرى، إعطاء عناية خاصة 
لهذا القطاع بهذه الجهة.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

في إطار الرد على التعقيب السيد الوزير، تفضل.

السيد الوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي:

شكأا السيد املستشا .

ولكن، أعتقد بأن بعض املعلومات غير مضبوطة، بحيث أنه رغم 
هاذ  عهد  في  العمومية  الوظيفة  في  املباراة  مبدأ  اعتماد  هناك  ذلك 

الحكومة وهذا مبدأ معروف.

الشاهدات  لحاملي  للجميع  للولوج  مفتوح  املجال  هناك  كذلك، 
ملراكز الجهوية للتربية والتكوين عبر املباراة للحصول على شهادة التأهيل 
التربوي، مما يخول آنذاك من الترشح ملباراة التوظيف في سلك التدريس 
وانشغال الوزارة في هذا الصدد هو الوصول إلى الجودة وكذلك حماية 

ومصلحة التلميذ.

بالنسبة للنقل املدر�سي، املجال ليس بواسع للكالم عن املجهودات 
السنوات  من  الكثير  مع  باملقارنة  استثنائية  وهي  الوزارة  بذلتها  التي 

السابقة، وكذلك الكثير من التجارب الدولية.

هذا  تحرير  نحو  توجه  وهناك  التجهيز،  وزير  السيد  معي  وهناك 
النقل املدر�سي اللي تيكون مفتوح املجال فيه للقطاع الخاص.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ، ورشكأكم على املساهمة في هذه الجلسة.

وننتقل اآلن إلى قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، السؤال األول 
املوجه إلى السيد الوزير وموضوعه التخفيف من حدة الفوارق الجهوية 

على مستوى البنية التحتية الطرقية.

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
تفضل ال�سي املربوح.

املستشا  السيد الحو املأبوح:

شكأا السيد الأئيس.

السيدة والسادة الوز اء،

السيدة والسادة املستشا  ن املحترمين،

السيد الوزير، في الوقت الذي تشهد العديد من املناطق طفرة 
نوعية في مجال الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية، وغيرها، 
الزالت مناطق أخرى تعاني جراء عدم تمكنها من بنية تحتية طرقية في 
مستوى انتظارات ساكنتها ومتطلبات التنمية، مما عمق العجز وعدم 

التكافؤ بين مختلف جهات اململكة.
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ضمان  مجال  في  وزارتكم  حصيلة  عن  الوزير،  السيد  سؤالنا، 
التوزيع العادل ملشاريع البنيات التحتية الطرقية.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد عز ز  باح، وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

أشكر السيد املستشار املحترم على طرح هاذ السؤال، أعتقد أنه 
بصفة عامة اململكة منذ مدة واآلن بالخصوص هناك توجه نحو التوزيع 

العادل للتنمية وللمشاريع في كافة املجاالت.

طبعا، في املستقبل هذا األمر سيتكرس أكثر مع الجهوية، ألن كل 
جهة غادي يكون عندها برنامج واضح للتنمية، ومن بينو بطبيعة الحال 

برنامج التجهيزات وخاصة الطرقية.

ملا جات هذه الحكومة أخذت على عاتقها ثالثة ديال األمور أساسية 
فهاذ ال�سي ديال البنيات التحتية الطرقية.

- أوال، االستمرار في صيانة ما هو موجود وإنجاز مشاريع جديدة؛

- ثانيا، التوازن بين ما نسميه نحن البنيات التحتية ذات الطابع 
االجتماعي، خاصة العالم القروي والبنيات التحتية املهيكلة، كالطرق 

السيارة، وغيرها، إلى غير ذلك.

- ثم التوزيع العادل.

وسبق لي أعطيت األرقام، إقليم بإقليم، خاصة األقاليم التي لم تكن 
تستفيد في السابق، بحيث هناك مقارنة، هناك أقاليم كثيرة، يمكن لي 
نقول لك الجنوب الشرقي، يمكن نتكلم لك في سوس، يمكن نتكلم لك 
في الشمال، استفادت أكثر من 2 داملرات املرة السابقة، نظرا للحاجيات، 

نظرا للظروف الطبيعية، ويمكن نعطيوا األرقام إلى بغاو اإلخوان.

طبعا، حول ما يتعلق بالطرق السيارة، وأنتم تعلمون اآلن سننهي 
البرنامج الذي أقرته بالدنا منذ زمان 1800 كيلومتر، ولكن اآلن نحن 
اللي غياخذ بعين االعتبار الجهوية، وكما قلتم  بصدد برنامج جديد 
التوزيع العادل وفق معايير ومعطيات، وأنتم تعلمون بأن هذا مجال 

فيه قرار استراتيجي أكثر مما هو قرار تقني.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشا  السيد الحو املأبوح:

شكأا السيد الوز أ.

وبكل صراحة مع اقتراب نهاية واليتكم الزالت الفوارق قائمة بين 
الجهات، سواء من حيث جودة البنية الطرقية وخاصة غير املعبدة، أو 
أيضا، وسوس-ماسة، درعة-تافياللت، وكلميم-السمارة على  حجمها 

سبيل املثال فيما يخص الطرق املعبدة.

السيد الوز أ،

مشاريع  إلنجاز  الحكومي  البرنامج  في  بالتزاماتها  الحكومة  فشلت 
تازة- توسيع الشبكة الوطنية من الطرق والطرق السريعة، ومقطع 

الحسيمة كنموذج، اللي كان عليه غادي يسالي من 2015.

االعتمادات  بمضاعفة  الوزير،  السيد  مرة،  من  ما  التزمتم  وقد 
إلى  اللهم  ذلك  نر  لم  مرات،  ثالث  القروي  للعالم  املخصصة  املالية 
غلطنا، والتزمتم بالتركيز على الطرق اإلقليمية التي تربط الجماعات 
فيما بينها من جهة وبين جماعات ومراكز األقاليم من جهة أخرى، وذلك 

لفك العزلة عن الجماعات املعزولة، املشاكل باقية قايمة.

التزمتم بالتركيز على الجماعات القروية والجبلية التي لم يسبق لها 
االستفادة وذلك بغية تحقيق توزيع عادل للمشاريع، املشاكل مازال 

قايمة.

التزمتم بإنجاز مشاريع لتقليص الخصاص في املجال الطرقي والذي 
يقارب 45 ألف كيلومتر، هناك مجهود كبير فيما يخص الوطن ككل، 

ولكن نتكلم عن الفوارق الصارخة بين الجهات.

السيد الوز أ،

منذ 2012 تزادت التغطية الطرقية في العالم القروي ب 4 دالنقط، 
فيما تزادت بـــــ 20 نقطة في الحكومة السابقة.

السيد الوز أ، 

زرتم عدة جهات مؤخرا وأعلنتم عن برامج وأنتم على بعد بضع شهور 
من نهاية الوالية، آخر اللقاءات كانت درعة-تافياللت في مدينة تنغير، 
وأنا عضو في هاته الجهة لم نر شيئا ملموسا، مديريتكم الجهوية، السيد 
الوزير، أتت طامعة في امليزانية ديال الجهة لتمويل مشاريع طرقية من 
اختصاص املركز، من اختصاص الوزارة بالتغطية ما سميت بشراكة.

السيد الوز أ،

أين االعتمادات من وزارتكم تخصص للبنية التحتية الطرقية في 
هاته الجهات؟

السيد الوز أ،

التجهيز  لقطاع  الكبرى  االستثمارية  للبرامج  العادل  غير  التوزيع 
والنقل سيساهم في تعميق اإلكراهات الكبيرة التي تعرفها االقتصادات 
وستعيق  الجهات،  لهذه  االستثمارية  القدرات  وستضعف  الجهوية، 
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أهداف الجهوية املتقدمة.

وفيما يخص العالم القروي، أملنا في البرنامج الضخم الذي يتكفل 
به صندوق التنمية القروية.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة السيد الوزير في إطار التعقيب.

السيد وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

أنا حسب علمي أن صندوق التنمية القروية كينتمي للمغرب ما�سي 
للمريخ، غير باش القضية تكون مفاهمة، الواحد ملي يقول �سي حاجة 
ألف   28 وفيه  للمغرب،  القروية  التنمية  صندوق  تينتمي  يقادها، 
كيلومتر، 36 مليار للعالم القروي واملناطق الجبلية، الواحد إلى بغا 
يعارض يعارض شوية مقاد، راه تنتكلمو على املغرب، ما تنتكلموش على 

خارج املغرب.

جهة أكادير، سوس استثمر فيها في 5 سنوات 3 داملليار ديال الدرهم 
في الطرقات، األرقام متأكد منها من عند الجهة ديال سوس، جهة درعة-

تافياللت: مليار و300 مليون ديال الدرهم، الجهة ديال كلميم: مليار 
و264 مليون درهم، ما تنتكلمش على الجديد ما استثمر فيها.

أما إلى ما متفقينش مع الجهة ديالكم فدرعة-تافياللت قولها لرئيس 
الجهة، ألنه اليوم الدولة قررت أن تدخل بشراكة مع الجهات، هذا هو 
الجهوية، أستاذ، الذي صوت عليه املغاربة أن الجهات تكون عندها 
برامج وتدخل بشراكة مع الدولة في املاء وفي التعليم وفي الصحة وفي 

الطرقات، أعتقد أنه البد أن يدرس الجهوية جيدا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

السؤال الثاني، دائما قطاع التجهيز، موضوعه "مآل الطريق السيار 
أسفي–الجديدة"، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي.

تفضل السيد الرئيس.

املستشا  السيد مبا ك السباعي:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء،

رختي الوز أة،

إخواني، رخواتي املستشا  ن املحترمين،

شكل إنجاز الطريق السيار الرباط بين الجديدة وأسفي أحد أهم 

األوراش الكبرى التي ستساهم ال محال في تحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية للمنطقة، إال أننا، السيد الوزير، نسجل مع كامل األسف 
التأخر الحاصل في فتح هذه الطريق أمام املواطنين، بحيث عرف تعثر في 

األشغال إلنجازه، وكان من املنتظر فتحه نهاية سنة 2015.

وقد كانت لنا مناسبة مناقشة القانون املالي لسنة 2016، السيد 
الوزير، نسائلكم عن هذا الورش الهام وتوعدتم السيد الوزير بإنجازه 

في أقرب اآلجال.

بناء عليه، نسائلكم:

- ما مآل الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأسفي؟

- وما هي األجندة الزمنية لفتح هذه الطريق؟

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

هاذ الطريق بطبيعة الحال اللي فيه من أهم املشاريع اللي كيكمل 
1800 كيلومتر اللي التزمت بها بالدنا، فإن شاء هللا قبل الصيف سيتم 
إن شاء هللا استعماله، كاين تأخر ديال 6 أشهر، نعترف بذلك، لسببين 

رئيسيين.

السبب األول، تعلمه السيد املستشار املحترم، حول نزع امللكية 
وأنا تنقول 6 أشهر تأخر وأحيانا عام في مشاريع مثل هذه راه مقبولة، 
راه كاين مشاريع فيها 5 سنوات وأكثر نزع امللكية فيها إشكال كبير جدا، 
ولذلك مطروح، الحكومة طرحت اآلن تصور في مراجعة املوضوع ديال 
نزع امللكية، ألنه كتضطر في بعض األحيان ملي ما تيكونش الترا�سي 
تتم�سي للمحاكم، املحاكم البد أن تحكم..، يعني ستحكم، ولكن تحكم 

في أمد أنتم تعلمون كاين االبتدائي واالستئناف.

األمر الثاني، أنه هاذ املقطع أنتما كتعرفو ملا كتدير الدراسة التقنية 
يمكن  يعني  فكتعطيك   ،)l’échantillon( لواحد  تقنية  دراسة  كتدار 
الطرق  في  140 كيلومتر  فيها،  10 كيلومتر يمكن لك تحكم  في  نقولو 
السيارة صعب، فوجدنا واحد الخاصية فهذيك املنطقة، وأنتم تعلمون 
أن فيها بزاف ديال )les cavités( كاينة بزاف ديال الثقوب في األرض، 
وهي غريبة يعني أول مرة تكتشف في املغرب، خاصة في املقطع اللي بقى 
متأخر اآلن فاضطرينا نجيبو خبراء من الخارج باش ندرسو، هل هي 

استثناء أم هي موجودة على املسار الكامل؟

باش  تقنية جديدة  نجيبو  فكان خاصنا  متعددة،  بأنها  اكتشفنا 
نعمرو هاذوك الغيران، إن صح التعبير اللي هي كبيرة جدا، واللي يمكن 
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كون خلينا غير غطيناها مع الوقت غادي تبقى تهبط الطريق السيار، 
فاضطرينا نديرو لها معالجة تقنية وبالتالي تأخر ديال 5 أشهر و6 أشهر 

هو مقبول نظرا لهذه االعتبارات.

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا.

لديكم تعقيب، السيد الرئيس؟ تفضل.

املستشا  السيد مبا ك السباعي:

أوال، نشكركم، السيد الوزير، على الوضوح ديالكم، ألنه املواطنين 
اللي  الكبير  املشروع  هاذ  على  كيتساءلوا  املنطقة  ديال  والساكنة 
الضخم، اللي في الحقيقة احنا عرفنا التعثر ديالو من األول، ألن البداية 
بدأت تقريبا في مارس 2012، ولكن ما بدا األشغال الفعلية حتى أعطى 

انطالقتها سيدنا هللا ينصرو في ماي 2013.

حقيقة كاين تعثر في ذاك ولكن املواطنين ما كيفهموش، ألن الشركة 
النهار اللي تعطات ها املشروع، كانت تنقولو احنا 3 سنين، ذيك 3 سنوات 
ها هي فاتت، لكن هاذ املشروع احنا في الحقيقة ساكنة آسفي في حاجة 
ماسة له، وكذلك املشاريع الكبرى اللي تعطات مع هاذ املشروع اللي 
هي املنطقة الحرارية والبناء، هاذو كلهم مشاريع اللي أعطى انطالقتهم 

سيدنا هللا ينصرو.

وهاذ الطريق في الحقيقة غادي تفك واحد العزلة كبيرة على املنطقة، 
خاصة حتى الساكنة ديال الصويرة، السيد الوزير، راه كيتساءلوا على 

الفتح ديال هذا الطريق، إمتى؟

ودابا ملي بشرتنا خير، بأن غادي تكون قريبة قبل من الصيف، 
كنتمناو، ألن أنا دزت معها السيد الوزير، إلى كان �سي حاجة أخرى اللي 
غادي تدار، وما نظنش غادي تكون في الصيف، ألن واحد العدد ديال 
واحد املناطق، مشيت معها )exprès( باش نعرف، ألن هاذ السؤال أنا 

غادي نوصلو لكم، السيد الوزير، نكون عارف أشنو كاين في املنطقة.

كاين بعض التعثرات، ما نظنش تكون إذا كان غادي تحلوا بهاذ 
املقاطع ممكن، ولكن بعض املقاطع راه باقي فيها الخدمة بزاف، ألن كاين 
بعض املقاطع يااله تيديرو لهم ذاك )le goudron(، ذيك املجاري ديال 

املياه.

هذا هو اللي تنقولو، وتنطلبو من هللا تكون فهذا الوقت اللي قلت 
لنا السيد الوزير.

وهللا يوفق، ألن هذه مهمة كبيرة على الصعيد الوطني، هللا يجازيكم 
بخير.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

السيد الوزير لكم الكلمة في إطار التعقيب.

السيد وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

كنتمناو إن شاء هللا أن املعطيات اللي عندنا والزيارات امليدانية 
بعض  يمكن  جاهزة،  تكون  هللا  شاء  إن  أنه  التزمنا  اللي  وااللتزام 

التحسينات تتأخر ولكن تكون جاهزة.

فقط نسيت ما قلتش، بأنه احنا كنصايبو في الطريق السيار، في 
األول، في التصميم األول كتكون كتخيل أنه غادي دير بضع قناطر، 
فإذا به مع مرور الوقت كيجيو عندك الناس اللي درتي لهم نزع امللكية 
وكلهم كيطالبوا، خاصهم يمشيوا للمدرسة، وتزيد القناطر للدواور، 
يمكن يضاعفنا القناطر والولوجيات 3 ديال املرات، 3 ديال املرات، 

باش ما نخليو حتى �سي دوار معزول.

كلها  مدرسة   59 باش  التعليم  وزارة  مع  التزمنا  ذلك،  من  أكثر 
البنيات  أنه  نعاودوها، وهذا قرار اخديناه ملي جات هذه الحكومة، 
الفلوس،  ديال  الشوية  باس واحد  كاين  ما  املاليير،  التحتية كتاخذ 
نديوه ما يسمى باملرافق االجتماعية املحيطة بها، املدارس واملساجد 
وحتى املراكز الصحية فواحد العدد ديال املناطق، ال السكك الحديدية 

وال غيرها.

فكاين هاذ االلتزام احنا ماشيين فيه إن شاء هللا، يمكن لي نعترف 
أمامكم أنه كاين شركات اللي هي التزمت وكانت اآلجال محددة وكاين 
كاين شركات  بل  العقوبات،  عليها  راه طبقنا  التزمتشاي،  ما  شركات 
اللي فرضنا عليها، القانون كيعطينا الحق أنها إلى كانت عاجزة، يا إما 
ريزيِلّييْو معها أننا نفضو معها الصفقة، أو أننا نفرضو عليها شركة 

ْ
ن

أخرى تقوم مقامها.

فاخذينا القرارات باش يمكننا إن شاء هللا نكونو جاهزين في الصيف 
إن شاء هللا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

السؤال الثالث موضوعه "وضعية الطرق السيارة باملغرب"، الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لطرح السؤال.

املستشا  السيد محمذ البشير العبدالوي:

شكأا السيد الأئيس.

السادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن واملستشا ات املحترمين واملحترمات،



 5 9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد162 - 217رجب1437 )225أبريل20162( 

الطرق  بناء وتشييد  في  املغرب وقطع أشواط متقدمة  قد عرف 
السيارة، حتى أنه أصبح كيحتل املرتبة الثالثة على املستوى اإلفريقي 
بعد جنوب إفريقيا، بما يزيد على 1500 كيلومتر، إال أن مجموعة من 
املقاطع كتعرف حالة متدهورة، كالحالة ديال الخط اللي كيربط بين 
تازة- فاس، واللي رغم أن ما في عمرش 5 سنوات، ولكن عرف عدة 

تدخالت لإلصالح.

كنسائلكم، السيد الوزير، أشنو هي اإلجراءات بحال اللي قلتو في 
إطار املراقبة ديال هاذ الشركات؟

كان  اللي  الخط  على  نسولك  الوزير،  السيد  باملناسبة  كذلك، 
مطروح أنه يكون، هو مهم جدا لبالدنا، اللي كيربط بين الجهة الشرقية 
وجهة فاس–مكناس مع جهة الشمال عبر تاونات قرية با محمد، وزان، 
الشاون، تطوان، )Tanger2Med(ألن خط مهم جدا، أو عبر العرائش 
اللي غيفك واحد املجموعة ديال األقاليم وغيدمجها في املجال ديال 
التنمية وفي مجال ديال التواصل، وخاصة مغاربة العالم اللي كيجيوا 
عبر )Tanger2Med( يخرج عند هاذ الطريق هذا، وكان التفكير في هاذ 

البرنامج هذا سابق.

شكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

هاذي مناسبة أمام ممثلي األمة، أن كل ما يتعلق بالبنية التحتية 
ذات الطابع االستراتيجي وخاصة في قطاع التجهيز بل حتى قطاع الطاقة 
بل حتى قطاعات أخرى، أنتم تعلمون بأن القرار ليس قرار تقنيا، هو 

قرار استراتجي، أعتقد أن الرسالة وصلت.

الدور ديال الوزارة أشنو قمنا؟ كنجاوب على آخر سؤال.

حاولنا ما أمكن نستفدوا من التجربة السابقة، أننا نحاول نصممو 
جميع املمرات اللي يمكن تدوز منها، ال السكك الحديدية وال الطرق 
السيارة، عالش؟ باش نحجزو )le couloir(، باش نتفقو معاه، ألنه اآلن 
كيدار ما يسمى بـــ )SDU9 (، تصاميم التهيئة على مستوى الجهات يعني 
ديال التعمير، باش تؤخذ بعين االعتبار، باش ما يكونش فيها البني في 
املستقبل، باش ما يوقعش لنا هاذ اإلشكال اللي تكلمنا عليه ديال نزع 

امللكية.

الطرق  ديال  املسارات  أهم  ل2035،  هنا  من  نتصوروا  فحاولنا 
السيار، فين غادي تم�سي ألهم الجهات، بعد ذلك اإلمكانيات املالية 

وفق القرار االستراتيجي اللي غادي يحدد أشنو هي األولويات.
9 Stratégie de Développement Urbain

ولكن قلنا على األقل نحن تقنيا وإداريا وحكوميا نحددو املسارات 
ونبداو من دبا نحجزو هذيك املسارات، فمشينا فهاذ االتجاه، وكاين 
الشمال،  ديال  االتجاه  في  مكناس  فاس-  بين  ما  كيربط  اللي  املسار 
بطبيعة الحال كاين مسارات أخرى ديال بني مالل – مراكش، إلى غيرها.

تتحرك  بأنها  اكتشفنا  املقاطع،  ديال  العدد  بواحد  يتعلق  فيما 
باستمرار، عندنا 136 كيلومتر إلى ما خطأتش، كاين فاللي كيم�سي هذا 
اللي تكلمتو عليه فاس – وجدة، عندنا الشمال واحد املقطع وعندنا في 
الجنوب، هاذوا كيتحركوا ألن دازوا من مجاالت جيو تقنية متحركة، 
فاآلن ما عندناش هاذ الخبرة في املغرب نهائيا، عاد اآلن درنا مركز تابع 
للطرق السيارة ووزارة التجهيز باش هاذ املجاالت اللي كتتحرك باستمرار 
أشنو هي الحلول ديالها؟ يعني باش نلقاو ليها حلول، واش خاصنا نزيدو 

وال خاصنا ناخذوها كمعطى، ودائما نديرو عملية الصيانة.

وكتالحظو راه كاين برامج ديال الصيانة اللي كتوصل ل580 مليون 
سنويا، وهاذ املجاالت اللي كتحرك كنخصصو ليها بوحدها 10 داملليار 
سنويا، وإن كان ما كافيش، ألنه اآلن غنستفدو من هاذ التجربة ديال 

املجاالت اللي تتحرك.

ستكون  كلها  املجاالت  مستقبال  أنه  األمة،  ملنتخبي  كنقولها  وأنا 
الطبيعة  وأيضا  مكلفة  ستكون  الجبلية،  للمجاالت  غتم�سي  صعبة، 
قلة  هلل،  الحمد  ديالنا  البالد  الحال  وبطبيعة  صعبة،  الجيولوجية 

اإلمكانيات، صحيح، ولكن كاين البركة و كاين الخبرة إن شاء هللا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشا  السيد محمذ البشير العبدالوي:

شكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

السادة والسيدات املستشا  ن املحترمين،

طبعا، ننوه بالعمل الذي تقومون به وأنا أحيي عاليا الديناميكية 
التي عرفها القطاع على عهدكم.

ولكن السيد الوزير، ال يخفى عليكم وعلى السادة املستشارين وال 
السيد الرئيس، أن كل تنمية محلية أو مجالية مرتبطة بشبكة الطرق، 
فال استثمارات بدون طرق في املستوى، ال سياحة بدون طرق في املستوى.

وبالتالي يحز في النفس أن بعض املناطق لم تنل حظها من التنمية، 
ألن الشبكة الطرقية ال تساعد على هاذ األمر، مثال نأخذ على سبيل 
املثال ال الحصر، مثال إقليم إفران، ومدينة إفران اللي هي لؤلؤة األطلس 
املتوسط في حاجة ماسة إما لطريق سريع أو لطريق سيار، ألنه بمناسبة 
الثلوج األخير العديد من السياح املغاربة واألجانب بقوا على  موسم 
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الطريق لسبع ساعات ولثمان ساعات، ما كاينش محور طرقي في اتجاه 
مكناس الئق وما كاينش أيضا في اتجاه فاس يستوعب الحركة املرورية.

ثم على مستوى تاونات اللي أصال عندها طريق وطني واحدة عرفت 
 50 الحادثة  القريب حادثة سير مؤملة، حافلة ذهب ضحية  باألمس 
جريح بعضهم في حالة خطيرة، هناك حاجة على األقل لربط اإلقليم 
بشبكة طريق السيارة الرابطة بين فاس ووجدة عبر تازة، وهذا كان أمر 

قد بشر به سابقا عن طريق عين لكدح–تيسة ولم يتحقق.

الطرق  القريبة من شبكة  واملدن  األقاليم  األقل  نؤكد على  إذن 
السيارة يتم ربطها بهذه الطرق، ألنه نجد بعض املناطق عندها النقل 
السككي، عندها الطرق السيارة، عندها الطرق السريعة، عندها النقل 

الجوي، وبعض املناطق ما عندها حتى واحدة من هذه األربعة.

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

ما  واألخوات  اإلخوة  أن  أتمنى  أقول  دائما  احنا  الحال،  بطبيعة 
يربطوش حوادث السير بالطرق، أنا هاذي قناعتي تنقولها وتنأكد عليها، 
والدليل حوادث السير اللي في طرق السيارة والطرق املقادة، الحادثة 
وغادي  الزائدة،  والحمولة  السرعة  جاي،  التقرير  راه  تاونات  ديال 
ما عندو  الشيفور،  مع  نتحاسبو  وغادي  الكريمة  مع مول  نتحاسبو 
عالقة بالطريق، وإال كون كانت عندها عالقة بالطريق السيارة اللي 

غادي تدوز من تما غادي تقلب. باش القضية تكون..

من  البد  املناطق  ديال  العدد  بواحد  يتعلق  فيما  ذلك  مع  لكن 
االهتمام بها، أنا قلت لكم بالدكم هي هاذي، الحمد هلل اآلن مجاالت 
استفادت، الطرق السيارة اآلن تيستافدو منها 8 ديال مراكز الجهات، 
الطريق السريع ديال الجنوب غادي يستافدو 3 ديال الجهات، غادي 

تبقى لنا جهة هي جهة ديال درعة-تافياللت.

طبعا، فيما يتعلق بتطوير الشبكة الطرقية إن شاء هللا، الشك أن 
واحد العدد ديال الجهات إن شاء هللا، املناطق ستستفيد، منها تاونات 
اللي تكلمتو عليها، ثم أيضا مع وزير السياحة اتفقنا، حسبنا ما يسمى 
باملسارات السياحية )les couloirs touristiques(، ولقينا بأن إجماال 
كيحتاجوا لواحد 4 داملليار ديال االستثمارات، راه غنسنيو شراكة باش 
السياحية،  للمناطق  اللي تتدي  الطرقية  لنا نحسنوا الشبكة  يمكن 

ونتمناو نوقعوها إن شاء هللا قريبا إن شاء هللا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

ننتقل اآلن إلى قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 
والسؤال األول املوجه إلى السيدة الوزيرة وموضوعه الفقر باملغرب.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لطرح 
السؤال، تفضل ال�سي العربي.

املستشا  السيد العأبي املحأ�سي:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

السيدات والسادة املستشا  ن،

السيدة الوزيرة املحترمة، التزمت الحكومة في البرنامج ديالها باش 
تعالج املشكل ديال الفقر بمجموعة ديال اآلليات واإلجراءات والتدابير.

ولكن اآلن تنشوفو، السيدة الوزيرة، الكالم ديال الحكومة والبرنامج 
الزال حبرا على ورق حتى حاجة ما دارت، في نظرنا، ولكم واسع النظر 

تقولو لنا أشنو اللي دار وأشنو اللي ما دارش، السيدة الوزيرة؟

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

واألسأة  واملأرة  التضامن  وز أة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة 
والتنمية اإل7تماعية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكرا السيد املستشار على هذا السؤال املهم جدا.

طرحت السؤال مقتضب وقلت ما كاين والو، أنا غادي نعطيك 
مؤشر رقمي واحد، انطالقا من معايير األمم املتحدة التي تأخذ 1 دوالر 

كمرجعية لعتبة الفقر.

املندوبية  أنتجته  اللي  األلفية  أهداف  حول  التقرير  واحد  تدار 
السامية للتخطيط، أشنو تيقول؟

تيقول بأن عتبة الفقر أو معدل الفقر املطلق انتقل من 3.5% إلى 
0.3% سنة 2014.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

السيد  تفضل  التعقيب،  إطار  في  املستشار  السيد  الكلمة  لكم 
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املستشار.

املستشا  السيد العأبي املحأ�سي:

السيدة الوز أة،

في الحقيقة احنا في واحد الحيرة، ألن عندنا هنا البنك اإلفريقي 
تيقول بأن 14.5% داملغاربة فقراء، 4.8% في املدن، 9 داملرات البوادي 
هذه   ،20.1 املدن،  مع  باملقارنة  البوادي  في  داملرات   9 والهوامش، 

املندوبية ديال التخطيط، 20.1 ديال الشباب.

السيدة الوز أة،

من 15 سنة حتى 24 سنة هم فقراء، وهنا في كنت بغيت نطرح 
عليكم واحد السؤال وابغيت نسيفط واحد الـــ )message( للسيد وزير 
العدل، على الشاب إبراهيم صيكا ديال كلميم اللي وافته املنية مؤخرا 
لكي تطمئن  التشريح  بالتشريح ونشر  العائلة؟ غير  تتطلب  واآلن آش 
العائلة ويطمئن املغاربة ويطمئن الرأي العام، لحد الساعة مازال غير 
الجرائد والقيل والقال والكالم، مع العلم األب ديال هاذ إبراهيم عندو 
البطاقة ديال قدماء املحاربين، وأنه حتى هو ساهم بحال اللي ساهموا 

املغاربة في هذا الوطن.

ولكن اآلن ما عرفناش هاذ العاطل عن العمل اللي وقع اللي وقع، ما 
يمكناش لنا ندخلو في أشنو اللي وقع، ولكن التقرير اللي خاصو يتنشر 
باش يبين للمغاربة أشنو اللي كاين وأشنو اللي وقع؟ باش يطمئن الجميع 

إلى حدود الساعة مازال.

ثانيا، السيدة الوزيرة املحترمة، هذه السيدة الفقيرة في القنيطرة 
اللي كل املغاربة تبعوا اللي وقع، الش؟ ألن كانت مشات تبيع البغرير، 
ألن ذاك 1000 درهم دالحكومة اللي قالت غتعطيها ما توصالتش بها، 
ألن هذه السيدة فقيرة فعال، توفت والكل تيتفرج فهاذ السيدة، والحالة 

انتما تتشوفوا كيفاش دايرة، السيدة الوزيرة.

بخير،  األمور  الفقر،  كاينش  ما  مزيانين  احنا  يعني  بأنه  وتنقولو 
للواقع،  رجعوا  داملندوبية  التقارير  لهذه  الوزيرة،  السيدة  ورجعوا، 
رجعوا للمناطق النائية، شوفوا األوضاع داملغاربة كيف دايرة، أنتما 
اآلن باقية لكم 3 أشهر وال 4 أشهر خاصكم تقدموا الحصيلة للمغاربة، 

تقولوا أشنو اللي تدار وأشنو اللي ما تدارش.

ما يمكنش نبقاو نتكلمو باألرقام، وربما في اعتقادنا، ألن احنا عندنا 
رقم دالبنك اإلفريقي، عندنا داملندوبية، إوا إذن هاذ الناس كيكذبوا 
هاذ التقارير غير صحيحة، ها األرقام السيدة الوزيرة، نعرفو غير فين 
هي األرقام الصحيحة، واش ديالك وال ديالنا، وال عالم هللا أشنو واقع 

في هاذ البالد؟

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

للرد على التعقيب، لكم الكلمة السيدة الوزيرة، تفضلي.

السيدة وز أة التضامن واملأرة واألسأة والتنمية اإل7تماعية:

اسمح لي السيد املستشار، طرحت واحد املجموعة من القضايا.

طبعا املواطن املغربي، واملواطنة املغربية عندها حق في مداخيل 
الدولة، في ثروات الدولة.

حول  تقرير  وديال  التشريح  ديال  املسألة  بواحد  كتطالب  اآلن، 
قضية، هذا من حق العائلة، وما يحتاجوش كاع أن مستشار برملاني 

يجي يدافع، ألن هذا حق.

ثاني �سيء، أن الحالة ديال السيدة فتيحة، بالفعل هي واحد الحالة 
اللي احنا اليوم في مغرب اليوم كنتساءلو كيف يمكن أن يقع هذا.

اآلن خصنا تدابير أخرى، أنت طرحتي امللف ديال الفقر، أنا كنتكلم 
لك باألرقام، ألن ما عنديش كيفاش نقنعك، واش نقنعك بالكالم، واش 
باالنطباعات،  نرد عليك  أنا  وأنا حتى  باالنطباعات  تتكلم معايا  أنت 

خاصني نرد عليك باألرقام.

اللي دارت، كتقول  التقرير  )HCP10( انطالقا من  ألن ملي كنلقاو 
احنا ما غاديش ناخدو واحد )dollar( كمرجعية، احنا واحد البالد اللي 

تقدم، وما ابقاش ناخذو هاذ املرجع في تقدير هل هناك فقر وال ال؟

وكتقول خاصنا نقدرو الفقر املطلق ب 2.4 ديال الدوالر ونقدرو 
بـــ 3.6%، هاذ يعني أن احنا ما بقاش عندنا �سي حد اللي  الهشاشة 

كيعاني من الفقر في حدود العتبة ديال 1 دوالر، حتى 2 ديال الدوالر.

إذن هذا واحد التقدم كبير ما خاصناش ننكروه، ولكن هل هذا 
يعني أننا مع عندناش الفقر؟ ما عندناش الهشاشة؟ ال، بدليل أننا 
اليوم كنشجعو املواطنين واملواطنات اللي تيعانيو من هاذ الوضعيات 
يستافدوا من البطاقة ديال "RAMED" ويمشيو يستافدوا من العالج 

املجاني.

كذلك، ندعو هؤالء خصوصا اللي في وضعية اليتم، اللي كاينين 
أرامل عندهم أطفال يتم، يستافدوا من الدعم املباشر.

هاته  أجل  من  لت  ّعِ
ُ
ف صناديق  وعلى  برامج  على  كذلك  كنتكلمو 

الفئة، برنامج "تيسير"، اآلن "صندوق التماسك االجتماعي" اللي هو 
كيستهدف املواطنين بشكل عام اللي في وضعية هشة، ولكن كذلك 
األسر واألشخاص اللي عندهم أطفال وأعضاء في وضعية إعاقة، وفي 

مجاالت متعددة.

الهدر  من  نحدو  باش  والطالبة  الطالب  دور  عندنا  اآلن  طبعا، 
التكافل  كذلك  صندوق  عندنا  البرامج،  من  بمجموعة  وكنتساعدو 
العائلي بالنسبة للمطلقات اللي ما بقاش عندها معيل الرجل، كذلك 
عندنا "صندوق التنمية القروية" وأنتما تتعرفوا اشحال تضخ فيه من 
10 Haut Commissariat au Plan
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األموال من أجل تنمية املناطق القروية.

فهاذ املجهود ما يمكنش تنكرو وتضرب عليه وتجيب لي حاالت، هاذ 
الحاالت احنا متأسفين أنها باقية تتوقع في املغرب ديال اليوم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

الوطني  للتعاون  جهوية  إدارة  إحداث  موضوعه  الثاني  السؤال 
بعاصمة جهة درعة-تافياللت.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 
السؤال.

املستشا  السيد مبا ك 7ميلي:

السيد الأئيس،

السيدة الوز أة،

السيدين الوز أ ن،

األخوات واإلخوان املستشا  ن،

السيدة الوز أة،

اللي  للتراب الوطني إحداث جهة جديدة  التقسيم الجديد  عرف 
هي درعة-تافياللت، هذه الجهة التي تحتاج إلى دعم استثنائي حكومي 
إلرساء الهياكل الجهوية، كما تحتاج إلى دعم مالي استثنائي ألنها جهة 

تعرف نقص شديد.

ومن باب تقريب اإلدارة من املواطن، نسائلكم، السيدة الوزيرة، 
هي  ما  الوطني.  للتعاون  جديدة  جهوية  مندوبية  إحداث  حول 
اإلستراتيجية والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها للنهوض بهذا القطاع 

في هذه الجهة الجديدة؟

شكرا لك.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة وز أة التضامن واملأرة واألسأة والتنمية اإل7تماعية:

السيد املستشا  املحترم،

أوال، البد أن أؤكد على غيرتنا على كل الجهات في املغرب، طبعا، 
والبد من مجهود للنهوض بكل جهات املغرب.

طبعا، أنتما السؤال ديالكم انصب على واحد الجهة بعينها، بغيت 
نساير  الجهوية من جهة، وكذلك  تنزيل ورش  نساير  بأننا  لك  نقول 

التقسيم اإلداري وفق تنزيل الجهوية.

لكي  16 مصلحة خارجية،  عندو  الوطني  التعاون  فاليوم  لذلك، 
يتوائم مع الوضع الحالي ديال التقسيم اإلداري اللي كاين، نحن نشتغل 
اآلن على باش تختزل ل 12 مندوبية منهم الجهة طبعا التي تحدثتم عنها، 

ولي غادي يكون عندها واحد املندوبية بحال باقي الجهات.

إذن الطلب ديالكم إن شاء هللا سوف تكون عنده اإلجابة بإرساء 
هذه املندوبية، هذه من جهة، من جهة ثانية، احنا عندنا واحد التوجه 
ديال ال تمركز اإلداري، اللي بديناه من 2012 كان عندنا مجموعة من 
الخدمات على مستوى الوزارة وعلى مستوى املؤسسات التابعة لها، 
هاذوك الخدمات املمركزة في الرباط، خرجناها منها إحداث 16 وحدة 
من  كيستافدو  إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص  والتوجيه  لالستقبال 
خاللها من املعينات التقنية، وكذلك مجموعة من الخدمات الخاصة 

بهؤالء.

ما تنساوش كذلك أن هاذ التوجه ديالنا خالنا نحدث مجموعة من 
املؤسسات اللي استفدوا منها املواطنين، منها وحدات حماية الطفولة 
اللي تنشئوا فهاذ الفترة هذه، منها 40 مركز متعدد التخصصات لفائدة 
النساء اللي تيستقبلو النساء املعنفات، النساء بدون مأوى، مجموعة 
داخل  ديالها  امللجأ  تتلقى  للنساء  بالنسبة  الصعبة  الوضعيات  من 
2014 و2015 أحدثنا 40 مؤسسة متعددة  هاذ املؤسسات، ما بين 

التخصصات.

ناهيك على اليوم ملي التعاون الوطني ركزنا لو على واحد الوظيفة 
أساسية هي املساعدة االجتماعية، فنحن بصدد إرساء ما يسمى بمراكز 
االجتماعية  املساعدة  ملركز  تتجي  ملي  وطبعا  االجتماعية،  املساعدة 
كيتعطاك واحد التوجيه للخدمات التي يجب أن تستفيد منها، يا إما 

من خالل خدمات املركز أو مراكز أخرى.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

لكم الكلمة أحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية في 
إطار التعقيب.

املستشا  السيد مبا ك 7ميلي:

السيدة الوز أة،

هذا  في  الوزارة  نهجتها  التي  واإلستراتيجية  املبادرات  في  نشك  ال 
العمل االجتماعي التنموي، هذه املقاربة الجديدة التي قامت بها الوزارة 
مشكورة يعني عرفت واحد النقلة نوعية فيما يخص تدبير هذا املجال، 
طبعا بتنزيل القانون الجديد رقم 14.05 رغم النواقص التي تعتري هاذ 

القانون.

تراعوا هذه  أن  الوزيرة، نطلب منكم  السيدة  ولذلك رغم هذا، 
الجهة، وإن كان املقاربة هي مقاربة وطنية، ولكن الجهة ديال درعة–
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فتية  ديال اإلخوان، هذه جهة  تافياللت كما تحدث قبلي مجموعة 
تعرف واحد الخصاص كبير فيما يخص الهياكل الجهوية.

الجهة  لهذه  كبيرة  عناية  تعطي  أن  الوزيرة  السيدة  من  نطلب 
فيما يخص يعني تعيين إدارة عندها قدرات عالية في التدبير، إشراك 
مالي  دعم  توفير  أيضا  املدني،  املجتمع  ديال  الهيئات  من  مجموعة 
استثنائي لهذه اإلدارة، كل هذه املقاربات تنطلبو من السيدة الوزيرة 

باش تكون حاضرة في هاذ التوجه الجديد ديال تدبير هاذ املجال.

العناية أيضا  الوزيرة، تنطلبو منكم  إلى ذلك، السيدة  باإلضافة 
بالشركاء االجتماعيين، خصوصا بالنسبة للجمعيات التي تعتني بهذا 
به،  تنهض  غادي  بوحدها  لوزارة  يمكنش  ما  القطاع  هاذ  القطاع، 
خصوصا في املجال ديال الدعم االجتماعي، خاص نشركو مجموعة من 

الجمعيات املواطنة اللي تتعتني بهاذ املجال االجتماعي.

ولهذا، تنطلبو منكم أيضا القيام بدورات تكوينية لهاذ الجمعيات 
والعناية بها، ومدها بمجموعة من اآلليات والوسائل لتشتغل معكم.

شكرا السيدة الوزيرة.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة السيدة الوزيرة للرد على التعقيب، تفضلي.

السيدة وز أة التضامن واملأرة واألسأة والتنمية اإل7تماعية:

شكأا السيد املستشا .

أوال، أنا كنتفهم قلبك على الجهة ديالك هذا �سيء مشروع.

واحد  فيها  اليوم  الجهة  هاذ  بالفعل  بأنه  لك  نقول  ابغيت  غير 
املجموعة من املبادرات في إطار شراكة تجمعنا مع املجتمع املدني، واحنا 
مستعدين باش تكون شراكة مع الجهة في إطار يعني إرساء مشاريع 
كبرى، ألن مع املجتمع املدني تيشتغلوا معنا مقابل، طبعا، شراكة فيها 
لهاته  وتقوية قدرات  وتدريب  تكوين  وفيها كذلك  مواكبة  وفيها  دعم 
الجمعيات، وباش نقول لك راه كاين اللي تيوصل الدعم ديالو حتى 

ملليون ديال الدرهم، وكاين ما هو أدنى طبعا.

فلذلك، الشراكة راه هي مستمرة في الزمان وفي املكان طبعا، واليوم 
في إطار تنزيل الجهوية احنا مستعدين في إطار شراكة نديرو مشاريع 

كبرى مع الجهة ديالكم.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة الوز أة.

وأشكركم على املساهمة في هذه الجلسة الدستورية.

ننتقل إلى السؤال األول املوجه إلى السيد الوزير املنتدب لدى وزير 

التجهيز والنقل واللوجستيك، املكلف بالنقل، وموضوعه إحداث خط 
جوي إضافي بين املغرب والجزائر.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لبسط 
السؤال، تفضل السيد املستشار.

املستشا  السيد عبد الصمد مأ مي:

شكأا السيد الأئيس.

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيدين الوز أ ن،

السيدة الوز أة،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

السيد الوز أ،

أمام الحاجة امللحة للتواصل وتبادل الزيارات العائلية للمواطنين، 
والسيما ساكنة الجهة الشرقية مع أقاربهم بالجمهورية الجزائرية في 
ظل إغالق الحدود البرية، ونظرا القتصار الخطوط الجوية املوجودة 
حاليا على الربط بين مدينتي الدار البيضاء والجزائر العاصمة ووهران، 
وهو ما يمثل صعوبة بالغة لساكنة هذه الجهة في التواصل والتنقل بين 

البلدين بسبب التكاليف املالية أوال، وثانيا بسبب بعد وسائل التنقل.

السيد الوز أ،

نسائلكم:

ما هي اإلجراءات التي يمكن أن تتخذوها إلضافة خط جوي يربط 
بين مدينة وجدة وأقرب مدينة في املنطقة الغربية من الجزائر مدينة 

وهران، للمساعدة في تسهيل التواصل بين العائالت في البلدين؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد عز ز  باح، وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

رشكأ السيد املستشا  املحترم على طأح هذا السؤال.

احنا كنتمناو وما�سي فقط غير األجواء، كنتماو حتى الحدود البرية 
أن تكون مفتوحة، ألنه كاين مصلحة الشعبين والبلدين، كنتمناو أنه 
الخالفات السياسية �سيء والتبادل العائلي والتواصل العائلي والتبادل 
التجاري واالقتصادي، يعني نتمناو أن هاذ ال�سي يكون يعالج بطريقة 
تنموية، ويبقى حتى إلى كان خالف سيا�سي يبقى الخالف السيا�سي، احنا 

كنتمناو.

عندنا اآلن 7 ديال املمرات ما بينا وبين اإلخوان، ألن كاين اتفاق، 
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كتعرف العالقة مع أي دولة كيكون ما يسمى باالتفاق بين دولتين اللي 
كيحدد عدد الرحالت، عندنا اآلن 14 رحلة، 7 رحلة ذهابا وإيابا لكل 

يوم.

وفعال كان هذا املطلب نظرا لإلشكاالت اللي تكلمتوا عليها، واآلن راه 
كاين مفاوضات مع الطرف الجزائري باش يمكن لنا إن شاء هللا نربطو 
وجدة مع وهران، احنا جالسين كنتحارو، نتمناو، يبدو أن عندهم قبول 

مبدئي، عندنا قبول مبدئي، يمكن الترتيبات إن شاء هللا.

وإن كنت أنا رأيي يمكن لنا نوصلو إلى األجواء املفتوحة بيننا وبين 
الجزائر، ألن الطلب متزايد من جهتنا و من جهتهم، أنه ما يسمى بأنه ما 
نحددوش العدد ديال الرحالت، احنا كنتمناو حتى فتح الحدود، حتى 

إذا تأخر البري على األقل الجوي ما يكونش فيه.

فاحنا كنتمناو، ما�سي غير معهم، مع واحد العدد ديال الدول، ربما 
اإلخوان يعرفوا في أقل من 10 سنوات تضاعفت عدد الرحالت مع 
العالم بحوالي 3 ديال املرات ومع الدول اإلفريقية بشكل كبير جدا، واآلن 
راكم كما تتابعون مشينا لشرق إفريقيا اللي ما كانتش، مشينا للتشاد، 
اإلثيوبية،  الجو  كندرسو  واآلن  للسودان،  نمشيو  وغادي  نيروبي، 
كيتطور،  دوليا  الجوي  النقل  اآلن  هلل  الحمد  معهم،  كنتفاوضو 
والجزائر كنعتقدها أولوية بالنسبة إلينا نظرا لهذه العالقات التاريخية 

والعالقات بين العائالت، بل حتى العالقات التجارية بين البلدين.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستشا  السيد عبد الصمد مأ مي:

شكأا السيد الوز أ.

بطبيعة الحال هذه الزيارات ال تقل أهمية وشأنا عن تلك التي تقام 
بين مخيمات تندوف واألقاليم الجنوبية في إطار صلة الرحم، وهذا 
مبشر مهم جدا، سمعناه منكم السيد الوزير وتسمعه اآلن ساكنة، 
ليس فقط األقاليم .. أو املنطقة الشرقية في املغرب، ولكن حتى املنطقة 

الغربية في الجزائر التي تعج باملواطنين املغاربة.

وبطبيعة الحال، نحن نتمنى أن تكون هذه األمور فوق الخالفات 
السياسية التي تقوم على مستويات أخرى، ونثمن هذا املجهود الذي 
تقومون به، ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذا الخط، ألنه 
فعال، بطبيعة الحال، إذا كانت إجراءات على مستوى الحدود البرية 
لها خلفياتها، ولكن على املستوى الجوي مسافة زمنية لنصف ساعة 

ستعني الكثير بالنسبة لهذه العائالت.

شكرا لكم مجددا السيد الوزير.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا ـ

الرد على التعقيب السيد الوزير.

السيد وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

هذه أيضا فرصة باغي نقول للسيدات والسادة املستشارين أنه 
احنا في الدراسات اللي قمنا بها بمناسبة واحد العدد ديال الدراسات 
اللي خالتنا اآلن عندنا تصور من هنا ل 20 سنة فيما يتعلق بالطيران 

املدني.

هذه الحكومة أنهت البرامج التي وجدتها وأعدت برامج ل 20 سنة 
املقبلة في كافة املجاالت، كاين املياه، كاين الطاقة، إلى غير ذلك، في 
الشبكة الطرقية، في الشبكة السككية، في شبكة النقل الجوي، في 
الجانب البحري واملينائي، في املجال اللوجيستيكي اللي غادي يخلي إن 

شاء هللا آفاق مستقبلية بالنسبة للبالد ديالنا.

احنا كنتصورو بأنه في النقل الجوي غادي يضاعف، عندنا اآلن 
كيدخلو 18 مليون، كنقدرو 2035 غادي نوصلو لحوالي 75 مليون، 
ولذلك اآلن كاين حتى عمل على مستوى تطوير املوانئ وتقوية الشركة 
مع  عندنا  مقتنعين  واحنا  دولة،  من  أكثر  مع  األجواء  وفتح  الوطنية 
الجزائر راه ما�سي فقط غير هاذ ال�سي، ربما مع الجزائر لو كان لقاو �سي 
صيغة للشركتين يكونو رابحين، ألن هذا هو التصور، ألن هما عندهم 
شركة واحنا عندنا شركة، راه كنعتقد أكثر من مدينة مع أكثر من مدينة 

في املغرب يمكن لنا نربطوهم.

اآلن بدينا بقضية املفاوضات، نتمناو أنها تعطي إن شاء هللا نتائج، 
بل حتى مع السنغال وهذه بشرى لإلخوان، أننا كنتفاوضو اآلن ما بين 
دكار وما بين فاس، ألن هذا كان مطلب من جهتهم ومطلب من جهتنا، 

ألن هم فاس بالنسبة إليهم يعني وجهة ضرورية وأساسية.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

نمر اآلن إلى السؤال الثاني واألخير موضوعه الخط السككي بين 
مراكش وأكادير واألقاليم الصحراوية، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

تفضلي السيدة املستشارة.

املستشا ة السيدة  7اء الكساب:

السيد الأئيس،

السيدة الوز أة،

السيدين الوز أ ن،
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السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

يلعب النقل السككي دورا هاما في االقتصاد الوطني ويعتبر أحد 
وأكثرها  للبضائع  وبالنسبة  للمسافرين  بالنسبة  النقل  وسائل  أهم 

أمنا وحفاظا على البيئة.

وعلى  األقاليم،  من  مجموعة  هناك  أن  نالحظ  لألسف  ولكن 
رأسها األقاليم الجنوبية محرومة وضمنها الصحراء، بطبيعة الحال، 
املغربية محرومة من هذه الخدمة العمومية، وقد يعني سمعنا من 
قبل منذ سنوات عن النقل السككي ملدينة أكادير، ولكن لألسف هذا 

مشروع لم ير النور بعد.

النور  سيرى  املشروع  هاذ  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذا، 
أم ال؟ وهل األقاليم الجنوبية واألقاليم األخرى املحرومة من هذه 

الخدمة العمومية، أليس لها الحق في هذه الخدمة العمومية؟

وشكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيدة املستشا ة.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ التجهيز والنق5 واللو7يستيك:

املستشا ة املحترمة،

بالعكس، لها الحق يعني أبدأ بهذه، ألنه الحق في التنقل، بطبيعة 
لها  مرحلة  وكل  جيل  كل  الحال  وبطبيعة  الوسيلة،  توفير  الحال، 

وسيلتها.

أنا تتعرفوا بأنه 2015-2016 أنهينا ما يسمى باملخطط السككي 
لحجم االستثمارات، اآلن في هاذ الخمس سنوات ما بين القطار السريع 
وتأهيل الشبكة، تثنية في اتجاه مراكش، تثنية في اتجاه القنيطرة، 
الكهربا، 33 مليار ديال الدرهم، 33 مليار ديال الدرهم استثمارات في 

الشبكة السككية.

طبعا، املستقبل غادي نمشيو لألقاليم والجهات اللي ما واصالش 
لها السكة، ولذلك كاين اآلن الدراسة في اتجاه نكملوا لبني مالل، ألن 
واصلين حد النواحي ديال خريبكة، واد زم، غادي نمشيو كاين دراسة.

واآلن كاين دراسة باش نمشيو للجنوب، وجاللة امللك كان خطابه 
واضح في ذكرى األربعين للمسيرة الخضراء بأنه السكك الحديدية، 
باإلضافة للطريق سنذهب جنوبا، طبعا املقطع اللي عندو أولوية اآلن 

هو مقطع مراكش، يعني مراكش–أكادير.

األهمية ديال هاذ ال�سي، بطبيعة الحال، كاين طلب أنه أكادير 
مركز اقتصادي وسياحي، مراكش مركز سياحي، الدار البيضاء مركز 
على  يأثر  غادي  أكيد  داملراكز  ثالثة  بين  الربط  واقتصادي،  سياحي 

معدل النمو.

ملا تنفكرو في الشبكة السككية ما تنفكروش فقط في السفر ديال 
املواطنين، يعني املسافرين، تناخذو بعين االعتبار نقل البضائع، واآلن 
حتى هاذ )COP21( هاذ ال�سي ديال البيئة، اآلن التوجه العالمي هو 
تشجيع ما يسمى بالتنقالت الصديقة للبيئة، من خالل اآلن سيارات 

وشاحنات اللي هي، ولكن أيضا تشجيع النقل السككي.

نحجزو  أخرى  مرة  باش  بها  تنقومو  احنا  راه  الدراسات  اآلن 
)couloir(، يعني حتى في اتجاه أق�سى.

للشبكة  بالنسبة  الدراسات  هذه  سننهي  لكم  نقول  ليا  ويمكن 
الجديدة في املغرب في أفق أيضا 20 سنة املقبلة، ولكن األولوية كما 
قلت لكم، هذا مقطع له أولويته وخطاب جاللة امللك كان واضح في 

هذا املجال.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

السيد املستشار لكم كلمة في إطار التعقيب.

املستشا  السيد عبد الحق حيسان:

شكأا السيد الأئيس.

السيدان الوز أان املحترمان،

السيدة الوز أة املحترمة،

السادة والسيدات املستشا  ن املحترمين واملحترمات،

في الحقيقة أنا أستغرب أن أسمع من السيد الوزير على أنه احنا 
.)couloir( يااله غادي نديرو الدراسات وسنحجز املسار وال

فالسيد املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية صرح في 
�سي ندوة صحفية، وقال بأنه الدراسات موجودة وخاصو ينطلق، في 
2015 قالها ال�سي ربيع لخليع املدير  الندوة الصحفية ديال يوليوز 

العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

والخطاب ديال جاللة امللك محمد السادس في العيون، قال بأنه 
هاذ الربط ديال األقاليم الجنوبية بالسكك الحديدية عندو أولوية، 
اآلن ما عرفناش واش هاذ الدراسات كاينة؟ واش هاذ املشروع غيخرج 
لحيز الوجود وال من هنا 20 سنة؟ ألنه ال يعقل أن يتم ربط املناطق 
ديال الشمال بـــــ )TGV11( بالقطار الفائق السرعة وتبقى مناطق بحال 
وتنغير  ورزازات  اتجاه  في  الثاني  والخط  وأكادير  الجنوبية  األقاليم 
والراشيدية يبقى ما كاينش، أوال غير بحال ذاك الطرف ديال طنجة، 

تطوان، ما يكونش، أو ال بني مالل، خريبكة ما يكونش.

فال يعقل أنه يبقى يتم التعامل مع املناطق ديال املغرب بهاذ التمييز 

11 Train à Grande Vitesse
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ما بين املناطق، ألنه حتى اإلدماج املجالي ديال األقاليم الجنوبية، راه 

مهم جدا ربطه بالسكك الحديدية، ما كنفهموش كيف يتبذل جهود 

كبيرة، في أنه الوحدة الترابية، ولكن غير هذاك الربط السككي مع 

األقاليم الصحراوية ما يكونش وما تعطاهش أولوية، علما أنه غادي 

يدير التنمية االقتصادية، كيف ما قلتو نقل البضائع وتنمية السياحة، 

وإن كان راه كاين عندنا تفاوت في هاذ املسألة هذا، راه كنقولو باغيين 

ننميو السياحة، ولكن كنلقاو بعض الفضائح اللي غريبة، كيف أن 

شركة إيطالية تغادر فندق في مدينة أكادير، فندق )Valtur(، وتزيد 

وحتى �سي حد ما يحاسبها، على مستوى...

شكرا السيد الرئيس

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد املستشا .

السيد الوزير لكم الحق في الرد على التعقيب.

السيد وز أ النق5 والتجهيز واللو7يستيك:

كنقدر، بطبيعة الحال، ألن هذا هو دور ديال ممثلي األمة، ما�سي 

تمييز، أنا كنتمنى األمر يؤخذ...

هي ملي غادي تبغي تقاد واحد البالد كتدير األولويات، هي قضية 

برمجة.

اآلن سالينا هاذ 2000 كيلومتر وال في الطريق السيارة 1800، اآلن 

الحمد هلل غادي ندوزو ملناطق أخرى، هي قضية برمجة وفق أولويات، 

كما قلت لك تحدد استراتجيا.

"مرحلة  امللك واضحا،  الجنوب، جاء خطاب جاللة  اآلن مرحلة 

الجنوب"، الجنوب اآلن تداروا فيه موانئ: امليناء ديال الداخلة، تطوير 

ميناء العيون، امليناء ديال طرفاية، امليناء ديال بوجدور، استثمارات 
ضخمة، الطريق اللي أعطاه جاللة امللك، النقل الجوي اللي أنقصنا 
الكلفة ديالو الداخلي على األقل بــــــ 50%، جا الوقت باش نتكلمو على 

النقل السككي.

السكة  ديال  كيلومتر  الكريم،  أخي  راه  الدراسات،  نقول  فلما 
الحديدية كتحتاج إلى دراسة ديال سنوات، ففيها الدراسة ديال املسار، 
ديال  العدد  واحد  فيها  املالية،  الدراسة  فيها  التقنية،  الدراسة  فيها 
الدراسات، قبل ما تبدا كتحفر، فكانت دارت دراسات سابقة بناء على 
الطريق الكالسيكي بمعنى 160 كيلومتر، اليوم تبين بأننا غننطلقو إلى 
طريق سريع ديال 220 كيلومتر، ما غنديروش 160، فحينا الدراسات، 
ألن كلما زدتي في السرعة نوعية البنية التحتية كيخصك تغيرها، فاآلن 
هاذي هي الدراسات اللي كنقوم بها، واللي بطبيعة الحال غادي يتطرح 

في البرنامج إن شاء هللا.

اللي كنقول لكم، الدراسات اللي كنقومو بها فيها القطار السريع 
220 - 260 حتى 320 باش نكملوها، فيها تأهيل الشبكة املوجودة اآلن 

باش الكهربة بحال اللي غتربحنا، وفيها...

اسمح لي غير نزيد هاذي فرصة، إلى ابغيتو نجيو للجان نعرضو 
عليكم ما يسمى بالقطار الجهوي، ما يمكنش مراكش ما يكونش عندها 
قطار جهوي، الرباط - الدار البيضاء ما يكونش قطار جهوي، مكناس – 
فاس، هاذو هما الدراسات اللي فيها ما هو متقدم وفيها ما هو جديد إن 

شاء هللا لألجيال املقبلة.

السيد  ئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وأشكركم على املساهمة،وأشكر الجميع على 
مساهمتهم.

و فعت الجلسة.
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محضأ الجلسة التاسعة والثالثين

التا  خ: الثالثاء 11 رجب 1437 )19 أبريل 2016(.

الأئاسة: املستشار السيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس 
مجلس املستشارين.

التوقيت: أربع عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة السابعة ودقيقة مساء.

7دول األعمال: الدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:

              - مشروع قانون 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛

              - مشروع رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

املستشا  السيد حميد كوسكوس،  ئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على رشأف املأسلين.

رعلن عن افتتاح الجلسة التشأيعية.

السيد الوز أ،

السيدات والسادة املستشا ون،

يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على:

أوال: مشروع قانون 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، واملحال على 
املجلس من مجلس النواب؛

ثانيا: مشروع رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، واملحال على 
املجلس من مجلس النواب.

وللتذكير فقط، فقد تم االتفاق خالل ندوة الرؤساء، صبيحة هذا 
اليوم، من أجل تقديم ومناقشة املشروعين معا.

فأعطي الكلمة في البداية للحكومة، للسيد وزير الصحة، لتقديم 
مشروعي القانونين دفعة واحدة، تفضل السيد الوزير.

السيد الحسين الود ي، وز أ الصحة:

شكأا السيد الأئيس املحترم.

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

أوال، لي عظيم الشرف كي أعرض على أنظاركم مشروع قانون رقم 
43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، ومشروع قانون رقم 44.13 يتعلق 
بمزاولة مهنة القابلة، هذين املشروعين اللذين تمت دراستهما من طرف 
لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية التابعة ملجلسكم املوقر، 

والتي وافقت عليهما باإلجماع.

فغادي نكون جد مختصر، أسباب النزول ديال هاذ املشروع:

أوال، املستشارات واملستشارون املحترمون، أن املهن الشبه الطبية 

في املغرب حوالي 22 مهنة اللي كتمارس إلى حدود اليوم، ولكن غير 
مؤطرة قانونيا إال 3 ديال املهن، كاين النظاراتيون اللي القانون ديالهم 
مؤطرين  اللي  واملمرضين  القابالت  وكاين   ،1954 ديال  شريف  ظهير 

بواحد القانون ديال الظهير الشريف ديال 1960.

وهاذ 3 ديال القوانين فيهم 3 وال 4 ديال املواد فقط، يعني ما كاين 
حتى �سي تأطير، إلى باش نذكر مثال في القابالت واملمرضات واملمرضين 
العقاقيريين وعلى  اللي تيدوي على  الظهير الشريف  في واحد  داخلين 
أطباء األسنان وعلى الصيادلة وعلى األطباء إلى آخره، فهاذ القوانين 

قديمة ومتجاوزة.

املشكل املطروح اعالش أسباب النزول؟ ألن في الوزارة منذ سنين، 
منذ سنين بدات هاذ املهن الشبه الطبية، تيجي واحد تيبغي يحل محلو 
على برا خاص، تنتحرجو احنا تنرخصو ليه، ما كاين حتى �سي سند 
قانوني، معنى هاذ ال�سي اللي تتسمعوا )Orthoptiste(. يعني تنعطيهم 
الترخيص وهاذي كاينة، أن منذ سنين واحنا تنعطيو الترخيص وليني ما 

عندها حتى �سي سند قانوني.

وهاذ  واملمرضين  املمرضات  جميع  به  تيناديو  الوقت–وهاذو  جا 
املهن كلها–باش غادي نوضعو قوانين، فبدات نقاشات ونقاشات مع 
باش نقولها، أوال، قبل ما نبدا في التفاصيل، أنه هاذ القوانين توضعت 
بطريقة تشاركية، كاينين جمعيات اللي استقبلتهم أنا 2 و3 ديال املرات، 
مرة.. كاين اللي باقي ربما استقبلتهم ما تنعرفهومش بكل صراحة، ألن 
فوقاش ما جا قانون من هاذ النوع تيكونوا 2، 3، 4 ديال الجمعيات 
تيديروا جمعية،   7 تيمشيوا  القانون  واحد  تتخرجوا  غير  معروفين، 
ولهذا استقبلتينا، وليني احنا حسن النية كاينة، واخا القانون راه في 
طور الدراسة، زعما فوقاش ما جا �سي واحد تنستقبلو بكل صراحة، 

يفيدنا ويدافع على املشاريع ديالو.

بعد  القوانين؟  هاذ  من  نديرو  بغينا  اشنو  عالش..  هو..  فأشنو 
نقاشات ونقاشات منذ سنتين مشينا في اتجاه غنديرو 4 ديال القوانين، 
ألن إلى مشينا كل مهنة شبه طبية نديرو لها قانون نصدقو في 22 قانون، 

هاذ ال�سي باتفاق مع الناس اللي كان معهم النقاش.

ديال  قانون  واملمرضين،  املمرضات  ديال  قانون  غنديرو  قلنا 
 )les kinésithérapeutes( قانون ديال ،)les sages femmes( القابالت
 les techniciens( التأهيل وإعادة التأهيل وقانون ديال املناولين، يعني
en général(، هاذو هما 4 ديال القوانين اللي اتفقنا عليهم بعد األخذ 
والرد، ألن كل مهنة شبه طبية وداخل في املهنة الشبه طبية غنعطيكم 
غير مثل، مثل املمرضون، تيجي ممرض ديال )diabète( تيقول أنا عندي 
يمكنش،  ما  يعني  بغا،   )Neurochirurgie( ديال  )spécifié(، ممرض 
)sinon( غادي يمشيوا 22 ضربها في 10، 20 غنصدقو في قوانين إلى 
آخره، فهذا باش مشينا اتفقنا على هاذ 4 ديال القوانين، وهاذ 2 اللي 

تنقدم أمامكم.



عدد162 - 217رجب1437 )225أبريل20162( الجريدة الرسمية للبرملان578   

غير نوضعكم في الصورة، أشنو هما املرتكزات ديال هاذ القانون؟

جينا، أوال، قلنا باش نحيدو علينا هاذ املشاكل بين القطاع الخاص 
والقطاع العام، فين ما كانت �سي مباراة ما كاينش تكافؤ الفرص، ها 
أصحاب )le privé( تيديروا غير عامين، تيبقى القيل والقال. قلنا دابا 
وزارة الصحة مشت في اتجاه )LMD1( )اإلجازة، املاستر، الدكتوراه( 

باك زائد 3، باك زائد 5 زائد 8 ها النقطة األولى.

يعني منين غيخرج هاذ القانون غناخذو واحد املدة انتقالية، جميع 
 le(ال في القطاع العمومي وال في القطاع الخاص خاصو يدخل في هاذ
moule( ، ما يمكنش واحد يبقى يقري 3 سنين، واحد يبقى يقري عامين، 
وتيوقع لنا املشاكل في املباريات. ولكن هاذي النقطة األولى مهمة جدا، 
les2( واملدرسة  ISPITS3( القدام واللي رجعوا ) les IFCS2( وجعلنا من
الوطنية للصحة رجعنا منهم منذ سنة دابا، يعني معاهد التعليم العالي 
الغير التابعة للجامعات، يعني )un2infirmier( غدا يقرا )bac+8( يكون 
)professeur(، يكون.)docteur en sciences de la santé( امشينا في 
هذا االتجاه، ولكن بشرط باش نحافظو على املكتسبات، ألن املشكل 
اللي تيتطرح لنا كاين �سي وحدين اللي اقراو عامين، �سي وحدين اقراو 
 )BAC+3( 3 سنين في القطاع الخاص، قلنا مادام غنمشيو في اتجاه
اإلجازة، وقلنا بأن عندو الحق يكرر سنة، إلى قرا 3 سنين وعندو الحق 

هي 4 سنين، يعني املرحلة االنتقالية غنمشيو فيها 4 سنين.

ما معنى هذا؟ نهار اللي يخرج القانون، اللي كان بنهار قبل في املدرسة 
مثال خاصة قرا، غادي نعطيوه ذاك 4 سنين، نحافظو ليه على الحقوق 
ديالو واملكتسبات ديالو باش ما نضيعوهش، ألن هو ما دار والو، جا 
دخل في واحد أسميتو، وليني ملي غتقا�سى ذاك أسميتو كل�سي غيتقاد 
ال في القطاع الخاص وال في القطاع العام …، باش املباريات غتجي سهلة، 

باش تكافؤ الفرص، باش حتى واحد ما يبقى..

)Donc( هاذي هي الفكرة كلها ديال هاذ 4 ديال القوانين، واللي 
تنقدمها أمامكم اآلن اليوم.

التعريف  فيها؟  أشنو  القوانين  هاذ  أشنو..  الجوج  القوانين  هاذ 
ومجال التدخل في القطاعين العام والخاص، التعريف ديال املهنة، ال 
بالنسبة للممرضين، أشنو هي القابلة؟ أشنو هي املمرضة؟ أشنو خاصها 

تدير؟ أشنو ما خاصهاش تدير؟

النقطة الثانية اللي جا بها هاذ القانونين وهما:

اللي  املهنية"  لألعمال  العام  "املصنف  املهنية  األعمال  تحديد 
 ،C" consultation" كتعرفوا الطبيب ملي تيدير خدمة صحية تيدير إما

،)la2nomenclature2générale2des2actes2médicaux(يعني عنــــــــــــــــــــــــــــــدو

1 Licence, Master, Doctorat
2 Institut de Formation aux Carrières de Santé
3Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Tech-
 niques de Santé

)or2les2infirmiers( تيخدموا، تيخدموا خدمة كبيرة بزاف ما عندهمش 
هاذ املصنف ديال األعمال املهنية.

 la consultation دابا فهاذ القانون جا ملي تيكتب الطبيب بغا يدير
ديالو، املمرض حتى هو يعترف به )la valeur ajoutée( ديالو املصنف 

.)la2nomenclature2des2infirmiers2et2des2sages2femmes( العام

جا كذلك تحديد أشكال املزاولة، خاصة في القطاع الخاص، إما 
بصفة حرة بوحدو، إما غيدير عيادة حرة أو في إطار االشتراك، 2 ديال 
 )la sage femme( الفراملية بغاوا يتجمعوا بيناتهم يديروا عيادة وال
 un cabinet de( دار الوالة وال )une maison de naissance( بوحدها وال

sage femme(، يعني غتختار هاذ ال�سي كل�سي.

كاين كذلك هاذ القوانين جات لتحديد شروط مزاولة مهنة التمريض 
وال القابلة، بالنسبة للمهنيين املغاربة عندهم األوراق ديالهم شنو خاصهم 
يدفعوا، و بالنسبة للناس األجانب وشروط النيابة، إلى بغا ينوب عليه �سي 

واحد أشنو هما الشروط؟

 les( جــــا تحديـــد شروط التفتــيش، ألن التفتيــش ديال املعاييــر ديــــــــــــال
cabinets( وهاذ ال�سي اللي غيانصطاليوه، و جينا بهاذ القوانين ب 4، 
قلنا كل ملي غندويو على القابالت غادي يبداوا بواحد الجمعية وطنية 
للقابالت، املمرضين الجمعية الوطنية للممرضات واملمرضين، على ما 

نصاوبو هاذ الجمعيات ديال املهن الشبه طبية.

أخيرا، إن شاء هللا، بغينا نوصلو للهيأة الوطنية للمهن الشبه الطبية 
وال املمرضات واملمرضون، القابالت غنشوفو معكم ومع اإلخوان البرملانيين 

ومعكم املستشارين.

فتلكم الخطوط العريضة ديال هاذ 2 القوانين اللي تشرفت باش 
التعديالت مشكورين  وبعض  الرضا  ننالوا  كيفاش  أمامكم،  نقدمهم 
اللي بذلوا فيه ال�سي الكثير، فأنا تنتمنى أنه حتى أنتما تقبلو هاذ 2 ديال 

القوانين، إن شاء هللا.

شكرا.

السيد  ئيس الجلسة:

شكأا السيد الوز أ.

واالجتماعية  الثقافية  والشؤون  التعليم  لجنة  ملقرر  اآلن  الكلمة 
لتقديم تقرير اللجنة، وزع التقرير.

نمر نفتحو باب باملناقشة اآلن حول املشروعين معا.

فللتذكير كذلك، فتم االتفاق على توزيع التوقيت الزمني خالل إحتماع 
للفريق االستقاللي  بالكلمة  اليوم، فنبداو  ندوة الرؤساء صبيحة هذا 
للوحدة والتعادلية، إلى ما ابغيتوش تديروا.. اعطيوه لنا كتابة، ما كاين 

مشكل.

نفس ال�سيء بالنسبة لإلخوان في فريق األصالة واملعاصرة، سوف يقدم 
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مكتوب، مزيان. فريق العدالة والتنمية، الفريق الحركي، فريق التجمع 
الوطني لألحرار، فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، الفريق االشتراكي، 
فريق االتحاد املغرب للشغل، الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، 
ربما ما كاينش اإلخوان ديال الفرق، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 

للشغل، كاين، مجموعة العمل التقدمي، شكرا.

اآلن نمر للمرحلة املوالية بعد تقديم التقارير في إطار املناقشة، نمر إلى 
التصويت.

غير بخصوص التصويت سوف نقوم بالتصويت على كل مشروع على 
حدة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي.

وأبدأ بمواد املشروع رقم 43.13 الذي يتعلق بمزاولة مهنة أو مهن 
التمريض كما عدلته اللجنة.

املادة األولى:

املوافقون: كاين هناك إجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2: نفس ال�سيء.

املادة 3، املادة 4، املادة 5، املادة 6: اإلجماع.

املادة 7: نفس العدد.

املادة 8، املادة 9، املادة 10، املادة 11، املادة 12، املادة 13، املادة 14، 
املادة 15، املادة 16: نفس العدد.

املادة 17 كما عدلتها اللجنة.

املادة 18، املادة 19، املادة 20 كما عدلتها اللجنة، املادة 21، املادة 22 كما 
عدلتها اللجنة، املادة 23: نفس العدد.

املادة 24، املادة 25، املادة 26، املادة 27، املادة 28:

املوافقون: باإلجماع؛

املعارضون واملمتنعون: ال أحد.

املادة 29، املادة 30، املادة 31، املادة 32، املادة 33، املادة 34، املادة 35: 
نفس العدد.

املادة 36، املادة 37، املادة 38، املادة 39، املادة 40: نفس العدد.

املادة 41، املادة 42، املادة 43: دائما باإلجماع.

املادة 44، املادة 45، املادة 46، املادة 47، املادة 48، املادة 49، املادة 50، 
املادة 51، املادة 52، املادة 53، املادة 54، املادة 55 كما عدلتها اللجنة، 

املادة 56:

املوافقون: باإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: باإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال احد.

إذن، وافق مجلس املستشا  ن على مشأوع قانون  قم 43.13 
يتعلق بمزالة مهن التمأ ض.

ونمر اآلن للتصويت على مواد مشروع القانون رقم 44.13 يتعلق 
بمزاولة مهنة القبالة.

املادة األولى:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2، املادة 3، املادة 4 كما عدلتها اللجنة، املادة 5، املادة 6، املادة 
7، املادة 8، املادة 9، املادة 10، املادة 11، املادة 12، املادة 13، املادة 14، 

املادة 15، املادة 16: نفس العدد وباإلجماع.

املادة 17، املادة 18، املادة 19، املادة 20، املادة 21، املادة 22، املادة 
23، املادة 24، املادة 25: نفس العدد.

املادة 26، املادة 27، املادة 28، املادة 29، املادة 30، املادة 31: نفس 
العدد.

املوافقون: باإلجماع؛

املعارضون واملمتنعون: ال أحد.

املادة 32، املادة 33، املادة 34، املادة 35، املادة 36، املادة 37، املادة 
38، املادة 39، املادة 40، املادة 41، املادة 42، املادة 43، املادة 44، املادة 
45 كما عدلتها اللجنة، املادة 46، املادة 47، املادة 48، املادة 49، املادة 

50، املادة 51، املادة 52، املادة 53، وأخيرا املادة 54 كما عدلتها اللجنة.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: باإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن، وافق مجلس املستشا  ن على مشأوع قانون  قم 44.13 
يتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

شكرا السيد الوزير، وأشكر السادة املستشارين.
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و فعت الجلسة.

امللحق: املداخالت املكتوبة املسلمة لرئاسة الجلسة

I. مشأوع قانون 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمأ ض

 . مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السادة الوز اء،

إخواني املستشا  ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة 
مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، ويشكل ذلك 
فرصة لنا في فريق األصالة واملعاصرة لتوضيح وجهة نظرنا حول هذا 
املشروع الهام، والذي ال محالة سيجيب على العديد من اإلشكاالت 
واختصاصاتها  ومكوناتها  أنواعها  وتحديد  التمريض  ملهن  التنظيمية 
وأشكال وشروط وأماكن املزاولة وطبيعة العقوبات والجزاءات املترتبة 

على مخالفة مقتضيات هذا القانون، وتهم كل من :

- ممرض متعدد االختصاصات؛

- وممرض في األمراض العقلية؛

- ممرض في أمراض الشيخوخة؛

- ممرض في التخدير واإلنعاش،

- ممرض في العالجات االستعجالية والعناية املركزة،

- ممرض في األمراض املزمنة؛

- ممرض في أمراض األطفال واملواليد والخدج؛

وذالك ملا تحظى به هذه االختصاصات من أهمية بالغة.

السيد الأئيس،

ال بد من التأكيد على األهمية الكبرى التي تحظى بهامهن التمريض، 
باعتبارها دعامة أساسية للنهوض بقطاع الصحة ببالدنا منذ عقود من 
الزمن كمهن ضرورية و ناجعة في سبيل االرتقاء بقطاع الصحة ببالدنا 
على  يحتم  والذي  القطاع،  هذا  يعرفه  الذي  املهول  الخصاص  رغم 
الحكومة أن تنفتح وتنكب بالجدية املطلوبة إلى جانب مهن التمريض 
على كل االختصاصات الطبية األخرى لتستجيب النتظارات املواطنين 

واملهنيين على حد سواء.

لقد كنا ننتظر في فريق األصالة واملعاصرة أن يتم اإلسراع من طرف 
الحكومة بإخراج العديد من النصوص التشريعية املتعلقة باملهن الشبه 
الطبية، نظرا ألهميتها والحاجة املاسة إليها، بالقدر الذي اهتمت فيه 

بقطاعات أخرى، وذالك لتجويد العرض الصحي املقدم للمواطنين.

لقد بدا واضحا التأخر الكبير في فتح هذا الورش الهام، بل إن الوتيرة 
التي يعرفها هذا املجال تبقى بطيئة جدا وال تساير حجم االنتظارات التي 
يراهن عليها املهنيون واملواطنون على السواء لتطوير الخدمة املقدمة 

في هذا املجال.

السيد الأئيس،

بالرجوع ملقتضيات املشروع الذي بين أيدينا، يتبين أنه جاء من 
الفراغ  ملء  أجل  من  التمريض  مهن  ينظم  قانوني  إطار  وضع  أجل 
القانوني الحاصل في هذا املجال الحيوي، والذي يعتبر إحدى الدعامات 

األساسية في قطاع الصحة بشكل عام.

التي  املالحظات  من  وبالرغم  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  إننا 
أبديناها، ننتظر من هذا املشروع قانون أن يساهم بالشكل املطلوب 
في اإلجابة على مختلف اإلشكاالت املرتبطة بتطوير هذا املجال الحيوي 
والذي يحظى بأهمية صحية واجتماعية كبرى، وذالك لتجويد العرض 
الصحي وضمان األمن الصحي ببالدنا سواء بالقطاع العام أو الخاص، 
خاصة وأنه جاء بمقتضيات على درجة كبيرة من األهمية من قبيل وضع 
وتحديد  التمريض  مهن  التنظيمية  باإلشكاالت  املتعلقة  املقتضيات 
أنواعها ومكوناتها واختصاصاتها وأشكال وشروط وأماكن املزاولة إما 
بالقطاع العام أو الخاص وطبيعة العقوبات والجزاءات املترتبة على 

مخالفة مقتضيات هذا القانون باإلضافة إلى النظام التمثيلي.

وانطالقا من مضامين هذا املشروع الذي يستهدف احترام مبادئ 
النزاهة وأخالقيات املهنة وكتمان السر املنهي، ويتيح للممرضين الحق 
وطنية  مهنية  جمعية  لواء  تحت  االنضواء  خالل  من  التنظيم  في 
تخضع ألحكام ظهير 15 نوفمبر 1958 الخاص بتنظيم الحق في تأسيس 
الجمعيات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية، فإننا في فريق األصالة 
واملعاصرة، وبناء على أهمية هذا املشروع قانون والدور املنتظر منه في 
املتزايدة،  التمريض واالستجابة للحاجيات  سياق إعادة تنظيم مهن 
وتأكيدا منا على التفاعل البناء واإليجابي حيال كل املبادرات التشريعية 
الرامية إلى تطوير وتجويد منظومتنا الصحية، وانسجاما مع موقفنا 
نصوت  اللجنة،  مستوى  على  عنها  عبرنا  أن  سبق  التي  ومالحظاتنا 

باإليجاب على هذا املشروع قانون.

2.مداخلة املستشا  السيد عبد الكأ م لهوايشأي باسم فأ ق 
العدالة والتنمية:

السيد الأئيس املحترم،

يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية بمناسبة مشروع 
القانون اإلطار رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، وهو مشروع 
يروم تنظيم هذه املهن ووضع إطار قانوني يحمي حقوق املهنة ويحصن 

مكتسباتها.
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واملهام  التمريض  بالتعريف مهن  تناول  وهكذا نجد املشروع قد 
املسندة للمرضين واالختصاصات املنوطة بهم، فضال عن الواجبات 
وقواعد أخالقيات املهنية ومبادئ النزاهة والشفافية، بل نص املشروع 
على إصدار مصنف عام لألعمال تضعه اإلدارة بعد استشارة الهيئة 

املهنية الخاصة بهذه املهن.

وفي نفس السياق نجد املشروع قد فتح املجال لولوج مراكز التكوين 
املزاولة  مجاالت  أفسح  كما  الباكلوريا،  لحاملي  املهن  بهذه  الخاصة 
بالقطاع العام أو الخاص، سواء كان يسعى للربح أم ال، وسواء كان ذلك 
فرديا أو في إطار شركات خاضعة لقانون االلتزامات والعقود، بل حدد 

أماكن املزاولة بصفة حرة ومستقلة.

كما نص املشروع على إمكانية انضواء مهنيي التمريض تحت لواء 
هيئة  إحداث  انتظار  في   1958 لظهير  وطنية خاضعة  مهنية  جمعية 

وطنية خاصة بهم.

ولم يفت مشروع القانون أن أقر عقوبات زجرية على كل إخالل 
بالقواعد واألحكام الخاصة بمزاولة مهن التمريض، والتي تراوحت بين 

الحبس والغرامة أوهما معا أو سحب اإلذن بصفة مؤقتة او نهائية.

وإننا، إذ نثمن إخراج مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود، وهو 
عمل سيحمي وينظم هذه املهن من جهة، وسيساهم في حماية الصحة 
العمومية التي طاملا كانت سببا في الترتيب املتدني لبالدنا في مؤشرات 
التنمية البشرية، فإننا ندعو الحكومة إلى التعجيل بإصدار النصوص 

التنظيمية ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.

من أجل هذا وغيره سنصوت بنعم على مشروع هذا القانون.

فأ ق  البكو ي،  ئيس  محمد  السيد  املستشا   مداخلة   . 
التجمع الوطني لألحأا :

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار متدخال 
التمريض  مهن  بمزاولة  املتعلق   43.13 رقم  قانون  مشروع  ملناقشة 
كما وافق عليه مجلس النواب، والذي صادقت عليه لجنة التعليم 

والشؤون الثقافية واالجتماعية باإلجماع بعد تعديله.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

إننا نسجل بارتياح شديد روح التوافق التي طبعت مناقشة مشروع 
القانون بين أيدينا خالل اجتماعات لجنة التعليم والشؤون الثقافية 
مناسبة  وهي  باإلجماع.  عليه  باملصادقة  توجت  والتي  واالجتماعية، 

الحكومة والذي  والبارز من طرف  بالتفاعل اإليجابي  للتنويه  كذلك 
يتجلى في قبولها ملا مجموعه 25 تعديال من أصل 50 تعديال تقدمت بها 

فرق ومجموعات مجلسنا املوقر، أغلبية ومعارضة.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

إن هذا املشروع القانون يعتبر لبنة أساسية في ورش إصالح القطاع 
الصحي ببالدنا، وهو ما عبرت عنه جل الفرق البرملانية التي اعتبرته 
فرصة لتنظيم القطاع خدمة للمصلحة العامة لجميع املواطنين. كما 
أن الضرورة تقت�سي مأسسة مجموعة من القوانين ومواكبة التطورات 
الصحي  للقطاع  وشامل  جديد  قانوني  إطار  ووضع  التحديات  ورفع 

يشمل هذه الفئات.

كما أن هذا املشروع قانون يهدف إلى تحديد اختصاصات مهنة 
التمريض وعلى األعمال الخاصة بها، بناء على مصنف تضعه اإلدارة 
بعد استشارة الهيئة املهنية الخاصة بهذه املهنة واملجلس الوطني للهيئة 
الوطنية للطبيبات واألطباء وعلى أن املزاولة تتم إما بالقطاع العام في 
مرافق الدولة أو في املؤسسات العمومية أو بالقطاع الخاص، ويشترط 
ملزاولة املهنة الحصول على دبلوم أو شهادة مسلمة من إحدى مؤسسات 
التكوين العمومية أو على دبلوم معادل أو من إحدى مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة في أحد املسالك املعتمدة أو من مؤسسات التكوين املنهي 
الخاصة في إحدى الشعب املؤهلة، كما أن أماكن مزاولة املهنة تخضع 
ملراقبة من طرف اإلدارة للتأكد من مطابقتها ملعايير الصحة والسالمة 
والنظافة، كما يخضع املحل املنهي لتفتيش دوري ودون إشعار من طرف 
موظفين محلفين تابعين لإلدارة للتأكد من احترام الشروط القانونية 
املطبقة في هذا اإلطار، وهذه كلها أهداف وإجراءات من شأنها الحفاظ 

على سالمة وصحة املواطنين واملرتفقين.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار مؤمنون بحيوية قطاع الصحة 
الذي نعتبره قطاعا اجتماعيا منتجا وذا أولوية، ندعو إلى ضرورة تأهيل 
املوارد البشرية في القطاع الصحي وتحسين تدبيرها وتكوين الطبيبات 
واألطباء خاصة في ظل تزايد حدوث األخطاء الطبية، ونطالب باإلسراع 
بإخراج قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر يعترف 
ملعاهد  والثاني  األول  السلك  لدبلومات  العلمية  باملعادلة  من خالله 
تأهيل األطر في امليدان الصحي باإلجازة واملاستر على التوالي واستفادة 
األفواج السابقة من خريجي معاهد تأهيل األطر في امليدان الصحي من 
النظام الجديد )إجازة، ماستر، دكتوراه(، والسعي إلى تخويل معاهد 
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إضافة   ،)SEGMA4( شكل  على  وتدبيرية  مالية  استقاللية  التكوين 

إلى أهمية الرفع من ميزانية املعاهد لجعلها قاطرة للتكوين القاعدي 

والتكوين املستمر والبحث العلمي وكذا فتح سلك املاستر أمام خريجي 

معاهد تأهيل األطر في امليدان الصحي.

كما نؤكد على ضرورة حذف التخصصات من مشاريع القوانين 

وإنزالها للمراسيم التطبيقية كي يتسنى إضافة التخصصات الجديدة 

وتقنيات  التمريضية  العلوم  تدخل  مجاالت  وتحديد  املستقبل،  في 

والتكوين  العالج  تقنيات  وهي  القوانين،  مشاريع  في  األربعة  الصحة 

املهن  على  األطباء  هيئة  وصاية  وحذف  العلمي  والبحث  والتسيير 

التمريضية والقبالة وتقنيات الصحة، وذلك لكونها ترتكز على علوم 

مستقلة لها نظرياتها العلمية الخاصة بها، مع املطالبة بإضافة السلك 

الثاني وسلك املاستر والدكتوراه إلى قائمة الدبلومات املخول لها مزاولة 

مهنة التمريض وتقنيات الصحة.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

رخواتي إخواني املستشا  ن املحترمين،

إننا في فريقنا نطالب بضرورة تعريف املهن التمريضية وتقنيات 

الصحة في مشاريع القوانين، من خالل الكفاءات املكتسبة وليس من 

الجنائية"  "املسؤولية  تسقط  ال  التي  األخيرة  هذه  املسؤولية،  خالل 

أو "املدنية" في حالة الخطأ، وكذا إخراج الهيئة الوطنية للممرضات 

واملمرضين كإجراء عاجل يقوم بمراقبة تطبيق مواد هذه القوانين، 

دون املرور عن طريق جمعية لن تتعدى صالحياتها مجال االستشارة و 

االقتراح، وحذف جميع املواد االنتقالية أو "بصفة مؤقتة" من مشاريع 

القوانين و إقرارها في املراسيم التطبيقية.

وندعو ختاما إلى ضرورة احترام املهنيين ملبادئ املروءة والكرامة 

بكتمان  االلتزام  مع  املهنة  وأخالقيات  والتفاني  واالستقامة  والنزاهة 

السر املنهي، مشددين على ضرورة إخضاع محالتهم املهنية لعمليات 

تفتيش دورية يتم القيام بها دون إشعار مسبق موظفون تابعون لإلدارة 

والتنظيمية  القانونية  الشروط  احترام  من  التأكد  بهدف  املختصة، 

والسهر على حسن تطبيق القواعد املهنية.

ومن منطلق انتمائنا لألغلبية الحكومية، وحيث إن هذا املشروع 

القانون سيساهم في ضبط وتقنين املهن التمريضية، والذي سينعكس 

فريق  في  فإننا  واملرتفقين،  للمواطنين  املقدمة  الخدمات  جودة  على 

التجمع الوطني لألحرار سنصوت عليهما باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

4 Service de l'Etat Géré de Manière Autonome

7.مداخلة الفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس املحترم،

السادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

أتدخل  أن  املستشارين  بمجلس  الفريق االشتراكي  باسم  يشرفني 
ملناقشة مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض. ويأتي 
هذا املشروع ضمن اإلصالحات التشريعية التي يعرفها قطاع الصحة، 
وذلك بغية تحديث وتحيين مجمل الترسانة القانونية املرتبطة بهذا 
القطاع أو سد الفراغات التي باتت تعرفها بعض املهن والتخصصات 
الطبية والشبه الطبية ومواكبة للمستجدات التي يعرفها هذا املرفق، 

يأتي هذا املشروع لتقنين مهن التمريض جميعها.

هذا القانون الذي يهدف إلى تعريف املهن الطبية التي ظلت تزاول 
وفق مقتضيات ظهير شريف يعود إلى سنة 1960، هذه املقتضيات 
التي أصبحت اليوم متجاوزة وال تساير التطور الحاصل في هذا املجال، 
إذ تعددت وتنوعت املهن الطبية، فأصيح من الضروري تقنين مهن 
التمريض بكل أنواعها من جهة حماية لصحة املواطنين وتكريس جودة 
الخدمات لكافة املر�سى، وأيضا إنصافا للممرض الذي كان يزاول مهنته 
في ظل قانون ال يحميه، إذ ظل لسنوات بين مطرقة جنحة مزاولة مهام 
في  تقديم مساعدة لشخص  به وسندان جناية عدم  ليست منوطة 

حاجة إليها.

فرغم ترحيب وتفاؤل املمرضين بهذا املشروع، يبقى للمهنيين بعض 
املالحظات وأيضا بعض امِلؤاخذات على هذا القانون، الذي لم يعرف 
مهن التمريض بشكل موسع ومفصل، تاركا مساحة كبيرة للتأويالت 
اإلصالحات  ضمن  تدخل  التي  املشاريع  من  وكغيره  واالستنتاجات. 
مصنف  ضمن  باملمرضين  الخاصة  األعمال  املشرع  جعل  الصحية، 
تضعه اإلدارة بعد استشارة الهيأة الوطنية للطبيبات واألطباء أو تنظيم 
املمرضين ضمن جمعية مهنية وطنية تصون حقوقهم مع وضع عقوبات 

لكل أشكال مزاولة مهنة التمريض بصفة غير قانونية.

السيد الأئيس املحترم،

القانون،  مناقشة هذا  أن فرصة  نذكر  االشتراكي  الفريق  في  إننا 
الفئة  لهذه  املادية  باألوضاع  العناية  إلى أن استعجاليه  ننبه  تجعلنا 
وتحسين ظروف عملها وتمنيعها ضد كل املمارسات املخلة بقدسية 
املهام اإلنسانية النبيلة املنوطة بها، في انتظار إصدار املراسيم التطبيقية 
الخاصة بمصنف الكفاءات واملهام املدققة املتعلقة بكل تخصص على 

حدة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

5. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

بسم هللا الأحمن الأحيم.
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السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
 43.13 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  بمناسبة  املستشارين،  بمجلس 
يتعلق بمزاولة مهن التمريض، كما ال تفوتني الفرصة دون تقديم الشكر 
الجزيل للسيد الوزير املحترم على العرض القيم الذي تم بسط خطوطه 

العريضة أمام أنظار الجلسة العامة بمجلسنا املوقر.

السيد الأئيس،

يأتي مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض في 
إطار تنزيل وتفعيل البرنامج الحكومي في املجال الصحي، والذي يسعى إلى 

إعادة هيكلة القطاع الصحي وتقريب الخدمة الصحية من املواطنين.

بداية الوالية التشريعية الجارية قامت وزارة الصحة بعدد  فمنذ2
على  الصحية،  املنظومة  حكامة  لتحسين  اإلصالحية  املبادرات  من 
ضوء توصيات املناظرة الوطنية الثانية التي نظمت في يوليوز 2013 
بمراكش تحت شعار "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، والتي 
أولت االهتمام للحق الدستوري في الصحة، رغم التعثرات والثغرات 
واملعوقات التي تحد من استفادة سائر املواطنات واملواطنين من حقهم 

الدستوري في الصحة.

ويهدف هذا النص التشريعي الجديد إلى تدارك النقص الحاصل 
في هذا املجال، خاصة أن البعض منظم بظهائر لم تعد تواكب تطور 
إلى تأطير قانوني،  املنظومة الصحية، مع ظهور مهن جديدة بحاجة 
تنزيال للمقتضيات الدستورية وانسجاما مع توصيات املنظمة العاملية 

للصحة.

السيد الأئيس،

نظرا لتطور مهن التمريض وارتفاع عدد املهنيين والخريجين الجدد 
من مؤسسات التكوين املنهي بالقطاعين العام والخاص، ولكثرة طلبات 
املهنيين  الخاص من قبل  بالقطاع  للمزاولة  تراخيص  الحصول على 
على  الحاصلين  املغاربة  طرف  من  أو  أجنبية  جنسية  من  املنتمين 
شهادات أجنبية في ميدان التمريض، ونظرا لغياب نصوص قانونية 
بهذه  يرتبط  ما  كل  و  املحالت  فتح  و  التراخيص  منح  شروط  تنظم 
املزاولة، أضحى من الالزم تقنين مهن التمريض بكل أنواعها و فئاتها، 
حماية لصحة املواطنين و ضمانا لجودة الخدمات املقدمة لهم كما هو 

الشأن بالنسبة للمهن الصحية األخرى املنظمة.

وعليه، يسعى مشروع القانون رقم 43.13 املتعلق بتنظيم مزاولة 
مهن التمريض إلى تحديد الفئات املكونة لهذه املهن واملهام الخاصة بكل 

فئة، مع تحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص.

وتضمن مشروع القانون كذلك تحديد شروط املزاولة من طرف 

املنهي الوطني واألجنبي على حد سواء، والشروط املتعلقة باملحل املنهي 
املخصص ملزاولة إحدى مهن التمريض، وكذا العقوبات املطبقة على 
املهنيين املخالفين ألحكام القانون، إلى جانب مجموعة من املقتضيات 

والشروط األخرى الهادفة إلى تنظيم هذه املهنة والرقي بها.

السيد الأئيس،

رغم إيجابيات مشروع القانون رقم 43.13 املتعلق بتنظيم مزاولة 
مهن التمريض، إال أن وزارة الصحة الزالت تبحث لها عن موطن قدم 
املنظومة  إصالح  ومنها  الصحة،  لقطاع  الشمولي  اإلصالح  مسار  في 
وهي خدمة  لإلصالح،  الكبرى  لألهداف  االستجابة  بهدف  التشريعية 
صحة املواطن وتوفير العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحية في 

القطاعين العام والخاص.

وفي األخير، وانسجاما مع موقفنا داخل اللجنة البرملانية املختصة 
أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 43.13 املتعلق بتنظيم مزاولة مهن 

التمريض، فإننا سنصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.

أ.مداخلة مجموعة العم5 التقدمي:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والسادة املستشا  ن،

باسم مجموعة العمل التقدمي، أساهم في هذه املناقشة العامة 
وهو  التمريض،  مهن  بمزاولة  املتعلق   43.13 رقم  القانون  ملشروع 
مشروع يندرج ضمن الجهد التشريعي الهام الذي تقوم به وزارة الصحة 
إلعادة هيكلة قطاع الصحة وإصالحه الشامل، اعتبارا لتقادم اإلطار 
التشريعي املنظم ملهن الصحة من جهة، ومن جهة أخرى تطور عدد 
من املهن، وازدياد عدد املهنيين واإلقبال املتزايد، سواء من قبل املهنيين 
أو املواطنين على مهن جديدة تتطلب التقنين وألجل تحسين وتطوير 
الحكامة الصحية وتنفيذا لتوصيات املناظرة الوطنية للصحة املنعقدة 

بمراكش في يوليوز 2013 وتنزيال للبرنامج الحكومي في قطاع الصحة.

تطوير  ولضرورة  موضوعية  لحاجة  يستجيب  املشروع  هذا  إن 
وتكييف املنظومة التشريعية للقطاع، ويعالج عددا من القضايا التي 
تطرحها مزاولة مهن التمريض، حيث تضمن تحديدا للفئات املكونة 
لهذه املهن واملهام الخاصة بكل فئة، مع تحديد أشكال مزاولة مهن 

التمريض في القطاع الخاص.

كما يتضمن املشروع تحديد شروط املزاولة من طرف املنهي الوطني 
إحدى  ملزاولة  املخصص  املنهي  باملحل  املتعلقة  والشروط  األجنبي  أو 
مهن التمريض، وكذا العقوبات املطبقة على املهنيين املخالفين ألحكام 
القانون، إلى جانب مجموعة من املقتضيات والشروط األخرى الهادفة 

إلى تنظيم هذه املهن والرقي بها.
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السيد الأئيس،

الكبير  التشريعي  نثمن املجهود  التقدمي  العمل  في مجموعة  إننا 
املبذول إلعداد هذا املشروع واملقاربة التشاركية الواسعة التي اعتمدتها 
الوزارة وكذلك التفاعل اإليجابي للسيد الوزير، خالل مناقشته داخل 
لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية، وهو ما تجلى في قبول 25 
تعديال على املشروع املحال على مجلسنا، منها أربع تعديالت من صياغة 
واقتراح اللجنة بتوافق بين كل مكوناتها وبين السيد الوزير، وهو ما أغنى 
املشروع وجّوده وأدى إلى املصادقة عليه باإلجماع، تقديرا لكل ذلك 

وألهمية املشروع وضرورته وجودته.

لذلك فإننا، كباقي مكونات مجلسنا، ندعم هذا املشروع ونصوت 
لصالحه.

وشكرا

II. مشأوع قانون  قم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

 . مداخلة فأ ق األصالة واملعاصأة:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة 
مشروع القانون 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة والذي يندرج ضمن 
القوانين املتعلقة باملهن الشبه طبية، التي ظلت مأطرة لعقود من الزمن 
بظهير شريف يعود إلى الستينات من القرن املا�سي، والتي أصبحت في 
حاجة ماسة إلى تحيين وهيكلة وتنظيم ومأسسة هذا الحقل، الذي 
في قطاع الصحة عموما والصحة  الدعامات األساسية  يعتبر إحدى 
اإلنجابية خصوصا، حتى ترقى إلى انتظارات املواطنين واملهنيين على حد 

سواء.

ونظرا لغياب نص قانوني ينظم هذه املهنة، التي تعتبر إحدى ركائز 
الصحة اإلنجابية، التي خصتها اإلستراتيجية القطاعية بأولوية خاصة، 
بناء على ما تقدمه من رعاية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة وتفاعال 
الصحة وكذلك  في  الحق  التي نصصت على  الدستورية  الوثيقة  مع 
تماشيا مع توصيات املنظمة العاملية للصحة وخالصات تقرير صندوق 
األمم املتحدة لدعم الشعوب، الذي أوضح أن هناك عالقة مباشرة بين 
تحسين وضعية مهنة القبالة وتقليص عدد وفيات األمهات في العديد 
من الدول التي اهتمت بتحسين وضعية القابالت من خالل تحديث 
القوانين، ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة إال تثمين هذه املبادرة 
التشريعية، التي ستمكن من تجويد العرض الصحي ببالدنا وتضمن 
األمن الصحي لألمهات واألطفال حديثي الوالدة واألمان للقابلة في نفس 

الوقت.

السيد الأئيس،

بغض النظر عن التأخر غير املفهوم للحكومة في إخراج النصوص 
التشريعية التي في شأنها الدفع بقطاع حيوي كبير كالصحة إلى األمام عبر 
تحيين التشريعات ذات الصلة لتجويد وتقديم عرض صحي وخدمات 
هذا  نعتبر  فإننا  والعام،  الخاص  بالقطاع  سواء  للمواطنين،  بجودة 
النص ذا أهمية من حيث تنصيصه على شروط مزاولة مهنة القبالة 
في القطاعين الخاص والعام ومن حيث تحديده للعقوبات املطبقة على 
القابالت املخالفات للقانون إلى جانب إمكانية تكتل القابالت في إطار 

جمعوي منهي في أفق إحداث هيئة مهنية خاصة.

نأمل أن يحقق هذا النص نقلة نوعية في مجال مهن التمريض 
من حيث التعريف الدقيق وتحديد الفئات واملهام وأشكال وشروط 
وأماكن وقواعد مزاولة مهنة القبالة، وكل هذه املقتضيات من شأنها 
تعزيز اإلجراءات االحترازية الرامية إلى توفير شروط الوالدة ودرأ املخاطر 

املصاحبة لها.

وانسجاما مع موقف فريف األصالة واملعاصرة في مجلس النواب، 
ومع موقفنا الذي عبرنا عنه داخل اللجنة وفي إطار تفاعلنا اإليجابي 
منظومتنا  تجويد  إلى  الهادفة  اإليجابية  التشريعية  املبادرات  كل  مع 
الصحية الوطنية، فإننا نصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون، 
كما نعبر عن استعدادنا التخاذ جميع املبادرات التي من شأنها تجويد 

القوانين ببالدنا كقياس األثر اإليجابي لهذه القوانين على املواطنين.

2. مداخلة املستشا  السيد عبد الكأ م لهوايشأي باسم فأ ق 
العدالة والتنمية:

السيد الأئيس املحترم،

يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية بمناسبة مناقشة 
مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهن القبالة، وهو مشروع 
قانوني يحمي حقوقها ويحصن  إطار  املهنة ووضع  تنظيم هذه  يروم 

مكتسباتها.

واملهام  القابلة  مهنة  بالتعريف  تناول  قد  املشروع  نجد  وهكذا 
املسندة إليها واالختصاصات املنوطة بها، فضال عن الواجبات وقواعد 
أخالقيات املهنية ومبادئ النزاهة والشفافية، بل نص املشروع على 
إعداد اإلدارة ملصنف عام لألعمال تضعه بعد استشارة الهيئة املهنية 

الخاصة بهذه املهنة.

وفي نفس السياق، نجد املشروع قد فتح مجال التكوين لحاملي 
الباكلوريا، كما حدد مجاالت املزاولة بالقطاع العام أو الخاص سواء 
كان يسعى للربح أم ال، وسواء كان ذلك فرديا أو في إطار شركات خاضعة 
حرة  بصفة  املزاولة  أماكن  حدد  بل  والعقود،  االلتزامات  لقانون 

ومستقلة.

كما نص املشروع على إمكانية انضواء القابالت تحت لواء جمعية 
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مهنية وطنية خاضعة لظهير 1958 في انتظار إحداث هيئة وطنية خاصة 
بالقابالت.

ولم يفت املشروع إقرار عقوبات زجرية على كل إخالل بالقواعد 
الحبس  بين  تراوحت  والتي  القابلة،  مهنة  بمزاولة  الخاصة  واألحكام 

والغرامة أوهما معا، أو سحب اإلذن بصفة مؤقتة أو نهائية.

على  سيعمل  الذي  القانون  هذا  مشروع  إخراج  نثمن  إذ  وإننا 
تحصين املهنة من جهة وسيساهم في حماية الصحة اإلنجابية التي طاملا 
كانت سببا في الترتيب املتدني لبالدنا في مؤشرات التنمية البشرية، فإننا 
ندعو الحكومة إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة 

بتنفيذ هذا القانون.

من أجل هذا وغيره سنصوت بنعم على مشروع هذا القانون.

 .مداخلة املستشا  السيد محمد البكو ي،  ئيس فأ ق التجمع 
الوطني لألحأا :

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

بمهنة  يتعلق   44.13 رقم  قانون  مشروع  ملناقشة  اليوم  أتدخل 
القبالة، والذي جاءت به الحكومة لتنظيم هذه املهنة وتطويرها.

وفي البداية البد أن ننوه بالنقاش املسؤول والجدي الذي دار في 
توافقت  حيث  املشروع،  هذا  بخصوص  للجنة  الثالث  االجتماعات 
عليه كافة فرق ومجموعات مجلسنا املوقر بعد إدخال 34 تعديال عليه 
وتقديم ما يناهز 69 تعديال موزعا بين مختلف الفرق واملجموعات، 

أغلبية ومعارضة مما جعلنا نصوت باإلجماع على هذا املشروع.

السيد الأئيس،

كان البد من اإلشارة السابقة لهذا العمل الوطني الذي يقوم به 
مستشارو األمة، يجسد بامللموس مدى إحساس ممثلي األمة بصحة 
املواطنين واملواطنات وجعل هذا القطاع يأخذ طريقه نحو التحسين 

والعصرنة ومواكبة التطور العالمي الذي يعرفه هذا القطاع.

التعديالت  مع  للحكومة  االستثنائي  بالتفاعل  باملناسبة  ونشيد 
الوزير  السيد  بها  أشاد  والتي  واملجموعات  الفرق  كافة  من  املقدمة 
وتفاعل معها بالشكل الكافي، إذ ننوه باملقاربة التشاركية االستثنائية 
كذلك في إعداد النصوص والتشريعات القانونية لبالدنا، باعتبار هذا 

املشروع نموذجا.

السيد الأئيس،

الورش  بهذا  ونشيد  نثمن  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  في  إننا 
الحكومة  هذه  ظل  في  الصحة  قطاع  يعرفه  الذي  الكبير  اإلصالحي 
واإلمكانيات املهمة التي ضختها إلنقاذ القطاع الصحي، الذي ال يزال 

يعيش تحت وطأة الخصاص من خالل تدبير محكم وجيد، تدبير يسعى 
واملواطنة  املواطن  إلى  وإيصاله  املتاحة  اإلمكانيات  كافة  توظيف  إلى 

املريضة. وفق مبدأ الترشيد والحكامة.

السيد الأئيس،

إن مهمة القبالة كانت مهنة غير منظمة وعشوائية، وكانت تؤدي 
إلى تنامي ظاهرة التطفل في صفوف هذه املهنة ال�سيء الذي نتج عنه 
ارتفاع في عدد وفيات األمهات عند الوالدة، مما انعكس على سمعة 

بالدنا وجعلها تتخلف في هذا املجال.

وبما أن هذا املشروع يهدف إلى تنظيم مهنة القبالة، ويدخل في إطار 
إعداد منظومة قانونية صحية جديدة تواكب العصر.

وبما أنه مشروع إجماع من طرف كافة مكونات مجلسنا املوقر، ال 
يسعنا داخل فريق التجمع الوطني لألحرار إال أن نصوت عليه باإلجماع.

7.مداخلة الفأ ق االشتراكي:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمين،

السيدات والسادة املستشا  ن املحترمين،

ملناقشة  املستشارين  بمجلس  االشتراكي  الفريق  باسم  أتدخل 
مشروع القانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، هذا املشروع 
الصحة،  بقطاع  املتعلقة  القانونية  الترسانة  وتعزيز  لتدعيم  جاء 
مواكبة  عبر  وذلك  حيوي،  القطاع  بهذا  للنهوض  هادفة  وبإجراءات 
سياسة التكوين من قبل الوزارة املعنية في امليدان الشبه الطبي لفائدة 
القابالت للتخفيف من املشاكل الناتجة في مرحلة االستعداد للوالدة، 
مخاطر  بدون  الوالدة  سياسة  تعزيز  إلى  ترمي  احترازية  وبإجراءات 
والحفاظ على صحة األم والطفل، نظرا لالهتمام الذي أولته بالدنا 
للصحة اإلنجابية وصحة األمهات واألطفال من جهة، ومن جهة أخرى 
تأمين الحماية االجتماعية والقانونية من خالل توفير مرجعية قانونية 
ملزاولي املهنة وضمان سالمة املر�سى عن طريق وضع ضوابط منظمة، 
وذلك بتحديد الحقوق والواجبات وضبط املسؤوليات القانونية لهذه 

الفئة التي تعتبر طرفا في العملية الصحية.

السيد الأئيس،

إن الهدف من وراء هذا املشروع هو تقديم الضوابط القانونية 
واألخالقية املتعلقة باإلذن ملزاولة مهنة القبالة من أجل ضمان جودة 
اآلمنة ومراقبة  املمارسات غير  املجتمع من  املقدمة وحماية  الخدمة 
مزاولي هذه املهنة في القطاعين العام والخاص، من خالل التكوين، 
التأطير، املواكبة والضرب على أيدي املتالعبين بصحة املواطنين في 
حالة مخالفات القواعد واإلجراءات التي جاء املشروع، ومن هذا كله 
جاء النص بتعريف دقيق ملهنة القبالة، تحديد مهامها، وتحديد أشكال 
بتفتيش  املتعلقة  املقتضيات  وتحديد  الخاص،  القطاع  في  مزاولتها 
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املحال املهنية وتحديد قواعد املزاولة بعد الحصول على اإلذن بذلك 
والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابالت في انتظار إحداث 

هيئة مهنية وطنية.

ولهذا اعتبرنا في الفريق االشتراكي أن هذا املشروع يهدف كذلك 
لتدارك الفراغ القانوني في هذا الباب، نظرا لغياب نص قانوني يحمي 
و ينظم عمل هذه الفئات، وبالتالي ال يمكن إال أن نثمن مبادرة الوزارة 

إلى صياغة مشروع قانون رقم 44.13.

لتعديالتنا،  الحكومة  استجابة  لعدم  نتأسف  باملقابل،  لكن 
خصوصا املتعلقة بالعقوبات والغرامات الواردة في املشروع، و التي 
الفئات،  لهده  االجتماعي  الجانب  تراعي  ال  و  جدا،  مرتفعة  نعتبرها 
مع العلم أن هذا أول مشروع سيقنن هده املهنة، لذلك كان لزاما 
على  خصوصا  والغرامات،  العقوبات  بعض  تطبيق  في  التدرج 
الفئات املتواجدين في العالم القروي الذي يتعذر فيه إيجاد قابالت 

باملواصفات التي أتت في املشروع.

السيد الأئيس،

إقرارا منا بمساهمتنا في مسار إصالح قطاع الصحة الذي تعتبر 
املنظومة التشريعية ركنا جوهريا له، وذلك من أجل تقديم خدمة 
تجويد  أجل  من  وكذلك  املواطنين،  تطلعات  مستوى  في  صحية 
الخدمة الصحية املقدمة في كل من القطاع العام والخاص، وإقرارا 
منا في مواكبة تنزيل املقتضيات القانونية على أرض الواقع، سوف لن 
نتقاعس مستقبال وكلما دعت الضرورة لتطويرها وتحيينها وتعديلها 
ملواكبة  الخصوص،  بهذا  مقترحات  تقديم  خالل  من  وتتميمها، 
التطورات التي تعرفها الخدمات الصحية، خاصة، والقطاع الصحي 

عامة، باعتباره قطاعا حيويا خاضعا للتطور والتقدم باستمرار.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

5. مداخلة فأ ق االتحاد املغأبي للشغ5:

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترمة،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بمجلس املستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 44.13 
تقديم  دون  الفرصة  تفوتني  ال  كما  القبالة،  مهنة  بمزاولة  املتعلق 
تم  الذي  القيم  العرض  على  املحترم  الوزير  للسيد  الجزيل  الشكر 

تقديمه أمام أنظار لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.

السيد الأئيس،

البد من اإلشارة في البداية إلى أن هذا املشروع قانون جاء نتيجة 
اعتماد وزارة الصحة على مستوى القطاعين العام و الخاص سياسة 

التكوين في امليدان شبه الطبي لفائدة القابالت، قصد تعزيز سياسة 
الوالدة بدون مخاطر و الحفاظ على صحة األم و الطفل، علما أن 
أولوية  أعطت   2016  2012- للصحة  القطاعية  اإلستراتيجية 
لهذه  وتفعيال  األطفال.  و  األمهات  اإلنجابية وصحة  للصحة  خاصة 
اإلستراتيجية كان من الالزم تطوير التشريع في هذا املجال، و هوما 
مهنة  ينظم  قانون  مشروع  أعدت  بحيث  الصحة  وزارة  به  قامت 
القابلة في القطاعين العام و الخاص. ويهم هذا املشروع قانون تحديد 
املهام الخاصة املوكولة للقابلة و تحديد أشكال مزاولة مهن التمريض 
املقتضيات  و  الشروط  تحديد  إلى  باإلضافة  الخاص،  القطاع  في 
الشروط  قبيل  من  الذكر،  السالفة  القوانين  مشاريع  في  املذكورة 

املتعلقة باملحل املنهي و قواعد املزاولة و غيرها.

درهم  ألف  و20  آالف   5 بين  تتراوح  عقوبات  املشروع  وسن 
والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في الوقت الذي يعتبر أن استعمال 
لقب مرتبط بمهنة "القبالة" من قبل شخص غير حاصل على شهادة 
عليه  وتطبق  "قابلة"،  لصفة  انتحاال  املهنة،  بهذه  متعلق  دبلوم  أو 

العقوبات املنصوص عليها في القانون الجنائي.

شركة  بتكوين  يقمن  بأن  "للقابالت"  القانون  مشروع  ويسمح 
جنسية  من  "للقابالت"  الحق  هذا  يعطى  كما  "للقبالة"،  خاصة 
أجنبية، وفق شروط من أهمها أن تكون القابلة مقيمة باملغرب أو أن 
تكون من مواطني دولة أبرمت مع املغرب اتفاقية تسمح "للقابالت" 
من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة "القبالة" بالقطاع الخاص 
فوق تراب الدولة األخرى، أو تكون متزوجة من مغربي أو أن تكون 
به بصفة مستمرة ملدة عشر سنوات على  باملغرب ومقيمة  مولودة 

األقل.

السيد الأئيس،

مشروع  بإيجابيات  ننوه  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  في  إننا 
يمكن  ما  لكن  القبالة،  مهنة  بمزاولة  املتعلق   44.13 رقم  القانون 
تسجيله بهذا الصدد هو أن مهنة القابلة تحتاج إلى التكوين والتقنين 

وتحسين ظروف العمل من أجل تقليص وفيات األمهات واملواليد.

وأن القابلة باملغرب تشتغل في ظروف ال تسمح لها غالبا بالقيام 
األم  صحة  تأمين  بينها  ومن  وجه،  أحسن  على  بها  املنوطة  باملهام 
والطفل، مشيرة إلى وجود ألف و775 حالة حمل يوميا، 266 حالة 
منها تستوجب تدخال عاجال، فيما تكون الوفاة مصير حالتين، وتعزيز 

دور القابالت في التكفل باألمهات واألطفال حديثي الوالدة.

إضافة إلى ضرورة رفع تحدي الفرق الشاسع في وفيات األمهات 
بين الوسطين الحضري والقروي، إذ يرتفع معدل وفيات األمهات في 
املناطق القروية بمرتين مقارنة بما عليه الحال في املدن، خاصة وأنه 
في العالم القروي ال تستفيد العديد من النساء الحوامل من خدمات 
صحية تضمن لهن والدة آمنة، ال سيما في حالة وجود تعقيدات قد 
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الحياة، مشيرة  مدى  بمشاكل صحية  إصابتهن  أو  وفاتهن  إلى  تؤدي 
طبي  لتدخل  تحتاج  القروي  الوسط  في  الوالدات  من   %15 أن  إلى 

مستعجل.

وتجنبا لكل ما سبقت اإلشارة إليه، فإننا نصوت باإليجاب على 
نص املشروع.

III. املداخالت التي تهم مشأوعي القانونين  قم 43.13 يتعلق 
مهنة  بمزاولة  يتعلق   44.13 و قم  التمأ ض  مهن  بمزاولة 

القبالة

 . مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي في مناقشة مشروع 
قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة ومشروع قانون رقم 
43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، حيث يندرج هذين املشروعين 
عبر  ببالدنا  الصحة  بقطاع  النهوض  إلى  الهادفة  اإلجراءات  ضمن 
العمل على مواكبة سياسة التكوين املعتمدة من قبل وزارة الصحة 
على املستويين العام والخاص في امليدان شبه الطبي لفائدة القابالت 
سالمة  على  والحفاظ  الصحية  السياسة  تعزيز  قصد  واملمرضين، 

املواطنين.

السيد الأئيس املحترم،

إن الرهان الذي يجب العمل على تحقيقه هو جعل الصحة عموما 
من األولويات التي تستلزم االهتمام بها عن طريق تأطير القطاع وتأهيل 
العنصر البشري. ال�سيء الذي لن يتأتى إال بربط الصحة باألوراش 
اإلصالحية الكبرى وانخراطها بكل اقتناع في دينامية التقييم الداخلي 
الجيدة  الحكامة  التي ستمكن حتما من تحقيق  الخارجي،  والتقييم 
تستجيب  شروط  لتحقيق  مندمجة  رؤية  إطار  في  الجودة  وضمان 

لتطلعات املواطنين.

اليوم  مناقشتنا  موضوع  النصين  مقتضيات  لتشابه  ونظرا 
والرتباطهما الوثيق وتكامل مضامينهما، فإننا سنعمل على مناقشتهما 

بشكل متواز.

السيد الأئيس املحترم،

غير خاف عنكم أن هذين املشروعين قد جاءا ضمن ورش إصالح 
الفراغ  ملء  بغية  دراستها،  بصدد  نحن  التي  الطبية  الشبه  املهن 
التشريعي نظرا للفو�سى العارمة التي طالت هذا املجال، مهن ظلت 
أو  قانوني  إطار  دون  الزمن  من  عقود  طيلة  والتيه  النسيان  تكابد 
مرجع محّين تستند إليه، وذلك رغم تطور عدد املزاولين لها وتعدد 

تخصصاتهم.

إال أن أهم معضلة يعاني منها هذا املجال هو تزايد عدد املمرضين 
نص  غياب  بسبب  قضائيا  املتابعين  القابالت  وأيضا  واملمرضات 
إذ جاء هذان  بالتحديد،  بهم  قانوني يحدد مهامهم، وما هو منوط 
النصان لحماية صحة وسالمة املواطنين وضمنهم املهنيين، كما أنهما 
سيسهمان في تحسين الخدمات وتجويدها بالتنصيص على الشروط 
التأهيلية املتمثلة أساسا في املستوى الدرا�سي مع التدقيق في حدود 

اختصاصات هذه املهنة.

هذين  إيجابية  االستقاللي  الفريق  في  نسجل  اإلطار،  هذا  وفي 
الجمعية  على  لتنصيصها  األخرى  النصوص  مع  باملوازاة  النصين 
الوطنية للمهن الحرة، والتي ستكون مستقلة وستسهر على تأسيس 
إلى  باإلضافة  املهنة،  أخالقيات  على  املشرفة  املهنية  الهيئات 
التنصيص على تأطير ومراقبة دورية وشاملة لهذه املهن في القطاع 

العام والخاص لتقويم االختالالت وضبط املتالعبين.

السيد الأئيس املحترم،

مالحظتنا  نسجل  ذكرناها،  التي  املستجدات  عن  النظر  بغض 
على مستوى كيفية تعاطي املمرض املزاول في املناطق القروية التي 
ليست بها تغطية طبية، مخافة إعادة تكرار سيناريوهات قانون 1960 
ووقوع املمرضين مرة ثانية بين مطرقة القانون وسندان التعامل مع 

الحاالت اإلنسانية.

القبالة،  مهنة  مستوى  على  املالحظات  بعض  أيضا  نسجل  كما 
التي ظلت تتسم بالضبابية ويكتنفها الغموض من الناحية القانونية، 
القرن  ستينيات  إلى  يعود  شريف  لظهير  خاضعة  كانت  إنها  حيث 
املا�سي الذي أضحى متجاوزا وال يساير التطور الحاصل على مستوى 
التكوين الذي تتلقاه القابلة )اإلجازة، املاستر، الدكتوراه( من جهة، 

ومتطلبات القطاع واملواطنين من جهة أخرى.

كما أنها، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع التمريض، تعرف خصاصا 
في العدد وتداخل األدوار بين املتدخلين املتعددين في اإلدارة والتسيير، 
إلى جانب التوزيع غير العادل للقابالت بين املناطق الحضرية والقروية 
وبين جهات اململكة وداخل الجهة نفسها ثم استمرار األحكام املسبقة 
السلبية ضد القابلة، في ظل غياب نظام أسا�سي واضح، مما يجعلها 
تعيش إحساسا بعدم االستقرار ويضعف ثقتها بنفسها لعدم قدرتها 

الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها للعقوبات.

السيد الأئيس املحترم،

في إطار مناقشتنا اليوم لكلي النصين نؤكد في الفريق االستقاللي 
القابلة  ملهنة  املؤطر  األسا�سي  النظام  إخراج  ضروريا  كان  إنه  على 
وأيضا االستثمار في التكوين والتكوين املستمر لهذه الفئة والرفع من 
عدد القابالت في املغرب، معتبرين أن االهتمام بالقابالت املغربيات 
صفوف  في  الوفيات  نسبة  من  التقليص  في  يساهم  أن  شأنه  من 
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األمهات أثناء الوضع وحديثي الوالدة، كما هو الشأن بالنسبة لقانون 
والكفاءات  القدرات  تعزيز  على  سيعمل  حيث  التمريض،  مهنة 
املهنية من خالل توفير تكوين مستمر ذي جودة عالية وتطوير آليات 
لحاجيات  االستجابة  من  وتمكينهم  واملمرضين  املمرضات  إعداد 

وخصوصيات كل منطقة على حدة.

السيد الأئيس املحترم،

إن العالم يعيش اليوم في إطار نظام كوني جديد يؤسس بصفة 
العوملة  ومفاهيم  لقيم  تكرس  جديدة  ثقافة  لشروط  تدريجية 

والشراكة واالنفتاح واملنافسة.

ومن أجل تحقيق انخراط إيجابي في رهانات التحوالت التي يعرفها 
العالم، فإننا مقتنعون بأهمية تجديد البنيات والهياكل واملؤسسات 
وإصالحها وضبط قوانينها وترشيدها والتسريع بوتيرة انتقالها إلى أزمنة 
فإننا  لذلك  والشاملة،  املستدامة  والتنمية  والديمقراطية  الحداثة 
في الفريق االستقاللي، و انطالقا من قناعتنا األكيدة بأهمية هذين 
النصين، ونظرا لتفاعل الوزارة إيجابا مع التعديالت التي تقدمنا بها، 
فإننا  وتحسين مضامينهما،  النصين  تجويد  ورائها  من  توخينا  والتي 

سنصوت باإليجاب عليهما.

2.مداخلة الفأ ق الحأكي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والسادة الوز اء املحترمون،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر 
للمساهمة في مناقشة ودراسة املشروعين القانونين التاليين، مشروع 
قانون رقم 44.13 املتعلق بمزاولة مهن القبالة ومشروع قانون رقم 

34.13 املتعلق بمزاولة مهن التمريض.

املسؤول  بالنقاش  التنويه  دون  الفرصة  تفوتنا  ال  البداية  في 
والهادف الذي عرفته لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية، 
نشيد  كما  أعضائها،  وبكافة  املشروعين،  هاذين  مناقشة  أثناء 
آراء  مع  الوزير  السيد  شخص  في  للحكومة  اإليجابي  بالتفاعل 
باملصادقة  توج  ما  وهو  املستشارون،  السادة  وتعديالت  ومقترحات 

على املشروعين باإلجماع.

السيد الأئيس،

إن مشروع قانون 44.13 املتعلق بمزاولة مهن القبالة جاء ليبين 
الدبلوم  حسب  يزاول  شخص  كل  باعتبارها  "القابلة"،  ب  ويعرف 
املحصل عليه وفي حدود املؤهالت املكتسبة خالل التكوين األسا�سي 
أو التكوين املستمر، األعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته 
العالجات  وتقديم  النصائح  وتوجيه  العسير  غير  التوليد  وممارسة 

والقيام باملراقبة بعد الوالدة لألم والرضيع.

املوكولة  االختصاصات  ويحدد  ليسطر  املشروع  هذا  جاء  كما 
"للقابلة":

خالل  واملضاعفات  للمخاطر  املبكر  الكشف  بأعمال  القيام   -
الحمل وأثناء الوالدة واللجوء إلى الطبيب عند الضرورة؛

- القيام باإلجراءات االستعجالية الضرورية؛

ادعت  إذا  الصحية  املؤسسة  إلى  نقلها  أتناء  املرأة  مرافقة   -
الضرورة؛

املرأة  لدى  والتواصل  والتربية  التوعية  أعمال  في  املشاركة   -
واألسرة؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  وفق  الوالدة  شهادة  إنجاز   -
الجاري بها العمل؛

السيد الأئيس،

أما في ما يخص مشروع قانون رقم 43.13 املتعلق بمزاولة مهن 
التمريض، فهو جاء ليحدد مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص 
خصوصا أشكال املزاولة وشروطها وأماكنها وقواعدها باإلضافة إلى 

النظام التمثيلي والعقوبات.

كما جاء بدوره ليحدد تخصصات مهنتي التمريض واملتمثلة في :

- ممرض متعدد االختصاصات؛

- ممرض التخدير واإلنعاش؛

- ممرض األمراض العقلية؛

- ممرض أمراض الشيخوخة؛

- ممرض في العالجات االستعجالية والعناية املركزة.

مرافق  في  العام  بالقطاع  إما  املهنة  هذه  مزاولة  تتم  أن  بشرط 
الدولة أو في املؤسسات العمومية تحت إشراف الرؤساء املباشرين 

وفقا للتوجيهات التقنية الصادرة عن اإلدارة.

السيد الأئيس،

بخصوص العقوبات املترتبة على هادين املشروعين أثناء مزاولة 
إحدى هذه املهن بصفة غير قانونية، فهي تتمثل في الحبس أو الغرامة 

أو كالهما أو سحب اإلذن بصفة مؤقتة أو نهائية.

السيد الأئيس،

وفي األخير، إذ نعيد تنويهنا بالعمل الجماعي الذي ميز أشغال لجنة 
التعليم والشؤون الثقافية من مختلف األطياف السياسية والنقابية 
أثناء مناقشة هاذين املشروعين، باعتبار هاذين القانونين جاءا لسد 
الفراغ التشريعي والتنظيمي، في هذا املجال وللحد من الفو�سى التي 
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يعرفها هذا القطاع، وبالتالي فإننا في الفريق الحركي نصوت باإليجاب 
على هذين املشروعين.

 .مداخلة فأ ق االتحاد العام ملقاوالت املغأب:

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والسادة املستشا ون املحترمون،

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
للتدخل بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة 
مهن  بمزاولة  يتعلق   43.13 رقم  قانون  ومشروع  القبالة  مهنة 

التمريض.

إن هذا اإلجراء التشريعي يشكل أهمية كبيرة ونوعية، ألنه يسد 
فراغا تشريعيا دام طويال وعانى منه هذا املجال.

كما أن هذه النصوص تهدف إلى تحديد تعريف للمهن التمريضية 
وشروط مزاولتها، ومحالت ممارستها والقواعد والضوابط التي ينبغي 
أو منهي خالف  العقوبات املفروضة على كل شخص  احترامها وكذا 

مقتضياتها.

السيد الوز أ،

إننا، وإذ نؤكد على أهمية هذين املشروعين، والتي تتجلى في وضع 
املبادئ األساسية التي تقنن وتضبط ممارسة هذه املهن، بما يضمن 
ويحمي ويحفظ صحة املواطنين، فإننا نثير انتباهكم إلى الخصاص 
والتوزيع غير العادل ملهنيي التمريض وخاصة القابالت بين املناطق 
لذا  نفسها.  الجهة  وداخل  اململكة  جهات  وبين  والقروية  الحضرية 
لن  املواطنين، وهذا  الخدمة من  بتقريب  تدارك هذا املشكل  يجب 
يتأتى إال بالرفع من عدد املهنيين وبجودة التأطير والتكوين والتكوين 
محالتهم  بفتح  الدبلومات  وحاملي  املتخرجين  وتشجيع  املستمر، 

املهنية نحو املناطق األكثر خصاصا.

املهنيين  أوضاع  بتحسين  يرتبط  الصحة  بقطاع  النهوض  وإن 
والتقنيات  املتسارعة  التطورات  مواكبة  وكذا  بهم  واالهتمام 

والتخصصات الجديدة.

السيد الوز أ،

وأخيرا نثمن عاليا تجاوبكم مع العديد من تعديالتنا الهادفة إلى 
تجويد مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، وننوه بمجهوداتكم 

من أجل تفعيل مضامين االسترتيجية القطاعية لوزارة الصحة.

ولكل هذه االعتبارات نصوت باإليجاب على املشروعين.

7.مداخلة مجموعة الكونفد الية الديمقأاطية للشغ5:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والسادة املستشا ون،

الكونفدرالية  مجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
الديمقراطية للشغل، في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 44.13 
43.13 املتعلق  القانون رقم  القبالة ومشروع  املتعلق بمزاولة مهنة 
كبيرة،  أهمية  يكتسيان  اللذين  املشروعين  هذين  التمريض.  بمهن 
أن  خاصة  املجال،  هذا  في  التشريعي  الفراغ  لتدارك  جاءا  ألنهما 
لم  ألنه  متجاوزا،  أصبح  الذي   1960 بظهير  مؤطرة  التمريض  مهن 
العلمي  التقدم  أن  كما  واملهنيين،  املهن  لتطلعات  يستجيب  يعد 
والتكنولوجي في املجال الصحي أدى إلى امتداد وتشعب دور املمرض، 
فبعد أن كان دوره الرئي�سي يقتصر على الرعاية الجسمانية للمريض 
وتنفيذ إرشادات الطبيب، أصبح دوره يشمل الرعاية الشاملة للفرد 
والعقلية  والروحية  الجسمانية  النواحي  من جميع  متكاملة  كوحدة 
من  كذلك  أصبح  كما  واملرض،  الصحة  في  واالجتماعية  والنفسية 
أدواره الوقاية من األمراض وتنسيق الخدمات الصحية واملشاركة في 
وضع السياسات الخاصة بالرعاية الصحية للفرد واألسرة واملجتمع، 
تطورا  الفئتين  بهاتين  الخاص  التكوين  عرف  فقد  ذلك  إلى  إضافة 
لنظام  يخضع  الصحة  لوزارة  التابعة  املعاهد  في  أصبح  إذ  هاما، 

"إجازة، ماستر، دكتوراه".

بكل  الخاصة  املهام  لتحديد  جاءا  املشروعين  هذين  أن  كما 
فئة وتحديد أشكال مزاولة هذه املهن في القطاعين العام والخاص 
وشروط املزاولة والشروط املتعلقة باملحل املنهي املخصص ملزاولة كل 

مهنة.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والسادة املستشا ون،

أدوارا رئيسية  تلعب  املهنيين  بفئة من  إن سن قانونين خاصين 
في املنظومة الصحية وتكون في الواجهة األولى الستقبال النساء عند 
املستعجالت،  في  خاصة  بهم،  والعناية  املر�سى  واستقبال  الوضع، 
إنجاز هام، لكن نجاحهما رهين بإخراج املصنف الذي يحدد األعمال 
الخاصة بهذه املهن ويضبط ما يمكن أن يقوم به املنهي بشكل فردي 

وما يجب أن ينجزه طبقــــا لوصفة الطبيب أو تحت إشرافه.

كما أن على الوزارة الوصية أن تسهر على إنشاء الهيأة الوطنية 
اآلجال،  أقرب  في  واملمرضين  للممرضات  الوطنية  والهيأة  للقابالت 
حتى تتمكنا من لعب أدوارهما املتمثلة خاصة في السهر على احترام 
لدى  وتمثيلهما  املعنيتين  املهنتين  وأخالقيات  واألنظمة  القوانين 
وتقديم  باملهنتين  املتعلقة  السياسات  إعداد  في  واملساهمة  اإلدارة 

اقتراحات بشأنهما.
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السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والسادة املستشا ون،

للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  في  صوتنا  سبق،  ما  لكل 

في  املشروعين  هذين  بأهمية  منا  إقرارا  املشروعين،  على  باإليجاب 
كما  الواقع،  أرض  على  تفعيلهما  وسنتابع  املعنيتين  املهنتين  تنظيم 
أننا مستعدون لتقديم التعديالت الالزمة لتحيينهما وتجويدهما كلما 

دعت الضرورة إلى ذلك.

وشكرا. 


	محضر الجلسة الخامسة والثلاثين
	جدول الأعمال: افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2015-2016.

	محضر الجلسة السادسة والثلاثين
	13) مشروع قانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب.
	12) مشروع قانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب ؛
	11) مشروع قانون رقم 106.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	10) مشروع قانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	9) مشروع قانون إطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية؛
	8) مشروع قانون رقم 106.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية؛
	7) مشروع قانون رقم 87.14 القاضي بتغيير القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	6) مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية؛
	5) مشروع قانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	4) مشروع قانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	3) مشروع القانون رقم 133.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	2) مشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337، موافق 31 مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	1) مشروع قانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب؛
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

	محضر الجلسة السابعة والثلاثين
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية.

	محضر الجلسة الثامنة والثلاثين
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية.

	محضر الجلسة التاسعة والثلاثين
	              - مشروع رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة.
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:
	              - مشروع قانون 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛


