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  )2010نونرب  10( 1431ذو احلجة  03األربعاء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا4لس ،محمد الشـيخ بيد هللا ا+كتوراملستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

احلادية عرش  ، ابتداء من الساعةأربع ساعات وأربع دقائق: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
لثة الثا ، ورفعت عىل الساعة الثانية وا+قيقةوا+قيقة األربعني صباحا

أنف عىل الساعة الثالثة وا+قيقة اخلامسة واألربعني بعد الزوال لتسـت
  .واألربعني بعد الزوال

  :ا+راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يتعلق بتحديد رشوط ومساطر ]سـتفادة  41.10مرشوع قانون رمق  - 

  جملس النواب؛من صندوق التاكفل العائيل، احملال عىل جملسـنا من 

يتعلق jملكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل  40.09مرشوع قانون رمق  - 

  للرشب؛ 

يقيض بتحديد تدابري محلاية املسـهتq، احملال  31.08مرشوع قانون رمق  - 

  عىل جملسـنا من جملس النواب؛

يتعلق حبامية أنواع النباyت واحليواxت  29.05مرشوع قانون رمق  - 

  ]جتار فهيا؛  املتوحشة ومراقبة

يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين  19.10مرشوع قانون رمق  - 

  .للهنوض jألعامل ]ج�عية لفائدة العاملني jلقطاع العمويم للصحة

 ---------- ---------- ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---- ---- ----    

  :لسلسلسلساملستشار ا+كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا4املستشار ا+كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا4املستشار ا+كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا4املستشار ا+كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا4
  املرسلني، بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  السـيدات املستشارات احملرتمات والسادة املستشارون احملرتمون،

خيصص جملسـنا اليوم هذه اجللسة ل�راسة والتصويت عىل مخسة نصوص 
  : �مة جدا

يتعلق بتحديد رشوط ومساطر ]سـتفادة  41.10مرشوع قانون رمق  .1
  ال عىل جملسـنا من جملس النواب؛من صندوق التاكفل العائيل، احمل

يتعلق jملكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل  40.09مرشوع قانون رمق  .2
  للرشب؛ 

يقيض بتحديد تدابري محلاية املسـهتq، احملال  31.08مرشوع قانون رمق  .3
  عىل جملسـنا من جملس النواب؛

 يتعلق حبامية أنواع النباyت واحليواxت 29.05مرشوع قانون رمق  .4
  املتوحشة ومراقبة ]جتار فهيا؛ 

يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن  19.10مرشوع قانون رمق  .5
  .الثاين للهنوض jألعامل ]ج�عية لفائدة العاملني jلقطاع العمويم للصحة

 41.10ونسـهتل هذه اجللسة j+راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
  .من صندوق التاكفل العائيل يتعلق بتحديد رشوط ومساطر و]سـتفادة

  .اللكمة اآلن للحكومة، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي وامحلد ¤ والصالة والسالم عىل رسول هللا

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

كام وافق  41.10وقر مرشوع القانون يرشفين أن أقدم أمام جملسمك امل
عليه جملس النواب، هذا املرشوع املهم جدا، ا»ي هيدف إىل حتديد 

 16الفئات املسـتفيدة من صندوق التاكفل العائيل، احملدث مبوجب املادة 
، وكذا الرشوط واملساطر الواجب 2010املكررة من قانون املالية لسـنة 

  . دوقاستيفاؤها لالسـتفادة من هذا الصن
امسحوا يل، حرضات السـيدات والسادة األفاضل، أن أذكر بأن جال± 
املq محمد السادس نرصه هللا يف اخلطاب ا»ي ألقاه بأاكدير يوم األربعاء 

خالل افتتاح السـنة القضائية، وjلنظر إىل اه�م جاللته  2003يناير  29
وجهياته إىل برتسـيخ ال�سك العائيل يف ظل التاكفؤ واإلنصاف، وجه ت

ولهذه الغاية وبدال من إحداث صندوق للنفقة قد : "احلكومة قائال، أرسد
يفهم منه التشجيع غري املقصود عىل أبغض احلالل عند هللا، وتشـتيت مشل 
األرسة، فإننا نصدر توجهياتنا إىل حكومتنا قصد ا+راسة املتأنية إلجياد 

ده عىل طوابع ذات قمية صندوق للتاكفل العائيل، يعمتد يف جزء من موار 
رمزية، توضع عىل الوÏئق املرتبطة jحلياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته 
عىل أساس معايري مدققة، مسـهتدفني من ذÐ ضامن حقوق األم املعوزة 

  ". وحامية األطفال من الترشد الناجت عن الطالق
ص يف املادة ، ن2010وتنفيذا لتوÒات جاللته، فإن قانون املالية لسـنة 

املكررة منه عىل إنشاء هذا الصندوق، فهذه املادة تنص يف الفقرة  16
حساب خصويص  2011األوىل عىل أنه حيدث ابتداء من فاحت يناير 

للخزينة، يسمى صندوق التاكفل العائيل، وينص يف فقرته الثانية عىل أنه 
ترشيع حيدد املذكور، صدور  2011يتعني قبل هذا التارخي، أي فاحت يناير 

عىل اخلصوص الفئات املعنية بعمليات الصندوق، وكذا الرشوط واملساطر 
  . الواجب استيفاؤها لالسـتفادة من موارد هذا الصندوق

إذن هذا هو النص املعروض عىل حرضاتمك، تنفيذا لتوجهيات جال± 
املكررة من قانون املالية  16املq من Òة، وإعامال كذÐ ألحاكم املادة 

  .2010ة لسـن
وقد مت إعداد هذا املرشوع، ا»ي يرتكز عىل املضامني األساسـية 

  :التالية
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إعطاء فعالية خاصة لتدبري معلية الصندوق وإسـناد هذه العمليات  .1
  ؛لهيئة خاضعة للقانون العام مبوجب اتفاقية تربم بني ا+و± وهذه الهيئة

ية حتديث الفئات اليت ميكهنا ]سـتفادة من اÛصصات املال  .2
للصندوق يف األم املعوزة املطلقة ومسـتحقي النفقة من األطفال بعد احنالل 
ميثاق الزوجية، وذÐ مىت تأخر تنفيذ املقرر القضايئ احملدد للنفقة أو تعذر 
تنفيذه لعرس احملكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حا± 

 ؛عوز األم

حيث خول  ،لصندوقحتديد إجراءات ]سـتفادة من خدمات ا .3
املرشوع إماكنية تقدمي الطلب للك من األم املعوزة املطلقة أو احلاضن أو 

 ؛املسـتحق من األبناء إذا اكن راشدا

وذÐ بتخويل اختصاصات هامة لرئيس  ،تعزيز الرقابة القضائية .4
احملمكة ]بتدائية املصدرة للمقرر احملدد للنفقة أو احملمكة امللكفة jلتنفيذ، 

يف طلبات ]سـتفادة من خدمات الصندوق أو  تفê يتعلق jلب سواء
 .األحقية يف ]سـمترار يف ]سـتفادة منه

وذÐ بمتكيهنم من  ،تسهيل رصف اÛصصات املالية للمسـتفيدين .5
 ؛اختيار أي واك± yبعة للهيئة اÛتصة وبأي وسـيí للتوصل مبسـتحقاهتم

جاع اÛصصات املالية توفري الضامxت القانونية الكفيj íسرت  .6
املقدمة من طرف الصندوق يف مواÒة احملكوم عليه jلنفقة، وذÐ طبقا 

 .لمقتضيات املتعلقة بتحصيل ا+يون العموميةل 
 السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  سـيديت الوزيرة،

لية من ينبغي أن نسـتحرض سـياق إحداث صندوق التاكفل العائيل كآ
اآلليات ذات الصj íمليدان األرسي، يسـتلز�ا التطبيق السلمي ملدونة 
األرسة من أجل معاجلة بعض األوضاع ]ج�عية النامجة عن الطالق، 
عندما يتأخر تنفيذ املقرر القضايئ احملدد للنفقة أو يتعذر فهيا امللزم jلنفقة 

ه أو عدم العثور عليه لفائدة عن تنفيذ احلمك القايض عليه هبا بعرسه أو غياب
األم املطلقة ومسـتحقي النفقة من األطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية 

  . وثبوت عوز األم
و»Ð، فقد حرص مرشوع القانون املسـتفيدين من خدماته يف الفئات 
اليت ذكرها سابقا، ويرجع ذÐ من Òة أوىل إىل كون األمر ال يتعلق 

± املq، بل حيل حمل امللزمني بأداهئا، بل هو بصندوق النفقة كام قال جال
  .صندوق للتاكفل العائيل كام أراد ذÐ صاحب اجلال± نرصه هللا

Ïنيا، من Òة Ïنية، الرغبة األكيدة واحلرص الشديد عىل التأسيس 
السلمي لصندوق للتاكفل العائيل وضامن انطالقه انطالقة قوية وانتظام 

ق يف وضعية تعوق اسـمتراريته أو جعل ما خدماته وتاليف جعل الصندو 

يقدمه من مبالغ لفائدة املسـتفيدين جمرد مبالغ رمزية نتيجة توسـيع قاعدة 
  .املسـتفيدين

فانطالقا من حرصنا عىل تاليف فشل الصندوق يف القيام مبهامه، 
وتأسيسا عىل فكرة التاكفل والتضامن اليت يرتكز علهيا الصندوق، تبىن 

هذه التجربة هنج التدرج، وذÐ حبرص الفئات اليت توجد  املرشوع يف بداية
يف حاجة ملحة وماسة إىل املساعدة، إذ بذÐ سـنضمن للصندوق قاعدة 
صلبة، سـمتكنه فê بعد من استيعاب فئات أخرى، ميكهنا ]سـتفادة من 

  .خدماته
تلمك، السـيد الرئيس، حرضات السـيدات والسادة املستشارين 

كربى لهذا املرشوع الرايم إىل املسامهة يف إرساء األفاضل، اخلطوط ال
xآليات فعا± للتضامن العائيل وال�سك ]ج�عي يف بالد .  

  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

اللكمة اآلن ملقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان لتقدمي تقرير 
.. ع، وإذا مل يكن حارضا فأرجو من السـيد الرئيساللجنة حول املرشو

  .موجود؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد لشكر، مقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناملستشار السـيد محمد لشكر، مقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناملستشار السـيد محمد لشكر، مقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنساناملستشار السـيد محمد لشكر، مقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  السـيدة والسادة املستشارون، 

يرشفين أن أرفع إىل ا4لس املوقر نص التقرير ا»ي أعدته جلنة العدل 
 41.10لترشيع وحقوق اإلنسان مبناسـبة دراسـهتا ملرشوع قانون رمق وا

يتعلق بتحديد رشوط ومساطر ]سـتفادة من صندوق التاكفل العائيل، 
  . كام وافق عليه جملس النواب

نونرب  08وقد عقدت اللجنة هبذا اخلصوص اج�عا مطوال يوم ]ثنني 
وزير العدل، ا»ي قدم  برئاسة جلنة العدل والترشيع وحبضور السـيد 2010

يف البداية عرضا مبحاور وأهداف مرشوع القانون السالف ا»كر، والرامية 
إىل حتديد الفئات املسـتفيدة من صندوق التاكفل العائيل احملدث مبوجب 

، وكذا الرشوط واملساطر 2010مكررة من قانون املالية لسـنة  16املادة 
ندوق، مع تعزيز الرقابة القضائية الواجب استيفاؤها لالسـتفادة من هذا الص 

حول ]سـتفادة من تq اخلدمات، انسجاما مع التوجهيات امللكية السامية 
 29جلال± املq محمد السادس نرصه هللا عند افتتاح السـنة القضائية بتارخي 

  . 2003يناير 
وأوحض السـيد الوزير بأن هذا املرشوع قانون خص الفئات املسـتفيدة 

الصندوق، أخذا بعني ]عتبار الشق املتعلق jلمتويل،  من خدمات هذا
من منطلق أن الغاية األمسى إلحداث هذا الصندوق تندرج أساسا مضن 
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دينامية حتقيق التاكفل العائيل، متاشـيا مع اإلرادة امللكية السامية، وحرصا 
عىل التأسيس السلمي، وضامن ]نطالقة القوية لهذا الصندوق بشلك 

ج سـياسة التدرج حىت يمتكن من توسـيع قاعدة املسـتفيدين منتظم مع هن
  .واستيعاب فئات أخرى

  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 

  السـيدات والسادة املستشارون،
خالل املناقشة العامة لهذا املرشوع، جتاوب السادة املستشارون إجيابيا 

ومعيقة عىل مع مسـتجداته، وقد لقي ترحيبا واسعا ملا � من آÏر إجيابية 
املسـهتدفني منه، jلرمغ من إحداثه املتأخر ا»ي جاء بعد مرور عدة 

  . 2004سـنوات عىل دخول مدونة األرسة حزي التنفيذ منذ سـنة 
إال أنه يعد مكسـبا جيسد إحدى أمه القمي النبيí املبنية عىل التضامن 

ومتاسك  والتاكفل العائيل واألرسي، ا»ي يسـمتد منه ا4متع املغريب قوته
نسـيجه ]ج�عي، كام متت اإلشارة إىل أن هذا املرشوع يأيت بعد جتربة 
�مة، اكتسبت خاللها املرأة املغربية املزيد من احلقوق، حيث يعترب إحداث 
صندوق التاكفل العائيل إحدى اآلليات األساسـية لتنفيذ األهداف الكربى 

اللوايت يعشن ظروفا ملدونة األرسة والهنوض بأوضاع النساء املطلقات 
صعبة بسبب ما يطالهن وكذا أطفالهن من إهامل أو تعسف نتيجة إجحام 
احملكوم علهيم عن مواصí حتمل الزتاماهتم jإلنفاق عىل أبناهئم، مما يؤدي 

  .jلكثري مهنم إىل الترشد و]حنراف
وقد انصبت جل املداخالت يف هذا الصدد عىل الظرفية اليت يعرض 

ع jعتباره إحدى ]لزتامات الواردة يف مرشوع القانون املايل فهيا املرشو
، الواجب املصادقة عليه قبل املوافقة الهنائية عليه، jإلضافة 2011لسـنة 

إىل ]سـتفسار عن الهيئة املوكول إلهيا تدبري هذا الصندوق واملطالبة 
بتوسـيع القاعدة لتشمل فئات أخرى من املسـتفيدين، تتواجد يف نفس 

وضعية والظروف ]ج�عية، وكذا تبسـيط املساطر أمام األطراف ال
  .املعنية لتحقيق األهداف املرجوة من إحداثه

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون، 
حرصا عىل تاليف فشل الغاية املتوخاة من إحداث هذا الصندوق كام 

íلنسـبة لبعض التجارب املامثj ل�ول العربية، وانسجاما مع مبدأ هو الشأن 
التاكفل والتضامن ال�ان يعدان مرتكزا قو� لهذه األحداث، اسـتقر الرأي 
عىل حرص القاعدة أو الوعاء احلايل للمسـتفيدين من خدمات الصندوق عىل 
أساس التعامل مع امللف مبهنج التدرج، واختاذ خطوات أخرى موالية لتعزيز 

  . أدواره يف املسـتقبل
يتعلق  41.10وبعد ]نهتاء من دراسة ومناقشة مرشوع القانون رمق 

بتحديد رشوط ومساطر ]سـتفادة من صندوق التاكفل العائيل كام وافق 

عليه جملس النواب، صادقت اللجنة عىل مواده وعىل املرشوع برمته 
  . jإلجامع

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا للسـيد املستشار احملرتم

أمر اآلن إىل املناقشة يف حدود عرش إىل مخس دقائق jلنسـبة 
لألغلبية واملعارضة، ومخس إىل سـبع دقائق jلنسـبة للفريق الفيدرايل 

  . للوحدة وا+ميقراطية، تأسيسا عىل قرار ندوة الرؤساء jألمس
  .اللكمة اآلن ألحد مستشاري األغلبية، األسـتاذ األنصاري تفضل

        ::::د األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصارياملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محم
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل النيب األمني

  السـيد الوزير، السـيدة الوزيرة،
  زمياليت، زماليئ املستشارين احملرتمني،

يرشفين jمس فرق األغلبية أن أتناول اليوم أماممك اللكمة ملناقشة 
مسؤولية عىل مرشوع من املشاريع الهامة اليت تسهر احلكومة بلك جدية و 

إخراÒا حلزي الوجود لتشلك قمية مضافة 4متعنا وفقا للتوجهيات امللكية 
السامية، اليت جتعل ]ه�م jملعطى ]ج�عي معطى جوهر� يف حياة 

  . أمتنا
املتعلق بتحديد رشوط ومساطر  10.41إن مرشوع القانون رمق 

  . م عىل جملسـنا املوقر]سـتفادة من صندوق التاكفل العائيل املعروض اليو 
  السـيد الرئيس احملرتم، 

الشك أننا أمام مرشوع اج�عي jمتياز، انتظرxه طويال، ومعنا لك 
الفعاليات املدنية واحلقوقية، مرشوع اج�عي jمتياز ألنه خيص حقوق 
األ�ات املعوزات املطلقات وأطفالهن يف حا± تعذر اسـتفاء النفقة لفائدهتن 

  . ليه قضائيا بأداهئا ألي سبب من األسـبابمن احملكوم ع 
مرشوع اج�عي jمتياز كذÐ ألنه يدمع إسرتاجتية وخطوط دمع 
 Ðالنساء وتأهيلهن لإلسهام يف النسـيج ا4متعي، مرشوع اج�عي كذ
jمتياز ألنه يعترب املرأة رشياك أساسـيا يف حتقيق مسارات التمنية ]قتصادية 

رات اÛططات اÛتلفة القامئة عىل مقاربة النوع و]ج�عية، ويدمع بلو 
  . ]ج�عي

وهو يف البداية والهناية مرشوع اج�عي jمتياز ألنه يأيت تنفيذا 
للتعلêت امللكية السامية لصاحب اجلال± محمد السادس أيده هللا ونرصه، 
 والهادفة إىل إحداث تغيريات جوهرية عىل لك املسـتو�ت قصد جعل املرأة
أداة حمورية عىل املسـتوى األرسي وا4متعي، متساوية مع صنوها الرجل، 
وكذÐ مالءمة القوانني مع املواثيق ا+ولية، خاصة مدونة الشغل والقانون 
اجلنايئ واملسطرة اجلنائية وقانون احلا± املدنية ومدونة األرسة وقانون 
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صاف jلنسـبة اجلنسـية لتشلك مجيعا أدوات إقرار مبدأ املساواة واإلن
  . للمرأة

ويف هذا السـياق، جيب التذكري بنص اخلطاب املليك السايم ا»ي 
ألقاه جال± املq محمد السادس نرصه هللا خالل افتتاح السـنة القضائية 

، وا»ي أوحض فيه حفظه هللا الهدف 2003يناير  9بأاكدير يوم األربعاء 
الغاية وبدال من  ولهذه: "من إنشاء هذا الصندوق، حيث قال جاللته

إحداث صندوق للنفقة قد يفهم منه التشجيع غري املقصود عىل أبغض 
احلالل عند هللا وتشـتيت مشل األرسة، فإننا نصدر توجهياتنا إىل حكومتنا 
قصد ا+راسة املتأنية إلجياد صندوق للتاكفل العائيل، يعمتد يف جزء من 

وÏئق املرتبطة jحلياة موارده عىل طوابع ذات قمية رمزية، توضع عىل ال
الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته عىل أساس معايري مدققة، مسـهتدفني 
من ذÐ ضامن حقوق األم املعوزة وحامية األطفال من الترشد الناجت عن 

  . انهتـى النطق املليك" الطالق
وإنه من األمهية كذÐ التذكري يف هذا املقام بنص خطاب جاللته يف 

األوىل من السـنة الثانية من الوالية الترشيعية السابعة ليوم  افتتاح ا+ورة
كام أمرx وزير العدل jإلرساع : "، وا»ي جاء فيه2003أكتوبر  10امجلعة 

بإجياد مقرات الئقة لقضاء األرسة مبختلف حمامك اململكة والعناية بتكوين 
ذا األطر املؤهí من اكفة املسـتو�ت، نظرا للسلطات اليت خيولها ه

املرشوع للقضاء، فضال عن رضورة اإلرساع بإحداث صندوق للتاكفل 
  . انهتـى النطق املليك" العائيل

هذه التعلêت امللكية السامية اليت متت ترمجهتا بشلك واحض يف 
: الترصحي احلكويم للسـيد  الوزير األول عندما أشار فيه إىل ما ييل

ستنكب احلكومة عىل دراسة  وملسايرة ما مت حتقيقه بفضل مدونة األرسة،"
أجنع السـبل لتفعيل صندوق التاكفل األرسي لفائدة النساء املطلقات 

  ". وأطفالهن
وإضافة إىل هذه املرجعيات األساسـية، فإننا نسجل أن املرشوع أخذ 
من مرتكزات أخرى يف مقدمهتا الرشيعة اإلسالمية السمحة، اليت تصون 

غريب ومدونة األرسة واإلعالن العاملي حلقوق كرامة املرأة وأبناهئا وا+سـتور امل
اإلنسان وغريها من ]تفاقيات واملواثيق ا+ولية اليت تسـهتدف مجيعا إىل 

  .رفع احليف ولك أشاكل المتيزي عن املرأة والطفل عىل حد سواء
  السـيد الرئيس احملرتم،

ألمر إننا يف فرق األغلبية، نؤمن أن األرسة يه النواة الصلبة للمجمتع، ا
ا»ي يسـتلزم احملافظة علهيا كوحدة م�سكة، أساسها التضامن والتآزر 
ملواÒة لك أسـباب التفكك و]حنالل، وإعطاهئا لك العناية و]ه�م 
وبصورة خاصة األم املطلقة املعرسة وأبناهئا يف حا± عوز األب أو غيابه أو 

عدهتم من عواقب عدم العثور عليه، ملا يرتتب عن التخيل عهنم وعدم مسا
  .وخمية

إن العمل عىل بلورة مرشوع القانون املتعلق بصندوق التاكفل العائيل، 
إجناز ملطلب اج�عي jمتياز، � أكرث من معىن ودال±، عىل اعتبار أنه 
يسـهتدف تكريس مبادئ الفضيí اليت قوا�ا التضامن والتعاضد والتآزر 

هتدفني وضامن جتنهبم التسول وتوفري رشوط العيش الكرمي لألطفال املسـ
  . ولك أصناف ]حنراف األخرى

وإن تقدمي هذا املرشوع الهام يف هذا الظرف j»ات مكبادرة ترشيعية 
حكومية، نعتربه وفاء للحكومة كعادهتا jلزتاماهتا جتاه رشحية مسـتضعفة، 

 2010وينسجم معها ما متت املصادقة عليه يف إطار القانون املايل لسـنة 
داث صندوق للتاكفل العائيل عىل الرمغ من تداعيات األزمة بإح

]قتصادية العاملية اليت واÒهتا بالدx بإرصار احلكومة عىل مواصí هنج 
  . مقاربة سـياسـية، اج�عية، متوازنة

ويف نفس السـياق، البد أن نشـيد يف هذا الصدد بتعامل احلكومة مع 
ها للصندوق وحتديد هذا امللف من خالل البحث عن سبيل متويل 

املؤسسات املالية اليت ميكن أن تديره مبا يكفل إجياد الصيغ املناسـبة 
لالسـتفادة من خدماته بصفة مسـمترة ومن تغطيته مجليع املناطق القضائية، 
وذÐ طبقا للترصحيات اليت أدىل هبا السـيد وزير العدل خالل مناقشة 

  . هذا املرشوع jللجنة
عمل عىل تدقيق نطاق تطبيق النص +فع النفقة إىل وأنه jإلضافة إىل ال

األم وأطفالها املسـتفيدين بعد احنالل روابط الزوجية، وحا± تدخل 
الصندوق تالفيا للك احنراف يف التطبيق أو اسـتعامل ملوارده يف غري ما 

  .أعدت � طبقا للقانون
 إننا يف فرق األغلبية، تبعا »Ð نؤكد مرة أخرى أن هذا املرشوع

  . قانون عىل الرمغ من أمهيته وقميته املضافة، ال يسـتجيب للك مطاحمنا
ومع ذÐ، فإننا نأمل أن ترسع احلكومة وترية إخراج النصوص 
التطبيقية والتنظميية اخلاصة هبذا القانون وتبسـيط املساطر املتعلقة 
jالسـتفادة من الصندوق وتقوية موارده املالية وتنويعها، والعمل عىل 

ريف به عرب دورات تكوينية لفائدة قضاة حمامك األرسة والتحسيس التع
j+ور الهام لهذا الصندوق، لضامن التطبيق السلمي ملقتضياته وضامن جناعته 
ومردوديته عىل أرض الواقع، إضافة إىل توسـيع قاعدة الفئات املشمو± 

  .ةjمحلاية يف املرشوع مسـتقبال لتضم  األرامل والنساء يف وضعية صعب
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد الوزير،
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين،
إن امحلاية القانونية اليت وفرهتا مدونة األرسة، تسـتدعي التفكري يف 
القريب العاجل ملعاجلة العديد من اإلشاكالت املرتبطة jملدونة ذاهتا ومراحل 

ويت عليه اليوم، تطبيق مرشوع القانون ا»ي حنن بصدد مناقشـته والتص
  : ونعتقد يف األغلبية أن هناك رضورة جوهرية ملعاجلة بعض النقاط من مضهنا
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تقيمي تطبيق مدونة األرسة عىل أرض الواقع لتجاوز الثغرات .  1
  والنواقص؛

مراجعة نصوص القانون اجلنايئ خاصة فê يتعلق بتجرمي ترشد .  2
  امئ اليت متس الطفل؛األطفال وتشديد العقوjت الزجرية لردع اجلر 

  حماربة ظاهرة اسـتغالل املعاقني يف التسول؛.  3
تأسيس مراكز خاصة إلدماج أطفال الشوارع، وتوسـيع جمانية .  4

العالج يف املستشفيات العمومية jلنسـبة لألطفال والنساء، خاصة عىل 
مسـتوى ]حتياجات املرتبطة jلصحة اإلجنابية وتوفري اخلدمات واألÒزة 

  ناسـبة jلنسـبة »وات ]حتياجات اخلاصة من النساء؛امل 
تقوية حامية النساء واألطفال من العنف والتعسف والمتيزي مبختلف .  5

أنواعه، وبدل املزيد من اجلهود ا4متعية يف جماالت حماربة الفقر والهذر 
  .املدريس والقضاء عىل األمية

  السـيد الرئيس احملرتم،
املرشوع يرخس القناعة مرة أخرى مبنطق إن اسـتقراء مضامني هذا 

التضامن والتاكفل ]ج�عي وا4متعي ا»ي يوحض قمية املسامهة يف بناء 
رصح التمنية البرشية اليت أبدعها صاحب اجلال± املq محمد السادس حفظه 
هللا، والهادفة إىل احلفاظ عىل كرامة اإلنسان املغريب بلك رشاحئه مضن 

  . السـياسات احلكومية املرتبطة 4jال ]ج�عيمنظومة الربامج و 
واعتبارا ملا سلف، ونظرا ألن املرشوع املعروض علينا يشلك لبنة 
أخرى من ترسانتنا القانونية املهمة ا+امعة ملبدأ التضامن والتاكفل 
]ج�عيني، وطبقا لثوابت األمة املغربية، فإننا يف فرق األغلبية نؤكد أننا 

  . جياب عىل هذا املرشوعسـنصوت jإل
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق 

  .املعارضة، األسـتاذ اطريبش تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد اطريباملستشار السـيد محمد اطريباملستشار السـيد محمد اطريباملستشار السـيد محمد اطريبشششش
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  . السامء من ذي لهجة محدا ¤ وصالة وسالما عىل خري ما أظلت
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتدخل jمس فريق األصا± واملعارصة يف إطار مناقشة 

يتعلق بتحديد رشوط ومساطر ]سـتفادة من  41.10مرشوع القانون رمق 
  . صندوق التاكفل العائيل

سـيد الرئيس، البد من اإلشارة وبأسف شديد إىل التأخر يف بداية، ال 
تفعيل صندوق التاكفل العائيل ا»ي سـبق جلال± املq محمد السادس 
نرصه أن أعطى توجهياته السامية خالل خطابه أمام نواب األمة سـنة 

، ويف عدة مناسـبات أخرى برضورة إحداث هذا الصندوق، 2003
  . تفعيل xجع ملدونة األرسةjعتباره آلية أساسـية لضامن 

ونذكر مبا آثرxه سابقا حول بطء إيقاع معل احلكومة ومفهو�ا للزمن، 
خاصة عندما يتعلق األمر مبرشوع قانون يضع األساس القانوين لتنفيذ 
األهداف الكربى ملدونة األرسة والهنوض بأوضاع املرأة املطلقة وجتسـيد 

آليات xحجة للتضامن العائيل وال�سك  اإلرادة ا4متعية الهادفة إىل إرساء
  . ]ج�عي

  السـيد الرئيس،
إن إÏرتنا يف فريق األصا± واملعارصة لهذه املالحظة اجلوهرية املتعلقة 
بتدبري الزمن، xبعة من حرصنا عىل أن يسامه صندوق التاكفل العائيل يف 

أجل  معاجلة ]ختالالت األرسية، ويشلك أحد املداخل األساسـية من
  . حامية حقوق املرأة والطفل والتوازن املادي لوضعية األرسة بشلك عام

البد من التذكري بأن احلكومة قد أخطأت يف السـنة املاضية عندما 
يقيض بإحداث  2010قبلت بمترير تعديل عىل مرشوع قانون املالية 

حساب خصويص للخزينة يسمى صندوق التاكفل العائيل دون تقدمي 
عدد من اإلشاكالت املرتبطة بطريقة المتويل ومعايري ]سـتفادة أجوبة عىل 

وكيفية إدارة الصندوق، وهو األمر ا»ي تداركناه يف فريق األصا± واملعارصة 
عندما قدمنا تعديال يربط إحداث صندوق التاكفل العائيل برضورة صدور 

  . قانون ينظم أسسه وطريقة مع3 وشلكيات متوي3
إحداث هذا الصندوق جيب أن يمت مبقتىض قانون مبا  كام أكدx عىل أن

يضمن � قمية قانونية ومؤسساتية لألرسة بشلك عام، حيث إن األ�ات 
املطلقات من أزواج غري قادرين عىل أداء نفقات أبناهئم سـيلقني حو]ت 
بقمية النفقة احملكوم هبا لهن، وjلتايل عىل اإلنفاق عىل أبناهئن وتوفري رشوط 

  .مرعايهت
  السـيد الرئيس،

إن تفعيل صندوق التاكفل العائيل ال ينبغي أن ينسينا الضجة الكبرية 
والنقاش ا4متعي الواسع ا»ي أÏرته اإلرهاصات األوىل لوالدة مدونة 
األرسة، وا»ي قادته التعبريات احملافظة والتيارات الرجعية واملفرمí للك 

يضا لهذه الثورة الهادئة اليت يقودها مبادرات التحديث والعرصنة، واملعرقí أ
  . صاحب اجلال± محمد السادس نرصه هللا

ومن هذا املنطلق، وانسجاما مع قناعتنا وخطابنا مكعارضة بناءة وفعا±، 
فإننا صوتنا jإلجياب لصاحل هذا املرشوع ملا يكتسـيه من أمهية، وأنه 

تدارك مرشوع خالق، ومرشوع رائد، ومرشوع jمتياز، آملني أن ت 
احلكومة عطهبا البنيوي املمتثل يف بطء وتريهتا وعدم تقديرها ملفهوم الزمن، 
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وأن تفي jلزتاماهتا، وأن تنخرط جبدية يف األوراش اإلصالحية الكربى اليت 
  . نؤمن هبا ونمثهنا ونسعى جاهدين إلجنا8ا وإثراهئا مبقرتحات ومبادرات بناءة

  .اكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبر 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن لألسـتاذ عبد املاÐ أفر�ط عن 

  .الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية

        ::::املستشار السـيد عبد املاÐ أفراملستشار السـيد عبد املاÐ أفراملستشار السـيد عبد املاÐ أفراملستشار السـيد عبد املاÐ أفر����طططط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدة، السادة املستشارون،
ه الكرايس الفارغة يف ظل اسـمترار غياب من ماذا عساx نقول أمام هات

حيملون صفة ممثيل األمة، واحلال أن األمة براء من مثل هؤالء، ونتساءل 
أيضا ما مصداقية، بل وما مرشوعية هاته املشاريع، مشاريع القوانني اليت 

من مجموع جملسـنا هذا، لكن نقول ال حياة ملن  %10يصوت علهيا فقط 
  .  فافعل ما شئتتنادي، وإذا مل تسـتحيي

واآلن سأعود إىل موضوع جلستنا هاته، ويرشفين أن أتناول اللكمة 
jمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية مبناسـبة مناقشة املرشوع رمق 

  . املتعلق jلتاكفل العائيل 41.10
وامسحوا يل يف البداية أن أذكر بأن مسأ± التاكفل العائيل يه من القمي 

أj عن جد ببالدx، واليت سامهت والزالت تسامه يف اسـمترار نوع املوروثة 
من ]سـتقرار ]ج�عي ببالدx متاشـيا مع ما ينص عليه، وما حيث عليه 

  .ديننا احلنيف
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد الوزير،
لقد جاءت مدونة األرسة jلعديد من املقتضيات، اسـهتدفت احلفاظ 

 واسـمترار روابط ال�سك األرسي، مبا يسمح برتبية عىل ]سـتقرار العائيل
األبناء يف إطار حياة زوجية سلمية، لكنه قد حيدث أن تتعكر أجواء 
العالقة الزوجية، مما يسـتحيل معه اسـمترار هذه العالقة، ومن مث يمت 
الطالق ا»ي هو أبغض احلالل إىل هللا، ومما قد يتسبب يف ترشيد املرأة 

  . ها عند انعدام النفقة بسبب من األسـباب، خاصة منه العوزاملطلقة وأطفال 
 Ð«16 نعتقد أن هذا املرشوع جاء أوال تنفيذا ملا نصت عليه املادة 

، وÏنيا لتخفيف العبء املعييش عىل املرأة 2010من القانون املايل لسـنة 
املطلقة املعوزة وأطفالها، واليت ميكن أن تسـتفيد من صندوق التاكفل 

  .ئيل وفق الرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانونالعا
لقد اكن أملنا أن تشمل ]سـتفادة من هذا الصندوق لك امرأة مطلقة 
 Ðأو أطفاهلام، بل ولك اليتاىم واملتخىل عهنم، كام فصلنا يف ذ íأو أرم

أثناء مناقشة هذا املرشوع، وذÐ احرتاما للحق يف العيش الكرمي كام ينص 
ر البالد، بل وكام تنص عىل ذÐ العديد من املواثيق عىل ذÐ دسـتو 

  . ا+ولية، خاصة اليت صادق علهيا املغرب وما يتعلق مهنا أساسا jلطفل
إننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، وبقدر ما نقر بأمهية هذا 
 املرشوع، فإننا نطالب إحاطته بلك آليات املراقبة والشفافية، جتنبا للك ما

 xنية ضامÏ ةÒ ة، ومنÒ من شأنه أن يرضب مصداقية هذا الصندوق من
السـمتراريته وتطويره jلشلك ا»ي يساعد عىل توسـيع ]سـتفادة من 
ودائعه، لتشمل لك ذي حاجة أو عوز، من مطلقة أو أرمí أو طفل 
مرشد أو متخىل عنه، وهذا طبعا لن يتأىت إال من خالل التفكري جيدا يف 

سـيع موارد متوي3، مع التشديد عىل املراقبة احلازمة والصارمة لرصف صيغ تو 
مسـتحقات ]سـتفادة من هذا الصندوق، حىت يسـتفيد مهنا من يسـتحقها 

  . فقط
وإمياx منا j+ور اإلنساين وا4متعي ا»ي ميكن أن يلعبه هذا الصندوق، 

ع التأكيد عىل رضورة فإننا يف الفريق الفيدرايل قررx أن نتعامل معه إجياj، م
األخذ بعني ]عتبار مجموعة من ]قرتاحات واملالحظات اليت عرب عهنا 
العديد من املستشارين ممن حرضوا أشغال اللجنة عند مناقشة مرشوع 

  . القانون هذا، وبه وجب اإلعالم
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

، 14تصويت عىل مواد املرشوع مادة مادة، وعددها منر اآلن إىل ال 
وأبدأ jملادة األوىل، ومبا أن مت التصويت عليه jإلجامع يف اللجنة، فأظن 

  .بأننا سـمنر برسعة
  : املادة األوىل

  اإلجامع؛= املوافقون
  ال أحد؛= املعارضون
  .اإلجامع: 14إىل املادة  2من املادة 

  :ته للتصويتإذن أعرض اآلن مرشوع القانون برم 
 .إذن اإلجامع

يتعلق  41.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
بتحديد رشوط ومساطر ]سـتفادة من صندوق التاكفل العائيل بإجامع 

  .شكرا. احلارضين
 40.09ننتقل اآلن إىل ا+راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

  . صاحل للرشبيتعلق jملكتب الوطين للكهرjء واملاء ال
  .اللكمة للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::السـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
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  السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم،
  السـيد الوزير، 

  السادة املستشارون احملرتمون، 
  حرضات السـيدات والسادة،
ا داخل جملسمك املوقر لتقدمي مرشوع القانون يرسين أن ألتقي بمك جمدد

املتعلق jملكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل للرشب، وهيدف  40.09رمق 
مرشوع هذا القانون إىل مجع أنشطة املكتب الوطين للكهرjء وأنشطة 
املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب مكرحí �مة ورضورية من مسلسل 

اج الكهرjء واملاء الصاحل للرشب ونقلهام وتوزيعهام إعادة تنظمي أنشطة إنت
وتسويقهام، وذÐ من أجل ]سـتجابة لرضورة ضامن اسـمترار املرفق العام 
املتعلق هباتني املادتني احليويتني، والمتكن من ضامن تزويد ب�x هبام وفق 

  .أحسن الظروف واجلودة واللكفة
الشكر ألعضاء جلنة الفالحة  وامسحوا يل هبذه املناسـبة أن أتقدم جبزيل

والشؤون ]قتصادية هبذا ا4لس، كام أود أن أنوه jلعمل املتفاين وبروح 
املسؤولية وjجلدية اليت ملسـناها فهيم خالل أشغالنا معهم يف إطار مناقشة 

  .مرشوع هذا القانون املعروض أمام أنظارمك
تناميا مضطردا، وكام تعلمون، عرفت حاجيات املغرب من الطاقة واملاء 

 êنظرا للحركية اليت يعرفها عىل املسـتويني ]قتصادي و]ج�عي، والسـ
  . بفضل تعممي الولوج إىل الطاقة واملاء الصاحل للرشب

ومن أجل رفع التحد�ت اليت يواÒها املغرب يف جمايل الطاقة واملاء، 
ذان القطاعان أصبح من الالزم التأقمل مع التحوالت العميقة اليت يعرفها ه

  . احليويني عرب العامل
ولهذا الغرض مت العزم عىل مجع ]سرتاتيجيات اجلديدة اخلاصة jملاء 
والطاقة يف نفس اآلن بني ضامن املرفق العام للامء والكهرjء وتدبريهام تدبريا 
عقالنيا من خالل اع�د خمططات معل مالمئة، تتوG ضامن توفريهام 

  . حتسني اسـهتالكهام دون اإلرضار jإلنتاجيةوالتخطيط للحاجيات و 
كام أن حتديث املرافق العامة لبالدx املتعلقة jملاء والكهرjء من خالل 
تقوية القدرات اإلنتاجية وحتسني شـبكة النقل وتشارك البنيات التحتية 
اخلاصة jلتوزيع، أصبحت رضورة ملحة يف التمنية املندجمة لالسـتجابة 

  . عية مهنا و]قتصاديةللمتطلبات ]ج�
وسيسمح مجع أنشطة املكتب الوطين للكهرjء وأنشطة املكتب الوطين 
للامء الصاحل للرشب بتوحيد ]سرتاتيجيات الوطنية يف هاذين ا4الني 
الرئيسـيني املتداخلني، ومن مث تشلك تعبئة املوارد الطاقية واملائية وتمثيهنا 

ر مناسـبة والتحمك يف طلهبا وتدبري اسـتعاملها وتأمني إمداداهتا وتوفرها بأسعا
بنجاعة يف إطار احرتام البيئة أهدافا جوهرية لهذا امجلع ا»ي يتحمت إجنازه 

  . يف سـياق عاملي يتسم بتقلبات اقتصادية ومالية

ويؤكد املغرب من خالل معلية امجلع هذه عىل عزمه عىل إعادة تنظمي 
يف مواكبة املنشآت العامة بغية قطاعي الكهرjء واملاء وعىل سـياسـته 

  .معلهاحتسني أداءاهتا الصناعية واملالية، وإحداث منشآت رائدة يف جمال 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيد الوزير،

إن هذا املرشوع ا»ي هو بني أيديمك، أعطى أولوية jلغة 
إىل املكتب الوطين للكهرjء واملاء للمسـتخدمني، حيث حث عىل أن ينقل 

الصاحل للرشب املسـتخدمون العاملون jملكتب الوطين للكهرjء واملكتب 
الوطين للامء الصاحل للرشب يف yرخي دخول هذا القانون حزي التنفيذ قصد 

  . ]سـمترار يف ممارسة املهام املوكو± إلهيم
ن األحوال أن تكون كام أكد هذا القانون عىل أنه ال ميكن بأي حال م

الوضعية اليت خيولها النظام األسايس ملسـتخديم املكتب للمسـتخدمني أقل 
فائدة من الوضعية اليت اكنت للمعنيني jألمر يف yرخي مجع املكتبني، 
والسـê فê خيص األجور والتعويضات واملاكفئات املتعلقة jلوضعية 

ظام ]حتياط ]ج�عي، النظامية ونظام املعاشات والتغطية الصحية ون
  .واليت اكن يتوالها املكتب ا»ي اكنوا ينمتون إليه

كام اعترب هذا القانون أن مدة اخلدمات ا»ي قضاها املسـتخدمون 
بأحد املكتبني، كام لو أجنزت jملكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل 

  .للرشب
أعضاء  ويف األخري، أمتىن أن حيظى مرشوع هذا القانون مبصادقة

  . جملسمك املوقر حىت يسـتمكل املسطرة الترشيعية يف أقرب اآلجال
وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري وطننا العزيز حتت القيادة احلكمية لصاحب 

  . اجلال± املq محمد السادس نرصه هللا وأيده
  .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
   .شكرا للسـيدة الوزيرة احملرتمة

اللكمة اآلن ملقرر جلنة الفالحة والشؤون ]قتصادية لتقدمي تقرير 
اللجنة حول املرشوع، إىل ماكينش املقرر، هل الرئيس ميكن أن يعطينا 

  فكرة أو نقول كام يه العادة وزع؟ 
نعم مت ]تفاق يف ندوة الرؤساء عىل أن يقرأ التقرير أو يشار إليه إما 

  . رئيس أو أحد نوابه، إذن وزعمن طرف املقرر أو من طرف ال
أفتح اآلن jب املناقشة، اللكمة ألحد مستشاري فرق األغلبية يف 

  .دقيقة، السـيد الرئيس احملرتم 15إىل  10حدود 

        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل األنبياء واملرسلني

  السـيد الرئيس،
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  رة،السـيد والسـيدة الوزي
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يرشفين أن أتناول اللكمة jمس فرق األغلبية مبجلسـنا املوقر ألعرض 
املتعلق jملكتب الوطين للكهرjء  40.09موقفنا من مرشوع القانون رمق 

  .واملاء الصاحل للرشب
  سـيدي الرئيس احملرتم،

ض السـيدة الوزيرة حول لقد اسـمتعنا يف فرق األغلبية بإمعان كبري لعر 
أهداف هذا املرشوع الرايم إىل مجع أنشطة املكتب الوطين للكهرjء 
واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب يف مؤسسة عامة واحدة حتت امس 
املكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل للرشب قصد تعبئة املوارد الطاقية 

دمة العمومية وتزويد بالدx يف واملائية وتمنيهتا، وكذÐ ضامن اسـمترارية اخل
أحسن الظروف jجلودة والمثن من هاتني املادتني احليويتني، ونعترب أن 
التوجهيات امللكية السامية اليت قد�ا جال± املq يف العديد من املناسـبات 

  .مرجعيات أساسـية إلصالح قطاع املاء والكهرjء
مل لهذه املبادرة لقد عربx داخل اللجنة اÛتصة عن دمعنا الاك

احلكومية، معتربين كام جاء يف العديد من اخلطب السامية جلال± املq أن 
مشلك الطاقة يعترب قضية من القضا� األساسـية واملصريية اليت جيب عىل 
احلكومة أن تتصدى إلهيا برؤية مسـتقبلية، ضامx ألمننا الطايق وتنويعا 

،íالطاقية الوطنية بأخرى بدي xوترشـيدا السـتعاملها مع اع�د سـياسة  ملوارد
  .طاقية ومائية جديدة، فضال عن التمنية الرتابية واحلرضية والقروية

  السـيد الرئيس،
حنن واعون 4jهودات اجلبارة اليت تبذلها احلكومة من أجل إيصال املاء 
والكهرjء إىل العديد من املناطق مبملكتنا، خاصة jلعامل القروي، ونعترب أن 

رxمج الكهرjء القروية واملاء الصاحل للرشب رمغ أمهيهتام مل متكن بالدx إىل ب
  . اليوم من حتقيق األهداف املرجوة

ونعتقد أن الوقت قد حان، وحنن يف صدد املناقشة واملصادقة عىل هذا 
املرشوع، من أجل التصدي 4موعة من ]ختالالت البنيوية يف هذين 

  : اخلصوصالقطاعني، ونذكر مهنا عىل
رضورة وضع إسرتاتيجية واحضة املعامل وحمددة من حيث األهداف . 1

والزمن من أجل ]سـتجابة حلاجياتنا املزتايدة من الطاقة والتصدي 
إلشاكليات ندرة املاء وعدم التاكفؤ بني املناطق، مع توفريهام بأمثان تأخذ 

  ا+خل احملدود؛  بعني ]عتبار القدرة الرشائية للمواطنني خاصة مهنم ذوي
اع�د خمطط دقيق السـتغالل الطاقات املتجددة والبحث عن موارد . 2

جديدة إلنتاج الطاقة الكهرjئية واملاء الصاحل للرشب، معتربين أن املشاريع 
الكربى اليت يقودها جال± املq يف هذا ا4ال يه مشاريع ذات طابع 

صادر المتويل وجتهتد اسرتاتيجي، وتنتظر من احلكومة أن تبحث عن م
  جللب ]ستLرات وتنويعها وتبسـيط مساطرها؛ 

وضع سـياسة متوازنة لبناء وتوسـيع شـبكة الرصف الصحي لتشمل . 3
العامل القروي بصفة خاصة، حيث ال يعقل أن يتحمل املواطن نفقة هذا 

  القطاع احليوي يف فاتورته الشهرية دون أن يسـتفيد من هذه املادة؛
نظر يف فلسفة الربxمج الوطين للكهرjء القروية حىت تمت إعادة ال . 4

عىل أرض الواقع، حىت يصل  %97الرتمجة الفعلية لنسـبة اإلجناز املعلنة 
هذا املورد احليوي إىل لك مسكن من مساكن العامل القروي وليس املراكز 

  .فقط
ويف هذا اإلطار البد مرة أخرى أن نثري إشاكلية متكني امجلاعات 

  .ية الفقرية من هذا الربxمج الوطين عرب إجياد صيغة لمتويل حصهتاالقرو
  سـيدي الرئيس،

إننا إذ جندد التأكيد عىل أمهية إدماج هاتني املؤسسـتني احليويتني ملا 
حيم3 هذا املرشوع من إماكنيات لرتشـيد النفقات و]سـتفادة من خربة 

 يف صياغة لمتكني املكتبني واملتاكملني، فإننا نؤكد عىل رضورة التفكري
املؤسسات الرقابية، يف مقدمهتا املؤسسة الترشيعية، من تتبع ومراقبة تدبري 

  . وآفاق هذه املؤسسة احليوية
كام نؤكد عىل رضورة العناية jملوارد البرشية لهذا املكتب اجلديد من 
خالل احلفاظ عىل حقوقها املكتسـبة ووضع برامج لتحسني أوضاعها 

ادية خدمة للمؤسسة وضامx للمردودية واجلودة يف أداء ]ج�عية وامل
  . خدماهتا العمومية

  السـيد الرئيس احملرتم،
إن طبيعة هذا املرشوع وأمهيته البالغة اليت تتجىل يف التأثري املبارش 
عىل احلياة اليومية للمواطنني وقدرهتم الرشائية، جعل مراحل املناقشة 

 الفرقاء يف مؤسستنا الترشيعية، وهو ما حتظى jه�م كبري ونقاش معمق بني
جتىل يف تقدمي مجموعة من التعديالت مل يكن من املمكن أن يسـتوعهبا 
املرشوع برمته، ويبقى واقع التطبيق واملامرسة رهني برصد مواطن القوة 
والضعف يف مضامني هذا املرشوع، مما يفتح ا4ال للمراجعة لكام دعت 

Ðالرضورة إىل ذ .  
يف األخري مساندتنا لهذا املرشوع وتعاملنا jإلجياب معه خدمة ونؤكد 

للصاحل العام وملصاحل الوطن حتت القيادة احلكمية لصاحب اجلال± محمد 
  . السادس نرصه هللا وأيده

  .شكرا والسالم عليمك

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالال    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
شكرا لألسـتاذ معر أدخيل، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق 

  .مةاملعارضة، اليس التو 

        ::::التومةالتومةالتومةالتومة    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
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  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتدخل jمس فريق األصا± واملعارصة يف إطار مناقشة 

يتعلق jملكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل  40.09املرشوع قانون رمق 
و املرشوع ا»ي سـميكن يف جتميع أنشطة املكتب الوطين للرشب، وه

للكهرjء واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب يف أفق إعادة تنظمي أنشطة 
إنتاج الكهرjء واملاء الصاحل للرشب ونقلهام وتوزيعهام وتسويقهام من أجل 
]سـتجابة لرضورة ضامن تزويد البالد هبام يف أحسن الظروف، سواء من 

اجلودة أو السعر، وتوQ بلوغ نتاجئ أفضل عىل املسـتويني الصناعي حيث 
واملايل وتقليص تاكليف التدبري يف ظل اإلسرتاتيجية اجلديدة اليت يعمتدها 

  . املغرب يف هذا ا4ال
وإذا اكن هذا امجلع بني املكتبني يف إطار مؤسسة واحدة سيسامه يف 

وتطهري السائل يف بالدx، تقوية وحتسني بنيات مرفق الكهرjء واملاء 
وسيشلك إطارا مؤسساتيا، قادرا عىل التأقمل مع التمنية القطاعية، فإننا نؤكد 
عىل رضورة دمع هذه املؤسسة اجلديدة لضامن اسـمترارية اخلدمة العمومية 
وترشـيد اسـتعامل هاتني املادتني احليويتني يف إطار احملافظة عىل البيئة 

تخطيط وبرجمة املشاريع وتوحيد اإلسرتاتيجية وكذÐ ضامن التناسق يف ال 
الوطنية يف هاذين ا4الني الرئيسـيني املتداخلني، ووضع مقاربة تمنوية 

  . مشولية، تأخذ بعني ]عتبار اإلماكنيات املتاحة لقطاع الكهرjء واملاء
وعىل لك ذÐ من أجل خلق مؤسسة قوية، قادرة عىل الهنوض هبذين 

ظل األزمة املالية العاملية اليت فرضت رضورة تدخل القطاعني، خصوصا يف 
  . ا+و± +مع ومصاحبة القطاعات احليوية األساسـية

فنحن يف فريق األصا± واملعارصة، نعتقد أن هذا املكتب اجلديد جيب 
أن يعمل عىل توحيد معلية اإلنتاج والرفع من اإلنتاج الوطين يف هاتني 

نتاج jلنسـبة للطاقة ألن مكتب الكهرjء املادتني احليويتني، خاصة وأن اإل
من حاجياتنا، وما يتبقى ينتجه اخلواص والبقية تسـتورد  %35ال ينتج إىل 
  . من جرياننا

كام جيب تنظمي معلية التوزيع من خالل إعادة النظر يف التدبري املفوض 
أي واكالت توزيع املاء والكهرjء واخلواص ا»ين يكونون من ا+ار البيضاء 

  . الرjط ومناطق طنجة وتطوانو 
هذا، ويضمن جعل املكتب اجلديد املتدخل الوحيد يف معلية التوزيع 
ضامx حلسن سري هذا املرفق، وعىل العموم نعتقد أن هذا ا+مج حتمكه 
اعتبارات اقتصادية، ويراد منه jإلضافة إىل ما سـبق إنقاذ املكتب الوطين 

ة كبرية يف السـنوات األخرية، مل ختول للكهرjء ا»ي يعاين من صعوjت مالي
� إجناز ]ستLرات الكبرية اليت الزتم هبا سابقا، هذا حبيث سيساعد هذا 
]ندماج يف ]سـتفادة من إماكنيات املكتب الوطين للكهرjء واملاء 

  . الصاحل للرشب ا»ي يمتتع بوضعية مالية متوازية نسبيا

ؤسسـتني، نطالب احلكومة برضورة ويف سـياق هذا ا+مج بني هاتني امل
الوفاء jلزتاماهتا بشأن مصري املسـتخدمني، ومن هذا املنرب نؤكد يف فريق 
األصا± واملعارصة عىل رضورة اإلرساع يف إخراج النظام األسايس 
للمسـتخدمني يف أقرب اآلجال، وضامنه لعدم حدوث أي تراجع قد ميس 

  . لشغيíاألوضاع ]ج�عية أو املهنية للطبقة ا
وبصفة عامة، نعترب يف فريق األصا± واملعارصة أن هذا املرشوع قد جاء 
مبجموعة من املسـتجدات، هتدف إىل تأهيل قطاع الكهرjء واملاء وتطهري 

  . السائل
و»Ð، ال ميكننا إىل أن نصوت عليه jإلجياب ألننا منارس معارضة 

ادرات الرامية إىل تأهيل بناءة، هادفة، مواطنة، ومساعدة ودامعة للك املب
بالدx و]خنراط يف ا+يناميات واألوراش الكربى اليت تعرفها بالدx حتت 

  . ظل صاحب اجلال± نرصه هللا
  .شكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن للمستشار احملرتم السـيد محمد 

  .دعيدعة عن الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    ستشارستشارستشارستشارامل امل امل امل 
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارين،
أترشف jمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية أن أتناول اللكمة يف 

املتعلق بإدماج املكتب  40.09هذه اجللسة العامة ملناقشة مرشوع قانون 
  .صاحل للرشبالوطين للكهرjء واملكتب الوطين للامء ال

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارين،
إن األمهية القصوى لتوحيد اإلسرتاتيجيات اجلديدة اخلاصة jملاء 
والطاقة والكهرjء وعقلنة وحتديث تدبري قطاعي املاء والكهرjء، ال ميكن 

x، فهمها أو استيعاهبا إال من خالل التحد�ت الطاقية املطروحة عىل بالد
وذj Ðلنظر لضعف موارده الطاقية، حيث يظل املغرب معمتدا بنسـبة 

عىل الواردات اخلارجية لزتويده jلنفط اخلام، ا»ي يشلك  %96تزيد عن 
من اسـهتالكه الطايق، مما جيعل املغرب رهني ظرفية طاقية عاملية  61%

تقلبات  متقلبة يف السـنوات األخرية نتيجة لعدم اسـتقرار أسعار النفط وإىل
أسعار ا+والر وللتوترات اجليو سـياسـية والزتايد املسـمتر للطلب العاملي، مما 

مليار درمه سـنة  54,2ينعكس عىل الفاتورة الطاقية للمغرب، واليت بلغت 
، وهو ما يؤثر سلبا عىل 2004مليار درمه سـنة  26.2، مقابل 2009

  .املزيان التجاري، ويسامه يف تزايد نفقات املقاصة
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  سـيد الرئيس،ال 
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارين،
 Ðمن املنتظر أن يرتفع ]سـهتالك الوطين للطاقة بوترية رسيعة، وذ
ارتباطا jنطالق العديد من املشاريع الوطنية واألوراش الكربى اليت تعرفها 
بالدx، مكخطط املغرب األخرض يف ا4ال الفالT، وبرxمج انبثاق يف 

ناعي، واملركب الفوسفاطي jجلرف األصفر وتطوير البنيات ا4ال الص 
Tطط األزرق يف ا4ال السـياÛالتحتية الطرقية واملالحية واجلوية، وا .  

حفسب السيناريو املرجعي لوزارة الطاقة سيتضاعف الطلب عىل املوارد 
مليون معادل املنتوجات  15مرات، منتقال بذÐ من  4األولية للطاقة 

، فê 2030سـنة ) TEP(مليون  43، إىل 2008سـنة ) TEP( النفطية
ألف جيغاواط يف الساعة خالل سـنة  24سريتفع الطلب عىل الكهرjء من 

بقدرة كهرjئية تناهز  2030ألف جيغاواط يف الساعة سـنة  95إىل  2008
  . ميغاواط 12000

إىل أما عند اع�د السيناريو التفاؤيل، فسريتفع الطلب عىل الكهرjء 
  . ميغاواط 20000جيغاواط يف الساعة بقدرة كهرjئية  133000

ومن أجل مواكبة التمنية ]قتصادية و]ج�عية لبالدx، اعمتدت وزارة 
إسرتاتيجية جديدة عىل مسـتوى إنتاج الطاقة  2009الطاقة يف سـنة 

  :الكهرjئية، تعمتد عىل مخسة حماور أساسـية، ميكن اخزتالها يف
تأمني المتوين jلطاقة بأسعار تنافسـية، وهو ما مت : ولاحملور األ

ا»ي حنن بصدد  40.09التنصيص عليه يف ديباجة مرشوع القانون رمق  
  مناقشـته؛

تقليص التبعية يف امليدان الطايق من خالل تعبئة املوارد : احملور الثاين
  . الوطنية عرب تطوير الطاقات املتجددة
 :PNAP(ط الوطين للتدابري األولية ويف هذا اإلطار اسـتطاع اÛط

Plan National d’Actions Prioritaires( ا»ي ميتد ما بني ،
ميغاوط خالل يونيو  841إىل ز�دة قدرة طاقية إضافية تبلغ  2008-2012
2010 .  

، كام سـميكن 2011ميغاوط سـنة  1068ومن املتوقع أن ترتفع إىل 
طاقة إضافية من وحدات توسـيع مركب اجلرف األصفر من احلصول عىل 

ميغاواط، سيمت إجنازها من طرف مجموعة  700الفحم، تقدر ب
)Daewoo (و(Mitsui)   

كام جتدر اإلشارة يف هذا ا4ال إىل أن اإلسرتاجتية الوطنية ترتكز عىل 
من  %42تطوير الطاقات املتجددة هبدف الرفع من حصهتا إىل حوايل 

للك من الطاقة الشمسـية  %14 حبصة 2020اإلنتاج الكهرjيئ يف أفق 
والرحيية والهيدرومائية، حيث انطلقت العديد من املشاريع الكربى، نذكر 

مبزيانية استLرية  2009مهنا خمطط إنتاج الطاقة الشمسـية، ابتداء من نونرب 
 2000ماليري دوالر، وذÐ هبدف حتقيق قدرة إنتاجية، تقدر ب 9تبلغ 

من القدرة املنجزة أواخر سـنة  %38دل أي ما يعا 2020ميغاوط يف أفق 
، وسينجز هذا املرشوع يف مخسة مواقع، يه ورزازات، عني بين 2008

، ومن املنتظر أن ميكن هذا اÛطط هسـبخطامطهر، مف الواد، بوجدور، 
مليون طن  3,7سـنو�، ومن تفادي انبعاث ) TEP(من اقتصاد مليون 

  . نةيف السـ ) co2(من غاز Ïين أكسـيد الاكربون 
Ïنيا، مرشوع املغرب املندمج للطاقة الرحيية بغالف مايل إجاميل يقدر 

مليار درمه، وا»ي سـميكن املغرب إىل جانب خمطط الطاقة  31.5ب 
سـنو� ) tup(مليون  2,5الشمسـية من تقليص وارداته من الطاقة بتوفري 

من  ماليني طن 9واملسامهة يف احلفاظ عىل البيئة من خالل جتنب انبعاث 
  . Ïين أكسـيد الكربون يف السـنة

، 2010ويف هذا اإلطار، مت تدشني احملطة الرحيية طنجة يف يونيو 
  . مليار درمه 2,75ويه األكرب من نوعها يف إفريقيا بلكفة إجاملية تبلغ 

، ا»ي يوفر للمنتجني فرصة إلنتاج )Ï)énergie proلثا، برxمج  
الطاقة املتجددة، وسيمت رشاء فائض  حاجياته من الكهرjء jالع�د عىل

هذا اإلنتاج من طرف املكتب الوطين للكهرjء بسعر تفضييل، ومن 
  . 2012ميغاوط انطالقا من الطاقة الرحيية يف سـنة  1000املنتظر إنتاج 

 الشـيفت امحلريتكثيف التنقيب عىل البرتول وتمثني : احملور الثالث
]سـتقبال يف املواo وتعزيز وتنويع مصادر ]سـترياد ومضاعفة نقط 

  . قدرات التخزين
تمنية اإلندماج يف السوق الطاقية اجلهوية عرب التعاون : احملور الرابع

والتنسـيق بني ب�ان املغرب العريب و]حتاد األورويب، حيث يشلك 
املغرب حبمك موقعه اجلغرايف حمطة لنقل الطاقة بني ضفيت البحر األبيض 

كة الربط الكهرjيئ وأxبيب نقل الغاز الطبيعي املتوسط من خالل شـب
-gazoduc Maghreb(اجلزائري إىل إسـبانيا والربتغال عرب خط 

Europe.(   
وجتدر اإلشارة هبذا الصدد إىل أن املغرب وقع مجموعة من ]تفاقيات، 

مع املفوضية األوروبية  2009اكتفاقية متويل دمع إصالح قطاع الطاقة سـنة 
مليون أورو هبدف حتقيق ]ندماج التدرجيي لسوق  76.6بتلكفة تبلغ 

الطاقة املغربية يف ]حتاد األورويب، كام مت أيضا التوقيع عىل ]تفاقية يف 
بني املغرب واجلزائر وتونس، واليت ختول للمغرب ]ندماج يف  2010يونيو 

  . السوق املغاربية للطاقة
ا+ول املوقعة بوضع النصوص وجتدر اإلشارة إىل أن هذه ]تفاقية تلزم 

الترشيعية والقانونية وبتوفري الرشوط التقنية و]قتصادية الالزمة إلنشاء 
سوق كهرjء مالمئة من أجل تسهيل ]ندماج اجلهوي بني هذه ا+ول 

  . و]حتاد األورويب
كام أن املغرب اخنرط كأول ب� يف املغرب العريب يف مرشوع 

)TRANSGREEN ( هذا املرشوع ا»ي 2010شـتنرب  29بتارخي ،
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هيدف إىل خلق شـبكة واسعة لنقل الكهرjء ذات املصادر املتجددة بني 
  . 2020ضفيت املتوسط يف أفق 

، مت إنشاء صندوق استLري 2009كام جتدر اإلشارة إىل أنه يف أبريل 
من قبل صناديق اإليداع والتدبري يف أربع  )INFRAMED(طويل األمد 

ا، إيطاليا، املغرب، ومرص، لمتويل مشاريع التمنية وإقامة دول، يه فرنس
املنشآت يف جمال البىن احلرضية والطاقة والنقل يف جنوب ورشق املتوسط 
من خالل أموال ذاتية، حيث وافقت هيئات تسـيري صناديق اإليداع عىل 

  .مليون أورو 400ختصيص متويل مشرتك بقمية 
  :أما عىل مسـتوى قطاع املاء

  لرئيس،السـيد ا
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
مرت مكعب للفرد سـنو�،  731تمتزي املوارد املائية jملغرب بتفامق ندرهتا، 

مرت مكعب للفرد، وذÐ نتيجة التغيري  1000يف حني أن العتبة يه 
فرتة  20املناQ، حيث شهدت امخلس وثالثني سـنة املاضية أكرث من 

العجز يف هطول األمطار ا»ي مه جل األحواض املائية جفاف، مما جعل 
  . يف بعض األحيان %40يتجاوز 

... كام يعترب سوء تدبري املوارد املائية من أمه التحد�ت اليت جيب رفعها
  .نعم السـيد الرئيس

  : السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
أنبت عن السـيدة الوزيرة يف إعطائنا .. جوج دقائق، ولكن نظرا ألمهية

  .مة، وjلتايل اسـمترمعلومات جد �

  :املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .إذا مسحت، السـيد الرئيس، غادي منيش لألمه

لقد تعمدx يف الفريق الفيدرايل أن تتطرق مداخلتنا هذه إىل لك 
التفاصيل املشار إلهيا أعاله حىت يعرف امجليع مدى متكننا كفريق فيدرايل 

سرتاتيجية الوطنية يف جمال من معرفة معيقة وفهم جيد للمرتكزات اإل
الطاقة، ومن أجل ضامن اسـمترار احلياة، حيث أنه ال حياة بدون ماء وال 
نور بدون كهرjء، نور العمل واملعرفة، فلك الوسائل التكنولوجية احلديثة 

   3.مبنية عىل الطاقة الكهرjئية
املتعلق بإحداث املكتب  Ð«40.09 تعاطينا مع مرشوع القانون رمق 

وطين للكهرjء واملاء الصاحل للرشب من موقع متكني بالدx من مؤسسة ال
حديثة، عرصية، قوية بعنرصها البرشي، قادرة عىل رفع التحد�ت اليت 
تواجه وطننا عىل املسـتوى الطايق، ضامنة السـمترار للمرفق العمويم، 
منخرطة يف احلفاظ عىل البيئة jختالف املوارد الطاقية اليت يزخر هبا 
املغرب النعتاق بالدx من التبعية الطاقية للخارج، مؤسسة نزهية، خاضعة 
للمراقبة اإلدارية والربملانية، jعتبارها تنفق وتسـهتq ماليري ا+رامه من املال 

العام، مؤسسة منخرطة يف منظومة اإلصالح والتغيري، مؤسسة قادرة عىل 
  .يةإنتاج الطاقة النظيفة لألجيال احلارضة واملسـتقبل 

لقد تقدم الفريق الفيدرايل مبجموعة من التعديالت، هتدف وتروم 
مجيعها تقوية احلاكمة داخل املكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل للرشب 

مهت مقتضيات املرشوع، ومادة مهت  13من خالل أربعة عرش تعديال، 
  .مؤسسات األعامل ]ج�عية للمكتب الوطين للامء الصاحل للرشب

اكنت خيبة أملنا كبرية من جراء التعامل والرفض املطلق واملسـبق لقد 
جلل اقرتاحات الفريق الفيدرايل مبا يف ذÐ التعديالت اليت هتدف إىل 

  ...حتسني

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  ...ننتقل اآلن للتصويت عىل مواد املرشوع، وبغيت يف البداية نشري

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  . د الرئيس، إذا مسحتواحد ا+قيقة، السـي

كام مل نفهم ملاذا أجحمت الوزارة عىل إمداد اللجنة مبجموعة من الوÏئق، 
  : أذكر مهنا

نسخة من اÛطط الوطين للتدابري ذات األولوية اخلاص بقطاع  -
 الكهرjء؛ 

 8نسخة من ]تفاقية بني ا+و± واملكتب الوطين للكهرjء بتارخي  -
مليون درمه عىل  1500خاللها املكتب ب ، واليت اسـتفاد من2009ماي 

 شلك خمصصات الرأسامل؛ 

نسخة من عقد ]تفاقية بني ا+و± واملكتب الوطين للكهرjء بتارخي  -
 . مليون درمه 820ا»ي اسـتفاد مبوجهبا املكتب ب 2009فرباير 11

 . أيضا تقارير مراقيب احلساjت، التقرير األخري للمجلس اإلداري -
طلبناها ومل نتوصل هبا، السـيد الرئيس، وهذا يبني  لك هذه الوÏئق

  . مدى تعاون احلكومة مع املؤسسة الترشيعية
 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ننتقل اآلن إىل التصويت عىل املواد، ليس +ي أي طلب jمس أي 
مجموعة أخرى كام قررها مكتب ا4لس وندوة الرؤساء، إذن ننتقل 

  .املرشوع العرشينللتصويت عىل مواد 
ويف البداية أشري إىل أنه ورد تعديل بشأن عنوان مرشوع القانون من 

  . الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، اللكمة ألحد مقديم التعديل
  .هناك من سيتدخل؟ تفضلوا اليس محمد دعيدعة

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس
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التعديل ا»ي نقرتحه هو إحداث مرشوع  أوال فê خيص العنوان،
يتعلق بإحداث املكتب الوطين للكهرjء واملاء الصاحل  40.09قانون رمق 

للرشب، ألنه نعترب هذه املؤسسة سيمت إحداzا من خالل إدماج 
  . املؤسسـتني احلاليتني
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
حبال اليل جا يف التدخل د�يل يف اللجنة هاذ التعديل غري مقبول، ألنه 
وحضنا بأننا كنجمعو بني هاذين املكتبني وال رضورة jش يكون يف التسمية 

  . من هاذ القانون 16سـê كيجي من بعد يف الباب األول واملادة د�لو، وال
  .وشكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا

  :منر إىل التصويت عىل التعديل
  ؛ 6= املوافقون

  ؛19=املعارضون
  ؛8 = املمتنعون

  : إذن رفض التعديل ب
  ؛ 19 = املعارضون
  ؛6=  املوافقون
  .مستشارين 8=  ]متناع

عديل كذÐ من الفريق الفيدرايل للوحدة ا+يباجة ورد بشأهنا ت
  .وا+ميقراطية، اللكمة ألحد مقديم التعديل، اليس دعيدعة

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
ا+يباجة، السـيد الرئيس، عىل أي اكين بعض األشـياء اليل قبلهتا 
احلكومة مشكورة، ولكن يه بعض التعديالت ذات الطبيعة الشلكية 

  : مبجموعة من التعديالت اليل يهلألسف، بقينا متشـبثني

  ولهذا الغرض جيب توحيد ضامن اسـمترار املرفق العام؛  - 

 التخطيط للحاجيات انطالقا من املوارد الطاقية الباطنية واملتجددة؛  - 

 التحسني من خالل احلاكمة اجليدة؛  - 

 لتقوية القدرة اإلنتاجية؛  - 

 توحيد البنيات، هذا حسبناه؛  - 

رjء واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب دمج املكتب الوطين للكه - 
 ومجع أنشطهتام؛ 

 توفريها، مايش توفرها بأسعار مناسـبة والتحمك يف إنتاÒا، أضفناه؛  - 

 يف احرتام yم للبيئة؛  - 

يمت يف ظرفية يزتايد فهيا الضغط عىل اسـهتالك الطاقة النظيفة ويف  - 
 ظروف اقتصادية ومالية متقلبة عىل الصعيد ا+ويل؛ 

املكتب الوطين للكهرjء واملكتب الوطين للامء الصاحل لرشب دمج  - 
 ومجع أنشطهتام؛ 

 وفق معايري اجلودة واللكفة املناسـبة؛  - 

 إعادة تنظمي وإصالح، أضفنا إصالح القطاع؛ - 

وعىل مواصí، مبعىن مواصí ]سـمترار يف سـياسـته يف مواكبة  - 
والرفع من سقف  املنشآت العامة، أضفنا لتحسني أداهئا الصناعي واملايل

 اإلنتاج ا»ايت؛ 

  . وإحداث منشآت رائدة يف جمال الطاقات املتجددة والنظيفة - 
هذه مجموعة من التعديالت اليت أدخلناها عىل ا+يباجة حىت يتبني 
اجلوهر من هذا ا+مج بني املؤسسـتني، وأن تكون هذه املؤسسة قادرة 

  . ال الطايقعىل مواكبة التحد�ت اليت تطرح عىل بالدx يف ا4
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::الربملانالربملانالربملانالربملان    معمعمعمع    jلعالقاتjلعالقاتjلعالقاتjلعالقات    امللكفامللكفامللكفامللكف    الوزيرالوزيرالوزيرالوزير    لشكر،لشكر،لشكر،لشكر،    إدريسإدريسإدريسإدريس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
إذا مسحمت، السـيد الرئيس، قبل جواب احلكومة عىل هذا التعديل 

عنوان، ألنه نتوجه إىل الرئاسة احملرتمة jش نطلبو مهنا التصويت أوال عىل ال 
وقع التصويت عىل التعديل فقط ورفض، و»Ð وجب طرح العنوان 
للتصويت، ومن بعد تبلغمك احلكومة مبوقفها حىت يمت التصويت عىل 

  . ا+يباجة، هذا للتذكري فقط السـيد الرئيس
  .شكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
كنت أظن أننا سـنصوت عليه يف التصويت عىل املرشوع برمته، إذن 

ح التصويت عىل العنوان بعد أن مت رفض التعديل ا»ي أىت حصيح سأطر 
  :من الفريق الفيدرايل

  ؛20=  املوافقون
  ؛6 = املعارضون
  .8 = املمتنعون

  .إذن اآلن ا+يباجة السـيدة الوزيرة احملرتمة
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        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  رتمني،السـيدات والسادة النواب احمل
داخل اللجنة يعين درسـنا هذه التدخالت د�ل ا+يباجة، وأعطينا مجيع 
التوضيحات، واكن توافق عىل واحد الصيغة، قبلنا عدة تعديالت، إذا 
ذكرهتا داj غادي تطول، وبصفة عامة كنتشبثو jلصيغة اليل اكنت يف 

  . اللجنة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  :عديل عىل التصويتإذن أعرض اآلن الت

  ؛13 = املوافقون
  ؛19 = املعارضون
  .ال أحد = املمتنعون

  .موافق، وال أحد ميتنع 13معارض،  19إذن رفض التعديل بـ 
  :أعرض اآلن ا+يباجة عىل التصويت كام وافقمت علهيا

  ؛  21= املوافقون
  ؛ 13 = املعارضون
  .ال أحد = املمتنعون

 21 ،+يباجة كام أتت يف املرشوعإذن وافق ا4لس احملرتم عىل ا

   .ممتنع وبدون معارض، 13 لصاحلها،
املادة األوىل كذÐ ورد بشأهنا تعديالن، التعديل األول من الفريق 
الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، والتعديل الثاين من مجموعة ]حتاد املغريب 

  .للشغل
للوحدة إذن أعطي اللكمة اآلن ألحد أعضاء الفريق الفيدرايل 

  ... وا+ميقراطية
مع األسف احنا بدينا يف التصويت، إذا اكنت لكمة من بعد، ال، املادة 
ما فهياش نقاش، فهيا فقط لكمة ملن قدم التعديل واللكمة للحكومة مث منر 
للتصويت، إذا اكنت هناك مالحظات جوهرية، فطبعا يف تفسري التصويت 

إذن ما اكينش أي تدخل  سأعطيمك اللكمة، تفسري التصويت من بعد،
  .لصاحل هذا التعديل، فأعرض التعديل األول للتصويت

  .أx أنتظر تدخال من طرفمك.. املادة األوىل

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .ما اعطيتيناش اللكمة السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .طلبهتا مرتني ولمك اللكمة

    
    

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
يدمج املكتب الوطين : "يل اخلاص jملادة األوىل فيهفê خيص التعد

ذات صبغة "، أضفنا "و]سـتقالل املايل.. للكهرjء واملكتب الوطين للامء
صناعية وجتارية وتوضع حتت الوصاية اإلدارية للسلطة احلكومية امللكفة 

  ، ملاذا السـيد الرئيس؟"jلطاقة واملعادن، تسمى املكتب الوطين
اخلاص بإحداث املكتب الوطين  1.63.226رمق الظهري الرشيف 

للكهرjء، ينص يف اجلزء األول، فê خيص التسمية والهدف، الفصل األول 
عىل أن املكتب الوطين للكهرjء مؤسسة معومية ذات صبغة صناعية "

  ".وجتارية، تمتتع jلشخصية املدنية و]سـتقالل املايل
jملكتب الوطين للامء  اخلاص 1.72.103أيضا الظهري الرشيف رمق 

الصاحل للرشب، ينص أيضا يف اجلزء األول، الفصل األول أن املكتب 
الوطين للامء الصاحل للرشب مؤسسة معومية ذات صبغة صناعية وجتارية، 

أو إدماج بني  - كام تسميه احلكومة  -و»Ð قلنا أنه ما دام أنه هذا مجع 
عية جيب أن يمت التنصيص علهيا هاتني املؤسسـتني، الطبيعة التجارية والصنا

  . يف املادة األوىل، »Ð اقرتحنا أن تنص املادة عىل طبيعة هذه املؤسسة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا، اللكمة للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  املستشارون احملرتمون،  السـيدات والسادة
هاذ التعديالن غري مقبوالن، أعطينا مجيع التوضيحات يف اللجنة، 
بغيت نذكر ألن غادي واحد التعديل غادي يرجع عدة مرات jش نبدلو 

، كنأكدو بأن احنا يف معلية مجع وليس يف معلية "دمج"ب " مجع"
واحدة ، ألن مؤسسـتني غادي جيمتعوا يف مؤسسة واحدة، مايش "دمج"

اليل غادي تدمج يف األخرى، وغادي ترجع هاذي يف عدة تعديالت من 
  .بعد

فê خيص الصبغة الصناعية والتجارية واملعادن اليل طالبوا هبا، حىت يه 
غري مقبو± ألن أصبحت متجاوزة يف النصوص اليت صدرت مؤخرا واحملدثة 

صناعية صبغة "للمؤسسات العمومية، ومنذ عدة سـنوات العبارة د�ل 
  . ما عندها أي أساس قانوين، و»Ð هاذ اليش مرفوض" وجتارية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا

إذن أعرض اآلن التعديل كام قدمه األخ األسـتاذ دعيدعة محمد 
  .ال انهتـى ال�م، من بعد يف تفسري التصويت.. للتصويت

  ؛5= املوافقون عىل التعديل كام مت رشحه
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  ؛21=وناملعارض
  .7= املمتنعون

مستشار حمرتم،  21إذن مل يوافق ا4لس عىل هذا التعديل، عارضه 
  . 7، وامتنع عن التصويت عليه 5وافق عليه 

jيق عندي تعديل Ïين من مجموعة ]حتاد املغريب للشغل، اللكمة ألحد 
  .مقديم التعديل، إذن ال أحد، اللكمة للحكومة

        ::::الربملانالربملانالربملانالربملان    معمعمعمع    قاتقاتقاتقاتjلعالjلعالjلعالjلعال    امللكفامللكفامللكفامللكف    الوزيرالوزيرالوزيرالوزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
احلكومة تعترب كأن التعديل مل يقدم ألن صاحبه غري موجود، لن يمت  

  .التصويت عليه ألن مت التصويت يف اللجنة

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  :إذن مل يقدم فلن يمت التصويت عليه، أعرض اآلن املادة األوىل للتصويت

  ؛ 22=  املوافقون
  ؛ 5=  املعارضون
  .7=  املمتنعون
لثانية ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة املادة ا

  .وا+ميقراطية، اللكمة ألحد مقديم التعديل، اليس دعيدعة

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس

تناط jملكتب املهام واألنشطة اليت اكنت : "فê خيص املادة الثانية أضفنا
" واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب موكو± إىل املكتب الوطين للكهرjء

خيضع املكتب للمراقبة املالية ل�و± املطبقة عىل املؤسسات "أيضا أضفنا 
، ألنه لألسف املادة الثانية ال تشري إىل املراقبة وأي نوع نتاع "العمومية

  . املراقبة عىل املؤسسات العمومية
بنك املغرب : نينعمل مجيعا أن املؤسسات العمومية، jسـتثناء مؤسسـت

وصندوق اإليداع والتدبري، هام اليل اسـتثنامه املرسوم املتعلق مبراقبة ا+و± 
املطبق فê خيص املراقبة عىل  69.00عىل املؤسسات العمومية، القانون 

املؤسسات العمومية، و»Ð مل نفهم ملاذا تريد احلكومة اسـتثناء هذه 
  .  علهيااملؤسسة مكؤسسة معومية من مراقبة ا+و±

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

التعديل غري مقبول، ومت التصويت jألغلبية يف اللجنة كام جاء النص 
  . بلناه والتعديل اآلخر مل نقب3ألن تعديل ق 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    
إذن أعرض اآلن التعديل كام قدمه املستشار احملرتم دعيدعة محمد 

  :للتصويت
  ؛  12= املوافقون عليه

  ؛22=  املعارضون
  . ال أحد=  املمتنعون

صوت ومت  22إذن مل يوافق ا4لس عىل هذا التعديل، رفضه ب 
  .صوت ومل يعارضه أحد 12لصاحله 

  :أعرض اآلن املادة الثانية كام وردت يف املرشوع عىل التصويت
  ؛22=  املوافقون

  ؛12=  املعارضون
  . بدون ممتنع

ومل ميتنع  12صوت ضد  22إذن وافق ا4لس عىل املادة الثانية ب 
  .عنه أحد

  :املادة الثالثة كام أتت يف املرشوع
 ؛22=  املوافقون

  ال؛=  املعارضون
  إذن اإلجامع

تعديالت، التعديل األول من فرق األغلبية،  3، ورد بشأهنا 4املادة 
الثاين من الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، والثالث من مجموعة ]حتاد 

  . املغريب للشغل
اليس لعلج، نقطة نظام مسطرية، .. اللكمة ألول تعديل، فرق األغلبية

  .تفضل اليس فاحتي

        ::::فاحتيفاحتيفاحتيفاحتي        امحليدامحليدامحليدامحليد    عبدعبدعبدعبد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    شارشارشارشاراملست املست املست املست 
إذا مسحمت فê يتعلق jلتعديالت، القانون ا+اخيل واحض، التعديالت 
جيب أن تقدم داخل اللجنة، األغلبية داخل اللجنة مل تقم بأي تعديل يف 
هاته املادة، »Ð أx أسـتغرب أن تتقدم األغلبية اآلن هبذا التعديل، من 

 ال يشري إطالقا عىل أنه من حق مستشار املفروض القانون ا+اخيل واحض
معني أن يقدم تعديل داخل اجللسة العامة، اكن علهيم أن يقدموه داخل 

  . اللجنة
  .شكرا السـيد الرئيس

  :الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .اليس لعلج

        ::::لعلجلعلجلعلجلعلج    احلبيباحلبيباحلبيباحلبيب    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  . شكرا
يقول  57أذكر األخ بأمسى قانون يف اململكة وهو ا+سـتور، الفصل  

اء جملس الربملان واحلكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح ألعض"
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، أنه حق التعديل وارد، أنه يف اجللسة "لك تعديل... تعارض املناقشة أن 
  . العامة وارد

هذا حق مرشوع دسـتوري، نمتىن أنه صيانة احلقوق يه من أمسى 
  .املهامت يف هذه القبة، هو أن حتفظ احلقوق

  السـيد الرئيس،
يتألف جملس اإلدارة : "من طرف األغلبية 4ل املقرتح يف املادة التعدي

حتت رئاسة الوزير األول أو السلطة احلكومية املفوضة من +نه لهذا 
  . هذا هو التعديل ا»ي جاءت به األغلبية" الغرض من ممثلني عن ا+و±

  .شكرا السـيد الرئيس

  :الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .السـيد فاحتي

        ::::فاحتيفاحتيفاحتيفاحتي    يديديديدامحل امحل امحل امحل     عبدعبدعبدعبد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
 56نريد من التفسري ا»ي قدمه السـيد املستشار احملرتم حول الفصل 

من ا+سـتور ا»ي يعطي حق التعديل للربملان، أعتقد أن هذا حصيح، 
ولكن القانون ا+اخيل، واليل هو مبثابة قانون تنظميي، هو ا»ي ينظم كيفية 

  . من ا+سـتور 56ورشوط تطبيق الفصل 
ل القانون ا+اخيل، والقانون ا+اخيل ال يشري إىل »Ð فهو موحض داخ

إماكنية التعديل داخل اجللسة، فلنكن واحضني، إذا اكن ا4لس سـيوافق 
  . عىل هذا األمر، فنحن كفريق ننبه أن هذا غري دسـتوري

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::الربملانالربملانالربملانالربملان    معمعمعمع    jلعالقاتjلعالقاتjلعالقاتjلعالقات    امللكفامللكفامللكفامللكف    الوزيرالوزيرالوزيرالوزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  السـيد الرئيس احملرتم،

: 226النظام ا+اخيل د�ل جملس املستشارين ورد فيه، يف الفصل 
، "من ا+سـتور 57ألعضاء ا4لس وللحكومة حق التعديل طبقا للفصل "

من ا+سـتور ماذا  57أx أتفهم الطرح د�ل الفريق الفيدرايل، الفصل 
" ة حق التعديل وللحكومة فقطألعضاء جمليس الربملان وللحكوم"يقول؟ 

للحكومة فقط أن ترفض "ما عندكش أنت هاذ احلق د�ل تقول أرفض، 
  " مناقشة أي تعديل مل يعرض يف اللجنة

ألعضاء "تيقول  57الفصل ... حنن احلكومة يطلب رأينا وغادي نقولو
، يعين هذا حق دسـتوري، "جمليس الربملان وللحكومة حق التعديل

تتاح املناقشة أن تعارض يف حبث لك تعديل مل يعرض للحكومة بعد اف "و
، حنن احلكومة نقول نقبل التعديل "من قبل عىل اللجنة اليت يعنهيا األمر

  . ا»ي تقدمت به األغلبية

    

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
شكرا، منر اآلن، األمور واحضة، اليس فاحتي مايش مناقشة، اليس فاحتي 

  .غري مالحظة
        ::::فاحتيفاحتيفاحتيفاحتي    امحليدامحليدامحليدامحليد    عبدعبدعبدعبد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار

أعتقد أن تفسري السـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملان رمبا قد ال 
نكون متفقني معه يف املغزى ا+سـتوري، ولكن ال نتفق معه يف املعىن 
العام، مبعىن إذا اكنت احلكومة واألغلبية تقبل هذا التعديل، واملمتثل يف 

ي، فسيسجل التارخي ومتثيلية املسـتخدمني داخل ا4لس اإلدار  4املادة 
عىل هاته احلكومة وعىل هاته األغلبية أهنا رفضت حقا أساسـيا من حقوق 

  . العامل واملسـتخدمني
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
اكن عليك أن تقول هذا يف التعليق عىل التصويت، ولكن ما اكين 

  .مشلك، تفضل اليس لعلج

        ::::لعلجلعلجلعلجلعلج    احلبيباحلبيباحلبيباحلبيب    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
يد الرئيس، حنن يف األغلبية راعينا القانون املؤسس، قانون أقول، السـ 

مدونة الشغل، والتعديل د�لنا جاي يف هذا اإلطار، أنه مدونة الشغل ال 
  . تتيح الفرصة للمشغلني، احنا� بغينا يكون هناك انسجام

هللا خيليمك احنا ما معرx ما كنقاطعومك، احنا بغينا يكون هناك انسجام 
املغريب، إما هذه القبة د�ل الترشيع كترشع، بغينا يكون عندx يف القانون 

انسجام يف املنطق ويف التقنني اليل كنديرو، فلهذا أنه اسـتعملنا حق 
  . دسـتوري

شكرا السـيد الرئيس لألخذ بعني ]عتبار هذا التعديل وشكرا عىل 
  .اللكمة، شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .اللكمة للحكومة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات السادة املستشارين احملرتمني،
  . التعديل اليل جات به األغلبية مقبول من طرف احلكومة

  .وشكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
شكرا، إذن املوافقون عىل التعديل ا»ي قدمته فرق األغلبية، وا»ي 

  :وافقت عليه احلكومة
  ؛ 20 = وافقونامل

  ؛ 15= املعارضون
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  .ال أحد=  املمتنعون
 20إذن وافق ا4لس احملرتم عىل التعديل ا»ي قدمته فرق األغلبية ب 

  . ، ومل ميتنع عنه أحد15صوy لصاحله وعارضه 
التعديل الثاين من الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، اللكمة ألحد 

  . دعيدعةأعضاء الفريق الفيدرايل، اليس 
تعديالت واحد من األغلبية، واحد من الفريق  3، فهيا 4املادة 

  .الفيدرايل، وواحد من ]حتاد املغريب للشغل، تفضل اليس دعيدعة

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس

التعديل هو اليل اقرتحنا أن تكون متثيلية ملمثيل املسـتخدمني يف 
عد ما مت التصويت يف اللجنة عىل هذا املقرتح وقبلته ا4لس اإلداري من ب

اللجنة ألنه أصبح تعديل اللجنة، ألنه مت قبو� داخل اللجنة، لألسف كام 
من بعدما أنه وقفت معلية التصويت  60حتايلت احلكومة عىل الفصل 

وطلبت بأنه نوقفو، يف حني أنه ال حق لها أن توقف معلية التصويت ميل 
لت علهيا أغلبيهتا، اليوم تريد احلكومة أن تدرك من خالل بدات، ألنه خت

التعديل املقدم، واليل لألسف ال عالقة � مبدونة الشغل، مدونة الشغل 
تتحدث عن جلنة املقاو±، وjلتايل ال عالقة �، jش غري املسائل تكون 

  . واحضة
اليوم، نسجل بأسف شديد، يف الوقت اليل خصنا مؤسسات ترتقي، 

املؤسسات ا+ولية الكربى واملؤسسات اليت حترتم نفسها يه اليت متثل  اليوم
عنرصها البرشي يف جمالسها اإلدارية، يه اليت تعطي جزء من الرأسامل 
كأسهم للطبقة العامí، يه اليت ترشك الطبقة العامí واملسـتخدمني 

  . jعتبارمه جزء من التنافسـية
ة وأغلبيهتا هذا الرتاجع نسجل لألسف عىل احلكومة د�لنا املوقر 

اخلطري، اليل لن يعطي قوة حقيقية وأساسـية واسـتقرار لهذه املؤسسة اليت 
نريد إحداzا ليك تواجه لك التحد�ت الطاقية ولك األشـياء اليل أرشx لها 

  . يف اللكمة د�لنا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .احلكومةشكرا، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة احملرتمة، 

        ::::الربملانالربملانالربملانالربملان    معمعمعمع    jلعالقاتjلعالقاتjلعالقاتjلعالقات    امللكفامللكفامللكفامللكف    الوزيرالوزيرالوزيرالوزير    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا السـيد الرئيس

احلكومة إذ حترتم هذه املؤسسة، وحترتم مؤسسات ا+و±، تنعتقد من 
قبيل العبث من بعد التصويت اليل مت عىل تعديل األغلبية، وهذا هو 

متناقضة،  العرف الربملاين، العرف الربملاين أننا ال ميكن أن ننتج ترشيعات
ميل داز التعديل، املفروض أن أحسب التعديل ا»ي سـيجعل من النص 
يش حاجة عبثية، يف الوقت اليل دايز تعديل تيتحدث غري عىل ممثيل 

ا+و±، أضيف احنا عاد غريx مبقتىض تعديل، تنجيبو اآلن تعديل تنطلب 
يدوز التعديل من املسؤولية، واحنا jملراس والتارخي د�ل الربملاxت، ميل ت 

 xاليل تيعطي للنص واحد الصياغة معينة، تيكون ولو عندي تعديل أ
  . ومقتنع به نظرا ألن األصل سقط، تيمت  حسب الفرع وتنكونو منسجمني

»Ð، السـيد الرئيس، احلكومة متأسفة، ال ميكن لها أن تقبل هذا 
  . التعديل ألنه غادي جيعل هاذ املادة مادة مشوهة

  .شكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  :إذن أمر اآلن إىل التصويت

يف تفسري التصويت وقل ما تشاء، � سـيدي .. املوافقون عىل التعديل
  . الهدوء.. لكمة لمك ولكمة للحكومة ونصوت

ال حتتال عيل، أx .. نقطة نظام، مل يكن هناك أي خلل بنظام اجللسة
أx  � سـيدي.. أحرتمك، خذ اللكمة يف تفسري التصويت وقل ما تشاء

عندي لكمة حسب القانون ملن طرح التعديل، ولكمة للحكومة وانهتينا، 
ومنر للتصويت، إذا اكنت +يمك رغبة يف ال�م فلمك ذÐ بعد التصويت، 

  . شكرا
إذن املوافقون عىل التعديل كام فرسه األخ املستشار احملرتم دعيدعة، 

  :املوافقون عليه
  ؛14= املوافقون

  ؛19= املعارضون
  .ال أحد= تنعوناملم 

إذن رفض التعديل ا»ي أيت به الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية 
  .14صوت ووافق عليه  19ب

إذن أعرض اآلن املادة الرابعة كام عدلت من طرف األغلبية، املادة 
  :الرابعة كام عدلت من طرف فرق األغلبية

  ؛19= املوافقون
  ؛15= املعارضون
  .ال أحد= املمتنعون

صوت  19وافق ا4لس املوقر عىل املادة الرابعة كام مت تعديلها بإذن 
  .عارضهتا، ومل ميتنع أي أحد 15لصاحلها و

تفضل اللكمة لتفسري التصويت، .. املادة اخلامسة، ورد بشأهنا تعديالن
ولكن راه مسحوا يل، عادة يف آخر ال�م، وميكن لمك ]حتفاظ jللكمة 

يك مميكناش هللا خيليمك اليس فاحتي، ما إىل آخر التصويت، هللا خيل 
ميكناش نفرسو التصويت يف لك مادة، وكونوا واقعيني، راه �م العقالء 

  . يصان عن العبث، � سـيدي يف آخر التصويت قل اليل بغيت
� سـيدي مميكناش نفرسو التصويت يف لك مادة، هللا خيليك، هاذي 

اللكمة يف آخر تصويت مايش أعراف ومايش قانون، ومايش معقول، خذ 
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وقل ما تشاء، � سـيدي، � سـيدي، خذ اللكمة يف آخر التصويت وقل 
  . ما تشاء

ال ليس +ينا حوار وال نقاش، عندx لكمة لصاحب التعديل ولكمة 
Ðللحكومة نصوت وبعد ذ .  

أx كمنر اآلن إىل املادة اخلامسة، ورد بشأهنا تعديالن، التعديل األول 
  .رايل للوحدة وا+ميقراطيةمن الفريق الفيد

  .السـيد الرئيس، أx ما عندي أي تعديل اليس بنشامش

        ::::بنشامبنشامبنشامبنشامشششش    عبد احلكميعبد احلكميعبد احلكميعبد احلكمي    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
لمك أن تشريوا إىل أن فريق األصا± و املعارصة قدم يف اللجنة تعديل  

بشأن املادة الرابعة بنفس املضمون د�ل التعديل اليل قدموه اإلخوة يف 
  .الفريق الفيدرايل

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
اكن تعديل، ولكن ) PV(مع األسف أx ما عندي أي تعديل، يف 

: األوراق اليل عندي ما فهيم أي تعديل، اكين عندي ثالث تعديالت
األغلبية، الفيدرالية للوحدة وا+ميقراطية والتعديل الثالث من مجموعة اإلحتاد 

  .املغريب للشغل

        ::::بنشامبنشامبنشامبنشامشششش    عبد احلكميعبد احلكميعبد احلكميعبد احلكمي    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
xهناك خطأ عندمك، وليس عند .  

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
إذن أمر اآلن إىل املادة اخلامسة، ورد بشأهنا تعديالن، األول من 
الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، والثاين من مجموعة ]حتاد املغريب 

  . للشغل
اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية يف املادة اخلامسة، 

  . فاحتياليس

        ::::فاحتيفاحتيفاحتيفاحتي    امحليدامحليدامحليدامحليد    عبدعبدعبدعبد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
األمر يتعلق jملادة اخلامسة، وقبل أن أحتدث عن املادة اخلامسة، 
أحتدث عن املادة الرابعة، أقول أهنا ليست تعديل للفريق الفيدرايل حىت 
يسحبه، ألهنا أصبحت تعديل اللجنة، وjلتايل عىل اللجنة كلك، يه لها 

التعديل، وjلتايل أنه ال نتحدث عن نص عبيث، وحدها الصالحية لسحب 
  . نتحدث عن جودة النص، نتحدث عن حق، نتحدث عن مؤسسات قوية

التعديل اليل عندx يف املادة اخلامسة، وهو تعديالت لغوية، عكس ما 
جاء يف القانون ا»ي يقول حيرص، نقول حرص، يقول يوضع، نقول وضع، 

  . هو لكها حتسني يف مادة النص
هذا السـياق، السـيد الرئيس، جاءت احلكومة مبرشوع قانون يتعلق  يف

بإحداث الواك± الوطنية حملو األمية، وجاءت بنفس املقرتح د�لنا يف نص 
القانون، واحلكومة تقول لنا أن هذا فقط، حنن نقول علينا إنتاج نص جيد، 

حنيل واحلكومة ترى أن ما تقدمنا به غري جيد وتتشبث مبا جاء يف النص و 
  . األمر عىل اللغويني ليفصلوا بيننا يف هذا األمر

  . شكرا السـيد الرئيس

  :الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا، اللكمة اآلن للحكومة، السـيدة الوزيرة احملرتمة

  :والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  السـيد الرئيس احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
جللسة تلكمنا كثريا عىل ذÐ، هذه التعديالت اللغوية غري يف داخل ا

مقبو± ألن حنسـهبا غري حصيحة، وميكن لها أن تفهم بنفس الكيفية، فغري 
  . مقبو±

  شكرا السـيد الرئيس 

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا

  : إذن التعديل ا»ي أىت به الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية
  ؛ 15= املوافقون 
  ؛ 17= ناملعارضو
  . ال أحد= املمتنعون

  . إذن رفض
  .      أعرض التعديل الثاين، ما اكين تقدميه

  : أعرض املادة اخلامسة للتصويت كام وردت يف املرشوع
  ؛ 19= املوافقون

  ؛ 15= املعارضون
  . ال أحد= املمتنعون

إذن وافق ا4لس املوقر عىل املادة اخلامسة كام أتت يف املرشوع ب 
  . ومل ميتنع أي مستشار 15حلها وعارضها صوت لصا 19

  .اإلجامع: املادة السادسة كام أتت
إذن وافق ا4لس عىل املادة السادسة كام أتت يف املرشوع بإجامع 

  . احلارضين
املادة السابعة ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة 

 .وا+ميقراطية، اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::د محمد دعيدعةد محمد دعيدعةد محمد دعيدعةد محمد دعيدعةاملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .شكرا السـيد الرئيس

فهيا مجموعة من التعديالت، ألن يه خاصة  7فê خيص املادة 
jختصاصات السـيد املدير العام، أضفنا بأنه يسري املكتب ويترصف jمسه 

  .وفق قرارات ا4لس اإلداري
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التعديل الثاين أنه تيعني املسـتخدمني يف مناصب املسؤولية ولكن من 
ا4لس اإلداري عىل هذه التعيينات، أيضا أضفنا تعديل آخر  بعد مصادقة

هو أنه ميثل املكتب أمام اللجان اÛتصة jلربملان لكام دعت الرضورة إىل 
  ذÐ، ملاذا؟ وما يه األهداف من هذه التعديالت؟ 

هذه التعديالت أوال حىت ال تصبح السلط املطلقة للمدير العام، 
ال واحد ا4موعة من املؤسسات العمومية يترصف كام يشاء، وهذا هو ح

د�لنا، اليشء اليل كنلقاو بأنه التوظيفات تمت وفق احملسوبية والزبونية 
  . والقرابة احلزبية

أيضا تعديل آخر هو أنه خص ا4لس اإلداري هو اليل تكون عندو 
  . السلطة، حنن نريد مؤسسة نتاعت املؤسسات

وضاع، والتقرير األخري د�ل ا4لس مسأ± أخرى اليوم امجليع يعرف األ
األعىل للحساjت واحض فê خيص املؤسسات العمومية، أيضا ال سلطة 
للربملان عىل هذه املؤسسات العمومية، أعطي منوذج، طلبنا جيي السـيد 

هاذي عامني ما جاش للجنة، وما عندك حىت ) CDG(املدير العام د�ل 
دراء العامني، ال يعقل أنه الربملان اآلن يش، وjلتايل جاء األوان jش أنه امل

يبدا يصوت عىل القوانني، ولكن يف إطار احملاسـبة واملراقبة واملتابعة ال 
سلطة للربملان، و»Ð قلنا جيب أنه هذا السـيد املدير العام لكام دعت 
الرضورة إىل ذÐ أن حيرض أمام اللجنة اÛتصة إذا اكنت أي قضا� أو 

  . الربملان أن يطر8ا إشاكل اليت يريد
  . شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة احملرتمة واحلكومة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة احملرتمني،
  . السـيد الرئيس هذه التعديالت غري مقبو± وقد وحضناها، غري مقبو±

  .شكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا

أمر اآلن إىل التصويت عىل التعديل، املوافقون عىل التعديل كام قدمه 
  :األخ األسـتاذ دعيدعة

  ؛15= املوافقون
  ؛18= املعارضون
  . ال أحد= املمتنعون

  .ومل ميتنع أحد 15ضد التعديل ووافق عليه  18إذن رفض التعديل ب 
للتصويت بدون تعديل، اإلجامع، إجامع  7ة اآلن كنعرض املاد

  .احلارضين

ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية،  8املادة 
  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
دامئا، السـيد الرئيس، يف إطار تعزيز احلاكمة أننا أضفنا بأنه فê خيص 
الهبات والوصا� اليت يقبل هبا ا4لس اإلداري، أضفنا أيضا يف jب 
النفقات، نفقات التسـيري، ألنه ما اكينش نفقات التسـيري يف املرشوع، وال 

تاع يعقل أي مؤسسة من املؤسسات، اكين املداخيل واكين النفقات ن 
التسـيري، لألسف هذا املرشوع ما جايبش نفقات التسـيري، وأضفنا نفقات 

  .التسـيري
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا، اللكمة اآلن للحكومة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  .يل غري مقبول، وشكراهذا التعد

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  : التعديل غري مقبول، إذن املوافقون عىل التعديل كام مت تفسريه

  ؛15 =املوافقون
  ؛18 =املعارضون
  ال أحد؛= املمتنعون

  .إذن رفض التعديل
  .كام وردت يف املرشوع 8أمر اآلن املادة 

  :كام وردت يف النص األصيل 8املادة 
  ؛18=  املوافقون

  ؛15=  رضوناملعا
  .ال أحد=  املمتنعون

لصاحلها وعارضها  18بدون تعديل، ب 8إذن وافق ا4لس عىل املادة 
  .ومل ميتنع أي مستشار برملاين 15

  .كام وردت، ما فيه تعديل، إجامع احلارضين 9املادة 
  .إجامع احلارضين: كام وردت 10املادة 
للوحدة وا+ميقراطية، ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل  11املادة 

  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس
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فê خيص هذه املادة، أضفنا كذÐ املمتلاكت ذات الطابع ]ج�عي 
اليت يسـتفيد مهنا املسـتخدمون، أيضا ألنه املمتلاكت ]ج�عية جيب أن 

  . تنقل بدون عوض
يف إطار قانون املالية املوايل +خول هذا القانون حزي  أيضا أضفنا حيدد

التنفيذ للنظام اجلبايئ حىت ال يبقى يف إطار قانون للاملية عام، واش القانون 
املقبل أو القانون اليل من بعدو أو غري ذÐ، و»Ð قلنا بأنه هاذ اليش 

الية خصو يدخل حزي التنفيذ فê خيص جانب النظام اجلبايئ يف قانون امل
بأنه مرشوع قانون  %90املوايل للمصادقة عىل هذا املرشوع، مبعىن آخر 

البد أن جييب قانون املالية النظام  2012ما اكينش ولكن يف  2011املالية 
  . اجلبايئ، يف الوقت اليل احلكومة خالية قانون للاملية بشلك عام

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .اللكمة للسـيدة الوزيرة احملرتمة، احلكومةشكرا السـيد املستشار، 

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

املستشارين احملرتمني، التعديل غري مقبول، الصيغة اليل جات هبا 
احلكومة يه اليل أوسع يف الفهم، وكيدخل فهيا مجيع األمالك، فهاذ التعديل 

  .غري مقبول
  .كراش

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  ؛15: إذن املوافقون عىل التعديل ا»ي رفضته احلكومة

  ؛18=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .ومل ميتنع أحد 15ضد  18إذن رفض التعديل ب
  .اإلجامع: ، مل يرد فهيا أي تعديل12أمر اآلن إىل املادة 

ا+ميقراطية، ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة و  13املادة 
  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس
درx علهيا مجموعة من التعديالت، أوال فê خيص  13فê خيص املادة 

ممارسة املهام والوظائف، أضفنا الوظائف ألنه امجليع اليوم يعرف بأنه غنديرو 
احد العدد د�ل املوظفني ميكن لنا دمج د�ل مكتبني، هاذ املكتبني و 

نلقاومه تيديروا وال املسـتخدمني تيديروا نفس الوظائف، مبعىن أنه احلكومة 
غري واحضة يف هذا ا4ال، شكون اليل غادي ختيل؟ شكون اليل ما 

  . ختليش، واش؟ و»Ð قلنا بأنه املهام والوظائف اليل اكنوا تêرسوها

يف املكتب وفق رشوط حتدد يف أضفنا أيضا يدمج املسـتخدمون 
النظام األسايس ملسـتخدميه بصفة تلقائية بعد تسوية وضعيهتم اإلدارية، 
وخيضعون لنظام الرتيق والتدرج اإلداري ا»ي ال يقل عن املسـتوى 
األحسن يف األنظمة األساسـية اليت اكنت سارية عىل املسـتخدمني داخل 

قية ]سـتثنائية لتسوية وضعية مؤسستهيام قبل اإلدماج، وميكن اع�د الرت 
بعض مسـتخديم املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب من جراء إدماج 

1980 .  
بغينا هذه املؤسسة، السـيد الرئيس، أنه ما تكونش فهيا لك أسـباب 
التوتر، ألن األوضاع اإلدارية داخل املؤسسـتني خمتلفة، و»Ð مبعىن أنه 

ع اإلدارية د�ل املوظفني تكون بشلك من األفيد لهذه املؤسسة أنه األوضا
متساوي حىت ال يقع إشاكالت فê خيص الرتيق، خاصة من بعد 

  .اإلشاكالت اليل غادي تطرح يف هذا ا4ال هذا
  .شكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
شكرا املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة احملرتمة يف تعديل 

  .13املادة 

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    عادنعادنعادنعادنواملواملواملوامل    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
هذه التعديالت غري مقبو±، ووحضنا بأن القانون جاء بتوضيحات 
ومادات جد واحضة اليل كتبني بأن يف أي حال من األحوال ما ميكنش 

مما اكنت قبل  تكون احلا± ]ج�عية وال املداخيل د�ل املسـتخدمني أقل
امجلع، ويف انتظار القانون اجلديد اليل غادي يوحد بعض املساطر، غادي 
يكونوا تيطبقوا علهيم القوانني الساري هبا العمل اليوم يف املكتب الوطين 
للكهرjء ويف املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، فاملسـتخدمني ميكن هلم 

  . عىل املوقف د�هلم أن يطمئنوا ما كيكونش أي تغيري أو تراجع
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  . شكرا للسـيدة الوزيرة احملرتمة

كام قدمه األسـتاذ دعيدعة محمد  13أعرض اآلن التعديل د�ل املادة 
  :عىل التصويت

  ؛5=  املوافقون عىل التعديل
  ؛18=  املعارضون
  .8=  املمتنعون

 8وامتنع  5 ضده، وافق عليه 18إذن مت رفض التعديل ب 
  .مستشارين

  :للتصويت كام وردت يف املرشوع 13اآلن أعرض املادة 



 

20 
 

  ؛18=  املوافقون
  ؛5= املعارضون للامدة كام وردت يف املرشوع

  . ما فهمتش، مل متتنعوا، مل توافقوا.. املمتنعون
كام وردت يف نص  13السـيد الرئيس، مل تصوتوا، هاذي املادة 

  .يه يف اللجنةاملرشوع ا»ي مت ]تفاق عل 
  .إجامع: املوافقون

ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية،  14املادة 
  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
، السـيد الرئيس، هو فقط 14فê خيص التعديل املقدم يف املادة 

jلرمغ من مجيع األحاكم " :أضفنا 14، يف املادة 13للمالءمة مع املادة 
، حيث أنه "اÛالفة، وبرمس التغطية الصحية ونظام ]حتياط ]ج�عي

وال سـê فê خيص األجور والتعويضات واملاكفآت : "تشري 13املادة 
املتعلقة jلوضعية النظامية ونظام املعاشات والتغطية الصحية ونظام 

، من "املكتب ا»ي ينمتون إليه]حتياط ]ج�عي، واليت اكن يتوالها 
عىل مسأ± نظام  14أجل املالءمة، أكدx أنه جيب اإلشارة يف املادة 

  .]حتياط ]ج�عي
  .شكرا السـيد الرئيس

 ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .اللكمة للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  ت والسادة املستشارون احملرتمون، السـيدا
هاذ التعديل غري مقبول ألن معلية نقل املسـتخدمني يف شقها املتعلق 
jالحتياط ]ج�عي ال ختالف أي نظام قانوين قامئ ويؤطره، يف حني أن 

  . هذا النظام يعترب من قبل األنظمة ]ختيارية
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا

  :ن التعديل للتصويتأعرض اآل
  ؛5=  14املوافقون عىل التعديل د�ل املادة 

  ؛19= املعارضون 
  .8= املمتنعون 

  .8وامتناع  5صوy ضد  19إذن رفض التعديل ب 
  :للتصويت كام وردت يف النص من اللجنة 14أعرض اآلن املادة 

  ؛27= املوافقون 

  ؛6= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون 

لصاحلها  27كام وردت يف النص ب  14عىل املادة  إذن وافق ا4لس
  .ومل ميتنع عهنا أحد 6وعارضها 

  .اإلجامع: ، كام وردت 15املادة 
، ورد بشأهنا تعديالن، األول من الفريق الفيدرايل للوحدة 16املادة 

  .وا+ميقراطية، لمك اللكمة

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
كنا من البداية أثرxه اليل هو أنه هذا، السـيد الرئيس، التعديل اليل 

، كام تعترب ذÐ "مجع"وليست معلية " دمج"العملية نعتربها احنا معلية 
عىل " امجلع"و" ا+مج"احلكومة، وال داعي أن ندخل للتفاصيل ما بني 

املسـتوى اجلبايئ والقانوين إىل غري ذÐ، ف�Ð كنقولو احنا العملية اليل 
ما بني املكتبني، " دمج"í علهيا احلكومة هو تدارت اآلن وال اليل مقب

  . املكتب الوطين للكهرjء واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالال    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  ت والسادة املستشارون احملرتمون،السـيدا
كيف اليل جا يف بداية تدخيل، هاذ التعديل كريجع واحنا وحضنا بأن 

، أي "دمج"مؤسسـتني معوميتني وليس يف معلية " مجع"احنا يف معلية 
  . واحدة غادي تنكب عىل األخرى

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا

  :عىل التصويت 16ة اآلن أعرض التعديل األول عىل املاد
  ؛6=  املوافقون

  ؛19=  املعارضون
  . 8=  املمتنعون

  .8وامتنع عنه  6صوت ووافق عليه  19إذن رفض التعديل ب 
  :كام جاءت من اللجنة عىل التصويت 16أعرض اآلن املادة 

  ؛ 26=  املوافقون
  ؛ 6=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .جاءت من اللجنة بدون تعديلكام  16إذن وافق ا4لس عىل املادة 
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  .اإلجامع: ليس فهيا تعديل 17املادة 
ورد بشأهنا تعديل من مجموعة ]حتاد املغريب للشغل، ليس  18املادة 

  .هناك من يقدم، وjلتايل أمر
ورد فهيا  18ال املادة .. كام جاءت من اللجنة إذن اإلجامع 18املادة 

هناك تعديل من الفريق الفيدرايل  تعديل من الفريق الفيدرايل، العفو، إذن
  .مكررة 18للوحدة وا+ميقراطية يريم إىل إضافة مادة جديدة حتت رمق 

  . مت اإلجامع علهيا كام جاءت 18إذن أعود املادة 
  .مكررة، تفضل السـيد دعيدعة 18اآلن املادة 

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس

  :ب الزنول يه التاليةفê خيص هذه املادة، أسـبا
 Ðيف الوقت اليل العملية نتاعت ا+مج أو امجلع كام حيلو للحكومة ذ
جارية، تدارت انتخاjت يف املكتب الوطين للكهرjء عىل مسـتوى األعامل 
]ج�عية وأيضا عىل مسـتوى التعاضدية، اعتربx بأنه هذا األمر غري 

ؤسسـتني ومؤسسة تتدار عادي وغري حصي، كيف حنن بصدد امجلع نتاع م
  . فهيا األمر الواقع

يمت حل مجيع األÒزة املسرية : "»Ð جبنا مادة إضافية اليل تقول
للخدمات ]ج�عية والتعاضدية للك من املكتب الوطين للكهرjء 
واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، وجتري انتخاjت جديدة داخل 

نتخاب األÒزة املسرية للشؤون املكتب مبشاركة مجيع املسـتخدمني ال
أشهر  6]ج�عية والتعاضدية ملسـتخديم املكتب خالل أجل ال يتجاوز 

من دخول هذا القانون حزي التنفيذ، وتتوىل اإلدارة تسـيري هذه املصاحل 
  ". خالل الفرتة ]نتقالية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .رتمةشكرا اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة احمل 

        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    واملاءواملاءواملاءواملاء    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الطاقةالطاقةالطاقةالطاقة    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرة    السـيدةالسـيدةالسـيدةالسـيدة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  .إن هذا التعديل غري مقبول، وشكرا

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  :مكررة 18شكرا، أمر للتصويت عىل التعديل د�ل املادة 

  ؛ 15=  املوافقون عىل املادة
  ؛18=  املعارضون

  . ال أحد=  ملمتنعونا
  .15صوت ضد  18إذن رفض التعديل ب 

  .مكررة 18إذن رفضت املادة 
  .هناك إجامع، ما فيه أي تعديل اإلجامع  19املادة 

ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية،  20املادة 
  .اللكمة اآلن ألحد مقديم التعديل

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
ل التطرق لهذه املادة، السـيد الرئيس، مز�ن السـيدة الوزيرة تدي قب

  . معها بعض املعلومات
ا+مع ا»ي يعطى ألحضية العيد الكبري، اكين خلل ما اآلن فê خيص 
، اآلن وهاذ اليش خالق لمك (ONEP)و )ONE(بني املؤسسـتني يف 

  . توترات
نة، وكنا قبلنا ، عىل أي اكن توافق داخل اللج 20فê خيص املادة 

الصيغة اليل جابت احلكومة ألنه اكن فهيا تعديل، ودرx التوافق داخل 
اللجنة، ف�Ð ما بقاش معليا التعديل ألنه اكن توافق، احلكومة قبلت بأنه 
يدخل القانون حزي التنفيذ من بعد النرش يف اجلريدة الرمسية، واحنا معليا 

كيف اكين يف مجيع  30قتىض الفصل حسبنا فê خيص تعيني املدير العام مب 
  . املؤسسات العمومية

  . شكرا

  :الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
كام وردت علينا،  20شكرا، إذن حسب التعديل، منر اآلن إىل املادة 

  . إذن إجامع
  . اإلجامع: أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت

  . أx سألتمك.. إذن وافق ا4لس احملرتم عىل مرشوع قانون رمق
  : ن أعود، سأعرض املرشوع القانون برمته للتصويتإذ

  ؛28=  املوافقون
  ال أحد؛ =  املعارضون
  .6=  املمتنعون

يتعلق jملكتب  40.09إذن وافق ا4لس احملرتم عىل مرشوع قانون رمق 
  . الوطين للكهرjء واملاء الصاحل للرشب

أه� السـيدة الوزيرة، وأنتقل إىل تفسري التصويت، ليس هناك 
  . مشلك

  . إذن أعطي اللكمة لليس بنشامش، اليس فاضيل، واليس دعيدعة
  . السـيد الرئيس يف تفسري التصويت، اليس بنشامش

  :بنشامبنشامبنشامبنشامشششش    عبد احلكميعبد احلكميعبد احلكميعبد احلكمي    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة الوزيرة، 
  السـيدين الوزيرين، 

  السادة املستشارين والسـيدات املستشارات احملرتمني، 
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الحظمت، السـيد الرئيس، بأننا يف فريق األصا± واملعارصة، وكام دأبنا 
عىل ذÐ يف مناسـبات خمتلفة، الحظمت أننا تعاملنا مع هذا املرشوع مبنطق 
غري دغاميئ، وحرمنا عىل أنفسـنا أن نسجن أنفسـنا يف قالب سـيايس أو 

  . إيديولو� مغلق
اعنا حباجة بالدx إىل وتعاملنا مع مرشوع هذا القانون من منطلق اقتن

هذه العملية د�ل امجلع بني قطاعني شديدي احلساسـية بسبب ارتباط 
مصاحل أوسع للمواطنني هبام وبسبب اقتناعنا مبا يفتحه من أفق واعد من 

  . أجل تطوير هاذين القطاعني ]سرتاتيجيني، تعاملنا معه بروح منفتحة
قبلنا من منطلق اإلصغاء والحظمت أننا مل نكن مع النص طوال وعرضا، و 

لالقرتاحات اجلادة والوجهية، وعدد مهنا تقدم هبا إخواننا يف الفريق الفيدرايل 
للوحدة وا+ميقراطية، وصوتنا إجياj معها، وبدا لنا أنه من غري املعقول ومن 
العبث أي يقف أحد، سواء أاكن يف املعارضة أو يف احلكومة ضد إشاعة 

ؤسساتية وضد ]قرتاح ا»ي قدم خبصوص قمي وضوابط احلاكمة امل
  . إخضاع هذا املكتب للحاكمة

وتتذكرون، السـيد الرئيس، أنه مبناسـبة مناقشتنا للقانون املايل للسـنة 
الفارطة، ومبناسـبة مناقشتنا للترصحي احلكويم ا»ي تقدم به السـيد الوزير 

املؤاخذات  األول مبناسـبة انتصاف والية احلكومة، أننا جسلنا أن واحدة من
الكربى اليل كنسجلوها عىل احلكومة، وعىل السـيد الوزير األول، يه أنه مل 
جيهتد من أجل إشاعة وتعممي ثقافة احلاكمة وفقا للتحديد والتعريف ا»ي 
ورد يف التقرير امخلسيين، واليل أكد أن واحدة من املعضالت الكربى اليت 

سجل عىل مسـتوى إعامل تشكو مهنا بالدx، يه هذا اخلصاص الكبري امل 
مبادئ وقمي وثقافة احلاكمة املؤسساتية، وبدا لنا أنه من العبث أن نرفض 

  . مثل هذه املقرتحات
ولقد اسـتغربنا يف واقع األمر كيف أن احلكومة وكيف أن األغلبية 
رفضت هذا التعديل، مثلام رفضت تعديالت أخرى ليست أقل وجاهة من 

املؤسسة للمراقبة املالية ل�و± املطبقة عىل قبيل التعديل القايض بإخضاع 
  . املؤسسات العمومية

فأية رسا± تريد احلكومة، وأx ال أحتدث هنا عىل السـيدة الوزيرة 
احملرتمة، ولكن أx أحتدث هنا عن احلكومة، وعن وزيرها األول jخلصوص، 

حات البناءة اليل الزتم أمام املغاربة وأمام هذه املؤسسة jإلصغاء إىل ]قرتا
واملفيدة اليت تقدم هبا السادة الربملانيون، أ� اكن موقعهم، فإذا بنا نفاجأ املرة 
تلو األخرى بإدارة السـيد الوزير األول واحلكومة لظهرها أمام لك 

  . ]قرتاحات البناءة
وهذه مناسـبة يف واقع األمر، ال نريد أن نفوهتا ليك نسجل يعين 

شديد من هاذ التعامل غري املقبول، يف وقت تتجه امتعاضنا وأسفنا كذÐ ال 
فيه بالدx بسبب األوراش اإلصالحية الكربى اليت يقودها جال± املq إىل 
ترسيع اخلطى jجتاه توطيد دو± القانون ودو± احلق والقانون، وترسيع 

  . اخلطى jجتاه املزيد من التقدم عىل طريق حتقيق التمنية الشامí للمواطنني

حظمت كذÐ بأننا رفضنا لكام تبلورت +ينا القناعة بأن احلكومة عىل وال
جادة الصواب فê يتعلق jقرتاحات أخرى كنا معها، وقد أردx من خالل 
هذا املوقف غري ا+غاميئ، ألن عالش كنقولو غري دغاميئ؟ ألن الحظنا بأنه 

ا غري لألسف الشديد، األغلبية املساندة للحكومة، واليت نسجل غياهب
املفهوم يف حمطات خمتلفة، وترهل ما يعتقده السـيد الوزير األول أغلبية 
منسجمة ومتضامنة، يعين جسلنا بأهنا تعاملت بشلك مياكنييك مع لك 
]قرتاحات، فرفضت عىل طول اخلط والعرض التعديالت اليت سواء 

للوحدة  تقدمنا هبا حنن كفريق معارض، وتقدم هبا رفاقنا يف الفريق الفيدرايل
  . والتعادلية

نعم الوحدة وا+ميقراطية، هل قلت شيئا غري .. ولكن يف هناية املطاف
ذÐ، آسف، الوحدة وا+ميقراطية، و»Ð وjلرمغ يعين احنا جسلنا هاذ 
املالحظات، و»Ð نعتقد أنه ال يزال أمامنا جمهود كبري نبذ� بشلك جامعي 

اء +ى احلكومة ومن ثقافة من أجل خض جرعات زائدة من ثقافة اإلصغ
  . التجاوب مع ]قرتاحات البناءة اليت يقد�ا السادة املستشارون

  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة اآلن لألسـتاذ فضييل

        ::::املستشار السـيد محمد  فضييلاملستشار السـيد محمد  فضييلاملستشار السـيد محمد  فضييلاملستشار السـيد محمد  فضييل
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد الرئيس رمغ أنين مل أنمت إىل هذه اللجنة، ولكن أغتمنها فرصة 
دم jلهتاين احلارة إىل احلكومة عىل هذا اإلجناز وعىل تقوية هذا املكتب ألتق

ا»ي أصبح مكتبا موحدا ليسـمتر يف أداء رسالته النبيí، هذه الرسا± اليت 
ينتظرها املواطنون بلك صرب ألن املاء والكهرjء يشء أسايس للحياة 

  . وحلاجيات املواطنني
كتب املوحد، ا»ي أصبح موحدا، صوتنا لهذا القانون لتقوية هذا امل 

صوتنا لهذا املكتب لكفاءات أه3 ومسرييه، والرسا± اليت يؤدوهنا عىل 
صوتنا لتجميع الكفاءات بني املكتبني سابقا واملكتب املوحد . الصعيد الوطين

  .اآلن
طبعا تبني يف إطار اللجنة أنه اكنت هناك بعض ]ختالالت عىل 

ية السـيد رئيس اللجنة قامئة هنا ألن هنار مسـتوى تسـيري اللجنة، ومسؤول 
]ج�ع يوم الثالÏء ما قبل األخري اكن ]ج�ع اسـمتر إىل حدود ساعة 
متأخرة من الليل، وأنمت تعلمون، السـيد الرئيس، السادة أعضاء احلكومة، 
بأن الربملان يوم الثالÏء هناك من يأيت يف الرابعة صباحا ليقوم بواجبه أثناء 

ليال، ومل  12ة دسـتورية، وطالبت األغلبية برفع اجللسة قبل الساعة اجللس
يسـتجب الرئيس خالفا لألعراف وخالفا للقانون ا+اخيل للمجلس، وهام 
حارضين هنا األغلبية معنا، فانسحبوا، ومع ذÐ اسـمتر الرئيس يف أداء 

  . واجبه ا»ي اعتقد أنه واجب، اسـمتر ووقع ما وقع
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هذه املرحí، طالبني من السادة رؤساء اللجن،  واآلن، وحنن نتجاوز
نظرا ملسؤولياهتم اجلسـمية يف حتضري أعامل اجللسات العامة أن يرتيثوا وأن 
يثابروا وأن يواكبوا معل اللجان حىت تقوم األغلبية بدورها وأن تقوم 

  . املعارضة أيضا بدورها
ع ممتنيايت مرة أخرى، السـيد الرئيس، أه� احلكومة عىل هذا اإلجناز م

íلتوفيق والنجاح يف أداء رسالته النبيj لهذا املكتب اجلديد .  
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة لليس دعيدعة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  . شكرا السـيد الرئيس

أوال هناك تقرير رمسي، وها التقرير، املقرر هو عضو من األغلبية، 
مل يكن هناÐ أي انسحاب، وتعاطينا حبمكة وjلتايل هناÐ تقرير رمسي، 

وليونة وتبرص، ألن ملا طلبت السـيدة الوزيرة توقيف التصويت، واليل هو 
خمالف للقانون، jلرمغ من ذÐ مل نتشبث jسـمترارية معلية التصويت حىت 

  . ال يقع للحكومة إسقاط القانون
اليت مقنا  مل يكن هدفنا إسقاط القانون، اكن هدفنا من لك التعديالت

هبا أن تكون هذه املؤسسة مؤسسة قوية، أن تكون من البداية إزا± لك 
  . عنارص التوتر داخل املؤسسة

لألسف، نهبنا احلكومة إىل هذه األشـياء لكها، اليوم هذه املؤسسة 
حتمل يف طياهتا عنارص التوتر ]ج�عي، هل يعقل أن يمت اإلدماج ويبقاو 

عية سارية، مؤسسة واحدة جبوج مؤسسات املؤسسـتني لألعامل ]ج�
أعامل اج�عية؟ هل يعقل أن ال يمت حتديد yرخي حمدد إلخراج النظام 

  األسايس اليل غادي يوحد ما بني املوظفني؟ 
إهنا عنارص التوتر، و»Ð نقول يف األخري، اللهم اشهد أننا قد بلغنا، 

  . أو علينا اللهم اشهد أننا قد بلغنا، وللتارخي أن حيمك لنا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، تفضيل السـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::لسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةلسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةلسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةلسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةا
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
مرة أخرى بغيت نشكر مجيع أعضاء جملسمك املوقر لهذا العمل القمي 

، بداية مارس وحنن ندرس هذا القانون يف 2009يل قاموا به منذ مارس ال
إطار اللجنة يف عدة مناسـبات، واكنت لنا مناسـبة jش نوحضو األهداف 
النبيí واملهمة يف هذا القطاعني األساسـيني العموميني، اليل jمجلع د�هلم 

لية غادي حيسـنوا األداء، غادي حيسـنوا احلاكمة وغادي حيسـنوا الفعا
د�ل املوارد اليل بالدx عندها تبعية طاقية  2والرؤية اإلسرتاتيجية ل 

وعندها نذرة املياه، وغادي يكون إن شاء هللا تنسـيق أكرث وجيد يف هذا 
  . ا4ال

بغيت أن أؤكد للسادة املستشارين احملرتمني فê خيص احلاكمة، بأن 
ية خاضعة للقوانني حنن اليوم مع مؤسسة معومية، وهذه املؤسسة العموم 

املتعلق jملراقبة د�ل  69.00اليل يه جاري هبا العمل، والسـê القانون 
املؤسسات العمومية، فغادي تبقى ختضع مجليع القوانني، غادي تكون علهيا 
املراقبة من مجيع األطراف، والسـê ا4لس اإلداري، التفتيشـية املالية، 

خر، واحلساjت السـنوية اليل حىت ا4لس األعىل للحساjت وأي تدخل آ
يه تيكون عندها تدقيق مايل عائد، ومجيع األفراد أي ا4لس اإلداري 
واملسؤولني غادي يكون عندمه مسؤولية تتبع العمل يف إطار هذه احلاكمة 
اليل لكنا كنطلبو هبا واليل لكنا كنعملو علهيا، واليل غادي نبقاو كنرشفو 

  . سؤولية يف هذا امليدانعلهيا لكام اكنت عندx امل 
هذه مسؤولية امجليع jش يكونوا املاكتب العمومية د�لنا، والسـê اليل 
يه يف اخلدمة العمومية، تكون يف أحسن ظروف العمل والقيام jلواجبات 

  . د�لها
مرة أخرى شكرا للجميع عىل هذه التعبئة وعىل هذا العمل وشكرا 

  .جزيال

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
... اآلن إىل النص املوايل، ما اكين حىت يش حاجة يف شكرا، ننتقل

  . تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
إذا مسحمت يل، هذا من الواجب د�لنا jش نتعاونو مع السـيد الرئيس، 
اليل نعرف احلرص د�لو األكيد عىل التطبيق السلمي للقانون، وال خنتلف 

  . ]حتاكم إىل النظام ا+اخيل لكنا، رمغ املشارب السـياسـية د�لنا، عىل
أx احرتاما لإلخوان وللزمالء مل أرد أن أتدخل ألن هذا قمية مضافة 

 125وتعطينا شوية الوقت فê بيننا، ولكن بغيت أن أنبه ملقتضيات املادة 
يف غري املناقشات : "من النظام ا+اخيل، ا»ي حيمك بيننا، وماذا تقول

ولقد اتفقنا يف ندوة الرؤساء أن " األعامل احملددة زمنيا يف نطاق جدول
دقائق للمركز�ت  10ختصص ربع ساعة كحد أقىص لألغلبية وللمعارضة و

النقابية، إذن هنا املناقشات حتدد زمنيا يف نطاق جدول األعامل املصادق 
ميكن للرئيس أن يأذن يف رشح موجب التصويت ملن طلبه من .. "عليه

  " مسـبقااملستشارين يف غري ما حدد 
احنا حددx، هذا النقاش أظن أنه مبا أننا حددx زمنيا، ما كيناش هاذ 
الفرصة د�ل إعطاء اللكمة، حنن نمكل بعضنا البعض، احنا اآلن نسرتشد 
jلنظام ا+اخيل، وأx ميكن يل أن أسـتفيد من الزميل د�يل السـيد الرئيس 
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طبيق  السلمي للنظام أو نسـتفيد من بعضنا، احنا لكنا مهنا الوحيد هو الت 
  .ا+اخيل

 .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
مالحظة يف حملها وسـتأخذها الرئاسة بعني اجلد مسـتقبال، هل مسعت 

  .املالحظة؟ تفضل

  :املستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييت
(...)  

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ال، ال، ال يسجل �مك وال يبث، هاذي مايش نقطة نظام، ال، ال، 

ك احرتم املسطرة اليت نشـتغل هبا واجلو األخوي مايش معقول، هللا خيلي
  .ا»ي نشـتغل فيه، شكرا

 31.08ننتقل اآلن إىل ا+راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
يقيض بتحديد تدابري محلاية املسـهتq، احملال عىل جملس املستشارين من 

  . مادة 206جملس النواب، فيه 
  .اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةشايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة    د أمحد رد أمحد رد أمحد رد أمحد رىضىضىضىضالسـيالسـيالسـيالسـي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون،
إن املغرب، واستنادا إىل التوجهيات امللكية، خاصة يف خطاب ذكرى 

م ، وإعامال حلقوق اإلنسان يف اإلعال2008ثورة املq والشعب لسـنة 
والسالمة و]ختيار، قرر كلك ا+ول اليت حترتم رعا�ها أن يقنن جمال 
حامية حقوق املسـهتq مبا جيع3 قاطرة لتمنية املراقبة ا»اتية لطريف العملية 

  . اإلنتاجية أي املسـهتq واملنتج
وال شك أن هذا املنحى سـميكننا ح� من مالءمة قوانيننا الوطنية مع 

املتعلقة حبامية املسـهتq، علام أن حامية املسـهتq صارت املعايري ا+ولية 
ثقافة يقاس هبا تقدم األمم يف ا4الني ]قتصادي و]ج�عي، مما جيعلها 
دافعا أساسـيا لتقوية تنافسـية ]قتصاد الوطين وآلية من آليات ترسـيخ 

  .ةدمقرطة العالقات ]قتصادية يف إطار من قمي اجلودة والتنافسـية الرشيف
  السـيدات والسادة، 

  :إن هذا املرشوع هيدف أساسا إىل
أوال، حتسني مسـتوى إعالم املسـهتq من خالل سن مقتضيات تلزم 

  املورد jإلخبار التام للمسـهتq قبل إبرام العقد؛
Ïنيا، إبطال الرشوط التعسفية الواردة يف العقود اليت تربط بني املهين 

  واملسـهتq؛

امرسات التجارية مكنع البيع بشلك هريم وضبط Ïلثا، تقنني بعض امل
  اإلشهار املقارن واملسابقات التجارية والبيع عن بعد والتخفيضات؛

رابعا، توسـيع جمال الضامن التعاقدي واخلدمة بعد البيع وتعزيز الضامن 
  القانوين لعيوب اليشء املبيع؛

 qع�د مقتضيات حتمي مسـهتj خامسا، حتسني رشوط ]سـتدانة
لقروض ]سـهتالكية والعقارية، وذÐ من خالل إلزام املقرض بتقدمي ا

عرض مسـبق وختويí� 3 للتفكري، مع حتديد رشوط التسديد املبكر 
  وضبط التعويضات املتعلقة jلتوقف عن األداء؛

سادسا، دمع دور مجعيات حامية املسـهتq يف ا+فاع عن املصاحل 
  امجلاعية للمسـهتلكني؛
صندوق وطين محلاية املسـهتq، خيصص لمتويل  سابعا، إحداث

األنشطة واملشاريع الهادفة إىل تطوير الثقافة ]سـهتالكية ودمع مجعيات 
  حامية املسـهتq؛

Ïمنا، إحداث جملس استشاري أعىل لالسـهتالك، تناط به �مة اقرتاح 
وإبداء الرأي حول التدابري املتعلقة بإنعاش ثقافة ]سـهتالك والرفع من 

  .سـتوى حامية املسـهتj qملغربم 
تلمك، السـيد الرئيس، حرضات السـيدات والسادة املستشارون 

املتعلق بتحديد  31.08احملرتمون، اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق 
تدابري محلاية املسـهتq، وا»ي سـميكن من حتقيق قفزة نوعية يف جمال 

  .الك ببالدxتوطيد أسس حامية املسـهتq وترسـيخ ثقافة ]سـهت
ويف اخلتام، ال يفوتين أن أؤكد شكري للسـيدات والسادة املستشارين 
احملرتمني عىل اقرتاحاهتم الهامة اليت مت إدراÒا يف إطار جلنة الفالحة 
والشؤون ]قتصادية لتنضاف بذÐ إىل مجموع التعديالت اليت سـبق 

علين أمثن وتقدم هبا السـيدات والسادة النواب احملرتمون، وهو ما جي
املسامهة الفعا± ملمثيل األمة يف هذا ا4ال املهم جدا، خدمة للمواطن 

  .وللصاحل العام
وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري هذه األمة حىت نكون عند حسن ظن  

  . صاحب اجلال± املq محمد السادس حفظه هللا
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
إذن وزع، ما .. اللكمة ملقرر جلنة الفالحة والشؤون ]قتصادية شكرا،

  . اكينش الرئيس، مااكينش املقرر، وزع
  .أفتح اآلن jب املناقشة، اللكمة ألحد مستشاري فرق األغلبية

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارين احملرتمني،
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خل jمس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق يرشفين أن أتد
ا»ي يقيض بتحديد تدابري حامية املسـهتq، حمال علينا من جملس  31.08
  . النواب

ويه مناسـبة ليك أشكر فيه نواب األمة عىل ا4هود الكبري ا»ي بذلوه 
يف تنقيح هذا املرشوع من خالل المك الهائل من التعديالت اليت أدخلوها 

شاكرين jملناسـبة احلكومة اليت جاءت هبذا املرشوع، ا»ي اكن  عليه،
مطلب مجيع الفرقاء السـياسـيني ومجعيات ا4متع املدين، حبيث أن أسـباب 
نزو� اكنت هتدف إىل حامية املسـهتj ،qعتباره إحدى املفاهمي املرتبطة 

نسان، حبقوق اإلنسان الفرد وبتعامالته البرشية اليت تضمن حياة كرمية لإل
وحتافظ عليه وحتميه من األخطار احمليطة به، وتسـيطر عىل ]حنراف 

  .النامج عن عدم الزتام املؤسسات اإلنتاجية بقوانني السالمة الصحية
لقد جاء هذا املرشوع كذÐ ليليب رغبة املسـهتq املغريب ا»ي أصبح 

وعة، اليوم يف حاجة ماسة إىل قانون واحض محلايته من التجارة غري املرش 
ومن ارتفاع األسعار وحماربة ]حتاكر والغش والزتوير والهتريب من Òة، 
 xة أخرى اسـتجابة ملتطلبات ]قتصاد الوطين، خصوصا وأن بالدÒ ومن
أبرمت العديد من اتفاقيات التبادل احلر مع عدد من ا+ول والتجمعات 

  .ا+ولية اإلقلميية
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  املستشارين،السادة 
ا»ي يقيض بتحديد التدابري الالزمة  31.08إن مرشوع القانون رمق 

محلاية املسـهتq، يعترب قفزة نوعية عىل درب حتسني احلاكمة الترشيعية 
واملؤسساتية، فهو قفزة كذÐ تسـتجيب النتظارات لك الفاعلني واملعنيني 

ما تضمنه مبجال ]سـهتالك، سواء عىل مسـتوى صدوره أو عىل مسـتوى 
  . من أحاكم جديدة وجريئة

»ا، فإن مداخالتنا اليوم jمس فرق األغلبية، سـتعمتد مقاربة موضوعية 
  :يف مناقشة هذا املرشوع عرب عنرصين أساسـيني

  أوال، اإلشارة إىل إجيابيات املرشوع؛
  .Ïنيا، قصور املرشوع يف معاجلة بعض القضا� اليت أغفلها

لفراغ الترشيعي ا»ي اكن يطال املسـهتq، إن هذا املرشوع جاء لسد ا
حبيث أنه ال يوجد ترشيع قار ومنظم محلايته وحامية ]قتصاد الوطين، 
حيث أعطى الضامxت الاكفية للك ترصف اسـهتاليك قبل إبرامه وأثناء 
انعقاده، حيث أقر مبدأ التدرج يف ]نعقاد ومبدأ التوازن يف العالقات 

واملسـهتلكني، وعزز كذÐ مبدأ إعامل العقد وضامن التعاقدية بني املهنيني 
اسـمتراره من خالل إعادة تنظمي الضامن القانوين و]تفايق ومن أجل حماربة 

  . ]حتاكر والرضب عىل أيدي املضاربني
كام أن املرشوع قنن وبشلك رصحي املامرسات التجارية املؤثرة يف 

ارج احملالت التجارية الترصف ]سـهتاليك، كتنظميه لإلشهار وللبيع خ

وللتعاقد من بعده، كام أنه منع تقدمي اخلدمة مباكفأة ورفض البيع املتعلق عىل 
رشط أو البيع الهريم واسـتغالل ضعف أو Òل املسـهتq من أجل دفعه 

  . إىل التعاقد
jإلضافة إىل ذÐ، نظم عقود ]سـهتالك، وعىل رأسها عقد القرض 

وتضمن قبل ذÐ ديباجة رصحية تنص عىل بشقيه ]سـهتاليك والعقاري، 
حقوق اإلنسان األساسـية اليت ال خترج عن منظومة احلقوق املرتبطة 

  . jإلنسان
  السـيد الرئيس، 

يقيض بتحديد تدابري محلاية  31.08اكنت هذه إجيابيات مرشوع قانون 
املسـهتq، إال أنه وعكس املتداول حاليا يف العامل بأرسه بفرض رشط 

لعامة عىل مجعيات حامية املسـهتq ليك تنصب نفسها طرفا مدنيا املنفعة ا
jعتباره رشط صعب املنال ويتناقض مع أهداف الرشاكة اليت أبر�ا 
املغرب مع اإلحتاد األورويب، خصوصا مع وجود قانون مرشوع دمع 
اتفاقيات امجلعيات يف فرنسا، علام أننا مطالبني يف إطار الوضع املتقدم مع 

»ي حصل عليه املغرب أن نالمئ ترشيعاتنا الوطنية مع قوانني أوروj ا
اإلحتاد األورويب، علام أن هذا املرشوع اقتبس اليشء الكثري من مدونة 

  . ]سـهتالك الفرنسـية، واليت ال تفرض هذا الرشط عىل امجلعيات
»Ð سـنعمل جاهدين أغلبية ومعارضة عىل معاجلة هذه ]ختالالت 

قرتح قانون تعدييل عىل هذا املرشوع مسـتقبال بعد عن طريق هتييء م
  .دخول هذا النص حزي التطبيق

 السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين،
اكنت هذه مالحظات وانطباعات فرق األغلبية عىل هذا املرشوع، 
وحبمك مساندتنا للحكومة فإنه من واجبنا التصويت عىل هذا املرشوع 

قى رمغ املالحظات اليت طرحناها نقí نوعية وقمية مضافة jإلجياب، ا»ي يب
  . لترشيعاتنا الوطنية

  . وفقنا هللا مجيع ملا فيه خري الصاحل العام
  .والسالم عليمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة اآلن ألحد مستشاري املعارضة، األسـتاذ تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييت
  .صالة والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي وال

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
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يرشفين أن أتدخل jمس فريق األصا± واملعارصة يف إطار مناقشة 
يقيض بتحديد تدابري محلاية مسـهتq، وهو  31.08مرشوع قانون رمق 

عىل اعتبار أن صاحب اجلال± قد أكد  املرشوع ا»ي جاء متأخرا نوعا ما،
 qبوضوح يف خطابه السايم مبناسـبة ا»كرى اخلامسة وامخلسني لثورة امل

عىل رضورة سن قانون محلاية  2008غشت  20والشعب بتارخي 
ندعو اجلهازين التنفيذي والترشيعي إىل : "املسـهتq، حيث يقول جاللته

qع�د مدونة حامية املسـهتj انهتـى النطق املليك السايم" اإلرساع.  
  السـيد الرئيس،

يف ظل عوملة ]قتصاد واشـتداد املنافسة وطغيان ثقافة ]سـهتالك، 
اكن من الالزم ضبط العالقة بني املسـهتq ومقديم اخلدمة أو املورد، 
وjلتايل أصبحت قضية ]نتباه إىل املسـهتq، ا»ي يعد احللقة األضعف 

�ام وحاجة ملحة، بل ومصدرا لقياس مدى تقدم يف هذه العالقات، مطلبا 
  . ا+ول أو ختلفها

وإذا اكنت ا+ول املتقدمة قد اخنرطت يف مسار يزاوج بني دمع مقديم 
اخلدمة واملنتجني واحلفاظ عىل حقوق املسـهتلكني، فإن املغرب بدوره ومن 

ن خالل هذا املرشوع يكون قد اخنرط بدوره يف هذه ا+ينامية اليت نمتىن أ
تؤدي إىل التأسيس لثقافة اسـهتالكية حمكومة بقوانني تؤطر العالقة بني 

qاملورد واملسـهت .  
ففي إطار انفتاح املغرب عىل األسواق العاملية وتعدد العالقات اليت 
تربطه برشاكئه ]قتصاديني، جاء هذا املرشوع قانون من أجل اسـتكامل 

يف إطار مالءمة الترشيع  اإلصالحات اليت تعرفها بالدx، واليت تندرج
املغريب مع املعايري ا+ولية وهتييء النسـيج ]قتصادي الوطين خلوض 

  . املنافسة jألسواق اخلارجية
وجاء كذÐ من أجل إعادة التوازن بني املسـهتq واملورد يف عالقهتم 
التعاقدية من أجل وضع القواعد العامة محلاية املسـهتq وصون حقوقه 

املعامí ]قتصادية ووضع مجموعة من اآلليات الكفيí بتفعيل  وتأمني شفافية
  . دور املسـهتq كفاعل اقتصادي

فهذا املرشوع يضع األسس القانونية اليت تتيح للمسـهتq ]سـتفادة 
من حقوقه و]عرتاف بدوره كفاعل اقتصادي، وذÐ من خالل آليات 

رسات التجارية ومن هتدف إىل إعالمه بطريقة جيدة وحاميته من بعض املام
البنود التعسفية ومن عيوب املواد واخلدمات املسوقة، كام ينص عىل 

  . مقتضيات تتعلق jلضامن التعاقدي واخلدمة بعد البيع و]سـتدانة
هذه األخرية، اليت تعترب القروض ]سـهتالكية أكرب جتلياهتا، تشلك 

احلصول علهيا،  خطورة كبرية عىل املسـهتq، فبالرمغ من وفرهتا وسهو±
فإهنا تشلك مأزقا مسـتقبليا للقدرة الرشائية لألرس املغربية اليت تتقلص 
بشلك كبري، وتعدم قدرهتا عىل ]دخار وتقلص نطاق اسـهتالكها jلنظر 
إىل ترامك ا+يون وتآلك املداخيل بفعل ]قتطاعات، فالقانون الوحيد ا»ي 

قانون ]لزتامات والعقود، اكن ينظم القروض ]سـهتالكية jملغرب هو 

فمبجرد إمضاء عقد القرض يعترب املقرتض ملزما jحرتام لك بنود العقد رمغ 

احتواهئا عىل بنود تعسفية أو عدم إعطاء املقرتض املعلومات الاكفية من 
أجل اختاذ القرار املناسب، وهذا يعترب حيفا كبريا يف حق املقرتض ا»ي 

املقرض �ام اكنت جمحفة وتعسفية يف  يكون جمربا عىل اخلضوع لرشوط
  . حقه

و»Ð جاء مرشوع القانون ا»ي بني أيدينا ملعاجلة لك هذه 
]ختالالت، حبيث خصص جانبا �ام إلعالم املسـهتq إعالما حصيحا 
واكفيا، كام خصص جانبا �ام كذÐ لعقد القرض، وا»ي سـيضمن امحلاية 

  .احلقيقة للمسـهتq يف هذا ا4ال
 العموم مففهوم امحلاية القانونية للمسـهتq ا»ي جاء به هذا وعىل

املرشوع قانون، يشمل من Òة أوىل امحلاية الطبيعية أو ا»اتية، واليت 
تسـتلزم التسلح jلتقنيات واآلليات التقليدية للحفاظ عىل حصة وسالمة 

بة ومن Òة Ïنية حامية املصاحل ]قتصادية اليت تتطلب مراق . املواطنني
الطرق والوسائل املسـتعمí لتسويق املنتجات، مبا يف ذÐ اإلعالم 
واإلشهار ومسأ± التخفيضات، وبذÐ يكون مرشوعا يكتيس أمهية خاصة، 
وسيسامه يف حتسني وإصالح املنظومة القانونية لبالدx ومالءمهتا مع املعايري 

]قتصادي  ا+ولية، وما يتطلبه تشجيع وتنشـيط ]ستLر وهتييء النسـيج
  . الوطين خلوض املنافسة jألسواق اخلارجية

  . و»Ð، قرر فريقنا jلتصويت عليه jإلجياب
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل تدخ3، اللكمة اآلن للمستشار 

  .احملرتم عبد الرحمي الرماح عن الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية

        ::::يد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتناول اللكمة jمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، 

، وا»ي يقيض بتحديد تدابري 31.08ومن Òتنا نعترب أن هذا القانون رمق 
q إطارا ممكال للمنظومة القانونية يف جمال حامية املسـهتq، حامية املسـهت

  . ومن خال� يمت تعزيز حقوقه األساسـية كام ورد يف ديباجته
ومن Òتنا يف الفريق الفيدرايل كام أكدx، نرى أن هذا ا4ال اكن يعرف 
نقصا كبريا، وإن اكنت القواعد العامة موجودة يف قانون ]لزتامات والعقود، 

قد تداركت احلكومة هذا النقص يف املراحل األخرية بتقدميها عدة قوانني مبا و 
  . فهيا هذا القانون، وهو ما حيسب لصاحلها
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وjلنسـبة إلينا يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، تعاملنا مع هذا 
املرشوع إجيابيا أثناء مناقشـته أمام جلنة الفالحة والشؤون ]قتصادية، 

منا وÒة نظرx خالل مناقشـته يف اللجنة املصغرة، اليت تكونت حيث قد
من مجيع الفرق الربملانية لهذه الغاية، حيث الحظنا أن هذا املرشوع جاء 
بتحديد ضوابط والزتامات املورد اجتاه املسـهتq قصد حاميته، وبتوسـيع 
جمال اإلعالم العام، وهو ما سـميكن املسـهتq من معرفة املعلومات 

اسـية عن السلع واخلدمات املعروضة يف األسواق، وا»ي سـيؤدي إىل األس
ضامن الشفافية، خاصة أننا كنا يف حاجة إىل هذا القانون وغريه من القوانني 
اليت تقدمت به احلكومة يف هذا ا4ال أمام ما أصبحنا نالحظه من تراجع 

ن عىل مسـتوى القمي األخالقية، أصبح معه املواطن يتعرض للعديد م
األساليب امللتوية الناجتة عن منطق الرحب الرسيع، ا»ي أصبح سائدا يف 
جممتعنا، وإن اكن هذا ال يعين أن مجيع من يتعاطى التجارة أو jيق املهن 

  . يلجأ إىل هذه األساليب، فهناك من يعمل بوضوح وشفافية
 إال أن صدور هذا القانون وغريه من القوانني لن يكون اكفيا إذا مل يمت

اختاذ التدابري املصاحبة اليت تؤدي إىل تطبيق القوانني عىل أرض الواقع، إذ 
  . ليس اكفيا أن نتوفر عىل القانون، بل األمه منه هو تطبيقه عىل أرض الواقع

  .والسالم عليمك وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا املستشار احملرتم عىل تدخ3

  . ننتقل اآلن للتصويت عىل مواد املرشوع
  :نعرض اآلن ا+يباجة للتصويت إذن

  .اإلجامع=  املوافقون
حىت املادة  30إذن فعال سأمر من املادة .. 36إىل املادة  1من املادة 

  .اإلجامع:  206
  .كام عدلهتا اللجنة jإلجامع، إذن حىت يه اإلجامع 174اكينة املادة 

اللجنة  كام عدلهتا 184و 180كام عدلهتا اللجنة jإلجامع، و 199واملادة 
  .كذÐ كام عدلهتا اللجنة jإلجامع 205إذن املادة .. jإلجامع

  :أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
  .اإلجامع=  املوافقون

يقيض  31.08إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 
  . بتحديد تدابري محلاية املسـهتq بإجامع احلارضين

إىل املرشوع املوايل إذا مل يكن +يمك رأي  أه� السـيد الوزير، وأمر
احلكومة ما اكيناش، إذن فعال يف غياب ممثل احلكومة سأضطر .. خمالف

احلكومة غائبة نسجلها، .. إىل رفع اجللسة عىل أن نعود بعد نصف ساعة
  . ولكن نعود بعد نصف ساعة

  .شكرا

    

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

نتقل اآلن ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون نسـتأنف أعاملنا، ون 
يتعلق حبامية أنواع النباyت واحليواxت املتوحشة ومراقبة  29.05رمق 

  ]جتار هبا، أليس كذÐ؟ 
  .تفضل السـيد الرئيس، اليس بنشامش.. اللكمة للحكومة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
علق جبلسة ترشيعية يه اليت السـيد الرئيس، توصلنا البارحة بربxمج يت

حنن فهيا اليوم من أجل املناقشة واملصادقة عىل مخسة مشاريع قوانني، 
والربxمج اليل توصلنا به ما فهيش ما يفيد إىل أن اجللسة سرتفع، ملا انهتينا 
 xمن مناقشة املرشوع الثالث املدرج يف جدول أعامل هذه اجللسة وجد

الكثري من مقومات العبث، فيه الكثري من  أنفسـنا يف وضع غري معقول، فيه
مقومات ]سـهتتار هبذه املؤسسة، حي� مل جند يف القاعة أي مسؤول 
حكويم، وقد اضطررx واضطررمت إىل رفع اجللسة ألنه ما ميكنش نديرو 

  .حوار الطرشان بيننا
وجسلت jمس فريق األصا± واملعارصة عدم اسـتعدادx للمشاركة يف هذا 

وكنا قد أخذx موقفا يقيض jنسحابنا من هذه اجللسة احتجاجا العبث، 
عىل هذا املسـتوى اليل وصلنا �، وسـبق لنا يف واقع األمر يف مناسـبات 
خمتلفة قلنا وأكدx عىل أنه ما ميكنش نقبلو أقل من ذاك احلد األدىن من 

  .املعقول ومن املصداقية
زمالئنا اجللسة  واآلن ها حنن قد رجعنا بعد أن غادر الكثري من

انسجاما مع املوقف ا»ي أعلنا عليه، ها قد رجعنا تقديرا منا ملسؤوليتنا 
املناطة بنا يف هذه املؤسسة، وتأكيدا منا عن اقتناعنا بأمهية املسامهة يف 

  . ا4هود الترشيعي اليل كتقوم به هذه املؤسسة
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .تفضيل السـيدة الرئيسة ..شكرا عىل تعاونمك، اللكمة للحكومة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال يف هناية اجللسة بعد التصويت عىل مرشوع قانون حامية 
 10املسـهتq، الحظنا يف فريقنا أنه بقي داخل القاعة عدد يقل عىل 

مستشارين، واقرتحنا عىل السـيد الرئيس رفع اجللسة ملدة نصف ساعة من 
ل تناول وجبة الغذاء، وjلتايل اآلن رمغ العدد القليل حصيح ا»ي أج

نالحظه اآلن ولكن راه أكرث شوية من اليل اكن عليه من قبل، وjلتايل حنن 
نشـتغل يف وضعية فهيا غياب جد قوي يف هذه املؤسسة، وهذا ال يرشفنا، 

  .غياب يف لك الفرق الربملانية، وهذا ال يرشف امجليع
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لب من السـيد الرئيس أن نسـتأنف يف مناقشة املرشوعني وjلتايل نط
  . املتبقيني يف هذه اجللسة الترشيعية

  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا السـيدة الرئيسة، السـيد الرئيس احملرتم

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  الزميí والزمالء،
ن أطلهبا، ولكن البد من وضع إذا طلبت اللكمة، وما اكن بودي أ

النقط عىل احلروف، احنا اآلن اليوم هناك من وصف داخل اللجنة ومن 
 xه اليوم بنوع من العبثية، أxلعمل ا»ي شهدj وصف داخل هذه القاعة
أشاطر رأي لك من قال هبذا، ولكن البد أن نتفق كذÐ عىل يشء 

وم شارك فهيا امجليع، أسايس وهو أن تدبري هذا اليوم ومناقشة هذا الي
حبيث أن يف ندوة الرؤساء، واكن السـيد الرئيس خشصيا يرأس ]ج�ع، 

مشاريع قوانني راه من األمهية مباكن، وأن هذا  5وهناك من نبه إىل أنه 
يسـتوجب التعبئة للجميع، واكن البد لتكون التعبئة أن يكون هناك 

س يف جلسة األسـئí إجراءات استباقية، أx اكن بودx أن نسمع األم
  .الشفوي يف بدايهتا تنبيه احلضور بأن هناك اليوم جلسة ترشيعية

كذÐ أx كرئيس فريق مل أتوصل برسا± من طرف املكتب لتأكيد 
التارخي ا»ي ستنطلق فيه اجللسة العامة إال يف آخر الهنار، ويتعذر علينا 

اطق xئية من نظرا لعدم توفر كذÐ وسائل ]تصال الرسيعة، وهناك من
  .أجل حث اإلخوان عىل احلضور

ولهذا هاذ األقلية القليí، اليت أمسهيا أx يف مجيع األحزاب مناضلني، 
أو  7جنود اخلفاء، هام هاذ الناس اليل تتشوفوا وأقلية قليí ال متثل حىت 

اليت يتكون مهنا هذا ا4لس، وحيتد النقاش فê بيننا حنن  270من  8%
� املشلك هو ينصب عىل الغائبني، وهذا هو اإلشاكلية د�ل احلارضين، بي
  .هاذ ا4لس

ولهذا نتدبر أمرx يف امجلع بني احلسـنيني، لكنا ملزمني jحلضور يف 
اجللسات، وخرجنا ليس للتزنه أو لالسرتاحة ولكن لعتق الروح كام يقولون 

ن لنبقى أحياء، ألن إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يسـتطاع، ال ميك
لشخص أن يبقى إىل حدود الثانية ونصف زو] وهو بدون ألك وال رشب 
ويصارع، كيف ميكن لإلنسان أن يشـتغل وهو غضبان فباألحرى إذا اكن 

  . جيعان
ولهذا خصنا اإلنسان يطلب jملعقول، احنا هللا جيازيمك خبري احنا 

دهيم، تنحييو احلضور د�ل هاذ اإلخوان من أي فريق اكنوا، تنشدو عىل أي
ما فينا ال معارضة وال أغلبية، فينا الغرية عىل هذه املؤسسة، الغرية 

الوطنية، يعين امليثاق اليل عندx مع الناخبني د�لنا، ولكن نمتىن اآلن عىل 
 xش هذا يكون درس لنا، السـيد الرئيس، حملاو± تدبري أمورj األقل

  . و]عتناء jحلارضين قبل التفكري يف الغائبني
  .كراوش

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
يتعلق حبامية  29.05شكرا، أمر اآلن إىل لكمة احلكومة يف مرشوع 

أنواع النباyت واحليواxت املتوحشة ومراقبة ]جتار فهيا، السـيد الوزير 
  .احملرتم

        ::::السـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملان
  السـيد الرئيس احملرتم،

  مني،السـيدyن والسادة املستشارين احملرت 
يرشفين نيابة عن احلكومة عىل اعتبار أن املندوبية السامية للمياه 
والغاjت وحماربة التصحر من املندوjت أو املؤسسات اليت ينوب قطاعنا 
فهيا، الوزارة امللكفة jلعالقات مع الربملان، يف لك ما يتعلق بشؤوهنا الرقابية 

  . والترشيعية يف العالقة مع جمليس الربملان
فين أن أقف أماممك اليوم ألشكر أوال السـيدات والسادة يرش 

املستشارين احملرتمني أعضاء اللجنة، جلنة الفالحة، وألشكر Ïنيا السـيد 
رئيس جلنة الفالحة نيابة عن املندوب السايم واكفة األطر ا»ين yبعوا مع 

ة هذه اللجنة املناقشات، بطبيعة احلال لكنا يعمل، ال احلكومة وال الساد
املستشارين، ما تتوفر عليه بالدx من تراث طبيعي غين بأنواع xدرة من 
النباyت واحليواxت وأنظمة ايكولوجية ومناظر طبيعية ذات قمية عالية، 
هذه الرثوة الطبيعية الغنية لكن الهشة يف نفس الوقت، ختضع لالسـتغالل 

هددة مهنا ولالجتار ا+ويل بشلك مزتايد، وخاصة jلنسـبة لألنواع امل 
  .jالنقراض، سواء يف إطار النباyت أو يف إطار الوحيش احليواين

إذن وعيا من احلكومة برضورة احلفاظ عىل هذا الرتاث الطبيعي ذي 
القمية العاملية، اخنرط املغرب منذ أوائل الLنينات يف برxمج للمحافظة 

  . والتدبري املسـتدام ملوارده الطبيعية
  : يت هذا املرشوع، اليل ميكن تلخيص أهدافه يفويف هذا اإلطار، يأ

توفري إطار قانوين خاص حبامية أنواع النباyت واحليواxت  - 
 املتوحشة؛

احلد من ]سـتغالل املفرط وغري العقالين ألنواع النباyت  - 
 واحليواxت املتوحشة؛ 

املسامهة يف تقنني ]جتار ا+ويل يف أصناف النباyت واحليواxت  - 
 ؛املتوحشة

]نضامم إىل اجلهود ا+ولية يف جمال احملافظة عىل أنواع النباyت   - 
 واحليواxت املتوحشة املهددة jالنقراض؛ 
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أخريا ]سـتجابة ملبادئ ]تفاقيات واملعاهدات ا+ولية اخلاصة  - 
، هذه ]تفاقية اليل يه "سايتس"حبامية البيئة، وعىل اخلصوص اتفاقية 

يف أنواع احليواxت والنباyت الوحشـية املهددة، واليت  اتفاقية التجارة ا+ولية
، ويه اتفاقية هتدف إىل تقنني 21/10/75صادق علهيا املغرب بتارخي 

]جتار ا+ويل يف أنواع النباyت واحليواxت املهددة jالنقراض عرب إخضاع 
مجيع معليات التصدير و]سـترياد وإعادة التصدير، إخضاعها للرتخيص 

، وإخضاعها إىل عينات األنواع املسجí يف مالحقها لهذا الرتخيص املسـبق
  .املسـبق وفق القانون

أخريا ينص هذا القانون عىل إجراءات املصادرة واحلجز وكذÐ مجموعة 
من العقوjت اجلزائية انسجاما مع القوانني الوطنية يف امليدان اإلداري 

  .واملايل واإلجرايم
  .شكرا لمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .إذن وزع.. كرا للسـيد الوزير احملرتم، اللكمة اآلن ملقرر اللجنةش

مادة، اللكمة ألحد مستشاري فرق  73نفتح jب املناقشة، فهيا 
  .األغلبية، مث املعارضة، تفضل اليس التويزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

ارصة، ال بد أن أشد قبل أن أقرأ هذه املداخj íمس فريق األصا± والع
عىل أيدي السادة رؤساء الفرق ا»ين تلكموا عىل ظاهرة مشينة، اليت 
جتعل معلنا معال خبسا، وهو هذا الغياب الغري منطقي والغري معقول للسادة 
املستشارين، وهذا اإلشاكل يضع علينا لكنا، كرؤساء فرق، مكستشارين، 

بري هاذ اإلشاكلية القبيحة مككتب، كرئاسة، كأحزاب، مسؤوليات كبرية لتد
جدا، اليت تؤثر عىل هذا ا4لس، واليت جتعل نظر الشعب إىل هذا ا4لس 
تكون نظرة متدنية، وهذه مسؤولية جسـمية ملقاة عىل األحزاب 
jخلصوص، اليت ترحش بلك صدق هاذ الشلك من الربملانيني ا»ين ال 

  .حيرضون اجللسات
  السـيد الرئيس احملرتم،

  وزير احملرتم،السـيد ال
  السـيدات املستشارات والسادة املستشارين،

يرشفين أن أتدخل jمس فريق األصا± واملعارص يف إطار مناقشة 
املتعلق حبامية أنواع النباyت واحليواxت  29.05مرشوع قانون رمق 

املتوحشة ومراقبة ]جتار فهيا، وهو مرشوع جاء يف سـياق أصبحت فيه 
ية من أبرز القضا� العاملية الراهنة ومن أمه انشغاالت قضا� البيئة والتمن 

ا4متع ا+ويل، ا»ي يسعى إىل إجياد احللول املناسـبة للمشالك البيئية 
  . معوما، ومشالك الاكئنات احلية عىل وجه اخلصوص

إن الواقع الراهن، ومن خالل ا+راسات واألحباث، يكشف أن هذه 
سواء يف أنواعها أو يف أعدادها، وذÐ الاكئنات احلية يف تناقص مسـمتر، 

نتيجة ترامك عدة مشالك، معظمها من صنع اإلنسان، جراء األنشطة 
املزتايدة، وتلبية حاجياته اليت ال هناية لها، بشلك يفوق قدرة هذه الاكئنات 

  .احلية وأوساطها عىل إعادة التجدد وحفظ أعدادها وأنواعها بشلك طبيعي
  :يت هتدد التنوع البيولو�ومن أمه هذه املشالك ال

الربي، والبحري، واجلوي، إذ يعمل عىل : أوال، التلوث جبميع أنواعه
تغيري الطبيعة أو البنية األساسـية واألصلية لألوساط الطبيعية، األمر ا»ي 
هيدد سالمة واسـمترار هذه الاكئنات احلية من خالل تدمري أوساطها 

  البيولوجية؛املناسـبة واملالمئة ملامرسة وظائفها 
Ïنيا، ]سـتغالل املفرط و]سـتزنايف لألنواع احلية ولألوساط 
الطبيعية من خالل األنشطة اإلنسانية بشلك يفوق قدرة هذه العنارص عىل 

  التجدد وتلبية احلاجيات املزتايدة للبرش؛
Ïلثا، تدمري النظم البيئية والبحرية بشلك يؤثر عىل حياة الاكئنات 

  احلية؛
روز ظواهر طبيعية xمجة عن األنشطة الصناعية و]قتصادية، رابعا، ب

تؤثر سلبا عىل الاكئنات احلية jسـمترار، مثل امضحالل طبقة األوزون 
بفعل بعض الغازات املنبعثة إىل اجلو، وما ينتج عنه من ترسب األشعة 
فوق البنفسجية وتأثريها عىل األحياء، ونفس األمر jلنسـبة لظاهرة 

  حلراري؛]حتباس ا
خامسا، المنو الساكين الكثيف واملزتايد، ا»ي يعمل عىل حصد األنواع 
احلية وتدمري األوساط الطبيعية من خالل الزحف العمراين و]سـهتالك 

  .مبفعول يشـبه تأثري احلروب البيئية
  السـيد الرئيس، 

لقد حبا هللا بالدx مبوقع جغرايف ممتزي وبتنوع يف التضاريس ومناخ ممتزي 
وتنوع يف األوساط الطبيعية وغىن يف التنوع البيولو�، لكن مع اكمل 
األسف املشالك اليت سـبق ذكرها، وامحلاية الغري اكفية من طرف اجلهات 
اÛتصة، أدت إىل تدهور ثلث النظام اإليكولو�، وهو ما أدى إىل 

  .تناقص وانقراض العديد من أنواع النباyت واحليواxت
xقد صادقت عىل اتفاقية التجارة ا+ولية يف أنواع وإذا اكنت بالد 

منذ سـنة " سايتس"احليواxت والنباyت الوحشـية املهددة jالنقراض 
، فإن تنفيذ هذه ]تفاقية يتطلب التوفر عىل ترشيعات مالمئة 1975

  . ومنسجمة مع مقتضياهتا
jت وحماربة وبناء عىل ا+راسة اليت أجنزهتا املندوبية السامية للمياه والغا

 Ð«التصحر، مت اسـتنتاج أن القوانني املغربية غري اكفية لتنفيذ ]تفاقية، و
  .جاء هذا املرشوع ا»ي بني أيدينا من أجل معاجلة هذا األمر
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؟ ملاذا هذا 35أول ما يبادر إىل ا»هن هو ملاذا انتظرت احلكومة 
لوقت ليك التباطؤ وهذا السـبات؟ وملاذا اسـتغرقت احلكومة لك هذا ا

  :تسـتطيع أن تزنل هذا املرشوع؟ ا»ي هيدف إىل
أوال، توفري إطار قانوين خاص حبامية أنواع النباyت واحليواxت 

  املتوحشة؛
Ïنيا، احلد من ]سـتغالل املفرط وغري العقالين ألنواع النباyت 

  واحليواxت املتوحشة؛ 
yت املسامهة يف تقنني ]جتار ا+ويل يف أصناف النباxت واحليوا

  املتوحشة؛
]نضامم إىل اجلهود ا+ولية يف جمال احملافظة عىل أنواع النباyت 

  واحليواxت املتوحشة املهددة jالنقراض؛ 
]سـتجابة ملبادئ ]تفاقيات واملعاهدات ا+ولية اخلاصة حبامية البيئة 

  ".سايتس"وعىل اخلصوص اتفاقيات 
األصا± واملعارصة أن هذا املرشوع  ونظرا للك ما سـبق، نعترب يف فريق

رمغ تأخر تزني3، سيسامه يف احلفاظ عىل التنوع البيولو� ببالدx من 
خالل مجموعة املقتضيات اليت يتضمهنا، واليت حتدد بشلك دقيق الفئات 
اليت صنفت فهيا أنواع النباyت واحليواxت املتوحشة املهددة jالنقراض 

لكها ]جتار عىل بقاهئا، مع األخذ بعني حسب درجة اخلطورة اليت يش 
  ": سايتس"]عتبار مقتضيات اتفاقية 

رشوط اسـترياد وعبور وتصدير وإعادة عينات من هذه األنواع،  - 
  وكذÐ الوÏئق اليت جيب أن ترافقها؛

رشوط تربية وحيازة ونقل عينات من أنواع النباyت واحليواxت  - 
  املتوحشة املهددة jالنقراض؛

ءات املطبقة بأخذ عينات من هذه األنواع من وسطها اإلجرا - 
  الطبيعي وتوا+ها وإكثارها؛

رشوط إدخال عينات من أنواع النباyت واحليواxت املتوحشة أو  - 
  إعادة توطيهنا يف الوسط الطبيعي؛

ويف هذا السـياق ندعو احلكومة إىل رضورة ]لزتام بشلك صارم 
ية وحسن إدارة املوارد احلية والعمل حبامية عنارص التنوع البيولو� وحبام

عىل اسـمتراريهتا، واحرتام القدرة التجددية لها، وتشجيع اسـتخدام 
التكنولوجيا النظيفة اليت ال ترض هبا، وحامية األوساط الطبيعية، وترشـيد 
اسـتغالل واسـهتالك عنارصها، والعمل عىل ز�دة الوعي البييئ، ونرش 

  . يل دور ا4متع املدين يف هذا اإلطارالتعلمي والتحسيس البييئ، وتفع 
واعتبارا ألمهية هذا املرشوع، فإن فريق األصا± واملعارصة سوف 

  . يصوت jإلجياب عىل هذا القانون
  . والسالم عليمك ورمحة هللا تبارك وتعاىل

    

  ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للمستشار احملرتم السـيد 

  . م خريات إن اكن حارضا، تفضل السـيد املستشارعبد السال

        : : : : املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملان،
  السادة املستشارين، 

بدورx يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، نتأسف لهذه الظاهرة 
ء إىل املؤسسة الترشيعية وإىل د�ل الغياب اليل يه بطبيعة احلال تيس

مصداقيهتا، وjمس اإلخوان يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية نتقدم 
بتوصية إىل السـيد رئيس ا4لس لالنكباب عىل إجياد حل لهذه اإلشاكلية، 
واليل أذكر الرئيس jخلطاب اليل جابوا السـنة املاضية منذ انتخابه عىل هذه 

ار فيه إىل أنه غادي يبذل جمهود كبري حلل هذه املؤسسة، وا»ي أش
املسطرة، وjلتايل نمتىن من الرئاسة واملكتب أن تكون هذه النقطة حارضة 

  .جبدية يف جدول أعامل املكتب يف األسـبوع املقبل
يرشفين أن أتناول اللكمة jمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية 

يتعلق حبامية أنواع النباyت  29.05مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون رمق 
  . واحليواxت املتوحشة ومراقبة ]جتار فهيا

وانطالقا من الهدف العام للمرشوع ا»ي يعزز الرتسانة القانونية يف 
جمال حامية البيئة واحلفاظ علهيا، ويأيت يف إطار مالءمة الترشيع الوطين مع 

، قررx 1976رب يف دجنرب اتفاقية التجارة ا+ولية اليت صادق علهيا املغ
التصويت لصاحل املرشوع الرايم إىل مراقبة ]جتار غري املنظم يف أنواع 
النباyت واحليواxت املهددة jالنقراض وصون مسـتوطنات النباyت 

  .واحليواxت عىل املسـتوى الوطين
  السـيد الرئيس، 

متعددة، لقد سامه التقدم الصناعي والتاكثر الساكين، وما يزال وبطرق 
يف تدهور كثري من العنارص البيئية، وإذا اكن التلوث يشلك أخطر مظاهر 
التدهور البييئ فإن سوء اسـتغالل الرثوات الطبيعية يعرضها لالسـتزناف، 
مما جيعل مسـتقبل أطفالنا رهني jحملافظة عىل الرثوات واختاذ اإلجراءات 

  .الرضورية ملواÒة أخطار التلوث مبختلف أشاك�
ماليني  9غرب، و¤ امحلد، يتوفر عىل ثروة غابوية �مة، متتد عىل وامل

هكتار، كام يتوفر عىل ثروة طبيعية غنية بأنواع xذرة من النباyت 
واحليواxت، غري أهنا تتعرض لالسـتغالل بشلك غري عقالين، مما يؤدي إىل 

أمام اإلخالل بتوازن األنظمة البيئية، حيث ترتاجع مساحة الغابة سـنو� 
بعض الهتديدات، مهنا احلرائق، و]جتثاث، و الرعي اجلائر، واجلفاف، 

  .والتوسع العمراين
  السـيد الرئيس،
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إن من بني أسـباب التدهور البييئ كذÐ، ظاهرة الزحف اإلمسنيت، 
حيث أن جشع البعض ا»ي مهه الوحيد مرامكة الرثوات، ال يعري اه�ما 

فرض عىل ا+و± مواÒته بلك حزم، كام لتفامق املش�ت البيئية، مما ي
يفرض عىل احلكومة اختاذ إجراءات صارمة محلاية الغابة، ليس أقلها القيام 
بعملية التشجري لتجديدها ومنع الرعي اجلائر jملq الغابوي وإنشاء محميات 
طبيعية، فضال عن املسامهة يف حتقيق وتطوير وعي فئات ا4متع جتاه 

لقضا� املتعلقة jلبيئة والتمنية املسـتدامة، وغرس القمي خمتلف املواضيع وا
البيئية +هيم، وتمنية الوعي بفوائد الغابة واملنزتهات واحملميات وبواجب 

  .احرتام التوازن
إننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية نمثن اخنراط بالدx يف 

يعية وحنهتا عىل ]عتناء ا4هودات ا+ولية الرامية إىل حامية املوارد الطب 
jلساكنة ا4اورة للغاjت لتفادي ]سـتغالل غري املعقلن للغابة، كام حنهثا 
عىل املزيد من العمل قصد الرفع من الوعي البييئ وتنشـيط العمل الفردي 

  . وامجلاعي من أجل احلفاظ عىل التوازن البييئ واإليكولو�
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .را للمستشار احملرتم عىل تدخ3شك

مادة، مل يرد أي تعديل  73ننتقل اآلن للتصويت عىل مواد املرشوع، 
عىل اج�عنا، كنظن كذÐ مت التصويت jإلجامع يف اللجنة، مما سيسهل 

  .علينا هذه العملية
؟ أو تريدوننا أن نصوت 73إىل املادة  1هل ميكن أن منر من املادة 

  .إذن اإلجامع 73إىل  1واحدة من املادة دفعة واحدة؟ دفعة 
يتعلق حبامية  29.05إذن وافق ا4لس احملرتم عىل مرشوع قانون رمق 

  .أنواع النباyت واحليواxت املتوحشة ومراقبة ]جتار فهيا بإجامع احلارضين
  .شكرا، وأه� احلكومة هبذه املناسـبة

 19.10مق منر اآلن إىل آخر مرشوع قانون، وهو مرشوع قانون ر
يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض jألعامل ]ج�عية 
لفائدة العاملني jلقطاع العمويم للصحة، واللكمة للسـيد الوزير امللكف 

  .jلعالقات مع الربملان، اللكمة للحكومة

  :السـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف jلعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  ت و السادة املستشارين احملرتمني،السـيدا
بداية، أx ملكف من طرف السـيدة الوزيرة بإبالغ ا4لس املوقر أسفها 
واعتذارها لعدم احلضور من أجل إمتام مناقشة هذا املرشوع قانون معمك، 
وهو أسف جيد مربره فê حل هبا صباح اليوم من تعب ومرض ألز�ا 

لس املوقر اعتذار السـيدة الوزيرة، اليت الفراش، و»Ð أرجو أن يعترب ا4
  . اتصلت يب، ولكفتين jلنيابة عهنا يف تقدمي هذا املرشوع قانون

هذا املرشوع قانون القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين 
للهنوض jألعامل ]ج�عية، إذا مسحمت، السـيد الرئيس، دواعي د�ل 

ا أمام قطاع يعترب أكرب مشغل يف إحداث هذه املؤسسة جتد أساسها يف أنن
ألف خشص يشـتغلون بقطاع  52الوظيفة العمومية بعد قطاع التعلمي، 

الصحة، اإلماكنيات املالية واملادية املرصودة للشؤون ]ج�عية، مما الشك 
فيه أهنا دون الطموحات املرشوعة يف غياب مأسسة األنشطة املرتبطة هبذا 

  . الباب
اكن دامئا من املطالب النقابية القدمية واملتكررة إحداث هذه املؤسسة 

  .ولك نقاjت موظفي ومسـتخديم قطاع الصحة اكن يتقدم هبذا الطلب
كذÐ من ا+واعي واألسـباب هو تعدد مجعيات األعامل ]ج�عية 

مجعية د�ل  94وانتشارها عىل الصعيد الوطين، حيث وصل العدد د�لها 
، من دواعي كذÐ د�ل 62غل مهنا إال األعامل ]ج�عية، ال تشـت

إحداث هذه املؤسسة هو أن جال± املq حفظه هللا، ونظرا لالعتبارات 
اليت حتدثت عهنا سالفا، أعطى موافقته املولوية ألجل إحداث هذه 
 qاملؤسسة، وأطلق إمس احلسن الثاين علهيا تمينا بوا+ه املغفور جال± امل

، ويه مؤسسة عىل غرار املؤسسات، احلسن الثاين طيب هللا ثراه
مؤسسة محمد السادس للهنوض jألعامل ]ج�عية للرتبية والتكوين، 
ومؤسسة محمد السادس للهنوض jألعامل ]ج�عية للقميني ا+ينيني، 

  .مؤسسة محمد السادس لألعامل ]ج�عية ملوظفي األمن الوطين
مات اج�عية وترفهيية هذه املؤسسة الهدف العام مهنا هو تقدمي خد

  : ور�ضية لفائدة العاملني jلقطاع، األهداف اخلاصة لهذه املؤسسة يه

 تسهيل احلصول عىل السكن من طرف املنخرطني بأسعار مناسـبة؛ - 

 تشجيعهم عىل تأسيس تعاونيات السكن؛  - 

إبرام اتفاقيات عامة مع الهيآت العامة واخلاصة املتخصصة يف منح  - 
 القروض؛ 

نخرطني وأزواÒم وأبناهئم من ]سـتفادة من نظام التغطية متكني امل  - 
 الصحية؛ 

 إحداث املرافق ]ج�عية والرتفهيية والثقافية والر�ضية؛  - 

التدخل +ى الهيآت العامة واخلاصة املتخصصة ألجل اسـتفادة  - 
  .املنخرطني وأرسمه من القروض ]سـهتالكية والنقل واخلدمات

حسب هذا القانون من خدمات املؤسسة،  بطبيعة احلال املسـتفيدين
أوال بصفة إلزامية موظفي وأعوان وزارة الصحة، مث متقاعدو القطاع الصحي 
العمويم، وكذا أزواÒم وأبناؤمه وذوي احلقوق، بصفة اختيارية موظفي 

  .وزارة الصحة املوجودين يف وضعية اإلحلاق
علقة بكيفية jلنسـبة للمواد األخرى واألبواب األخرى يه أبواب مت

تدبري شؤون هذه املؤسسة، إذ تدبر بواسطة جلنة مديرية، تتألف من 
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ممثلني عن مصاحل وزارة الصحة واملؤسسات العمومية املوضوعة حتت 
وصايهتا، ومن ممثلني عن املنظامت النقابية األكرث متثيلية، ومن خشصيات 

  . متثل القطاعات املالية و]قتصادية و]ج�عية
من  40ه اللجنة رئيس يعني طبقا ملقتضيات الفصل يرأس هذ

ا+سـتور، ا»ي يعطي لصاحب اجلال± احلق يف التعيني يف الوظائف 
العسكرية واملدنية، ويتوىل رئيس هذه املؤسسة تدبري شؤوهنا والسهر عىل 

  . حسن سريها ومتثيلها أمام ا+و± واحملامك
مجيع املهام اليت هتم املؤسسة، املهام د�ل هاذ اللجنة املديرية تتداول يف 

  . وتتوىل إعداد الربxمج السـنوي وحرص مزيانية املؤسسة
jلنسـبة للتنظمي املايل وارد كذÐ يف مرشوع القانون، سواء ما تعلق 

  .منه بباب املوارد أو jب النفقات
كذÐ حيدد هذا القانون الكيفية اليت سـتخضع هبا هذه املؤسسة 

ضعة ملراقبة املفتشـية العامة للاملية، كام أهنا ختضع للمراقبة، املؤسسة خا
  .املتعلق jملراقبة املالية 69.00للقانون املتعلق jحملامك املالية وكذا قانون 

هذه سـيدي الرئيس، حرضات السـيدات والسادة املستشارين 
احملرتمني، يه مضامني مرشوع القانون ا»ي البد أن ننوه jمس السـيدة 

ته ومساعدته، سواء رئيس اللجنة بتدبريه ألشغال اللجنة، الوزيرة مبسامه 
وال مبسامهة كذÐ السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني وإغناهئم لهذا 

  .النص
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا السـيد الوزير احملرتم

اللكمة اآلن ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافية و]ج�عية إن اكن 
... ارضا، أو الرئيس إن اكن حارضا، وإن مل يكن حارضين فأعطي اللكمةح

  .املقرر، تفضل

التعلمي والشؤون الثقافية التعلمي والشؤون الثقافية التعلمي والشؤون الثقافية التعلمي والشؤون الثقافية     مقرر جلنةمقرر جلنةمقرر جلنةمقرر جلنة    ،،،،املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
        ::::    و]ج�عيةو]ج�عيةو]ج�عيةو]ج�عية

بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل النيب املصطفى الكرمي وعىل 
  .آ� وحصابته أمجعني

  الرئيس، السـيد
  السـيد الوزير،

  اإلخوة املستشارين،
  األخوات املستشارات،

يرشفين أن أرفع إىل جملسـنا املوقر نص التقرير ا»ي أعدته جلنة التعلمي 
 19.10والشؤون الثقافية و]ج�عية مبناسـبة دراسـهتا ملرشوع قانون رمق 

�عية يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض jألعامل ]ج
  .لفائدة العاملني بقطاع الصحة العمومية

ويف البداية، أتوجه خبالص الشكر والتقدير للسـيدة �مسينة jدو وزيرة 
الصحة عىل تقدميها اجليد لهذا املرشوع، مغت� هذه الفرصة كذÐ ألمتىن لها 
اكمل الشفاء العاجل لتعود إىل حيويهتا ونشاطها املعهودين، كام ال يفوتين 

Ðأن أتوجه خبالص الشكر إىل السـيد حلبيب لعلج رئيس اللجنة عىل كذ 
  .ما أjنه من كفاءة وتضحية إلدارة أشغال هذه اللجنة

كام ال يفوتين كذÐ أن أوجه الشكر اجلزيل إىل اكفة السادة 
والسـيدات املستشارين واملستشارات ا»ين سامهوا يف إغناء هذا النقاش 

  . لتجاوب الكبري ا»ي أبدوه حيال هذا املرشوعواحلوار الهادف والبناء وا
أوحضت أن القطاع العمويم  ،وخالل تقدمي السـيدة الوزيرة لهذا النص

للصحة يعترب Ïين أكرب مشغل يف الوظيفة العمومية بعد قطاع التعلمي، لكن 
اإلماكنيات املالية واملادية املرصودة للشؤون ]ج�عية للعامí هبذا القطاع 

ون طموحاهتم املرشوعة يف غياب مأسسة األنشطة املرتبطة هبذا تبقى د
  .الباب

ويف هذا الصدد، أعلنت السـيدة الوزيرة أن إحداث هذه املؤسسة يعد 
من املطالب القدمية واملتكررة Ûتلف النقاjت، نقاjت موظفي ومسـتخديم 
قطاع الصحة العمومية، وأفادت أن هذه املؤسسة حتدث عىل غرار 

محمد السادس للهنوض jألعامل ]ج�عية للرتبية والتكوين، وكذا مؤسسة 
مؤسسة محمد السادس للهنوض jألعامل ]ج�عية للقميني ا+ينيني، وكذا 

  . مؤسسة محمد السادس لألعامل ]ج�عية ملوظفي قطاع األمن
ورصحت السـيدة الوزيرة أهنا هتدف إىل تقدمي خدمات اج�عية 

ضية لفائدة العاملني مبصاحل وزارة الصحة العمومية املوضوعة وترفهيية ور�
حتت وصايهتا ولفائدة أزواÒم وأبناهئم ولك ذوي احلقوق، وأعلنت أن معلية 
]خنراط تعترب إلزامية jلنسـبة ملوظفي وأعوان وزارة الصحة العمومية 
ومسـتخديم املؤسسات العمومية املوضوعة حتت وصايهتا، أما املسـتفيدون 
 íبصفة اختيارية فهم موظفو وزارة الصحة املوجودون يف وضعية إحلاق طي

  . مدة إحلاقهم
وخبصوص الهيلكة اإلدارية للمؤسسة، أوحضت السـيدة الوزيرة أهنا 
تتألف من جلنة مديرية، تتكون من ممثلني عن مصاحل وزارة الصحة 

نظامت واملؤسسات العمومية املوجودة حتت وصايهتا، ومن ممثلني عن امل 
النقابية األكرث متثيلية، ومن خشصيات متثل القطاعات املالية و]قتصادية 

 30و]ج�عية، كام يوجد عىل رأس هذه اللجنة رئيس يعني وفقا للفصل 
  .من ا+سـتور

ويف ا4ال املايل، تطرقت السـيدة الوزيرة إىل مجموعة من النقط 
املرتبطة بنشاط املؤسسة، األساسـية اليت تدخل يف jب املوارد والنفقات 

وبعد ذÐ ذكرت أن هذه املؤسسة ختضع ملراقبة املفتشـية العامة للاملية، كام 
املتعلق مبدونة احملامك املالية، السـê  62.99ختضع كذÐ ألحاكم القانون رمق 

  .منه 154و 86املادتني 
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وخبصوص تدخالت السادة والسـيدات املستشارين احملرتمني، فقد 
عة من املالحظات والتساؤالت واسـتفسارات ا+قيقة حول هذا مشلت مجمو 

املرشوع، حيث نوه امجليع هبذه املبادرة احلكومية اليت تعد ثروة اج�عية 
جديدة لفائدة العاملني يف قطاع الصحة العمومية j+رجة األوىل، وإعادة 

xالثقة يف القطاع الصحي ببالد.  
الت السادة املستشارين، ويف معرض جواهبا عىل مالحظات وتساؤ

أوحضت السـيدة الوزيرة أن الشق ]ج�عي يكتيس أمهية كبرية، مما 
  . سـيكون � دعامة معنوية للعاملني يف هذا القطاع

ونظرا ألمهية هذا النص أعلنت السـيدة الوزيرة أنه اكنت يف شأنه 
ملان، استشارات موسعة مع لك النقاjت األكرث متثيلية قبل إحالته عىل الرب 

حيث مت ]تفاق عىل رضورة إحداث هذه املؤسسة عىل غرار مؤسسة 
  .محمد السادس للهنوض jألعامل ]ج�عية للرتبية والتكوين

وهكذا أعلنت أن امجليع اآلن يتطلع إىل رضورة اإلرساع بإخراج هذه 
املؤسسة إىل حزي الوجود، وقد أدخلت اللجنة بعض التعديالت عىل نص 

  :انون، حيث مهت املواد التاليةاملرشوع الق
، حيث وافقت 15و 14و 12واملادة  10و 5واملادة  4واملادة  3املادة 

علهيا jإلجامع كام عدلت، يف حني وافقت عىل jيق املواد األخرى مادة، 
  .مادة، jإلجامع كام جاءت، وعىل املرشوع برمته كام مت تعدي3

  .السالم عليمك شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير،

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا السـيد املقرر احملرتم، أفتح اآلن jب املناقشة، اللكمة للمستشار 

  .احملرتم أشن عن فرق األغلبية

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشن
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس،

  وزير،السـيد ال
  إخواين، أخوايت املستشارات،

يرشفين jمس فرق األغلبية أن أتقدم ملناقشة مرشوع القانون رمق 
، ا»ي يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض 19.10

  . jألعامل ]ج�عية لفائدة العاملني بقطاع الصحة العمومية
ه�م jألوضاع واجلدير j»كر أن هذا املرشوع يندرج يف إطار ]

]ج�عية لنساء ورجال الصحة العمومية عىل غرار إحداث مؤسسة محمد 
السادس للهنوض jألعامل ]ج�عية للرتبية والتكوين، وكذÐ األمر 
jلنسـبة ملوظفي األمن وكذj Ðلنسـبة للقميني ا+ينيني، عالوة عىل أن 

املطالب إحداث هذه املؤسسة شلك عىل امتداد عدة سـنوات أحد 
احملورية Ûتلف املركز�ت النقابية وممثيل مسـتخديم قطاع الصحة العمومية، 

عىل اعتبار الربط اجلديل بني إصالح املنظومة الصحية وحتسني أوضاع 
العاملني jلقطاع jعتبارمه احللقة األساسـية يف تفعيل مضامني السـياسة 

  .احلكومية ووزارة الصحة حتديدا
جلال± محمد السادس إمس املغفور � احلسن ولعل إطالق صاحب ا

الثاين عىل هذه املؤسسة، � األثر الكبري يف نفوس اكفة مكوxت قطاع 
  .الصحة العمومية

ومن هذا املنطلق، لنا اليقني أن هذا املرشوع سـيعطي حشنة قوية  
وتعبئة شامí، من شأهنا خلق الرشوط املواتية لتقدمي خدمات حصية يف 

ت املواطنني معوما، وال سـê األقل دخال مهنم، فال ميكننا مسـتوى تطلعا
إال أن نمثن jمس فرق األغلبية هذه اخلطوة اليت تشلك jلفعل حدÏ يف 
حياة أرسة الصحة العمومية، يريم إىل إنصافها وإعادة ]عتبار إلهيا ملا حلق 

عض أوضاعها من تدهور، وخاصة يف السـنوات األخرية، خالفا ملا يعيشه ب
  .موظفي اإلدارات العمومية يف قطاعات أخرى

»Ð نصفق حبرارة لهذا املرشوع الطموح والهادف إىل رفع مسـتوى 
عيش الشغيí الصحية من خالل تسهيل اقتناء مساكن يف ظل رشوط 
مالمئة ملسـتوى دخل الفئة املعنية وإحداث نظام للتقاعد التمكييل +مع 

ام التقاعد وتوفري التغطية الصحية ا4هود اجلديد يف إطار إصالح نظ
التمكيلية وسن نظام للتأمني، وإحداث منشآت اج�عية اكملقتصد�ت 
ومراكز ]صطياف والتخيمي، ومنح قروض لسد احلاجيات الطارئة، 

  .وتأمني نفقات ا+راسة لألبناء
ولتحقيق ما سـبق ذكره وغريه من اخلدمات، تعمتد املؤسسة عىل 

 واإلعانة السـنوية املالية اليت متنحها ا+و± كام ينص اشرتااكت املنخرطني
  .عىل ذÐ املرشوع

أما عىل مسـتوى التسـيري، وإىل جانب اللجنة املديرية واللجان اجلهوية، 
فينص املرشوع عىل تركيبة ثالثية، تضم ممثلني عن اإلدارات املعنية وممثلني 

ىل عدة فعاليات متثل عن املركز�ت النقابية األكرث متثيلية، jإلضافة إ
القطاعات املالية و]قتصادية و]ج�عية لتسـتفيد املؤسسة من خرباهتا 
وكفاءاهتا، كام أن اآلليات والتدابري املتضمنة يف املرشوع تريم إىل إقرار 

  .الفاعلية وضامن الشفافية يف التدبري
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير، 

  إخواين املستشارين، 
مجلاعية، جملسا وحكومة، تتوG إخراج هذا املرشوع إىل إن إرادتنا ا

حزي الوجود يف أقرب اآلجال، األمر ا»ي دفعنا إىل التوافق حول هذا 
 Ðالنص تفاد� لتعطيل هذا املرشوع أو تعرثه، وهو مل ير النور بعد، وذ
حرصا منا عىل ضامن انطالقة مرنة وسلسة، علام منا أن إماكنية حتسني 

  .ئه تبقى قامئة الحقا عىل ضوء التجربة العملية لهذا املرشوعالنص وإغنا
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وبناء عىل ما سـبق، نصوت لصاحل هذا املولود اجلديد ا»ي طاملا 
  . انتظره متقاعدو وموظفو ومسـتخدمو قطاع الصحة العمومية رجاال ونساء

  .وشكرا للجميع، شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
دخ3، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق شكرا للمستشار احملرتم عىل ت

  .املعارضة، اليس عابد شكيل

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  سـيدايت املستشارات،
  السادة املستشارين،

فريق األصا± واملعارصة ملناقشة مرشوع  يرشفين أن أتناول اللكمة jمس
املتعلق بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض  19.10قانون رمق 

  . jألعامل ]ج�عية لفائدة العاملني jلقطاع العمويم للصحة
إن مرشوع القانون ا»ي حنن بصدد مناقشـته، يعترب حبق إطارا قانونيا 

وانتظارات فئات واسعة من العاملني  ومؤسساتيا، جاء اسـتجابة لتطلعات
jلقطاع العمويم للصحة، وسـيؤسس لعمل اج�عي متطور، يعيد ]عتبار 
للعاملني jلقطاع مبا حيفظ كرامهتم ويصون حقهم يف العيش الكرمي jلنظر 
للمجهودات اليت يقومون هبا يف سبيل الريق هبذا القطاع احليوي ا»ي � 

طنني، وينسجم مع إسرتاتيجية تمثني العنرص البرشي ارتباط وثيق حبياة املوا
ا»ي يعترب رافعة أساسـية للهنوض jلقطاع الصحي ببالدx، هذا القطاع 

  . ا»ي يعاين كجل القطاعات ]ج�عية من أزمة هيلكية
إن من أمه األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها هذا املرشوع املعروض 

طني من السكن والتغطية الصحية عىل أنظارx هو ضامن متكني املنخر 
والتأمني وتدبري مرفق النقل واألدوات املصاحبة للتوقيت املسـمتر، 
كإحداث مقاصف ومطامع ودور احلضانة لألطفال املنخرطني، jإلضافة إىل 
وضع برامج تثقيفية وترفهيية، وهو اليشء املنعدم يف خمطط بعض امجلعيات 

  . املتواجدة حاليا
  رتم،السـيد الرئيس احمل

إننا يف فريق األصا± واملعارصة، املؤمن jملاكنة احملورية للعنرص 
البرشي، نمثن هذه املبادرة اإلجيابية الهادفة إىل إيالء املزيد من العناية 

  . وا+مع للعمل ]ج�عي
ويف هذا الصدد، نود إÏرة ]نتباه إىل رضورة منح املبادرة بعدا Òو� 

مات اليت تقد�ا يف املركز، تكريسا لسـياسة القرب وحمليا وعدم حرص اخلد
اليت ما فتئت بالدx تهنجها يف خمتلف امليادين، كام نشدد عىل رضورة 

املراقبة الصارمة واحلزم حي� خيص التعاطي مع املراقبة املالية لهذه املؤسسة 
  . يف إطار احلاكمة املؤسساتية

حبيث سـيضع حدا  واعتبارا ملا لهذا املرشوع من أمهية قصوى،
لالرجتالية والتسيب واحملسوبية اليت طبعت العمل ]ج�عي عىل مسـتوى 

  . القطاع لسـنوات خلت، فإننا نصوت عليه jإلجياب
  .ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوالسالم عليمك 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن للمستشار احملرتم السـيد عبد 

  .يالصادق الرغيو 

        ::::املستشار السـيد عبد الصادق الرغيوياملستشار السـيد عبد الصادق الرغيوياملستشار السـيد عبد الصادق الرغيوياملستشار السـيد عبد الصادق الرغيوي
  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أجد نفيس مضطر ليك أخوض أوال يف مسأ± غياب املستشارين، هذه 
الظاهرة اليت كنا نعتقد بعد اخلطاب املليك السايم يف افتتاح ا+ورة 

طرف الرأي العام اإلعاليم والرأي العام الوطين الترشيعية، وبعد إÏرهتا من 
بشلك متكرر، كنا نمتىن فعال أن تمت ]سـتجابة وأن يكون هناÐ حضور، 
لكن مع األسف نرى أن هذه الظاهرة تتكرر وتتعمق وكأهنا عن سـبق 
إرصار وترصد، وهذا يشء خطري، نمتىن أن تتحمل املسؤولية لك الفرق 

  .أن يمت القضاء عىل هذه الظاهرة يف جملس املستشارين من أجل
كام أجد نفيس مضطرا إلÏرة نقطة أساسـية حدثت أمس، هو أنه بعد 
اإلحاطة علام اليت تقدمت هبا لك الفرق مبجلس املستشارين، هذه 
اإلحاطات اليت عربت عن توحد نبض الشارع املغريب جتاه قضية وطنية 

زيونية من طرف التلفزة مقدسة أثناء التغطية اإلعالمية، التغطية التلف
الوطنية، اكنت هناÐ ترصحيات لرؤساء الفرق ولبعض املستشارين، وهذا 
يشء مسـتحب، لكن الغري منطقي والغري مقبول هو أن يمت هتميش الفريق 
الفيدرايل من اإلدالء بترصحي، رمغ أننا كنا متواجدين أمام الفريق التلفزي، 

إذ ال انتقائية يف التعبري عن القضا� يف قضية وطنية ال تتحمل ]نتقائية، 
الوطنية واملصريية، وهذا يشء خطري جيب التنبيه إليه ألنه مل حيدث أول 
مرة، حدث أثناء ]فتتاح، وحدث مرات عديدة، حيث مت هتميش الفريق 
الفيدرايل من الترصحي يف قضا� أعطيت فهيا تصارحي للك الفرق يف جملس 

  . بقوة رمغ قí عدده إال أنه حارض بشلك مكثف وهو احلارض... املستشارين
وامسحوا يل jمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا+ميقراطية، ويف إطار 

القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين  19.10مناقشة القانون رمق 
  .للهنوض jألعامل ]ج�عية لفائدة العاملني jلقطاع العمويم للصحة

رايل، نمثن إخراج املؤسسة إىل حزي الوجود، حيث وjمس الفريق الفيد
اكن مطلبا أساسـيا لشغيí القطاع منذ سـنوات، إن مل نقل منذ عقود، نظرا 
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لهتميش هذا القطاع احليوي عىل مسـتوى اخلدمات ]ج�عية شـبه 
  . املنعدمة يف القطاع الساهر عىل حصة املواطنني

j جلانب ]ج�عي ورضورة ويف نفس اآلن، نؤكد عىل رضورة ]ه�م
تعمميه عىل jيق القطاعات األخرى، سواء تعلق األمر jلقطاع العام أو 

القطاع اخلاص نظرا ألمهيته القصوى، وjعتبار جودة اخلدمات ]ج�عية 
  .تعترب مؤرشا أساسـيا لقياس مدى حترض وتقدم الشعوب واألمم

د، فإنه البد من وإذا كنا نمثن إخراج هذه املؤسسة إىل حزي الوجو 
التذكري ببعض املالحظات اليت أدلينا هبا كفريق داخل جلنة التعلمي 

، 10، املادة 17واملادة  12والشؤون الثقافية و]ج�عية، خاصة املادة 
يف jب املوارد، حيث ظلت صيغة املوارد  15وبشلك خاص املادة 

ل، متويل فضفاضة ومفتوحة عىل لك التأويالت، ومل حتدد نسب المتوي
املؤسسة بشلك دقيق عىل غرار مؤسسة محمد السادس للهنوض jألعامل 
]ج�عية للرتبية والتكوين، واليت شلكت تغيريا جذر� يف أوساط اآلالف 

  من نساء ورجال التعلمي يف غضون سـنوات 
قليí من تأسيسها عىل مسـتوى اكفة اخلدمات، خاصة السكن والصحة 

  . والنقل و]صطياف
 نسجل بإجيابية رضورة اسـتفادة املتقاعدين يف قطاع الصحة من كام

خدمات املؤسسة ورضورة عدم هتميشهم بعد معر من تأدية الواجب يف 
القطاع، والزلنا نطمح إىل رضورة إدماج العاملني يف القطاع اخلاص عىل 
غرار زمالهئم يف القطاع العمويم حىت تشمل الرعاية ]ج�عية للمؤسسة 

  . العاملني بقطاع الصحة العام واخلاصاكفة 

»Ð قررx من خالل مسامهتنا، سواء يف اللجنة أو خالل هذه 
 19.10اجللسة، أن نصوت للفريق الفيدرايل jإلجياب عىل مرشوع القانون 

القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض jألعامل ]ج�عية 
jلصحة مع رضورة تطويره حىت يؤدي  لفائدة العاملني jلقطاع العمويم

دوره ]ج�عي عىل أحسن وجه خدمة لنساء ورجال الصحة وألرسمه 
  .ونظرا ملها�م النبيí يف السهر واحلفاظ عىل حصة املواطنات واملواطنني

  .شكرا لمك، شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا األسـتاذ عبد الصادق

  : د املرشوعننتقل اآلن للتصويت عىل موا
  .اإلجامع: املادة األوىل

  .اإلجامع: الثانية
، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3املواد 

  .اإلجامع:  23، 22، 21، 20، 19، 18، 17
  : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت

  .اإلجامع = املوافقون
 بإحداث يقيض 19.10إذن وافق جملسـنا عىل مرشوع القانون رمق 

وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض jألعامل ]ج�عية لفائدة العاملني 
  . jلقطاع العمويم للصحة

  . هنيئا للسـيد الوزير، شكرا لمك عىل انتباهمك
        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


