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محضر الجلسة الثالثة عشر بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 3 شعبان 1437ه 

 ................................................................................... 1656)10 ماي 2016م(.

جدولخلألعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 

التالية: 27 سؤاال )5 آنية(:

الشؤون العامة والحكامة .•

الصناعة التقليدية .•

التجارة الخارجية .•

العالقات مع البرملان .•

شعبان   03 الثالثاء  ليوم  الثالثمائة  بعد  عشرة  الرابعة  الجلسة  محضر 

14371682ه )10 مايو 2016م(....................................................................... 

جدولخلألعم ل: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 51.15 يق�ضي بإعادة تنظيم املسرح الوطني محمد  .-

الخامس في قراءة ثانية له؛

 267.5 الفصول  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   73.15 رقم  قانون  مشروع  .-

و299.1 و431.5 و179 من مجموعة القانون الجنائي؛

مشروع قانون رقم 70.13 يتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية في  .-

قراءة ثانية له؛

املالية  السنة  ميزانية  بتصفية  يتعلق   100.15 رقم  قانون  مشروع  .-

2013؛

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

التمييز؛

مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني في قراءة ثانية  .-
له.

محضر الجلسة الخامسة عشرة بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 3 شعبان 1437 
1751ه )10 ماي 2016 م(................................................................................ 

بكراء  املتعلق  القانون  مقترح  على  والتصويت  الدراسة  لألعم ل:  جدولخ
أو  أو الصناعي  التجاري  العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال 

الحرفي في )قراءة ثانية(.
10 شعبان  محضر الجلسة السادسة عشرة بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 

14371752ه ) 17 ماي 2016م(...................................................................... 

جدولخلألعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات التالية:
الصحة؛

التربية الوطنية؛
السكنى وسياسة املدينة؛
التضامن واملرأة واألسرة؛

التعليم العالي.
شعبان   17 الثالثاء  ليوم  الثالثمائة  بعد  عشرة  السابعة  الجلسة  محضر 

14371779ه )24 ماي 2016م(....................................................................... 

جدولخلألعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية: 25 سؤاال )2 آنيان(

العدل والحريات؛ .•
الوظيفة العمومية؛ .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•
شؤون الهجرة؛ .•

محضر الجلسة الثامنة عشر بعد الثالثمائة ليوم األربعاء 18 شعبان 1437ه 
 ................................................................................... 1806)25 ماي 2016م(.

الرئيس  السيد  ملناقشة عرض  لألعم ل: جلسة عمومية تخصص  جدولخ
األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املجلس لسنة 2014.
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محضرخلاجلسلخلةث ةثلخعشرخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ: الثالثاء 3 شعبان 1437ه )10 ماي 2016م(.

لةرئ سل: السيد عبد القادر تاتو، النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

لةتوقيت: ساعتان وعشر دقائق، ابتداء من الساعة الثانية زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولخ
الحكومية التالية: 27 سؤاال )5 آنية(:

الشؤون العامة والحكامة .•

الصناعة التقليدية .•

التجارة الخارجية .•

العالقات مع البرملان .•

لةسيدخعشدخلةق درخت توخرئيسخلاجلسل:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعة  شفهيا  سؤاال   27 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي 
على قطاعات وزارية مختلفة، واآلن أطلب من السيدة األمينة تالوة 

املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

لةسيدةخأميملخبوهدودخأميملخلملجلس:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   85.15 رقم  قانون  مشروع  .•
أكتوبر   19  (  1437 5 محرم  في  بتونس  املوقعة  االجتماعي  الضمان 
عليه  وافق  كما  التونسية  والجمهورية  املغربية  اململكة  بين   )2015

مجلس املستشارين.

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

مجلس  عليه  وافق  كما   1975 يونيو   24 في  في جنيف  املنعقدة   60
املستشارين.

كما توصل مكتب املجلس ب 3 مقترحات قوانين تنظيمية، تقدم بها 
السادة النواب لحسن بنواري واملختار الراشدي مع باقي أعضاء الفريق 

االشتراكي ويتعلق األمر ب:

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير القانون التنظيمي رقم •  .
111.14 يتعلق بالجهات.

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغير القانون التنظيمي رقم •  .
112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم.

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير القانون التنظيمي رقم •  .

113.14 يتعلق بالجماعات.

التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد  وأخيرا، 

توصل بها مجلس النواب من 3 إلى 10 مايو 2016 هي كالتالي: 45 سؤاال 

شفويا و130 سؤاال كتابيا. أما األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب 

7964، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخةلسيدةخلألميمل،

بداية، أخبر السيدات والسادة على أنه ستعقد جلستين تشريعيتين، 

الجاهزة  القوانين  مشاريع  على  والتصويت  للدراسة  تخصص  األولى 

والثانية تخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون وذلك مباشرة 

بعد حصة األسئلة هاته.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 

ونستهلها بالقطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة. سؤال عن تزايد 

االحتجاجات على الزيادات في فواتير املاء والكهرباء للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةعزيزخلةعشود5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

اإلجراءات السيد الوزير االستعجالية لحل مشكل فواتير ديال املاء 

والكهرباء؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.
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لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

بالفعل، في سنة 2014، ألن هو اللي دخل فيه البرنامج ديال هيكلة 
وتنظيم املكتب الوطني، أنه وقعت زيادة في الفاتورات، ولكن وقعت 
بعض املشاكل في واحد العدد ديال املناطق والحمد هلل تغلبنا على جميع 
املشاكل في املراجعة ديال واحد العدد ديال الفواتير. وكنذكركم بأنه 
تعطات تعليمات صارمة من طرف السيد وزير الداخلية إلى الوكاالت 
وإلى التدبير املفوض ملراجعة كل الفواتير ديال الكهرباء وال املاء اللي فيها 
تعليمات  الحمد هلل غادي وكيتحسن، وتعطات  ال�ضي  مشكل، وهاذ 
كذلك للمكتب الوطني للكهرباء في ما يخص التوزيع. وكنذكركم، بأنه 
اضطر السيد رئيس الحكومة، بمعية السيد وزير الداخلية، االنتقال إلى 

طنجة اللي كانت فيها واحد الصعوبات.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةعزيزخلةعشود5:

شكرا السيد الوزير، غير اللي أن الزيادة كانت والخدمات تراجعت 
كايناش،  ما  التوسعة  اليوم،  تصوروا  الخدمات،  الوزير.  السيد 
ما  للزبون  الكونتور  كيحيد  السيد  كيجي  الكهرباء  ديال  الخدمات 
تصوروا  كذلك.  املاء  ديال  مشكل  كاين  كيخليه ضحية،  كيعلموش 
اآلن ونعطيكم مثال، كاين املدينة ديال قرية ديال بامحمد في تاونات 
والنواحي ديالها، كيشربو من الواد ديال سبو، الواد الحار، يعني أصبح 
أن اإلنسان ال قيمة له، وسد الوحدة كاين تمة كاين في هاذ التراب هذه، 
وفي سد الوحدة تم تدشين من جاللة امللك ديال واحد املصفاة أكثر من 
5 سنين مازالت ما دارتش اللي كيستافدو واحد العدد ديال الجماعات، 
)300 تقريبا  الرتبة والدكة سيد الحاج محمد  هاذ الجماعات ديال 
دوار( إلى اليوم مازال ما استافدوش منها الناس، ما يمكنش على أنه 

الناس املغاربة صبروا ولكن خاص على األقل..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخفيصلخلةزرهوني:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، هاذ األمور اللي وقعت في طنجة كانت فيها مشاكل على 

مدن أخرى، الشركات السيد الوزير، ألن الفاتورات ديال املاء والكهرباء 
والو كيجيوا أكثر غالء. أنا كنعطيك نموذج ديال آسفي الفاتورات اللي 
كانت تتجي فيهم 1000 درهم 1200 درهم دابا كتجي يفهم 2500 درهم. 
 le الزيادة ما كايناش، ولكن الكونتور فيه �ضي خلل، كاين �ضي حاجة في
compteurs السيد الوزير. احنا كنطلبوا منكم باش تعاودوا، وال بغيتوا 
نموذج كاين نموذج ديال العدد ديال السكان اللي عندهم الفاتورات 
كاين غالء ديال  القضية ديال طنجة  5 سنين ودروكا من ورا  ديال 

الفاتورات واحد الطلعة صاروخية، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب آخر؟ تفضل السيد النائب 
من الفريق االشتراكي.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخب عزيز:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

غير زيادة على الغالء دالفواتر ديال املاء والكهرباء، األزمة ديال هاد 
الحكومة في مجال التوظيف كتصرفها على العاتق ديال الشعب، حيث 
أنه القلة داملوارد البشرية كيجعل الناس ديال الوكاالت ما كيمشيوش 
يراقبوا العدادات على 6 أشهر 7- أشهر، ال�ضيء اللي كيجعلهم كيدفعوا 
الفواتر غالية وكيجيوا الفاتورات غالية. السيد الوزير كاينة الشفرة في 
املاء والضو، الشعب راه صافي راه تقهر، وبالتالي فخاص حلول جذرية 

وما خاصش األزمة دالحكومة تصرفها على العاتق ديال الشعب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

أودي هاذ املوضوع هذا عيينا ما نتكلموا فيه. أوال، كاين الحوايج 
اللي عندها طابع محلي، إذا كان �ضي مشكل مع وكالة، كيخص الناس 
تقوم بالواجب ديالها اتجاه داك الوكالة، منتخبين محليين، برملانيين، 
وإال كانت الصعوبة احنا رهن اإلشارة. وراه جا لهنا السيد وزير الداخلية 
وقال لكم أنا رهن اإلشارة في معالجة كل مشكل. هاذ ال�ضي ديال آسفي 
اللي تتكلم عليه احنا مستاعدين نعالجوه ولكن عطيوه لنا ما�ضي تجيونا 
للجلسة وفي خالل التعقيب وتقول لنا آسفي، أنا ما نقدش نجاوبك على 

آسفي.

في ما يخص الواد الحار ديال سبو، أوال واد سبو هو واد وفيه املاء 
والشتاء طاحت والحمد هلل والدنيا بخير، كيتطلق فيه الواد الحار هذا 
موضوع، ولكن هذا راه خاصك تشوفوا مع السلطات املحلية واألخت 
الوزيرة داملاء راه جاوبات على هاذ املوضوع عدة مرات، شكرا السيد 

الرئيس.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال الثاني عن سياسة تحرير أسعار 
املواد املدعمة وانطباعاتها على القدرة الشرائية للمواطنين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةرحم 8خخيير:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

إخولني،خأخولتي،

عندما قررت الحكومة تحرير أسعار املواد املدعمة كان عليها أن 
التحرير على مستوى  لهذا  السلبية  االنعكاسات  االعتبار  بعين  تأخذ 
الزيادات  لهيب  من  املستهلك  حماية  يضمن  بما  املواطنين،  معيشة 
املتتالية في أسعار هذه املواد املدعمة، بما في ذلك اإلجراءات املصاحبة 
الكفيلة باملحافظة على القدرة الشرائية للمغاربة، فهل فكرت الحكومة 
في االنعكاسات السلبية لسياسة تحرير األسعار املدعمة على القدرة 
الشرائية للمواطنين؟ وماهي اإلجراءات املصاحبة التي اتخذتها الحكومة 
للفئات  الكريم  العيش  وضمان  السلبية  االنعكاسات  هذه  ملواجهة 

املتوسطة والضعيفة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

هاذ املوضوع تناقشنا فيه عدة مرات في هاذ 4 سنين ونصف. أوال، 
الحكومة راه ما حررات حتى أسعار، اللي حررت هي املواد النفطية هذا 
ها هو. ولكن كاين واحد القرار ديال الشؤون العامة اللي كيتكلم على 
م في 

ّ
15 مادة، وراني وزعت عليكم هاذ القرار. هذيك 15 مادة كتحك

األسعار ديالها للحكومة.

فيما يخص التدابير املصاحبة، معكم الحق، ولكن راه السيد رئيس 
الحكومة، عدة مرات، أنا ما غاديش نكرر عليكم ذاك �ضي، قال لكم 
أشنا هي التدابير اللي اتخذنا. مثال فرضنا واحد الضريبة تضامنية باش 
نديوها لصندوق ملدة 3 سنوات، هاذ الحكومة التزمت ب�ضيء أمامكم 
2016 زالت هاذ  يناير  فاتح  املالية، وفي  قانون  في  اللي صوتوه عليه 

الضريبة، هذا كله من تحسين القدرة الشرائية. وكاين 15 مادة اللي 
نقصت فيها الضرائب الغير املباشرة إلى غير ذلك اللي كلفت امليزانية أكثر 

من 18 مليار ديال الدرهم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةرحم 8خخيير:

املواد  حررتوا  أنكم  دابا  وقلتنا  جيتوا  الوزير  السيد  كاين  اللي 
النفطية، واش كتعرفوا املواد النفطية هي األساس ديال جميع املواد؟ 
واش كتعرفوا أن جميع املواد كتنقل على الوسائل التنقل؟ باش نوصلوا 
البضاعة لقرون الجبال واش كتم�ضي باملاء؟ راه كتم�ضي باملحروقات، 
وهنا فين بغينا نعرفوا كيف ستواجه الحكومة أسعار املواد النفطية في 
حالة ارتفاعها باألسواق الدولية، أشنو الدولة غادي تعمل باش تحاول 
تدعم هاذوك املواد اللي هي تتم�ضي على طريق النفط؟ وشكرا السيد 

الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ بعض الثواني 
السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

حنا واخذين االحتياط إال ارتفعت املواد، عندنا واحد التراكم وعندنا 
واحد التجربة اآلن في املغرب في هاذ ال�ضي، إذا وقع االرتفاع اللي هو أكثر 

من القوة االقتصادية ديالنا غنواجهوه، ألن عندنا تراكم وتجارب..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول اإلعالن العمومي عن عمليات 
للفريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املدعم  الدقيق  توزيع 

االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخمالل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، الحظنا تراجع حصص الدقيق املدعم املوجه للفئات 
الفقيرة وخاصة في املناطق النائية، هل هذا قرار حكومي السيد الوزير، 
عن دعم مادة الدقيق اللي هي مادة أساسية وخاصة نحن على أبواب 

شهر رمضان، وهل هذا قرار حكومي السيد الوزير؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.
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لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

السؤال اللي قدامي ما عندو عالقة بال�ضي اللي طرحتي، السؤال 
اللي قدامي هو كتقولوا لنا خاصكم تشهروا هاذ ال�ضي، جيت محضر 

الجواب ولكن أنا في التعقيب غنجاوب.

أوال كنشروا الحصة ديال األقاليم وحلتي »األيباد« ديالك ومشيتي 
اثنين، كنشروا  ملوقع الوزارة غتلقى الحصة ديال كل إقليم، واحد. 
املطاحن كلها والحصة ديالها، هذه هي الشفافية وهذا اإلخبار للعموم، 
وهاذ الحكومة هي اللي قررت هاذ ال�ضي، وحرصين كذلك في املحالت 
ديال املكتب الوطني للحبوب تنشر اللوائح، وكتنشر كذلك في الجماعات 

املحلية املعنية بحصة الدقيق املدعم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخمالل:

شكرا السيد الوزير، في الواقع الجواب على السؤال ديالي السيد 
الوزير هو واضح، إذا كانت فعال الحكومة قررت أنها تتراجع على دعم 
هاذ املادة األساسية فهذه مسألة اللي هي واضحة، فحنا الحظنا في 
األقاليم ديالنا أن الحصة تراجعت أكثر من النصف، في هذه مسألة 
اللي بغينا الجواب منكم السيد الوزير، فهذه مسألة ما تحتاج أنك �ضي 
حد يحضر لك الجواب، فهذه مسألة اللي يمكن تجاوبها وانت و�ضي على 
القطاع. الحصة السيد الوزير وصلت أن 4 العائالت والو تيقسمو كيس 
ديال الدقيق، فهذه مسألة غير مقبولة وما كنقبلوهاش في املغرب ديال 
2011 وديال يعني في هاذ الوقت كذلك. هاذ يعني تراجع عن دعم هاذ 

املادة فهو ضرب..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخميمو8خعمير5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، كذلك بدوري بغيت نبلغ لك بدوري عدم رضانا 
على نقص ديال حصة الدقيق املدعم في إقليم زاكورة، والسيد الوزير 
في  بالشفافية  كيتفرق  املدعم  الدقيق  بأنه  الشفافية  على  هضرتي 
املطاحن، ولكن السيد الوزير حنا كممثلين املواطنين راه ما كيتفرقش 
بالشفافية، ألنه الشفافية إال فعال املواطن وصلوا، راه املواطنين ما 

وصلهومش السيد الوزير. السيد الوزير، بعض األقاليم، هناك تيار 
سيا�ضي مسيطر على هاذ الدقيق املدعم السيد الوزير، راه كنطالب 

منك بهاذ الشفافية اللي قلتي باش تحرر هاذ الدقيق، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

العدالة  فريق  النائب،  السيد  تفضلوا  النائب،  للسيد  شكرا 
والتنمية.

لةم ئبخلةسيدخبلعيدخأعلوالل:

املدعم  الدقيق  ديال  املجال  هاذ  مازال  املحترم،  الوزير  السيد 
مجال ديال الريع، فمثال إقليم قلعة السراغنة ما بين 50 حتى 60% 
ما كيوصلش، باقي املطاحن والتجار الكبار والتوقيعات مجموعة ديال 
رجال السلطة في حين أنها ما كدخلش، أما باقي 40 و%50 اللي باقية 
فكتوزع ما بين الفالحين في العلف وأصحاب األفران وكتباع للناس ما 
بين 120 و130 درهم، في حين أن اللي كتستافد منو ما بين 5 حتى 10%، 

وبالتالي يجب تغيير املقاربة في توزيع الدقيق املدعم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

أنا ما كيحضر لي حد، كنخدم، ما كيحضر لي حتى حد، والدليل 
على ذلك نعطيك وراقي ما فيها ال بسم هللا الرحمن الرحيم وال السيد 
الرئيس، ال السادة الوزراء، عندي، جاوبتك على السؤال اللي واضع 
عليا. دابا كتكلم وتعرفني عارف ملفي شوية، ولكن انتما غير هنا في 
التعقيب سمعوا آش كتقولوا. شوف أ سيدي، هاذ ال�ضي فيه ما قابط، 
قنطار.  مليون   45 الحكومة،  حنا  ما�ضي  املغرب   ،45 كنطحنوا  حنا 
هاذ الدقيق املدعم ما هو إال 7 د املليون ونصف، حوتة خانزة كتخنز 
الشواري. هاذ ال�ضي ما قابطش، ما كيوصل الفقراء، دابا مع هاذ ال�ضي 
اللي وقع الضغط والتعطال ديال األمطار، راه قبطنا الناس اللي هاذ 
الدقيق املدعم كيخلطوه مع النخالة وكيعطيوه للبهايم، خاصنا نتكلموا 

في بالدنا باملعقول، هاد املواد ما قابطش هاذ ال�ضي، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، وفيما يلي 3 أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بوفرة 
املواد االستهالكية في شهر رمضان املبارك، لذا أقترح على السيدات 
لدن  من  موحدا  جوابا  لتنال  واحدة  دفعة  طرحها  النواب  والسادة 
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السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةزويت8:

األبرك،  رمضان  على  هللا  شاء  إن  مقبلين  حنا  الوزير،  السيد 
الجودة  من  وكيتخوفوا  األسعار  في  الزيادة  من  كيتخوفوا  املواطنين 
وكيتخوفوا كذلك من قلة املواد االستهالكية املتعلقة بهاد الشهر. لذا 
نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير واإلجراءات التي ستتخذونها من 
أجل تأمين مراقبة األسعار ومن أجل تأمين مراقبة الجودة وكذلك من 

أجل توفير املواد الالزمة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الفريق الحركي.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخسعدو8:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

لإلخوةخولألخولت،

العرض  تغطية  عن  الحديث  يثار  األبرك،  رمضان  شهر  بحلول 
بالطلب على املواد االستهالكية واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في 
هذا النطاق، وخاصة فيما يتعلق بأثمنة بعض املواد التي تعرف ارتفاعا 
إلى  واللحوم  واألسماك  والفواكه  كالخضراوات  أثمنتها،  في  مضطردا 
غيرها، األمر الذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين. كما يالحظ من 
جهة أخرى انتعاش ظاهرة التهريب في بعض املناطق التي تنفرد بهذه 
السلع املهربة وتحجب املنتوج الوطني، مع ما يرتبط بذلك من أخطار 
صحية بسبب عدم صالحية أغلب املواد املهربة، هذا ناهيك عن األضرار 
التي  اإلجراءات  عن  نسائلكم  لذلك،  الوطني.  االقتصاد  تلحقها  التي 

ستتخذونها إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل فريق التجمع الوطني لألحرار.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخحمي8:

السيد الوزير، سؤالنا يتمحور حول اإلجراءات الحكومية لضبط 
أسعار املواد الغذائية بما يكفل حماية املستهلك؟ شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

كما العادة، وانتما تتعرفوا أنه كاين قرار رئيس الحكومة املنظم 
لهاذ العملية ديال شهر رمضان. أوال، عندنا اللجنة داألسعار اللي تتبع 
األسواق كل شهر، ولكن قبل من شهر رمضان بشهر كنقلبوا الطريقة 
دالعمل ديال هاذ اللجنة، وكنوليوا كنحسبوا أشنا هو املخزون اللي 
عندنا، باش نواجهوا به واحد املجموعة ديال التدابير. وبغيت نبشركم، 
بأنه هاذ السنة خذينا واحد املجموعة ديال التدابير استباقية، عكس 
السنوات اللي فاتت في بعض الحوايح، وها أنت غتبان لكم. غتجتامع 
اللجنة ديال تتبع األسواق إن شاء هللا يوم 12 ماي على مستوى لجنة 
وزارة الشؤون العامة، من بعد ما دارت القطاعات الوزارية )الفالحة، 
اللي خاصها  التقييم  كل  ذلك(  غير  إلى  الخارجية  التجارة  الصناعة، 
تدير لألسواق ديالنا والعماالت واألقاليم، كل �ضي هاذ ال�ضي مضبوط 
وبالحسابات وبمواقع التخزين. غادي يوقع اجتماع إن شاء هللا نهار 17 
ماي برئاسة السيد وزير الداخلية، بحكم أنه هو املشرف على اللجان، 
األسعار  تتبع  ديال  اللجان  عن  والعمال،  الوالة  السادة  طريق  عن 
ومراقبة األسواق، غتجتمع نهار الثالثاء 17 اللي غيحضروا فيها جميع 
رؤساء املصالح االقتصادية. واحنا اتخذنا مجموعة من التدابير، في 
الحبوب ها انتما شفتوا البالغ ديال وزارة الفالحة البارح اللي كيتكلم 
على املحصول وتوقعات املحصول الزراعي. خذينا االحتياط في فاتح 
يناير بالنسبة للحبوب، والحمد هلل السوق ديالنا مزود. خذينا الحتياط 
للعدس والحمص وحددنا له املدد. خذينا االحتياط، آخر احتياط، 
هو املتعلق بالبيض، غادي ندخلوا البيض من 15 ماي ل 15 يونيو، 
ألنه رمضان كيوقع فيه واحد الضغط. هاد التدابير كلها مشاركة فيها 
أنه  بحكم  العامة،  الشؤون  ديال  املسؤولية  تحت  وزارية  قطاعات 
السيد رئيس الحكومة هو اللي مختص بهاد املوضوع هذا، فيها وزارة 
االقتصاد واملالية ووزارة الصيد ووزارة الطاقة ووزارة التجارة واملكتب 
الوطني  واملكتب  الصحية  للسالمة  الوطني  واملكتب  للحبوب  الوطني 
للصيد، وإن شاء هللا السمك غيكون متوفر إن شاء هللا، هاذ العام ما 
خذيناش الحليب، عالش؟ ألنه املنتوج دالحليب ديالنا مزيان ألنه واحد 
العدد ديال الناس طلقوا البهايم ديالهم في الحصيدة، ولذلك املنتوج 
مزيان. ما خديناش تدابير في الزبدة ألنه الحمد هلل واجدة. احنا واخدين 

االحتياط وتتبع األسواق بجدية ومسؤولية.

وهنا، ال بد ما نشكر السادة العمال والوالة واللجان االقتصادية 
املحلية اللي ساهرة على هاذ املوضوع، وكذلك مكتب الصحة السالمة 
امليزان،  مراقبة  هي  عليها  كنتكلموش  ما  املصلحة  وواحد  الصحية، 
كتعرفوا بأنه غير في شهر أبريل كثر من 3700 ميزان اللي زالوا من املغرب، 
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ألنه قدام ولكن راه هاذ ال�ضي كيخصه أجهزة كثيرة للتتبع واملراقبة، 
ولكن احنا صارمين في شهر رمضان. هاذ اللجنة هذه اللي كتجتامع مرة 
في الشهر في العام، كتجتمع في شهر رمضان 2 داملرات، يوم الثالثاء باش 
كتدير تقييم للسوق من الجمعة للسبت واألحد، ونهار الخميس كتعاود 
تدير تقييم عام وكتصدر بيان وكنصدروا بيان كل أسبوع من شهر 
رمضان. إن شاء هللا غادي يدوز شهر رمضان كيف داز في جميع األعوام 

بخير وعلى خير إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 
النائب.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخبمحميدة:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

شكرا السيد الوزير، نثمن اإلجراءات اللي قمتم بها السنة املاضية، 
كما نثمن اإلجراءات اللي اآلن غادي تقوموا بها. ولكن السيد الوزي،ر 
خاصنا نعرفوا أنه كاين في حلول الشهر الفاضل كاين واحد الناس 
تيغرقوا السوق باملواد الفاسدة، تيقوموا بعملية االحتكار، تيقوموا 
بعمليات املضاربة على حساب صحة املواطنين وجيوبهم. لذلك السيد 
الوزير، نطلب منكم، مع مختلف القطاعات املعني،ة أوال بتوفير املواد 
املطلوبة بالكميات الكافية وكذلك بالجودة املطلوبة، مع إشهار األثمان 
من طرف التجار. ثانيا، تفعيل لجن املراقبة ومدها بكل اإلمكانيات 
تطبيق  على  الحرص  وكذلك  ديالها،  بالواجب  تقوم  باش  الضرورية 
القانون في حق املخالفين اللي تيتالعبو بصحة املواطنين وتيستهدفو 
الجيوب ديالهم. كذلك السيد الوزير، مسألة أساسية هي تحسيس 

املواطن من اآلن بأنه ما يكونش هناك واحد التسارع على..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، شكرا، تعقيب، شكرا السيد النائب، شكرا 
السيد النائب، ساال الوقت، ساال لوقت، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخسعدو8:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلإلخوة،

فعال، احنا الطرح ديالنا من هاذ املوضوع هو باش نطمنو املواطنين 
على أننا إن شاء هللا شهر رمضان باش تكون فيه املواد متوفرة، وكذلك 
أننا نطلبوا من الحكومة كذلك أنها أن تشدد القضية املراقبة بالنسبة 
ملواد الفاسدة. إذا وصلنا لهذا الهدف باش تكون أحسن حاجة قدمناها 
اللي كيوقع فيه؟  للمواطنين، ولكن لألسف، أن شهر رمضان أشنو 
فإال كاين �ضي حاجة بحال اللي قال األخ سابقا، فإال كاين �ضي حاجة 

مخزونة سابقا كتخرج، كتخرج ولكن كتخرج ضد صحة املواطنين. 
فلذلك، احنا اللي كنطلبوا تفعيل اللجن اإلقليمية باش تقوم بالدور 
ديالها، كذلك اللجن املحلية وكذلك الحكومة توفر املواد الضرورية 

للمواطنين، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، فريق لتجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد 
النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخحمي8:

شكرا السيد الوزير على ما تفضلتم به، واللي طمئن في الحقيقة 
املواطنين واحنا تنتهيئوا الستقبال الشهر رمضان املبارك، ولكن السيد 
الوزير بكل صراحة واحنا قبل ما نوصلوا لرمضان، الواقع اليوم ديال 
األسواق وإال كنتم تتقضاو السيد الوزير راه كتعرفوا الحالة اللي كاينة 
في األسواق، تنقولوا هللا يكون في العون ديال الفئات الفقيرة واملعوزة 
والطبقات املتوسطة، بحيث أنهم يوميا تيتفاجئوا بزيادات مهولة في 
واحد العدد ديال املواد الغذائية. ولذلك السيد الوزير، اللي بغيت 
نقول ليكم، الدجاج واللحوم والخضر واحد العدد ديال املواد اللي 
تتعرف واحد الوتيرة مرتفعة، فكيفاش يمكن هاذ ال�ضي هذا غيكون في 

شهر رمضان املبارك.

واللي تنالحظو السيد الوزير هو أن هاذ القضية ديال األسعار تتخرج 
سمعنا  احنا  ولكن  تتعرفوها،  أسباب  لعدة  الحكومة  السيطرة  من 
كاينة لجنة، ولكن بغينا نشوفو هاذ املراقبة باستمرار وتزيد تقوى باش 
نضربوا على أيدي املضاربين والتخزين غير املشروع والغش، وبالتالي 
البيض  أنتما غتجيبو  الغذائية.  املواد  ديال  تكون فعال هناك جودة 
ولكن عرفنا هاذ البيض اللي غياكلو املغاربة أشنو هو؟ خاصنا البد من 
التتبع وتكون املراقبة، باش نكونوا فعال حققنا األمن الغذائي والسالمة 
الصحية للمواطنين وبأثمنة يعني مناسبة. غتكون الوفرة ولكن بأي 
باش  منكم  تنطلبوا  مجهودات،  كلها  هاذي  إذا  الوزير؟  السيد  ثمن 
تزيدوا تضاعفوها، باش إن شاء هللا يدوز هاذ الشهر املبارك في أحسن 

الظروف، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخوهبي:

السيد الوزير اسمحوا لي، مزيان نكونوا كنراقبوا التجار الصغار، 
كذلك  ولكن  مزرية،  االقتصادية  الضرائب ووضعيتهم  كيأديو  ألنهم 
خاصكم تراقب »سوبير مارشيات« الكبار اللي حتى واحد ما كيراقبهوم 

وكيديرو اللي بغاو في الرأسمال الوطني.
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ولكن قبل ما نتكلموا على رمضان، كاينة واحد الوضعية حالية 
خاصة في منطقة سوس مأساوية، على مستوى وسائل املواد الغذائية. 
كتعرفوا بأنه الفيضانات اللي عرفتها اآلن تمنع املواطنين من الوصول 
إلى املواد األولية وال املواد الغذائية، في تيفنوت، أوناين، في والد برحيل، 
تالكجونت، كلها هاذ املناطق هاذي عرفات  في  تالوين،  في  في أولوز، 
فيضانات، وهاذ الفيضانات أدت إلى وضعية مأساوية. فقبل ما تفكروا 
في رمضان، فكروا من دابا ألن الناس تيموتوا جوعا اآلن، ويموتون 
بردا في هاذ الوضعية. أنا متأكد أنكم السيد الوزير تديروا هاذ املراقبة 
وجيدة جدا ولكن وسعوها، ولكن كذلك حميو هادوك التجار الصغار، 
ألنهم هما اللي كيكملوا املوظفين الشهر في آخر الشهر، بحيث يبقى 
املوظفين كما خلقتهم، ما عندهم إمكانيات، ما عندهمش باش يمشيو 
الغرض.  به  كيقضيو  الطلق،  ديال  الدفتر  ذاك  لهم  كيدروا  البنك، 
لذلك، نحافظوا على التوازن االجتماعي واالقتصادي ديال املواطنين، 
بال ما نهجموا على واحد الفئة على حساب أنه تندافعوا على الشعب 
وعلى املواطنين، ولكن في نفس كنضربوهم، بل نحافظوا على النسيج 

االقتصادي كله، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل 
السيد النائب الفريق االشتراكي.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخمالل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، أوال املداخلة ديالي هو على أن تفعيل هاذ اللجان 
رمضان،  في  فقط  تستهلك  املواد  هاذ  كأننا  موسمي،  بشكل  كيكون 
فكنتمناو أن الحكومة أنها تدير �ضي إجراء، أنها تكون هاذ املراقبة تكون 
بشكل دوري، وتكون في على طول السنة، ألن هاذ االختالالت وهاذ 
املسائل تالحظ في جميع السنوات يعني كتكون هاذ األمور بشكل وفي 
طول  على  اإلجراءات  بهاذ  تقوم  الحكومة  أن  كنتمناو  املواد،  جميع 

السنة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

راه كيتوضعوا أسئلة متعددة خاصني نرجع للوراق ديالي.

بعدا أوال نجاوبوا على املوضوع ديال مراقبة موسمية، راني قلت 
بين أن كنجتمعو شهريا وكنحصيو الوضع وكنشوفوا الوضعية ديال 
السوق، وكنوشوفوا الوضعية ديال املراقبة في كل مرحلة من املراحل، 

والسوق راه كنديرو زجر ديال املخالفات غير ما بقيناش نديرو دوك 
البالغات، ألنه كتنوض شوية ديال الفتنة في السوق. املهم هو داك 
اللي تراقب تخاذ ضده إما م�ضى لوكيل جاللة امللك، إما وقع له اإلغالق 
االحترازي وكيكون له ذاك ال�ضي مشمع، راه عندي اإلحصائيات ديال 

شهر أبريل، ألن اجتمعنا في 28 أبريل هي اللي كنت كنقلب عليها.

اللي بغيت نأكد لكم، أنه دزنا لواحد املرحلة هاذ السنة هادي هي أننا 
كنضبطوا التخزين، ألنه الصعوبة هو كاين، وهذا مشروع في التجارة، 
أن الناس كتخزن لواحد املرحلة من السوق، ألنه التجارة مبنية على 
الربح. ولذلك، بالعكس، حنا ما كنزيروا ال على مالين الحوانت، كنراقبو 
األسواق الكبيرة. وغير نهار اإلثنين اللي فات كانت اللجان كدور في الدار 

البيضاء وفي الرباط، ألنه بلغنا أنه �ضي حوايج ما قابطاش.

فيما يخص الفيضانات، راه خرج واحد البالغ ديال السيد وزير 
الداخلية اللي أعطى فيه التدابير اللي خذينا، راه حنا متابعين هاذ ال�ضي، 
وإيال وصل اضطرينا نطلبوا التدخل ديال الجيش غنطلبوا التدخل 
ديال الجيش كيف درناه ذاك العام باملروحيات، ولكن إلى حد الساعة 
الحمد هلل راه اإلدارة الترابية، السادة الوالة والعمال، بالخصوص في 
ورززات وتارودانت والحوز، خذاو التدابير الالزمة وما عندناش النقص 

ودايرين االحتياطات في السوق. التخزين وكذلك هاذ املوضوع..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، سؤال عن محاربة املضاربات ..ياك إيوا ما تخلعهومش .

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

..وما غندخلوا في الحمص إال 18 ألف طن.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املواد  في  املضاربات  محاربة  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
االستهالكية األساسية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلا  ةقخلةقروطي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

مس ءخلا يرخعلىخلاجميع،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم هو حول املضاربة في املواد االستهالكية، 
وديال  الفواكه  وديال  الخضر  ديال  املنتجين  الوزير  السيد  بحيث 
الحبوب وديال األسماك تيبيعوها بثمن بخس، لكن املغاربة املستهلكين 
املغاربة تيشريوها بأثمنة غالية، كاينة واحد الشردمة ديال السماسرة 
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وديال املضاربين والوسطاء اللي استغناو دون أداء حتى الضرائب ديال 
الدولة، لهذا نسائلكم السيد الوزير، شنوا عملت الحكومة اتجاه هاذ 

الشريحة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

غير هاذ املوضوع أنه ما بقاش ليه وقت، باش ما يتخلعوش الفالحة 
ديالنا، املنتجين ديال هاذ املواد، حنا ما حليناش السوق على مصراعيه 

في العدس وفي الحمص، حليناه لواحد الفترة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

راه غضيع الوقت ديال السيد النائب، السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

حليناه لواحد الفترة 13 ألف طن و18 ألف طن. هاذ ال�ضي اللي 
كتقول أنا مشاطرو، هاذاك عالش بغيت نقوليه أنا مشاطرو، كاين 
هاذ ال�ضي، كاين الوسطاء. وهاذ التجارة ديالنا كيخصها تنظم بصفة 
عصرية باش ما يبقاوش الوسطاء، ألن الوسطاء كيهلكوا املواد، كتكون 
في السوق بالجملة خيزو بثمن كتجي للسويقة في مراكش كتلقاه بثمن، 
ألنه كيدوز وكيدوز في سوق الجملة، راه حنا عارفين هاذ ال�ضي، وأنا 
كنت رئيس مجلس بلدي، في سوق الجملة كيتباع 4و5 املرات، والحوت 
كيتباع 2 مرات، الحوت أقل، ولكن كاين هاذ ال�ضي. عالش »الكورنة« 
مضبوطة ألن ما كاينش الوسطاء، الخضرة فيها وسطاء وهاذ ال�ضي 

كيخاصو مع الوقت املسالك ديال التوزيع تتعصرن وتضبط، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلا  ةقخلةقروطي:

السيد الوزير، طرحنا اليوم هاذ السؤال نظرا لألهمية والوقع ديالو 
اللي كاين على املغاربة، ألن القفة وطرف الخبز هما هم املغاربة، راه اللي 
طلق املشكل هو القفة، راه اللي خرج للشارع يبيع الباعة املتجولين راه 
املشكل هو القفة هو طرف الخبز، راه اللي م�ضى هاجر بطريقة مشروعة 
وال غير مشروعة هو القفة، وراه كاع اللي اشتغل في املحرم وال في املمنوع 
وال كله السبب هو القفة، ولكن هاذ الحكومة ما عطات حتى �ضي أهمية 

لهاذ املشكل هذا اللي هو تيعانيو منو املغاربة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، شكرا بعض الثواني السيد الوزير وال بالش؟ 
شكرا. سؤال عن التدابير املتخذة لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول 

املحدودة والضعيفة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبدرلر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

هي  ما  عن  يسائلكم  ديالنا  الفريق  الوزير،  السيد  أخرى  مرة 

اإلجراءات اللي تتنويو تديروها وال درتوها لدعم القدرة الشرائية لفئة 

كبيرة من املجتمع من ذوي الدخل املحدود؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

أنا راني قلت، راه صعيب علي نعاود نسرد ذاك التدبير كلها، اللي 
رئيس الحكومة جاء وعلن عليها عدة مرات، وكيكررها عدة مرات. واش 
بأنه هبطنا من سعر الضريبة، دعمنا عن طريق..، عاد  غنقول لك 

كتشوف كندعمو عن طريق الديوانة، دعمنا عن طريق إعانات مباشرة 

اإلدارة  في  كانوا  اللي  الناس  ديال  الدخل  حّسنا  املواطنين،  لبعض 

كيتخلصو بأقل من 3 آالف درهم، غادي غير نكرر، هاذ ال�ضي كله راه 

داخل في تحسين القدرة الشرائية.

ال شك أن هاذ العام كانت عندنا شوية ديال الصعوبات في تأخر 

األمطار، وراه البالغ ديال وزير الفالحة البارح واضح وكيعطي املسببات. 

عندنا واحد الشوية دالصعوبات، ولكن كيف قال األخ، راه خاصنا 

راه  يطيحوا  إال خليناهم  ديالنا  الفالحة  راه  الفالحة،  نحميوا كذلك 

مشينا كاملين، وكنبقاو نتكلموا على األمن الغذائي. إيال الفالحة ديالنا 

ما عندهومش مدخول قار، واللي يحسن لهم االستثمار ديالهم واللي 

يحسن لهم يعاودوا يدخلوا في املغامرة ديال الزرع وديال الغرس، راه 

ال�ضي. ولذلك، احنا حرصين باش يكون واحد  في هاذ  نتهلكوا  غادي 

ما  ديالنا  التضخم  راه  التضخم،  وضابطين  باش،  مجتمعي  التوازن 

كيفوتش 1.7 وراه ما كاين �ضي ما أحسن من أنك تضبط التضخم 

ملواجهة القدرة الشرائية.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبدرلر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

سبحان هللا العظيم. عرفتي عالش تنكرروا هاذ السؤال؟ ألن ما 
ما  ألنه  تتعطيونا  اللي  ال�ضي  بهاذ  كمغاربة،  نحن  نقتانعوا،  قديناش 
جايش من الواقع. املغرب العميق ما تيحسش بهاذ ال�ضي اللي تتقولوا، 
خاصك تنزل معايا السيد الوزير للقرى واملداشر، لهيب األسعار. هاذ 
األرقام اللي تتعطينا ما تيحسش بها املواطن العادي، آجي عندي لسوق 
وتشوف  تيغيط  لسوق  عندي  آجي  األسعار،  لهيب  وتشوف  تيوغزة 
لهيب األسعار. هاذ الطوفان ديال الزيادات اللي تحفتونا بها كحكومة 
من نهار جيتوا، راه دقنا منها، ما شفناش التأثير ديال صندوق املقاصة 
اللي حطمتوا على سياسة األجور. كذلك، خاص تعطينا �ضي حاجة 
ملموسة، عالش تنعاودوا؟ غادي نبقاو ديما نعاودوا هاذ ال�ضي؟ دابا 
نبقاو ديما نعاودوا. الواقع األليم هو أنه هناك إفالس للعائالت، الواقع 
األليم االدخار ما بقاش، التدين بال ما نقول، هذا هو الواقع األليم، 
ين. على كل حال، النية، املغاربة.. على كل حال، على كل  التدين من الدَّ

حال..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل السيد النائب تفضل تفضل

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبدرلر:

الشوشرة الشوشرة جايا من هاذ الجهة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الشوشرة ظريفة ما خايباش غير زيد.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبدرلر:

على كل حال السيد الوزير، أنت فهمتي الرسالة. ذاك ال�ضي عالش 
تنعاودوا نفس السؤال، ألننا ما مقتانعينش بأجوبة الحكومة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، كاين تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

هو بالفعل ما كاينش مشكل التدين، التدين في ازدياد. املديونية 
اللي طالعة أنا ما كنعقبش، ما من حقيش نعقب، أنا كنقول السيد 

الرئيس، الحكومة مزيان واخا تعاود، واخا تعاود دوك األرقام، واخا 
الشعب تفاعل معها في 4 شتنبر، وعطى زيادة األصوات دياله في نسبة 
املشاركة ونسبة األغلبية وتفاعل معها إيجابيا، ما كاين باس السيد 
الوزير، عاودنا ذاك �ضي كله وقولنا بأن هاذ الحكومة هاش دارت من 

هاذ املقاصة ما كاين حتى مشكل، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير، زيد السيد الوزير 
زيد.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

أنا بحال إال عايش في �ضي دولة ديال املريخ..آه الدولة املغربية، من 
باب الوطنية، كافحت من أجل الدولة املغربية واملؤسسات ديال الدولة 
املغربية، أيه كلهم وأنا منهم..هاكاك، ولذلك...ال ما غاديش نم�ضي دغيا 
تنديرش حملة  ما  أنا  انتخابية؟  ما غنجاوبش.. غنجاوب حملة  ألنه 

انتخابية، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، يوجد بين ظهرانينا وفد برملاني عن »حركة النهضة« التون�ضي 
وال يسعفنا بهذه املناسبات إال أن نرحب بهم، ونتمنى لهم مقاما طيبا.

شوية الهدوء هللا ير�ضي عليكم. سؤال آني عن حماية املستهلك 
في ظل ارتفاع األسعار، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

االتحاد الدستوري، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخلاحسي8خلةرحويل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات املعتمدة من طرف الحكومة 
لضبط األسعار، خاصة وأن هذه األخيرة تعرف ارتفاعا للعديد من 

السلع ونحن مقبلين على هذا الشهر الفضيل؟ وشكرا.

لةسيدخلةرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

وهللا العظيم هاذ ال�ضي عالش كنت كنجاوب من قبيلة، راه هذه 
أكثر من نصف ساعة وأنا كنجاوب، وخى سيدي، أنا غنعاود.
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ما  التضخم  عندنا  واليوم  التضخم،  كنضبطوا  كان  بأنه  قلت 
كيفوتش %2، خاصنا 9 املليار درهم الستثناءات جبائية لألسر. نقص 
صندوق املقاصة إلى 15 مليار، خفضنا مساهمة الدولة في التقاعد 
والتغطية ب18 مليار ديال الدرهم، التزمت الحكومة بحذف املساهمة 
التضامنية في فاتح يناير 2016. ولذلك، راه هاذ التدابير راه قالهم رئيس 
الحكومة عدة مرات هنا، راه كنحاولوا، هاذ العام جانا شوية صعيب، 
ولكن راه حنا واخذين التدابير شوية بشوية، إن شاء هللا كيف قلت، 

شهر رمضان غادي يدوز في ظروف حسنة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخلاحسي8خلةرحويل:

وأجور  نتائج  وبدون  متعثر  حوار  مقابل  في  الوزير،  السيد  شكرا 
مجمدة، بل ومقلصة، نجد أن الحكومة هيئت كل الشروط النبثاق 
أسعار مرتفعة تلهب جيوب املواطنين، أسعار مرتفعة للخضر والفواكه 
السامية  املندوبية  نشرات  آخر  حسب  البحر.  وفواكه  والسمك 

تمهيدا لدخول فصل  والبيض،  الدواجن  بأسعار  ارتفاع  للتخطيط، 

الصيام. بينما املحروقات لم تعد تعمل وفق نظام املقايسة، وكأنه 

هناك شبه اتفاق بين شركات التوزيع.

للمراقبة  فعال  نظام  يواكبه  لم  الوزير،  السيد  األسعار  تحرير 

والتتبع، وأصبح األمر موكوال للشركات وال نعرف على وجه التحديد متى 
ترتفع ومتى تنزل هذه األسعار. حتى قنينة الغاز السيد الوزير، يدور 

حولها التباس ما بين الجريدة الرسمية والتصريحات الحكومية.

على  للحفاظ  املنافسة  مجلس  تفعيل  غياب  في  الوزير،  السيد 

تنافسية األسعار وكذلك تفعيل مبدأ حماية املستهلك، في غياب آليات 

املراقبة والتتبع، أصبحت الطريق ممهدة الرتفاع األسعار، حيث يجد 

املواطن نفسه وحيدا في مواجهة هذه االرتفاعات املتتالية. وفي حين أننا 

على أبواب الشهر الفضيل السيد الوزير، بمتطلبات استهالكية، وعلى 

أبواب العطلة الصيفية وبعدها الدخول املدر�ضي بجراحاته، وال �ضيء 
ينذر في األفق سواء على مستوى تحسين القدرة الشرائية أو على مستوى 

التحكم في األسعار، علما أن زهاء 300 ألف عاطل يضاف إلى البطالة 

كنتيجة حتمية للسياسة الحكومية. وهكذا، يجد املواطن نفسه بين 

أجور مجمدة وبدينامية أسعار تتراقص نحو األعلى، وال يعرف املواطن 

كيف يواجه واقعه وحيدا، لك هللا أيها املواطن وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأوريش:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

تارودانت ما �ضي  السيد الوزير املحترم، ارتفاع األسعار في إقليم 
اإلقليم  الطرق. هاذ  بانقطاع  باالحتكار، ولكن  اليوم وال  باملضاربات 
اللي عرف خالل األيام األخيرة فيضانات في مجموعة من الجماعات، 
بحال تيزي نتاس، توبقال، إكيدي، أزغرنيس ومجموعة أخرى، اليوم 
مقطوعة عن العالم بسبب هاذ الفيضانات. عرفت هاذ املنطقة ضحايا 
بشرية، نغتنم هذه الفرصة للترحم عليهم )4 ضحايا من أسرة واحدة( 
منهم سيدة حامل وطفل وآخرين مفقودين، نتمنى من الحكومة أن 

تتدخل في القريب العاجل إلنقاذ هاذ الساكنة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

أنه موقف  أنا صعيب علي نجاوب على تعقيب مكتوب، كيظهر 
سيا�ضي، كل واحد راه كياخذ املوقف السيا�ضي ديالو، هذا شغالو، حنا 
حكومة دايرين شغالنا. والناس أنا كنت متبع السيد النائب، كيقرا لي 

ها األجور، هذاك ال�ضيء أنا ما عندي هاذ السؤال ديال األجور، وشكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تفضل.

لةم ئبخلةسيدخلا ليفيخلقدلدرةخ)نقطلخنظ م(:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

النواب على  الداخلي ديال مجلس  النظام  نغيروا  كنظن خاصنا 

املقاس ديال السيد الوزير، ألنه نبداو حنا يفرض علينا جواب مكتوب 

وال ما�ضي مكتوب، تعطالوا سؤال تسمع التعقيب يجاوب على التعقيب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

آنيان ولهما  إلى سؤاالن  نمر  النائب،  السيد  فكرة مفهومة شكرا 

وحدة املوضوع -آ ال�ضي الوفا خلينا نخدمو- ويتعلق األمر برفع الدعم 

عن قنينات الغاز املوجه لالستعمال املنزلي، العدالة والتنمية، تفضلي 

السيدة النائبة.
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لةم ئشلخلةسيدةخحكيملخفصلي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، تروج اليوم بعض الجهات وبعض الجرائد على أن 
الثمن ديال البوطا تزاد ومزال غيتزاد، مع ما يرافق ذلك من تأثيرات على 
السلم االجتماعي. ومن أجل توضيح الصورة السيد الوزير، للمواطن 
وإعطائهم الحقيقة، بغيناك السيد الوزير اليوم، توقف هاذ املزاعم 

وتعطينا شنو األصل ديال هاذ الزيادات؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، الفريق الحركي.

لةم ئبخلةسيدخوبم صرخخرمو�شي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

القليلة املاضية عن زعم الحكومة  تواصل الحديث خالل األيام 
تحرير أسعار القنينات الغازية املوجهة لالستعمال املنزلي، رغم أن الغاز 
يعتبر مادة أساسية بالنسبة لجميع األسر املغربية، بما فيها تلك القاطنة 
بالبوادي وما أدراك ما البادية السيد الوزير، باإلضافة إلى كون مسطرة 
مراقبتها تعتبر معقدة بسبب انعدام وسائل املراقبة على مستوى جل 
املدن واألقاليم، اللهم إن استثنينا بعض املدن الكبرى وعواصم بعض 
الجهات فقط. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن مدى صحة هذه األخبار 
املتعلقة بهذا املوضوع؟ وما هي اإلجراءات التي اتخذتمونها ملواكبة توزيع 
السوق الداخلي لهذه املادة الحيوية وحماية األسعار من تلك التالعبات 

الخاصة باملناطق القروية والنائية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لاحكوملخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزيرخ لةوف ،خ لةسيدخمحمدخ
لملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

سي دةخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

كتنفي الحكومة نفي قاطع وكل ما راج حول الزيادة في البوطا، ما 
كاينش زيادة في البوطا، وقلتها في اإلذاعات وقلتها في التلفزيون. واحد 
الجريدة قررت تقرأ واحد املرسوم كيف بغات هي، عيطت ملول ذاك 
الجريدة، وعيطت للصحافي وقلت ليه أولدي راك ما عرفتيش تحسب، 
هيكلة  ديال  الجدول  ديال  األخير  تقراه.  كيف  ها  قراه،  املرسوم  راه 

األسعار فيه 3333,33 قسموها على 1000 ألنه بالطن، قسموها على 
ألف وضربوها في 12 وغادي تلقاو 40 درهم، زائد على 40 درهم بطبيعة 

الحال تكاليف النقل.

هاذ ال�ضي ديال املواد الغازية أش كنا كندعمو فيها، باش يعرفو 
حقيقة  يعرف  للحكومة  غيجي  اللي  وحتى  املوضوع،  حقيقة  املغاربة 
املوضوع، ألنه سنتين باش نفهم هاذ قطاع الغاز، ألنه وراقو مشتتين 
على عدة قطاعات وزارية، كنأديو الدعم في االستيراد، الدعم في النقل، 
من  الربح  هوامش  في  الدعم  وكنأديو  والتوزيع،  التخزين  في  الدعم 

االستيراد حتى ملول الحانوت.

من  الغازية  السلسلة  هاذ  جمعنا  اإلصالح؟  هاذ  في  درنا  أشنو 
الواردات حتى ملول الحانوت اللي كيبيع بالتقسيط، جمعناها في نص 
واحد. وهاذ النصوص اللي كانت منظمة لهاذ ال�ضي، سولو السيد رئيس 
مجلس النواب ألنه هو اللي كان وزير الشؤون اإلقتصادية وهو اللي 
وضع في املغرب في 2006 أول نظام للمقايسة في الغاز. كتقول الصحافة 
أنه الحكومة دارت نظام املقايسة، نظام املقايسة كاين في 2006. راه 
إال ما درتيش نظام املقايسة، ما عندك كيف تخلص الدعم، راه نظام 
املقايسة على ليترو كتخلص الدعم، ذاك الفارق بين تكلفة اإلنتاج 
والتوزيع والفرق باش كيشريها املواطن. الحكومة ما عازماش توصل 
البوطا، إيه كنفكروا كيفاش نحولوا هذاك الدعم ديال البوطا، ولكن 
دبا إن شاء هللا راه 7 أكتوبر يجي �ضي حد يصلح هاذ ال�ضي وال يغرقوا 
كاع. اللي درنا هو جمعنا هاذ القطاع اليوم هذا القطاع، معروف، أي 
وزير جاء، ما�ضي بحالي أنا جلست كنضيع الوقت وكنهضر مع الطاقة 
ونهضر مع التجارة ونهضر مع التجهيز، ألنه النقل راه عند التجهيز، 
والطاقة عند كذا، جمعنا هاذ ال�ضي في نص واحد.. ما بغاونيش حتى 

نهضر أسيدي حيد لي الهضرة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، هضرتي حقك السيد الوزير، تعقيب العدالة والتنمية.

لةم ئشلخلةسيدةخعزوه خلةعرلك:

شكرا لكم السيد الوزير، نشكركم على هذه التوضيحات التي من 
خاللها طمأنتم الرأي العام حول حقيقة الزيادة في أسعار غاز البوتان، 
وهي فرصة مناسبة حتى نثمن اإلصالح الذي جاءت به الحكومة املتعلق 

بصندوق املقاصة وتطبيق نظام املقايسة.

وهنا البد من توضيح، بأن الحكومة الزالت مستمرة في دعمها لغاز 
البوتان واملواد األساسية الغذائية. وهنا، أذكر بأن قانون املالية 2016 
الحكومة خصصت 15,5 مليار ديال الدرهم من أجل دعم هذه املواد، 
إضافة إلى التحكم في نسبة التضخم، وهذه كلها مؤشرات من أجل 
الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ولكن السيد الوزير، يبدو 
أن هناك من يحاول تغليط الرأي العام من خالل قراءة مغلوطة للقرار 
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الذي أصدرتموه في الجريدة الرسمية في 25 أبريل 2016. ولكن بالرجوع 
إلى هذا القرار، يتبين بأن تركيبة األسعار والسعر األق�ضى املحدد هي 

نفسها املستعملة منذ 2006. والبد..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، تعقيب الفريق الحركي.

لةم ئبخلةسيدخعليخكشير5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، األهداف ديال الصندوق ديال املوازنة هو توحيد 
األسعار على مستوى التراب الوطني. ما يخص الغاز، يعني الناس ديال 
البادية والساكنة ديال الجبال كيخلصوا النقل، وكانت الحكومة يعني 
عندها مبادرة يعني في هاذ الباب يعني من بعد ما سحبنا حنا واحد 
املقترح ديال القانون يعني يسير في هاذ اإلتجاه. بغينا نذكروكم السيد 
الوزير ومن خاللكم الحكومة، ما هي التدابير باش يتوحد الغاز، يعني 
الثمن ديالو في إملشين وفي تيغيرت وفي غيرها من املناطق اللي جات 
على لسان السادة النواب البرملانيين. مقبول يعني النقل فيما يخص 
املحروقات يتحملو املستهلك، ولكن الغاز راه موجه للطبقات اللي هي 

ضعيفة بالدرجة األولى في املناطق النائية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ شكرا للسيد 
الوزير على املشاركة ديالكم واملساهمة ديالكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامن 8 أسئلة. 
النواب  والسادة  للسيدات  التقليديين  الصناع  وضعية  عن  سؤال 
السيد  تفضل  والتعادلية،  لوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  املحترمين 

النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةعزيزخةشهب:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، ال يخفى على أحد األهمية ديال قطاع الصناعة 
التقليدية في بالدنا، قطاع اللي كيشغل أكثر من 2 املليون ديال الساكنة 
، قطاع اللي مرتبطة به واحد الشريحة كبيرة ديال فئات املجتمع. فعال 
 2015 رؤية  هاذ  واش  الوزيرة:  السيدة  سؤالنا   ،2015 رؤية  تدارت 
الصناع التقليديين تحسنت الظروف ديال العيش ديالهم، بكل تركيز؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة. أعد السؤال السيد 
النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةعزيزخةشهب:

الصناعة  ديال  القطاع  الوزيرة،  السيدة  الرئيس،  السيد  قلت 
2 مليون ديال الساكنة، توضعت واحد  التقليدية كيشغل أكثر من 
الرؤية ديال 2015 كان من بين األهداف ديالها هو تحسين وضعية 
الصناع  وضعية  تحسنت  واش  واضح:  سؤالنا  التقليديين.  الصناع 

التقليديين انطالقا من هاذ رؤية 2015؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال، أوال 2,3 مليون ديال 
الناس هما الصناع التقليديين في الصناعة التقليدية برمتها بما فيها 
الصناعة التقليدية اإلنتاجية والخدماتية. أما رؤية 2015 هي هّمت 
 400 الصناعة التقليدية اإلنتاجية ذات الحمولة الثقافية اللي هما 
ألف واحد. وهاذ االستراتيجية راه هي خلقت واحد الدينامية كبيرة في 
هاذ القطاع وعطات نتائج جد مشجعة لحد اآلن. مثال، رقم املعامالت 
اإلجمالي وصلنا ل 21.8 مليار درهم علما أن الهدف اللي كان مسطر في 
الرؤية هو نوصلوا ل24 مليار درهم في آخر 2015. عدد ديال املقاوالت 
اللي كانوا محدثة 8 مقاولة تحدثت، والهدف اللي كان مسطر هي نوصلوا 
كانوا ضمن هاذ  راه  األوراش واملشاريع  ديال  والعدد  ل300 مقاولة. 
االستراتيجية، وحاليا يمكنا نقولوا بأن راه النتائج جد جد إيجابية، 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةعزيزخةشهب:

وفي الحقيقة زعما أنا متفائل يعني بالكالم ديالكم السيدة الوزيرة 
بأن النتائج إيجابية، ولكن كتوقع لي واحد املغالطة كبيرة، دابا اآلن 
راه  كيقولوا  كنسولهم  ملي  التقليدين،  الصناع  مع  يومي  باحتكاك 
الوضعية مأسوية. نعطيك غير نموذج ديال إقليم وزان، زوروا دار 
الدباغ راه في حالة يرثى لها، إضافة إلى أن الصناع التقليدين الفرادى 
السيدة الوزيرة ما استفدوش بالكفاية الالزمة. اسمحوا لي نقولكم، 
الصناع  على  انعكسش  ما  ال�ضي  ديك  تزاد  املعامالت  رقم  كان  وإال 
التقليدين الفرادى، ربما يكون شركات هللا أعلم أو ال مقاوالت كبرى 
هي اللي استفدت، ولكن الصانع التقليدي البسيط ما استفدش بما 
يعني، وبالتالي السيدة الوزيرة الطلب ديالنا اليوم لكم هو أنكم خاصكم 
تفكروا في وضعية استراتيجية جديدة اللي كتهتم باألساس بالصانع 
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التقليدي الصغير، فهو محتاج اللي يساعدوا في التسويق، في الصحة، 
في السكن، في التمويل، في الدعم، حنا كنطالبوا دعم مباشر للصناع 
في ظروف  كيشتغلوا  لالشتغال،  مناسبة  التقليدين، خلق فضاءات 

مأسوية السيدة الوزيرة اسمحوا لي نقولكم هاذ الكالم..

لةسيدخلةرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

كنذكرك السيد النائب املحترم بأن الفئة اللي كانت مستهدفة من 
طرف هاذ االستراتيجية هي الصناع الفرادى، ال القرويين وال الحضريين. 

وبالنسبة مثال وزان اللي قلتي وزان، بالفعل هذا اإلقليم..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. سؤال حول تنفيذ رؤية 2015 
في مجال الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخربيدخلةعشد5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن ما حققته وزارتكم من نتائج منذ 
سنة ونصف من نهاية مخطط رؤية 2015؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السؤال 13، أعد السؤال السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخربيدخلةعشد5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السؤال السيدة الوزيرة، عن ما حققته، هاذي سنة ونصف باش 
ساال املخطط، ماذا أنتجتم في هاذ السنة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال. هاذ قطاع الصناعة 
التقليدية منذ انطالق استراتيجية تنمية هاذ القطاع راه عرف واحد 
الطفرة نوعية وتطور ملحوظ، وغادي نعطيكم بعض املؤشرات، مثال 

رقم املعامالت عاد هضرت عليه: 8 مقاوالت محدثة؛ عدد التعاونيات 

اللي انتقل من 622 إلى أكثر من 2000؛ الصادرات مثال سجلت انتعاش 

ملحوظ خالل 2014 ب %14.2، وحافظت على هاذ الوتيرة اإليجابية. 

اشتغلنا على العدد ديال املشاريع واألوراش كالتكوين، التكوين املنهي، 

أنجزت،  اللي  املشاريع  ديال  عدد  كاين  املهم  الوظيفية،  األمية  محو 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخربيدخلةعشد5:

بكرلخلةسيدةخلةوزيرة،

ما  أمور أخرى،  وفي  أرقامها  في  تتخبط  الحكومة  أن  يالحظ على 

بغيناش نقولوا في.. إنما السيدة الوزيرة هاذ املسألة ديال الصناعة 

التقليدية عطيتونا دابا أرقام، وهاذ ال�ضي هذا حنا كنالحظوه في جميع 

على  �ضي  كينعاكس  ما  ديالكم  والبرنامج  ديالكم  الخطاب  املجاالت. 

الواقع، الحرفي اليوم كيعيش أوضاع مزرية.

حجم الصادرات، كنتو واعدتو بأنه غادي يكون 10 مرات والحجم 

الحالي، ماتحسنشاي، بقى في وضعه الحالي، هذا كيدل على أن البرنامج 

ديالكم برنامج فاشل.

وأنا السيدة الوزيرة، نقولك قطعي معايا غير واد بورقراق نهبطوا 

لقرية الحرفيين ديال الولجة وغتشوفي الوضع كي داير، كيمشيو تمة 

عندنا األجانب، حنا سال ما كيجي عندنا حد، كيمشيو لديك القرية 

الحرفيين  منهارة،  التحتية  البنية  تمة،  كيمشيو  تمة.  عندنا  اللي  هي 

كيخدموا في واحد الوضع مزري، 2 كيلومترات على البرملان ما�ضي بعيد، 

يمكن لكم تمشيو لتمة وتشوفوا الوضع. بغينا نحسنو الوضع ديال 

اإلنتاج ديال هاذ الناس، هذوك األفرنة بالنسبة للناس اللي كيخدموا 
في الطين وفي الخزف، هادوك األفرنة طلبتو منهم %20، إال كان كيسوى 

400 ألف درهم، منين غادي يجيب هو هداك ل20 % ما عندوش منين 

الوسائل  لو يد املساعدة. كيستعملو بعض  يجيبها، كيخصكم تمدو 

اللي كتقيس البيئة، وحنا اليوم وما أدراك ما البيئة، كنشتاغلوا عليها 

العقار  ديال  الوضع  الحكومية.  البرامج  وفي جميع  منهجية،  بطريقة 

ديالهم مع l’ agence بورقراق ما زال ماتصفشاي، هذا الدور ديالكم 

كيخصكم تدخلو أنتوما اللي ساهرين على ذاك القطاع. التشهير كذلك..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.
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لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

أنا تنشوف بأن في الزيارات امليدانية اللي عندي وفي خالل املعارض 
ديال الصناعة التقليدية، كاين صوت آخر. معلوم ما�ضي كل ال�ضي هذا، 
ولكن النتائج حاليا الحقيقة جد مشجعة، يمكن بعض املسائل ما�ضي 
مضبوطة يمكن هذا كاين، إنما تيمكن لي نقولك غير بالنسبة للتكوين 
املستمر تنمشيو للمناطق النائية، عندنا الوحدات املتنقلة باش تيمكن 
لنا الصناع تيحسنو التكوين ديالهم، منين تيحسنو التكوين ديالهم راه 

تيحسنو التسويق ديال املنتوجات ديالهم ..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إحداث  استراتيجية  تقييم  حول  سؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
والسادة  للسيدات  التقليدية  الصناعة  منتوجات  لتسويق  فضاءات 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعي�شىخلمكيكي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، استراتيجية إحداث فضاءات لتسويق منتوجات 
الصناعة التقليدية دعم مهم للصانع التقليدي املغربي دعم في الحقيقة 
لإلبداع، دعم لالبتكار، دعم للسياحة املغربية. لهذا نسائلكم، ما هو 

تقييمكم لهاذ االستراتيجية؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال. بالطبع، فإن محور 
البنية التحتية الخاص بفضاءات إنتاج وتسويق منتوجات الصناعة 
على  النعكاساته  نظرا   ،2015 رؤية  دعامات  إحدى  يعد  التقليدية 
الرواج التجاري مع الزيادة في فرص البيع واالتصال بالسياح والزبناء 

بالداخل.

في هاذ السياق، سعت الوزارة إلى إدخال طرق تسيير وتدبير مناسبة 
للرقي بهذا الفضاءات، ما�ضي غير بنات، واكبت هاذ الناس اللي تيسيروا 
هاذ  في  الشباب  تكوين  إدراج  تم  الوقت،  نفس  في  الفضاءات.  هاذ 
باالنقراض  املهددة  للحرف  ومحالت  للعرض  وفضاءات  الفضاءات، 

أيضا.

ويتضح من التقييم األولي أن هذه الفضاءات عليها إقبال كبير من 

الصناع والزبناء والشباب الذين يرغبون في التكوين بالتدرج املنهي، مما 
سهل على الوزارة عقد شراكات مع الفاعلين املحليين الذين يساهمون 
العقار وتمويل هذه الفضاءات من قرى ومركبات مندمجة  في توفير 

ومجمعات وقاعات العرض..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب.

لةم ئبخلةسيدخنورخلةدينخلةبرك ني:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، تشكل السوق الداخلية الزبون الرئي�ضي ملنتوجات 
الصناعة  منتوجات  أنه  هو  املالحظ  لكن  التقليدية،  الصناعة 
التقليدية مازالت في حاجة إلى فضاءات وأسواق قارة ودائمة. كذلك، 
هذه الفضاءات ما خاصهاش تقتصر فقط على املدن الكبرى، وإنما 
خاص البد تتعمم على مختلف الحواضر والقرى املعروفة بالصناعة 
يتوفر على  الوزيرة، ال  السيدة  القروي  التقليدي  الصانع  التقليدية. 
فضاءات للتسويق، يعني أغلبية املعارض مثال كتقام في املدن الكبرى، 
ما كايناش معارض في البوادي وفي املدن الصغيرة. الصانع التقليدي 
 1980 في  الجهود.  تظافر  وإلى  دعم  إلى  بحاجة  عام  بشكل  والقطاع 
كنا كنصدرو أزيد من 600 مليون درهم من الزرابي، اليوم السيدة 
الوزيرة، 100 مليون درهم كاين انخفاض كبير وهذا راجع لألسباب ديال 
التنافس، ولكن أيضا إلى نقص في الحكامة، نقص في التنسيق الفعال 

بين مختلف الفاعلين. ومن أجل تسويق...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب.

لةم ئبخلةسيدخميمو8خعمير5:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، نحيطكم بأنه هناك غياب املتابعة واملواكبة لبعض 
الحسيمة  كإقليم  االقاليم،  ببعض  التقليدية  الصناعة  التجمعات 
)جماعة تاغزوت( اللي كيتواجد فيها واحد املجمع للصناعة التقليدية 
قديم اللي هو مهد ديال الصناعة التقليدية في الريف، وكذلك املجمع 
ديال الصناعة التقليدية السيدة الوزيرة ديال ورززات اللي معروف 
إقليم  في  تامكروت  ديال  الفخار  ديال  واملجمع  الوزكيطية،  بالزربية 

زاكورة.

السيدة الوزيرة املحترمة، الوزير اللي كان قبل منك، اللي أعطى لهاذ 
القطاع واحد الدينامية، كنشكروه باملناسبة دار مشاريع كبرى اللي 
خاصكم تتبعوها معانا، ولكن السيدة الوزيرة ما واكبتوش معانا هاذ 
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ال�ضي، ربما ما عرفتش عالش، خاصة في إقليم زاكورة. كنطالبوا منكم 
السيدة الوزيرة باش تعطيو لهاذ القطاع أهمية، الصناعة التقليدية 
السيدة الوزيرة كتشغل العديد ديال املغاربة، هناك الزربية السيدة 
واكبتوهومش  ما  اإلفالس،  في  هي  اليوم  اللي  كتصدر،  اللي  الوزيرة 

السيدة الوزيرة هاذ الصناع..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر؟ تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

السيد النائب، الزربية راها كانت ليها la.labellisation مهتمين بها، 
الفخار ديال تامكروت راه حنا مهتمين به ومهتمين باملجال القروي. 
بالعكس، حتى بالنسبة لتاغزوت عندنا مثال واحد النوع ديال الجلد، 
املهم راه كاينة واحد الدينامية راه البالد كبيرة. غير بغيت نقول لكم بأن 
املخطط في األول هاذ االستراتيجية، التنزيل الترابي ديالها كان هدف 
6 مخططات جهوية، حاليا وصلنا ل 16 مخطط جهوي، هذا دليل 
على أن كاينة واحد الدينامية كبيرة، ألن كل �ضي بغى يساهم في هذه 
االستراتيجية. معلوم كتعطيو بعض األمثلة، ما يمكنليش أنا نجاوب 

على كل �ضي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

التقليديين  الصناع  تشجيع  الوزيرة، سؤال حول  السيدة  شكرا 
ببعض املراكز الصاعدة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمصطفىختضوم نت:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

ودعم  وتحفيز  تشجيع  الضروري  من  بات  لقد  الوزيرة،  السيدة 
مجموعة من الصناع التقليديين بمجموعة من املراكز الصاعدة. لذا 
نسائلكم السيدة الوزيرة، عن استراتيجية الحكومة وتشجيع الصناع 

التقليديين ببعض املراكز الصاعدة واملناطق البعيدة كإقليم طاطا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

بكرخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

لتنفيذ االستراتيجية الوطنية »رؤية 2015« على الصعيد الترابي 
واملجالي، تم إعداد مخططات جهوية كيفما أشرت لها، بتشاور وتنسيق 

تشاركية  ومشاريع  برامج  تتضمن  واملتدخلين،  الفاعلين  مختلف  مع 
وتعاقدية.

تتطلب  التي  الترابية  املجاالت  بين  من  الصاعدة  املراكز  وباعتبار 
االهتمام والعناية بها، فإنها تحظى بمجموعة من البرامج واملشاريع، 
منها ما تم إنجازه ومنها ما هو قيد اإلنجاز. ويتجلى ذلك في إحداث قرى 
الصناع  وقرى  وشيشاوة  الطيبي  مجمع سيد  منها:  نذكر  ومجمعات، 
التقليديين بدمنات وإيمزورن ومركز تاغزوت؛ إحداث دور الصانعة، 
وأذكر سبت سايس، الجديدة وسميمو مثال في الصويرة. كما استفادت 
هذه املراكز ومازالت تستفيد من برامج التكوين بالتدرج املنهي. وفي مجال 
الصناع  لفائدة  التكوينية  الدورات  تنظيم  أذكر  املستمر،  التكوين 

والصانعات، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة الوزيرة، تعقيب للسيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمصطفىختضوم نت:

أشكركم السيدة الوزيرة عن جوابكم املفصل، ونحن من موقفنا 
نثمن مجهودات الوزارة فيما يخص تنمية قطاع الصناعة التقليدية 
عموما والحرف املتواجدة باملناطق. إال أن هناك السيدة الوزيرة، بعض 
املشاكل في بعض املناطق، وعلى سبيل املثال إقليم طاطا. كما تعرفين 
موردها  الساكنة  أغلبية  وأن  ضعيف  اإلقليم  أن  الوزيرة،  السيدة 
األسا�ضي هو من الصناعة التقليدية، إال أنه اليزال يفتقد للمسؤول 
املباشر في القطاع أو ممثل الوزارة؛ الغياب الشبه التام فيما يخص 
التكوينات والتكوين املستمر واملشاركة في املعارض الوطنية والدولية؛ 
غياب الدعم بالنسبة للحرف األصلية واملهددة باالندثار؛ غياب مراكز 

التسويق ولو كانت جهوية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلي  إضافي؟  تعقيب  املحترم، هل هناك  النائب  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة في بعض الثواني.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

أنا إال كانوا �ضي مشاكل في بعض املناطق، أنا كنت نبغي تجيو عندي 
وتقولوا لي هاش كاين وهاش كاين ويمكن لنا نديروا �ضي حاجة. بالنسبة 
للمحافظة على الحرف اللي مهددة باالنقراض، عندنا واحد البرنامج 

اللي خدامين عليه وتم سرد 40 حرفة مهددة. حاليا ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، ما كيقدش الوقت ياك السيدة الوزيرة؟ 
للسيدات  التعاونيات  لدى  والتسيير  التدبير  بإشكالية  متعلق  سؤال 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.
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لةم ئبخلةسيدخعشدخلةق درخلةي حي:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، ماهي استراتيجية الوزارة لدعم التعاونيات على 
مستوى التدبير والتسيير للرفع من مردودية القطاع؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال. بالفعل، يحتل القطاع 
التعاوني، بفضل خصوصيته، مكانة هامة ضمن النسيج االقتصادي 
بعد  تعاونية   15.000 يفوق  ما  التعاونيات  عدد  بلغ  حيث  الوطني، 
أن كانت ال تتجاوز 5000 تعاونية سنة 2005. كما يعتبر هذا القطاع 
إحدى الدعامات األساسية التي تعتمد عليها البرامج الوطنية الكبرى، 
مثل »املبادرة الوطنية للتنمية البشرية« و«مخطط املغرب األخضر« 

وبرنامج »أليوتيس« و«رؤية 2015 ».

وبهدف تقوية دور املقاولة التعاونية في التنمية، تم العمل على وضع 
قانون جديد للتعاونيات، كما وضعت الوزارة برنامج لتكوين مسيري 
التعاونيات كاستثمار في العنصر البشري، من خالل برنامج »مرافقة«، 
علما أن هناك عدة برامج للتكوين والتأطير واملواكبة من طرف باقي 

املتدخلين من قطاعات وزارية ووكالة التنمية ومنظمات دولية.

وفي إطار دعم األنشطة املدرة للدخل وتثمين املنتوجات التضامنية، 
تقوم الوزارة بتنظيم معارض جهوية وأسواق متنقلة بهدف الترويج 

ملنتوجات التعاونيات وفتح فرص التسويق أمامها.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، للسيدة الوزيرة تعقيب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلاحليمخعالو5:

بكرلخلةسيدةخلةوزيرة،

طبعا الحديث عن القطاع التعاوني البد ما نوقفوا فيه على 2 أمور 
اللي قامت بها الحكومة مشكورة:

التعاونيات، كانت  القانون الجديد ديال  أوال، هاذ اإلخراج ديال 
واحد طفرة نوعية فيما يخص هاذ الترسانة القانونية، ولكن اليوم 
منكم  كيلتامسوا  الجدد  واملتعاونات  املتعاونين  الوزيرة،  السيدة 
التسريع بإخراج هداك السجل املحلي للنشر بالنسبة لوزارة العدل. 
السيدة  التكوين،  فيما يخص  »مرافقة«  برنامج  تكلمتوا على  كذلك 
فيما  البرامج  باقي  ديال  اإللتقائية  ديال  اإلشكالية  هاذ  كاين  الوزيرة 

يخص التكوين، هاذ ال�ضي ال ديال القطاع الفالحي وال ديال املبادرة. 
كذلك كاين اإلشكالية ديال اإلمكانية ديال تجميع ديال هاذ التعاونيات 

في إطار فيدراليات وتعاونيات كبرى.

كاين املوضوع اآلخر السيدة الوزيرة، وهو هاذ ال�ضي ديال دعم مكتب 
تنمية التعاون باإلمكانيات ال املادية وال اللوجيستيكية. كذلك السيدة 
الوزيرة، من باب اإلشارة لبعض املناطق اللي عندها خصوصية، كإقليم 
وازان، هاذي مناسبة كاين واحد التعاونية كتنتج العلم الوطني بطريقة 

تقليدية، لقى واحد الدعم من طرفكم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى سؤال 
للسيدات  الشمالية  باملناطق  التقليدية  الصناعة  قطاع  تراجع  عن 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلملالحي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لدعم  ستتخذ  التي  الجديدة  اإلجراءات  هي  ما  الوزيرة،  السيدة 

قطاع الصناعة التقليدية باملناطق الشمالية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال البد من اإلشارة إلى 

أن نشاط القطاع بأقاليمنا الشمالية يعرف حركية إيجابية من خالل 

املعطيات التالية:

أوال- ارتفع رقم املعامالت بالجهة بمعدل نمو سنوي بلغ 11.7 خالل 

الفترة املمتدة ما بين 2007 و2014.

ثانيا- ارتفع رقم معامالت التصدير ب%75 ما بين 2014 و 2015.

ثالثا- ارتفع عدد العاملين بالقطاع بمعدل نمو سنوي بلغ 2.3 % ما 

بين 2017 و2010

من خالل هذه املعطيات، يتضح جليا أن الحمولة الثقافية موضوع 

تنفيذ مضامين رؤية  في  سؤالكم، تعرف نموا ملحوظا منذ الشروع 

2015، هم املجاالت التالية: إنجاز قرى صناعة تقليدية ودور الصانعة، 

وتوجد  للتصديق.  جماعية  وعالمات  بتطوان،  املنهي  تكوين  ومركز 

مجموعة من البرامج األخرى مبرمجة في إطار املخططات الجهوية..
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلملالحي:

بكرلخلةسيدةخلةوزيرة،

السيدة  املوروث.  بهذا  ونعتز  تراث  هي  التقليدية  الصناعة  فعال 
الوزيرة، نحن نسائلكم عن الصناع التقليديين الذين يعملون فرادى 
وبالخصوص يعملون في الخزف. ويعلم الجميع أن هاذ الشريحة من 
املجتمع يعني ما كتوفر حتى على �ضي، ما عندها تغطية صحية، ما عندها 
متابعة. وفي إطار الجهوية املوسعة، حنا كنسألوكم السيدة الوزيرة، 
عن االستراتيجية ديالكم في دعم هذا القطاع، ألنه هاذ القطاع حيوي 
وقطاع اللي هو أعطى للمغرب، وعلى أنه بالفضل ديالو واحد املجموعة 
ديال السياح اللي هما كيلتجأو للمغرب. وأنا غنعطيك مثال ب«فران 
علي« منطقة يعني جبلية اللي الصناع ديالها كينتجوا الفخار، ولكن 
الرؤية  الوزيرة، ما عندهومش واحد  السيدة  متابعة  ما عندهومش 

كيفاش يمكن الوزارة تعطيهم واحد...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟ سؤال حول 
تقييم تطبيق القانون املتعلق بالتعاونيات للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخسيد5خلبرلهيمخلاجم ني:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

السيدة الوزيرة، ما هو تقييم الحكومة للقانون املتعلق بالتعاونيات؟ 
شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال. إن تأهيل القطاع 
التعاوني يعتبر أحد األوراش املهمة التي تعمل عليها هذه الوزارة، ملا 

للقطاع من أهمية في دعم اإلقتصاد االجتماعي والتضامني في بالدنا.

وانطالقا من نتائج التشخيص الذي خضع له القطاع التعاوني، 
تبين بأن مقتضيات القانون السابق للتعاونيات أصبحت متجاوزة، لذا 
تم العمل على بلورة قانون جديد رقم 112.12 نشر بالجريدة الرسمية 
شهر دجنبر 2014، كما تم نشر املرسوم التطبيقي بالجريدة الرسمية 

عه، تم 
ّ
2016 والقرار راه السيد وزير العدل راه وق 11 أبريل  بتاريخ 

التوقيع على القرار من السيد وزير العدل، إذا غادي يكون سجل محلي 
للتعاونيات، وتمت إحالة هاذ القرار للمصالح املتخذة باألمانة العامة 

للحكومة.

وشرعت الوزارة كذلك في تنظيم قافلة وطنية للتعريف باملقتضيات 
الجديدة لهذا القانون، عبر تنظيم لقاءات جهوية تحسيسية، شملت 

عدة مدن، وسيتم تعميم هذه اللقاءات على باقي الجهات. كما يتم العمل 

حاليا على وضع دليل للتعاونيات، يتضمن الشروحات والتوضيحات 

للقانون الجديد، ودليل آخر  الكفيلة بتيسير عملية مالءمة أنظمتها 

ملشاريع التعاونية الحديثة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخسيد5خلبرلهيمخلاجم ني:

السيدة الوزيرة املحترمة، كنظن هاذ الحكومة الحالية ما كتعرفش 

األهمية ديال هاذ االقتصاد التضامني واالجتماعي ودوره في التنمية 

االقتصادية الوطنية، هاذ الكالم سمعناه، كالم جميل، كاين نظريات 

بزاف، ولكن الواقع بعيد جدا عن الحقيقة.

السيدة الوزيرة، واش في راسك بأن هاذي عامين ما كاينش �ضي 

حاجة نهائيا في التكوين ديال التعاونيات، ألنهم تالفين واش يطبقوا 

القانون القديم أو الجديد؟ هذا أمر واضح. واش في راسك باللي، وهذا 

أمر كنخاطب به الحكومة بصفة عامة، نسبة كبيرة من هاذ املساهمين 

الخطابات  في  كنسمعوا  النسوي؟ حنا  العنصر  هي  التعاونيات  ديال 

الكثيرة واململة جدا ديال الحكومة االهتمام باملرأة، التمييز اإليجابي، 

ولكن هذا هو الواقع، طبقوا لنا هاذ ال�ضي. ياهلل أسيدي هاذ التعاونيات 

باملرأة  باملرأة،  نهتموا  خاصنا  نمولوهم،  خاصنا  ندعموهم،  خاصنا 

القروية، املرأة في الجبل، في الصحراء، في الجبال واملرأة في وضعية 

هشة جدا، هذا هو االهتمام باملرأة. في راسك السيدة الوزيرة، باللي 

هاذو مكتب تنمية التضامن والتعاون، هاذ املكتب اللي يشرف على هاذ 

التعاونيات، ما فيه ال أطر، ما فيه ال ناس مؤهلين، ما فيه حتى يعني 

أدنى شروط ديال االستقبال ديال املواطنين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ شكرا. نمر إلى السؤال 

األخير للسيدة الوزيرة عن االقتصاد االجتماعي والتضامن، للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.
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لةم ئبخلةسيدخلاحسنخببهي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  يعتبر  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
دعامة أساسية للتنمية البشرية أوال، فهل لدى الحكومة استراتيجية 
محددة لالقتصاد االجتماعي والتضامني؟ ثانيا، ما هي الفئات املستهدفة 
في هذا االقتصاد باألساس؟ وثالثا ما هي األقاليم والجماعات الترابية 
املستهدفة كذلك، بما فيها إقليم موالي يعقوب الذي الزالت ساكنته 
االقتصادية  املجاالت  مختلف  في  والتهميش  اإلقصاء  من  تعاني 

واالجتماعية؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخف طملخمرول8،خوزيرةخلةصم علخلةتقليديلخولالقتص دخ
لالجتم عيخولةتض مني:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال. فعال، يعتبر قطاع 
البشرية.  للتنمية  أساسية  دعامة  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
االقتصاد  لتنمية  فّعالة  عناصر  وضع  تم  لالستراتيجية،  بالنسبة 

االجتماعي والتضامني تتمحور:

وتشجيع  الجمعيات  وتأهيل  التعاونيات  قدرات  من  الرفع  أوال: 
ومواكبة بروز التعاضديات، ودعم تنظيم القطاع االقتصاد االجتماعي 

والتضامني؛

ثانيا: تحسين الحكامة واملناخ العام للقطاع والترسانة القانونية 
وإطار مؤسساتي فّعال.

وقطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني يهم جميع النشطة البشرية، 
إقصاء  بدون  املجتمعية  والفئات  الثاني،  السؤال  على  نجاوب  باش 
بما فيها الشباب والنساء. كما يهم جميع مناطق التراب الوطني، حيث 
يتم اعتماد مقاربة مجالية، من خالل إعداد مجموعة من املخططات 
الجهوية لتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني، من ضمنها مخطط 
يتعلق بجهة فاس مكناس الذي تم االنتهاء من الدراسة الخاصة به. 
والوزارة حاليا في مرحلة عقد اجتماعات مع كافة املتدخلين على صعيد 

الجهة، لوضع البرنامج التعاقدي وتوقيعه واملرور إلى مرحلة التنفيذ.

بالنسبة لإلقليم، إقليم موالي يعقوب، فقد عرف ارتفاع من عدد 
التعاونيات التي أصبح عددها 84 في 2015، بعد أن كان عددها ال 
يتجاوز 11 تعاونية في 2000، وتنتمي هذه التعاونيات إلى قطاع الفالحة 

بالنظر لطبيعة هذا اإلقليم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا للسيدة لوزيرة، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخلاحسنخببهي:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب، الغريب في األمر اعطيتي املقارنة 
بين 2000 و2015، 15 سنة تبارك هللا.

على كل حال السيدة الوزيرة، من خاللكم أتوجه إلى الحكومة، إن 
ساكنة األقاليم الفقيرة مثل ساكنة إقليم موالي يعقوب مثال، وهاذ 
الساكنة املناضلة تعاني من البطالة والفقر والتهميش أكثر من أي زمن 
م�ضى، وخاصة في عهد هذه الحكومة، حكومة البؤس واليأس، حكومة 
تحتج في الشارع العام مع الطبقة العاملة، تحتج على من وضد من؟ 

هذا هو البؤس. املواطن يحرق نفسه في الشارع العام وهذا هو اليأس.

فلكل هذا، نطلب من الحكومة أن تستفيق من سهوها وتتحمل 
مسؤوليتها بكل جدية، لتستدرك ما يمكن استدراكه، نظرا للوضعية 
التي وصلت إليها البالد، بأن التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات 
كان واضحا ودق ناقوس الخطر، فأتمنى باش الحكومة، في هاذ الوقت 
الوجيز اللي بقى لها، تستفيق وتقرب من املواطن وتوقف على مشاكل 

املواطن، وتحقق على األقل..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ شكرا للسيدة الوزيرة 
التجارة  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة،  هذه  في  ديالكم  املساهمة  على 

الخارجية، مرحبا بالسيد الوزير.

والسادة  للسيدات  االستيراد  عند  الصحية  املراقبة  سؤال حول 
النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخكريمخلةزي د5خ:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

الصحية  املراقبة  وإجراءات  تدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
املتخذة لحماية املستهلك من بعض املنتجات املصنعة املستوردة من 

الخارج والتي تحتوي على مواد مضرة بالصحة العامة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد لنائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةصم علخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ عشو،خ محمدخ لةسيدخ
ب ةتج رةخ لملكلفخ لةرقمي،خ ولالقتص دخ ولالستثم رخ ولةتج رةخ

لا  رجيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

حماية حقوق املستهلكين هي مسؤولية وطنية كتحملها كل األطراف، 
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املؤسسات الرسمية ومكونات مجتمع مدني، ولهذا أولت كل الحكومات 
املستهلك، من  الصحة وسالمة  بالغة لجانب  األهمية  املغربية واحد 
خالل سن مجموعة من القوانين ووضع مواصفات إجبارية للتطبيق 

والعمل على مراقبة احترامها.ك

إطار  في  يدخل  املستوردة،  خاصة  املنتوجات،  سالمة  مراقبة 
السياسة الحكومية املتعلقة بسالمة املنتوجات املعروضة في السوق، 
سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا. فقط إلقاء واحد النظرة على 
اإلحصائيات املتعلقة بعملية مراقبة املنتوجات الصناعية املستوردة 
برسم سنة 2015، حيث تمت دراسة أزيد من 110 آالف ملف استيراد، 

وأخذ أزيد من 12 ألف عينة للفحص في مختبرات مختصة.

بالفعل، ما كاينش اليوم مراقبة لجميع املواد، نظرا النعدام أو 
قلة اإلمكانيات. ولهذا، فالوزارة املكلفة بالتجارة والصناعة واالستثمار 
كتعمل على تفعيل القانون املتعلق بسالمة املنتوجات والخدمات، في 

حدود أنها نستطعوا نغطيو كل املواد املستوردة.

كذلك، الوزارة كتشتغل على تكثيف األنشطة املتعلقة بالتوعية 
واإلعالم والتحسيس، عبر تنظيم لقاءات وندوات. وضعت كذلك الوزارة 
واحد البوابة إلكترونية لتوجيه املستهلكين، وكتعمل الوزارة حاليا على 
املخالفات،  وإثبات  والبحث  مراقبة  بعملية  للقيام  الباحثين  تكوين 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخكريمخلةزي د5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

شكرا السيد الوزير، احنا تنعرفوا السيد الوزير املجهودات اللي 
تتديروا في وزارتكم، غير هو السيد الوزير هاذ ال�ضي راه ما كافيش، 
تتعرفوا حنا اليوم على مقربة من شهر رمضان بقات واحد 27-28 يوم 
اللي  الغش  املستوردة،  تتدخل  اللي  املنتوجات  الصيام، عرفوا  على 
تيكون في التاريخ ديالها، الغش في الجودة ديالها. كاين منتوجات أخطر 
.des اللي تيدخلو السيد  produits من املنتوجات الغذائية، كاين دبا
 produit يعني هذا واحد des.produits.parapharmaceutiquesالوزير
كاين  ديالو وال هاذي،  للوجه  السيد  تيديرو  السيدة وال  تتديرو  اللي 
عب ديال األطفال الصغار اللي 

ّ
عب السيد الوزير، كاين الل

ّ
الغش في الل

تيتصنعوا من �ضي منتوجات ومن هاذي، تتعرف الولّيد الصغير اليوم.

في  يكون  الناس هللا  تتكون  الوزير، رمضان  السيد  ما خافيكش 
بواحد   produits. laitiers،الثمن بواحد  تيولي  العصير  يعني  العون، 
األثمنة. اليوم املواطن الصحة ديال املواطن هاذي، يعني خاصها واحد 
املراقبة وتكون مراقبة صارمة. اليوم املنتوجات السيد الوزير، اللي 

تتباع في األسواق، عندنها 2 حويجات اللي صعاب: الجودة والناس اللي 
تينتجو حاليا، اليوم ما غنتقارنوش ب les.produits اللي تيدخلو من 
برا، السيد ناتج العصير هنا ب 14 و 15 درهم تيجي عصير من تركيا ب 
2-3 ديال الدراهم، والناس دارو منو ثروات وثروات كبيرة في هاذ ال�ضي 

والجودة ما كايناش، واملواطن اللي متضرر، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا للسيد النائب، في ثوان؟ عفوا، كاين تعقيب إضافي ؟ غير 
طلبيه بال نرفزة غير طلبيه ما كاين مشكل، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلكعيملخمز5:

السيد الوزير املحترم، صحيح أن الوزارة املعنية عندها مصالح 
باملراقبة،  كتهتم  خارجية  مصالح  عندها  مختبرات،  عندها  مركزية، 
سواء منها املحلية كيف جاء على لسانكم أو عند االستيراد. ولكن، إال 
كانت املراقبة عند االستيراد كتدير في املراكز الحدودية وعندها يعني 
قانون كيقننها قبل التعشير ديال البضائع، فإن املراقبة املحلية السيد 
الوزير شبه غائبة، نظرا للخصاص املهول في املوارد البشرية. وأنتما 
قلتم كاع »انعدام املوارد البشرية«، خاصة أن األسواق املغربية مليئة 
باملواد املهربة. أنا ما غاديش نهضر على األدوية، ما غاديش نهضر على 
كاين  الغذائية األساسية،  املواد  نهضر غير على  اللعب، ولكن غادي 

أشكال مختلفة من األجبان وكنستهلكوها بزاف احنايا في رمضان، كاين 

أنواع مشتقات الحليب، كاين أشكال العصير، وهاذ املواد السيد الوزير 

كتعرف واحد االستهالك مكثف من طرف املواطنين واملواطنات في شهر 
رمضان، وكتباع ما�ضي..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير.

لةصم علخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ عشو،خ محمدخ لةسيدخ
ب ةتج رةخ لملكلفخ لةرقمي،خ ولالقتص دخ ولالستثم رخ ولةتج رةخ

لا  رجيل:

فقد بغيت نأكد أن عمليات املراقبة تتسم بالطابع الوقائي فقط، 

ألن املسؤول عن عرض منتوج ما في السوق، سواء كان مستوردا أو 

مصنع محليا، هو قوة القانون هو املسؤول عن جودة هذا املنتوج، وهذا 

بوابة  الوزارة وضعت  31.08 ولهذا،  24.09 والقانون  القانون  يلزمه 

إلكترونية، لم أقل أن هناك »انعدام«، هناك نقص، غير كاف. ولهذا، 

ما كتستطعش الوزارة أنها تراقب جميع املواد. اليوم احنا كنراقبو في 

حدود 10-%12 فقط، وكنراقبوا كلما بلغ إلى علمنا أن هناك منتوج 

مغشوش يضر بصحة املواطنين، شكرا السيد الرئيس.
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الوزير. سؤال متعلق بتحسين تنافسية الصادرات  شكرا السيد 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخلاحسنخبومشيطل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

عن دعم تنافسية الصادرات الوطنية، نسائلكم السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةصم علخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ عشو،خ محمدخ لةسيدخ
ب ةتج رةخ لملكلفخ لةرقمي،خ ولالقتص دخ ولالستثم رخ ولةتج رةخ

لا  رجيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

التحسين أو الرفع من تنافسية املنتوجات أو الصادرات الوطنية 
تفترض العمل على ثالثة الواجهات:

الواجهة األولى، تتعلق بمناخ األعمال عبر مجموعة من البرامج •  .
الهادفة إلى تحسين ظروف العمل أو االستثمار؛

الواجهة الثانية، متعلقة بعمل مختلف القطاعات اإلنتاجية، •  .
باالستراتيجيات القطاعية؛

الواجهة الثالثة، تتعلق بالشق الترويجي وإنعاش الصادرات، •  .
جانب  إلى  الخارجية  بالتجارة  املكلفة  الوزارة  تساهم  حيث 

قطاعات حكومية أخرى بالعديد من برامج الدعم التي تحسن 

تنافسية الصادرات املغربية، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب

لةم ئبخلةسيدخلاحسنخبومشيطل:

شكرا السيد الوزير على هاذ الجواب. وفي البداية، البد من نسجلوا 

بارتياح يعني التحسن اللي طرأ لنا على امليزان التجاري ديال املغرب وعلى 

النمو اللي عرفته الصادرات املغربية في جميع املجاالت، بما فيها مجاالت 

التكنولوجيا الحديثة وعلى رأسها صناعة السيارات. وهذا طبعا بفضل 

املجهودات اللي قامت بها الحكومة، اللي وفرت على بالدنا واحد يعني 

ماليير من الدراهم، فهذه حكومة تفاؤل وليست حكومة اليأس كما نعتها 

بعض أحد النواب.

التنافسية السيد الوزير يعني في أبعادها الثالثة: أوال الجودة ثم 

.la ، يعني هذا  chaine. de. valeurالثمن ثم تدبير سلسلة القيمة أو

هو الدعم، هذا هو ما كنا نود يعني معرفة الدعم اللي مسخر لهذه 

املجاالت الثالثة، ألنه هي املجاالت التي تدعم تنافسية املنتوج، الجودة 

عبر دعم تأهيل املقاوالت في تدبيرها وفي تدبير شأنها يعني اعتمادا على 

املعايير الدولية. ثم بعد ذلك الثمن وله عالقة طبعا باملعايير الدولية، 

ألنه املنتوج الذي يصدر إلى دولة بحال أمريكا يجب أن يتوفر على واحد 

املعايير معينة وبها تحدد يعني قبوله من عدمه، ثم بعد ذلك مراجعة..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لةصم علخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ عشو،خ محمدخ لةسيدخ
ب ةتج رةخ لملكلفخ لةرقمي،خ ولالقتص دخ ولالستثم رخ ولةتج رةخ

لا  رجيل:

لةسيدخلةرئيس،

غير نأكد على أن مناخ األعمال هو فيه كذلك جودة وتنافسية في 

اإلنتاج، ألن ملي كنتكلموا على مناخ األعمال وهو نوفروا يعني املناطق 

كاين كذلك  اإلنتاج.  تكلفة  تقل  لكي  املستثمرين  نوفروا  الصناعية، 

االستراتيجيات القطاعية اللي اعتمدتها بالدنا في السنوات األخيرة واللي 

في السنتين  اللي وهلل الحمد  ال�ضي  بدات تتعطي األكل ديالها، وهاذ 

األخيرتين وغنجي لو في السؤال املوالي حول تراجع عجز امليزان التجاري. 

وكاين كذلك ما تقوم به الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمواكبة املقاوالت 

املصدرة بمجموعة من البرامج الداعمة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، انتهى الوقت. وفيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع ويتعلق 

األمر بالسياسة الحكومية املعتمدة للتخفيف من عجز امليزان التجاري. 

السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمو�شىخلةغالض:

نسائلكم السيد الوزير املحترم على السياسة التي تنهجونها لخفض 

العجز التجاري ؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.
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لةم ئشلخلةسيدةخحم 8خأبوخلةفتح:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

عرض  املا�ضي  األربعاء  القاعة  هذه  شهدت  لقد  الوزير،  السيد 
السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات واللي تنص من خالله على تطور 
إيجابي في نسبة تغطية العجز التجاري، لذا نسائلكم السيد الوزير، عن 
األسباب التي أدت إلى تراجع عجز هذا امليزان التجاري وما هي القطاعات 

التي ساهمت في ذلك ؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

لةصم علخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ عشو،خ محمدخ لةسيدخ
ب ةتج رةخ لملكلفخ لةرقمي،خ ولالقتص دخ ولالستثم رخ ولةتج رةخ

لا  رجيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

الهيكلية القتصاد  اإلشكاالت  من  يعتبر  هو  التجاري  امليزان  عجز 
املغرب. وكما الحظتم، لقد تفاقم في العقد األخير بسبب عدة عوامل، 
أبرزها التقلبات اللي عرفتها الظرفية العاملية، باإلضافة إلى التطور اللي 
عرفو نمو االقتصاد الوطني واملعتمد بشكل كبير على الطلب الداخلي، 
مما دفع بالحكومة، من خالل الوزارة املكلفة بالتجارة الخارجية، إلى 
يزيد عن  ما  منذ  الرؤية واضحة  وواحد  االستراتيجية  واحد  اعتماد 
سنتين فيما يخص الحد من تفاقم عجز امليزان التجاري، وذلك باعتماد 
وتنفيذ املخطط الوطني لتنمية املبادالت التجارية واللي كيرتكز وهذا 

سبق لنا تكلمنا عليه على ثالثة محاور أساسية:

تثمين وتطوير الصادرات؛ .•

عقلنة الواردات؛ .•

والرفع من القيمة املضافة للمنتوجات الوطنية. .•

كتعمل كذلك الوزارة على مواكبة مختلف األوراش االقتصادية 
عرفتها  اللي  القطاعية  واالستراتيجيات  الوطنية  واملخططات  الكبرى 
في  املغربي  املنتوج  مكانة  على  املحافظة  على  الوزارة  وانكبت  بالدنا، 
األسواق الدولية التقليدية والبحث عن أسواق جديدة واعدة خاصة 
في السوق األسيوي، السوق اإلفريقي، سوق أمريكا الالتينية والسوق 

الرو�ضي، باإلضافة إلى سوق دول الخليج.

فيما يخص عقلنة الواردات، فقد تم اتخاذ العديد من اإلجراءات 
كما  الوطني.  املنتوج  حماية  بغية  والحمائية  التصحيحية  التجارية 
البوابة  تفعيل  من خالل  املساطر،  لتبسيط  إجراءات  عدة  اتخذت 

اإللكترونية للتجارة الخارجية.

هاذ ال�ضي كلو اعطانا واحد النتيجة اليوم اللي هي واقعية، أن عجز 
امليزان التجاري في ظرف سنتين تراجع ب 40 %، كنا في 2013: 131 
مليار درهم في العجز؛ أواخر 2015: بلغ العجز إلى 77 مليار درهم؛ نسبة 
التغط ية ارتفعت ما بين 2013 و 2015 من 70 % إلى 81 % وهذا أدى 
إلى الرفع من املخزون من العملة الصعبة في بالدنا، اللي ارتفعت من 
2013 إلى 2015 من أقل من 4 شهور إلى 7 شهور ونصف، وخالل هذا 

األسبوع فقد بلغت إلى 8 أشهر، وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب العدالة والتنمية.

لةم ئبخلةسيدخرضول8خزيد5:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

شكرا السيد الوزير على هاذ املعطيات واألرقام اللي عطيتوها لينا. 
اليوم االقتصاد الوطني السيد الوزير تيعرف واحد الوضعية مطمئنة 
ومشجعة، هاذ الوضعية انعكست بشكل إيجابي على تخفيض العجز 
التجاري، هاذ العجز ديال امليزان التجاري اللي مرده ألسباب معينة، هو 
أوال الظرفية الدولية التي أثرت بشكل إيجابي على التخفيض من الكلفة 
ديال الواردات، أيضا التنافسية ديال املغرب أمام األسواق الخارجية 
االنخفاض  الحال  بطبيعة  الطاقية  الكلفة  عندنا  آنفا؛  ذكرتو  واللي 
التجارية،  املبادالت  قوية على  املردودية  واحد  كان عندو  اللي  ديالها 
وأيضا عندنا انفتاح املغرب على األسواق الخارجية، وخصوصا آسيا 
وإفريقيا. والفاعل االقتصادي اليوم ينتظر الزيارة امللكية غدا من أجل 
استشراف »رواج« وتمكين للمقاولة الوطنية في أفق تحسين هاذ العجز 
التجاري. عندنا أيضا السيد الوزير هو االستقرار السيا�ضي اللي كتنعم به 
بالدنا واللي من شأنه عّزز واحد التدفق ديال االستثمارات األجنبية اللي 
بدات تتعرفها بالدنا، وأكيد أن هاذ ال�ضي سيكون له نتائج إيجابية على 
ميزان التجاري في 2016 واللي بدات البوادر ديالو رغم السنة الفالحية 
اللي هي اآلن تتعرف واحد الظروف ال بأس بها لكن االستقرار سيستمر.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة 
النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخحم 8خأبوخلةفتحخ:

شكرا على جوابكم، في الحقيقة لقد ملسنا من خالل جوابكم تطور 
يعني إيجابي لتراجع العجز امليزاني، وهذا إن دل على �ضيء فإنما يدل 
في  للحكومة،  الوطني لألحرار عند دخولهم  التجمع  يعني  على بصمة 

شخصكم السيد الوزير في هاذ امليدان.

فعال، هاذ التراجع اللي كيف قلتي باملاليير، اللي الحمد هلل ربحناه 
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يعني  لهاذوك  راجع  تنشوفوه  لنا  بالنسبة  احنا  ديالنا،  امليزانية  في 
الجوالت املكوكية اللي قمتو بها في أنحاء العالم، من خالل فتح أسواق 
جديدة، أيضا املواكبة ديالكم للمصدرين، لتطوير الصادرات، وهناك 
أيضا إشراك املهنيين اللي الحمد هلل هما دالو بها بمجموعة من هذاك 

اللقاءات اللي كنتو تتقومو بها.

اليوم الحمد هلل، بالفضل ديالكم السيد الوزير، حاولنا نوصلو ل 
81 % لتغطية الصادرات للواردات. ما بقى والو، بقات حوالي 19 %يعني 
تنحاولوا باش نطلبوا منكم باش تظافروا الجهود وتمشيو في هاذ املنحى 

باش الحمد هلل..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي ؟ نمر إلى سؤال 
حوالي تنمية التعاون التجاري للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمصطفىخلةعمر5خ:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

لقد أبرم املغرب مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر لتعزيز التعاون 
التجاري مع مجموعات من الشركاء. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير، 
ما هي التدابير واإلجراءات الحكومية املتخذة لتحقيق استفادة املغرب 

من هاته االتفاقيات ؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةصم علخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ عشو،خ محمدخ لةسيدخ
ب ةتج رةخ لملكلفخ لةرقمي،خ ولالقتص دخ ولالستثم رخ ولةتج رةخ

لا  رجيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

العالم،  على  االنفتاح  اختارت  الثمانينات  منذ  بالدنا  بالفعل، 
وهاذ االنفتاح االقتصادي بطبيعة أدى إلى التوقيع على مجموعة من 
اتفاقيات التبادل الحر، اليوم املغرب موقع مع 56 دولة، واحد السوق 

تيمثل أكثر من مليار مستهلك.

لألسف الشديد، يعني الفاعلين االقتصاديين املغاربة واملصدرين 
ما استفدوش من الفرص املتاحة في هاذ االتفاقيات، وخاصة يعني 
التفضيليات اللي جاية في هاذ االتفاقيات عكس الطرف اآلخر. ولهذا، 

هاذي سنتين واحنا كنقوموا بحمالت تحسيسية للفاعلين االقتصاديين 
واملصدرين، خاصة بالفوائد والفرص اللي معطية لنا في هاذ االتفاقيات. 
التفضيليات  من  االستفادة  أن  على  األخيرتين  السنتين  في  والحظنا 
اللي جات في هاذ االتفاقيات عرفت واحد املنحى تصاعدي، ونتمنى في 
القريب إن شاء هللا وفي املستقبل أن كل املصدرين يستافدوا ويلتاجئوا. 
والوزارة اآلن بصدد فتح بوابة إلكترونية باش نتكلموا على كل هاذ 

الفوائد التفضيلية وكذلك..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخمصطفىخلةعمر5:

شكرا السيد الوزير في الحقيقة على التوضيحات وعلى العناية اللي 
تتقوموا بها في هاذ امليدان. بعد إبرام االتفاقية السيد الوزير، ال بد أن 
نقف وقفة تأمل ملعرفة وتقييم االقتصاد املغربي لسنوات مرت، هل 
هناك -بكل صراحة وتركيز السيد الوزير- على تطوير املنتوج املغربي 
الدولية املزيد من تبسيط مساطر املوانئ، وإيجاد  ملواجهة املنافسة 
وكذا  املصدرين  يعانيه  وما  الوزير  السيد  للمصدرين  مريحة  حلول 

االستيراد من بعض املشاكل بصراحة في املوانئ؟

السيد الوزير، والتفكير في خطوط بحرية بيننا وبين الدول اإلفريقية 
لربح الوقت ولربح في الحقيقة املصدرات في الوقت ديالها املحدد إلى 
منها  يعاني  التي  املشاكل  الوزير،  السيد  املعنية.  النقط  إلى  إيصالها 

بعض...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. كاين �ضي تعقيب إضافي؟ 
عندك �ضي ما تضيف السيد الوزير بعض الثواني؟ بعض الثواني.

السيد محمد عبو، الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة 
واالستثمار واالقتصاد الرقمي، املكلف بالتجارة الخارجية:

أؤكد على أن الحكومة اليوم كتعالج هاذ املوضوع ديال اتفاقية 
التبادل بواحد املقاربة جديدة، اليوم ما كاينش اتفاقية اللي يمكن لها 
توقع في غياب دراسة الوقع على االقتصاد الوطني، وهاذ الدراسة تتم 
مشاركة كل الفاعلين االقتصاديين واملهنيين وكذلك املجتمع املدني، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير وشكرا على املساهمة ديالكم في هذه الجلسة. 
وننتقل إلى قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني، سؤال متعلق 
بوضعية أسرة املقاومة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.
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لةم ئبخلةسيدخمحمدخجم لخبوزيد5ختي لي:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحم 8خ هللاخ بسمخ
لمل لوق تخولملرسلي8،

قال تعالى في محكم كتابه:

 ))من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديال((

مدرسة  كانت  التحرير  وجيش  املقاومة  شريحة  أن  املعلوم  من 
للتحرر، مدرسة للوطنية، مدرسة لألخالق الفاضلة، والنموذج املثالي 

لإلخالص بالشعار الخالد:

لةلـــــــه-لةوطـــــــــن-لمللـــــــــــــك

هذه الفئة مع األسف، بعد مرور ما يناهز نصف القرن، ال زالت 
تعيش التهميش، تعيش الفقر، فاالمتيازات التي حصلت ليها هزيلة جدا.

وأذكر على سبيل الذكر ال الحصر، أن أناس يمكنني أن أذكرهم 
باألسماء، عندنا في تاونات وفي باقي املناطق باململكة السعيدة يتقاضون 

450 درهم مقابل عجز يتجاوز %40، فهذا ضحك على الذقون.

النقطة الثانية، أنه كان هناك واحد املنشور الذي يعطي امتياز ألبناء 
هذه الشريحة باالستفادة بحصص من التوظيفات، لقد ألغيت هذه 
االمتيازات. إضافة إلى كوننا نريد أن نربي أبناءنا وأبناء األجيال الصاعدة 
على عدم التنكر، على االعتراف بما قدمته األجيال السابقة من خدمات 
ومن تضحيات، فهذه الفئة ضحت بالغالي والنفيس، وسقت بدمائها 
ساحة النضال، يجب أن نكون نموذج لالعتراف بالجميل، إضافة أن 
هذه الفئة تعاني من عدة مشاكل. كاين املشكل األخير الذي يحث عليه 
الجميع، أن هناك فئة كبيرة من املقاومين وجيش التحرير، بوثائقهم 
القاطعة، لم يحصلوا على صفة مقاوم، ولهذا نطالب بإعادة فتح هذه 
اللجان من أجل البت في امللفات العالقة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ياهلل  املقاومة،  وجه  على  الوقت  ليك  زدت  النائب،  السيد  شكر 
تفضل السيد الوزير.

ب ةعالق تخمعخ لةسيدخعشدخلةعزيزخلةعم ر5،خلةوزيرخلملكلفخ
لةبرمل 8خولملجتمعخلملدني:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أوال أشكر السيد النائب املحترم على طرحه هذا السؤال، هو في 
الحقيقة نشاطر جميعا أهمية األسرة ديال املقاومة وجيش التحرير. 
قدمنا،  مهما  الجسام،  والتضحيات  النبيلة  القيم  الحقيقة،  وفي 
مهما قدمت األجيال، هذاك الواجب، من واجب الدولة اتجاه هؤالء 
االعتراف بجهدهم وبما قدموه، وهي أسر مجاهدة، والذين جاهدوا من 

أجل استقالل هذا الوطن.

بطبيعة الحال الحكومة، عبر الحكومات املتعاقبة على كل حال، 
ومن خالل املندوبية السامية لقدماء املقاومين، كمؤسسة تقوم بالعمل 
ديالها، في إطار برنامج اللي يتم االعتماد ديالو سنويا، في إطار قانون 
املالية، كيتم اعتمادات مالية باش يدعموا هاذ الجوانب، أوال الجوانب 
االجتماعية لهاته األسر، ديال األبناء ديالهم؛ كذلك من أجل الصيانة 
ديال الذاكرة هما الذاكرة ديالنا، الصيانة ديالها؛ كذلك تمثل القيم 

العليا الوطنية وكذلك ثقافة املواطنة.

باإلضافة إلى هذا الجانب اللي كتقوم به املندوبية، هناك هيئات 
تمثيلية ألسر املقاومة نفسها، اللي كيتم بطبيعة الحال بناء على الظهير 
الشريف ديال 1973 واللي كينظم هاذ الهيئة التمثيلية، سواء املجلس 
الوطني للمقاومة أو على مستوى اللجن اإلقليمية أو على مستوى اللجن 
املحلية، واللي كانت تشتغل بشكل مؤقت إلى أن تم اتخاذ القرار باش 
يتم االنتخاب ديالها. وابتداء من سنة 2006 تم بطبيعة الحال االنتخاب 
ديال هاذ الهيئات، واللي بعد ذلك ملا استكملت املدة ديالها االنتدابية 
بمعنى آخر، هناك  االنتخاب مرة أخرى.  إعادة  تم  3 سنوات،  ديال 

هيئات ومؤسسات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إضافي؟ سؤال حول  تعقيب  هناك  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
التشبيك بين الجمعيات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخآمملخلةعمرلنيخلإلدري�شي:

لةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، توصيات التقرير التركيب للحوار الوطني أكدت على 
تنمية شروط التشبيك بين الجمعيات، ملا لهذا األمر من أهمية وتحقيق 
الفعالية والنجاعة. فنسائلكم السيد الوزير، عن الجهود التي تبذلها 
الحكومة من أجل هذا الهدف وتحقيقه وعن الشروط التي توفرها من 

أجل تحقيق هذه الغاية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

ب ةعالق تخمعخ لةسيدخعشدخلةعزيزخلةعم ر5،خلةوزيرخلملكلفخ
لةبرمل 8خولملجتمعخلملدني:

النائبة املحترمة على طرح هذا املوضوع، واللي في  أشكر السيدة 
الحقيقة أعادت لنا التذكير بأهم املخرجات ديال الحوار الوطني حول 
املجتمع املدني، واللي كان من بين التوصيات ديالو هي االرتقاء بالعمل 

املدني نحو واحد املرحلة متطورة ديال التشبيك.

وهاذ العمل هذا، بطبيعة الحال بالنسبة إلينا، بعدما كمل الحوار 
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األساسية  اآللية  ولعل  آليات،  خالل  من  ديالو  التنزيل  تم  الوطني، 
يولي  باش  القانوني،  املدخل  أي  التشريعي  املدخل  إلينا هي  بالنسبة 
الشبكة عندها وضعية قانونية، باش يولي االئتالف عندو وضع قانوني، 
باش يولي التعاون، ألن مجاالت االشتغال متعددة وال يمكن لجمعية 

بمفردها أن تقوم بواحد األعمال اللي هي كبيرة جدا.

بطبيعة الحال كما أنه في الشق السيا�ضي تم الحديث على اتحادات 
أحزاب إلى آخره وتم تنظيمها، على املستوى التشريعي مشينا لجانب 
العمل  ديال  التشريعي، وهناك مشروع مدونة  الجانب  ديال إصالح 
الجمعوي، اللي بطبيعة الحال اآلن في مسطرة املصادقة، واللي ركزت 
على هذا الجانب وعّرفت الشبكات واالتحادات كأشكال اختيارية من 
أجل التكتل، من أجل التعاون والتنسيق بين مختلف أو مجموعة من 
جمعيات املجتمع املدني لتحقيق أهداف مشتركة ملدة محددة. كذلك، 
هاته االتحادات أو الشبكات كتولي عندها الصفة القانونية اللي من 

خاللها كتولي تخاطب الجهات وتعاقد معها وكتدير الشراكات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة أو السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةصمدخلإلدري�شي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

شكرا السيد الوزير، في الواقع الهدف من طرح السؤال هو تسليط 
الضوء على من جديد على بعض التوصيات الحوار الوطني حول املجتمع 
املدني. حقيقة، الهدف األسا�ضي هو أن تكون هناك وضعية قانونية 
للشبكات، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى املدخل التشريعي كما أشرتم 
السيد الوزير، لكن أظن بأنه روح الحوار أكدت على أن نعطي للشبكات 
وضعية خاصة، الشبكات ليست جمعيات كالجمعيات الصغيرة. لكن 
في انتظار املدخل التشريعي، أظن أنه بعض اإلشكاالت، وفق الروح اللي 
كانت سائدة في الحوار، يجب أن تحل. إلى حدود اليوم، غير معقول 
أن تعاني الشبكات تتكون من 50 جمعية حتى ل 100 حتى ألكثر من 
وصل اإليداع، هذا مخالف للقانون أوال ثم مخالف لروح الحوار. هناك 
تماطل كبير، هناك بعض األحيان ليس هناك إشراك لجمعيات ربما 
تضم أكبر عدد من الجمعيات في مدينة أو في جماعة وترفض الجهات 
املسؤولة والرسمية أن تتعامل مع هذه الشبكات. ولذلك، في انتظار أن 

يحل االشكال عبر املدخل التشريعي، البد من إعطاء وضعية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن 
به  الخاصة  املعطيات  ونقص  األجنبي  الدعم  حول  األخير  السؤال 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخعزيزةخلةقمدو�شي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، عرف الدعم األجنبي للجمعيات جدل كبير 
في األوساط الجمعوية، وهذا راجع للغموض الذي كيكتنفو في التنفيذ 
واالستفادة، وهذا ما أكدته يعني عروض عدد من الوزراء بلجنة مراقبة 

املالية العامة، وهاذ ال�ضي كيّقر بوجود نقص على مستوى املعطيات 

هاذ  إلزاحة  ستتخذونها  التي  التدابير  هي  فما  باملوضوع،  الخاصة 

الغموض عن الدعم األجنبي؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

ب ةعالق تخمعخ لةسيدخعشدخلةعزيزخلةعم ر5،خلةوزيرخلملكلفخ
لةبرمل 8خولملجتمعخلملدني:

أوال، الجمعيات باش تقوم بالدور ديالها ضروري البد أن يكون دعم 

على املستوى العمومي، دعم على مستوى القطاع الخاص، دعم أجنبي، 

لكن ينبغي على الجميع أن يحترم القانون. القانون كيلزم الجمعيات 

اللي كتلقى دعم من الخارج باش تصرح به داخل أجل 30 يوم كاملة من 

تاريخ التوصل ديالها، إال ما قامتش بهاذ ال�ضي يعرض الجمعية للحل.

بطبيعة الحال، الواقع يقول أشياء، اللي معطيات اللي ربما السيد 

األمين العام للحكومة قدمها كما أشرتم السيدة النائبة املحترمة في 

اللجنة. وبغيت نقولكم، أنه إلى غاية 30 نونبر 2015، عدد الجمعيات 

كاآلتي،  هي  مساعدات  بتلقيها  للحكومة  العامة  األمانة  اللي صرحت 

ونعطيكم العدد التصريحات واملبلغ اإلجمالي:

في 2006 مثال، عدد التصاريح كان 269؛ عدد الجمعيات اللي  .•

صرحت 88؛ املبلغ اإلجمالي 74 مليون ديال الدرهم.

إال مشينا مثال ل 2010: 86 جمعية اللي صرحت فقط؛ املبلغ  .•

اإلجمالي 146 مليون ديال الدرهم.

إال مشينا ل 2013: 149 جمعية اللي صرحت؛ حوالي 222  .•

مليون ديال الدرهم.

2014: 156 جمعية اللي قدمت التصريح، يعني صرحت بعدد  .•

التصريحات 768، بمبلغ إجمالي ديال حوالي 202 مليون ديال الدرهم.

وتجدر اإلشارة إلى أنه، من بين 405، جمعية وحيدة غير مكررة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد النواب.
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لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخبنخيعقوب:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةوزير،

صراحة وتفاعال مع جواب السيد الوزير، البد لي من أشكر الحكومة 
التشريعية  املؤسسة  فتحته  الذي  الورش  هذا  على  انفتاحها  على 
فيما يتعلق بمساءلة الحكومة عن الدعم األجنبي الذي تتلقاه بعض 

الجمعيات الوطنية.

وفي هاذ السياق، أستبق التقرير الذي ستتقدم به لجنة مراقبة 
املالية العمومية فيما يتعلق باملوضوع، وفي هاذ السياق البد لي من 

التأكيد على بعض األمور األساسية التي أعتبرها كخالصات أساسية:

باألرقام •  يتعلق  فيما  شديد  وتضارب  تضارب  هناك  أوال، 
واملعطيات املتعلقة بالدعم األجنبي؛

املسألة الثانية، غياب مساطر واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع • 
الدعم األجنبي؛

املسألة الثالثة، وفي إطار وفي سياق التعامل مع املساطر، ال • 
نعرف بالتحديد ما هي املعايير املعتمدة في تلقي هذا الدعم وفي 
صرفه، خصوصا أن هذا الدعم يمر عبر مكتب الصرف وتتلقاه 

جمعيات، وهذه الجمعيات مفترض فيها أن تؤطر املواطنين.

ومن هنا، يطرح التساؤل الكبير: عن أي نوع من التأطير وفي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ شكرا للسيد الوزير على 
املساهمة ديالكم في هاذ الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 

األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا.

الكلمة  الداخلي.  النظام  من   104 املادة  وفق  الكلمة  لتناول  نمر 
للمتحدث األول النائب املحترم سعيد باعزيز حول نظام »موعدي« عن 

الفريق االشتراكي.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخب عزيز:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدينخلةوزيرين،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

في إطار املادة 104 من النظام الداخلي، نريد إخبار املجلس ومن 
خالله الرأي العام الوطني، بما آلت إليه وضعية الخدمات الصحية في 
املستشفيات العمومية، من حيث أوال ضعف املردودية وتقلصها وكذا 
ضعف االستفادة ديال املواطنين واملواطنات من الخدمات الصحية، 
حيث أن هاذ نظام »موعدي« اللي جاء إلدارة املواعيد في املستشفيات، 

خلق واحد االرتباك في مختلف املستشفيات. ففي الوقيتة اللي كان 
عندنا مثال الطبيب ممكن أنه يفحص وال يأدي واحد الخدمة طبية 
لواحد العدد ال متناهي، حسب القدرات دياله، يقد يوصل حتى ل 
60 أو 70 مريض في اليوم، جاء نظام »موعدي« وحدد هاذ الحاالت في 
20 دقيقة لكل مريض، وبالتالي ما يمكنش يتجاوز 18 حالة في اليوم. 
فإال مشينا أن املواعيد ديال نظام »موعدي« على مستوى فاس-وجدة 
وصلوا لسنة 2017. وعلى مستوى إال مشينا غير إلقليم مثال اللي هو 
نائي أو إقليم مثال كإقليم جرسيف، كنلقاوا أن بعض التخصصات فيها 
املواعيد في شهر يوليوز وشتنبر، وبالتالي فهاذ نظام »موعدي« اللي كنا 
ممكن الطبيب يخدم لنا في 15 يوم حتى ل 480 حالة، أصبح في شهر 
ما يمكنش يتجاوز 144 حالة، وهذا كيحرم مجموعة من املواطنين 
واملواطنات من االستفادة من هاذ الخدمات، ناهيك على أن عندنا 
املواطن  خاص  اللي  بركين،  مزكيتام،  القصر،  راس  مثال  جماعات 
يديبالصا حتى للمستشفى وياخذ موعد، ألنه ما كاين ال أنترنيت ال والو، 

وبالتالي فهذا أكيد أنه..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

في إطار تقريب الخدمات الصحية من املواطنين، أعدت الوزارة 
برنامج خدماتي اللي فيه نظام »موعدي«، اللي فيه نظام »شكاية«، 
اللي فيه »تسمم«، »ألو اليقظة الوبائية« إلخ، وفي هاذ نظام »موعدي« 
هو أخذ املواعيد إما على الطريقة القديمة يعني الحضور الفعلي،، ويا 
إما عبر األنترنيت، وإما عبر التلفون، عالش درنا هاذ ال�ضي؟ درناه أوال: 
نحافظوا  باش  اإلداريين،  مع  املباشر  التواصل  تفادي  على  للحرص 
على الشفافية، على املصداقية، ونحيدوا علينا هذاك أشكال االبتزاز. 
ثانيا: باش نربحو الوقت. ثالثا: باش يكون تنظيم أحسن من الخدمات 
الصحية داخل املستشفى وتجويدها، هاذ ال�ضي اللي كان، خاصة في ما 
يخص أخذ املواعيد عبر األنترنيت وال عبر الهاتف، أما الناس اللي ما 

بغاوش راه ذاك ال�ضي القديم باقي.

فأنا تنتعجب السيد النائب، تتدوي لي على كل مريض عنده 20 
دقيقة مع الطبيب، نظام »موعدي« ال يهم الطبيب. مناين تتعيط وال 
 rendez اللي تدوي معاه باش يعطيك الطبيب  األنترنيت، راه ما�ضي 
vous وإال راه ما نبقاوش نخدموا، فهادوا موظفين يعني كّوناهم، أعوان 
اللي مكلفين بهاذ ال�ضي، هو غير تتكتب ليه تيشوف شحال عند الطبيب 
وتيزيد سميتك. بالعكس، هذا غادي. وهاذ ال�ضي عالش خذات، للتذكير 
فقط، فنظام »موعدي« ديال املغرب خدمة »موعدي« لوزارة الصحة 
فازت بجائزة أفضل خدمة رقمية حكومية على املستوى العربي سنة 
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قنا في كل �ضي، كاين 
ّ
2016، هذه غير في البداية. هذا ال يعني أنه توف

اختالالت، كاين نقائص، قلت لك هاذ املوظفين ياهلل كوناهم، واليني 

نحرص كل الحرص، كاين اجتماع، كاين لجنة اللي تتبع كل جهة باش 

نشوفوا االختالالت ونصّححوها، راه غير ما نمشيوش غالطين، هذا ملي 

تيدوي لألنترنيت وملي تيكتب، راه ما�ضي الطبيب اللي تيجاوبو، ال عالقة 

له مع..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املحترمة  النائبة  الثانية  للمتحدثة  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 

صباح بوشام حول انقطاع اللقاحات الضرورية للبروتوكوالت املبرمجة 

إذن شكرا  النائبة؟  غير موجودة  والتنمية،  العدالة  فريق  سلفا عن 

للسيد الوزير على املساهمة ديالكم، ونطلبوا من الرئيس، كاينة جلسة 

تشريعية بعد قليل.
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محضرخلاجلسلخلةرلبعلخعشرةخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريــــخ: الثالثاء 03 شعبان 1437ه )10 مايو 2016م(.

لةرئ ســـل: السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: سبع ساعات وعشرة دقائق ابتداء من الساعة الرابعة 
بعد الزوال والدقيقة التاسعة عشر.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  لألعم ل:  جدولخ
التالية:

املسرح  تنظيم  بإعادة  يق�ضي   51.15 رقم  قانون  مشروع  .-
الوطني محمد الخامس في قراءة ثانية له؛

الفصول  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   73.15 رقم  قانون  مشروع  .-
267.5 و299.1 و431.5 و179 من مجموعة القانون الجنائي؛

االستشفائية  باملراكز  يتعلق   70.13 رقم  قانون  مشروع  .-
الجامعية في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة  .-
املالية 2013؛

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

مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني في  .-
قراءة ثانية له.

لةسيدخمحمدخيتيم،خرئيسخلاجلسل:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8.

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

ما كا ينش حتى وزير هنا.. اعطاوهم خمسة دقائق، عشرة.. طيب 
نرفع الجلسة في انتظار انتهاء االستراحة.. طيب، ال راه الناقوس خدام، 
أنا ما فخباريش بأن ترفعت الجلسة عشرة دقائق، طيب..صافي رفعنا 
الجلسة لالستراحة حتى يجيو الوزراء.. أنا ما فخباريش رفعتوا الجلسة 

10 دقايق..

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيم،خ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خوعلىخآةهخوصحشه.

لةسيدل8خلةوزيرل8خلملحترم 8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يخصص مجلس النواب جلستين تشريعيتين، األولى ستخصص 

للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين وجدول أعمالها كما يلي:

املسرح  تنظيم  بإعادة  يق�ضي   51.15 رقم  قانون  مشروع  .-
الوطني محمد الخامس في قراءة ثانية له؛

الفصول  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   73.15 رقم  قانون  مشروع  .-
267.5 و299.1 و431.5 و179 من مجموعة القانون الجنائي؛

االستشفائية  باملراكز  يتعلق   70.13 رقم  قانون  مشروع  .-
الجامعية في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة  .-
املالية 2013؛

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

مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني في  .-
قراءة ثانية له.

أما الجلسة الثانية فستخصص للدراسة والتصويت على مقترح 
لالستعمال  املخصصة  املحالت  أو  العقارات  بكراء  املتعلق  القانون 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي في قراء ثانية له.

على بركة هللا نبدأ بالجلسة التشريعية األولى، مشروع قانون رقم 
51.15 يق�ضي بإعادة تنظيم املسرح الوطني محمد الخامس في قراءة 
ثانية له، الكلمة للسيد الوزير املحترم لتقديم مشروع القانون في قراءة 

ثانية له.

لةبرمل 8خ معخ لةعالق تخ وزيرخ لةعم ر5خ لةعزيزخ عشدخ لةسيدخ
ولملجتمعخلملدني،خني بلخعنخلةسيدخوزيرخلةثق فل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدخلةوزير،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

أتشرف بتقديم مشروع قانون رقم 51.15 يق�ضي بإعادة تنظيم 
املسرح الوطني محمد الخامس نيابة عن السيد وزير الثقافة. فكما 
ال يخفى عليكم فاملسرح الوطني أحدث سنة 1962، وأصبح مؤسسة 
عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي بمقت�ضى الظهير 
بالقيام  إليه  وعهد   ،1973 فبراير   22 بتاريخ  قانون  بمثابة  الشريف 
البحث  وتشجيع  املسرح  ازدهار  على  تساعد  التي  األعمال  بمختلف 

واإلبداع واملساهمة في التكوين التقني والفني.

ومنذ ذلك التاريخ طرأت عدة متغيرات ومستجدات إن على مستوى 
املهام املعهودة إلى املسرح الوطني محمد الخامس، أو على مستوى تسيير 
وإدارة املؤسسات العمومية عموما وتنظيمها وكذلك تدبيرها املالي، كما 
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حدثت عدة متغيرات في الحقل الثقافي والفني حيث أصبح املغرب يتوفر 
على شبكة للفضاءات املسرحية تضم ما يناهز 125 قاعة للعرض، مما 
جعل املسرح الوطني محمد الخامس قاطرة لهذه الشبكة ومؤسسة 

مرجعية.

الثقافي والفني وخصوصا  كذلك في التحوالت التي عرفها املشهد 
ما وصلت إليه الصناعات الثقافية واإلبداعية جعل املؤسسة تنفتح 
وفنون  موسيقى  من  العرض  فنون  مختلف  على  املسرح  جانب  إلى 
كوريغرافية وفنون تشكيلية وبصرية، كذلك تسيير وإدارة املؤسسات 

العمومية عرفت تدبيرها املالي عدة متغيرات.

قانون  مشروع  إعداد  لزاما  كان  التحوالت،  هذه  من  وانطالقا 
جديد يق�ضي بإعادة تنظيم املسرح الوطني محمد الخامس ويتما�ضى 
مع املقتضيات الدستورية الجديدة التي تولي أهمية خاصة للثقافة 
املغربية بكل تلويناتها ويواكب التحوالت التي تعرفها املهن الفنية ببالدنا 
وينخرط في التصور الحديث »الرباط مدينة األنوار عاصمة الثقافة 
املغربية« الذي يرعاه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

سنة 2014.

إلى املسرح  املوكولة  املهام  في تطوير  املتغيرات  وقد ساهمت هذه 
الوطني محمد الخامس، وبالتالي إعداد مشروع القانون املعروض على 

أنظاركم والذي أكتفي بتذكير أهم القضايا الواردة به:

-أوال تكريس الدور الوطني للمسرح الوطني محمد الخامس، ليصبح 
مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني لشبكة املسارح التي تساهم في 

تطوير إدارتها وتعزيز قدراتها التقنية والفنية؛

مسرح  من  العرض  فنون  مختلف  على  املؤسسة  انفتاح  -ثانيا 
وموسيقى وفنون كوريغرافية ومساهمتها في تطوير هذه الفنون؛

-ثالثا تحويل املؤسسة من قاعة الستقبال العروض إلى دور الداعي 

والبحث  والترويج  الفني  اإلنتاج  في  والفني ومساهمتها  الثقافي  للفعل 

والتكوين ودعم املبدعين والفنانين؛

والتجهيزات  ولآلليات  املسرح  لفضاء  املستمر  التحديث  -رابعا 

التقنية الستقبال أهم وأبرز العروض الفنية وطنيا وعامليا؛

صالحياته  وتوسيع  اإلداري  املجلس  مكونات  ضبط  -خامسا 

)تحديد  املؤسسة  عمل  بمجاالت  مرتبطة  لجعلها  واختصاصاته 

التوجهات العامة، حصر امليزانية، حصر الحسابات السنوية، اقتراح 

والنظام  التنظيمي  املخطط  وضع  الخدمات،  التعريفات  وتحديد 

األسا�ضي(؛

-سادسا تحسين الحكامة على مستوى التدبير اإلداري واملالي وعلى 

مستوى املوارد البشرية؛

-سابعا وأخيرا العمل على توثيق »الريبيرتوار« املسرحي املغربي بكل 

اتجاهاته ووضعه رهن إشارة الباحثين واملهتمين.

خالل  من  املشروع  هذا  نص  في  الواردة  املقترحات  أهم  وترتكز 

مقتضيات تضمنت 4 أبواب:

الباب األول: يتضمن مقتضيات تتعلق بالتسمية والصفة القانونية 

للمسرح الوطني محمد الخامس وتحديد املهام املوكولة إليه؛

الباب الثاني: يحدد تشكيل مجلس اإلدارة للمؤسسة والتنصيص 

على صالحيات مجلس اإلدارة وكيفية عقد اجتماعاته وكذا السلط 

والصالحيات املخولة له وكذلك ملدير املسرح؛

الباب الثالث: يدقق في ميزانية املسرح ونفقاته؛

الباب الرابع: خصص لألحكام الختامية.

النواب املحترمين، أهم  الرئيس، السيدات والسادة  تلكم السيد 

املقتضيات الواردة في هذا املشروع في إطار القراءة الثانية. وباملناسبة 

أشكر السيدات والسادة أعضاء اللجنة على تفاعلهم اإليجابي وعلى 

تصويته باإلجماع على هاذ املشروع، السالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التقرير وزع، نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 51.15 يق�ضي بإعادة 

تنظيم املسرح الوطني محمد الخامس في قراءة ثانية له.

واآلن ننتقل إلى مشروع قانون رقم 73.15 يق�ضي بتغيير وتتميم 

الفصول 267.5 و299.1 و431.5 و179 من مجموعة القانون الجنائي، 

الكلمة للسيد الوزير املحترم لتقديم مشروع القانون السيد الوزير، 

تفضل.
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لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخلملحترم،

لةسيدلتخلةم ئش تخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

أقف بين أيديكم اليوم في مناقشة وعرض.. في عرض مشروع قانون 
رقم 73.15 الذي يق�ضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون 
الجنائي. يمثل هذا املشروع أحد اإلصالحات األساسية التي جاءت بها 
الحكومة في إطار إصالح املنظومة القانونية املرتبطة بمجال النشر، 
ألنه لم يكن ممكنا أن نقتصر ونكتفي بإصالح مدونة الصحافة والنشر 
دون أن يمتد ذلك اإلصالح إلى أحكام القانون الجنائي، ولهذا السبب 
فإن وزير االتصال هو الذي قدم هذا املشروع أمام اللجنة ويقدمه بين 

أيديكم اليوم، ألن األمر يهم مجال النشر.

العقوبات  إلغاء  إلى  الحكومة  اتجهت  لقد  اإلصالح؟  هذا  هو  ما 
السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، وفي نفس الوقت فإن 
هنالك أحكام في القانون الجنائي تتضمن عقوبات مشددة لها عالقة 

بالصحافة والنشر ولهذا اتجهنا إلى العمل وفق أربع توجهات:

-أوال تضييق نطاق تدخل القا�ضي في هذه القضايا، عوض أنه في 
السابق كان مجال تدخل القا�ضي واسع مثال املس بالوحدة الترابية أو 
املس بالدين اإلسالمي، أصبحنا اليوم إزاء الفعل املرتبط بالحق العام 
واملتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية، أو املتعلق باإلساءة للدين 
اإلسالمي وهي الثوابت الدستورية املنصوص عليها في الدستور الجديد 
وبالتالي يمثل هذا املشروع أحد األحكام التي تعمل على صيانة ثوابت 

األمة؛

-ثانيا أن العقوبة الحبسية التي كانت في السابق عقوبة إلزامية 
أصبحت اختيارية، حيث أضيفت كلمة »أو بإحدى هاتين العقوبتين« 
وهي الصيغة التي كانت معتمدة في قانون الصحافة والنشر في 1958 في 
عهد حكومة ال�ضي بالفريج هللا يرحمو، الذي كان يجعل القا�ضي يختار 
إما العقوبة الحبسية أو الغرامة. التعديالت التي جاءت من بعد كانت 
تجعل العقوبة الحبسية عقوبة إجبارية أحادية، اليوم مع هذا اإلصالح 
تم جعل العقوبة الحبسية اختيارية وهذا جزء من العملية اإلصالحية؛

-ثالثا أن العقوبة تم تقليصها، عوض في السابق كانت العقوبة 
الحبسية تبتدئ من ثالث سنوات كحد أدنى، اليوم الحد األدنى هو 

سنتين أو سنة بحسب الحاالت؛

العقوبة  جعل  القا�ضي،  تدخل  نطاق  تضييق  إذن  رابعا  -ثم 
أسا�ضي  هو  واللي  الهام  املقت�ضى  ورابعا  العقوبة  تقليص  اختيارية، 
القانون  في  فيها فراغ تشريعي  كان  اللي  الجرائم  بأن بعض  واملتعلق 
الجنائي الحالي وكانت تختلط بالعمل الصحفي عندما تمت مراجعتها 

املوجود على مستوى  الفراغ  كان البد من ملء  الصحافة  قانون  في 
القانون الجنائي، وهذا ما يتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين 
األشخاص الفصل 431.5 اللي هو فصل جديد والفصل 299.1 واللي 
هو أيضا فصل جديد واملتعلق بالتحريض على الجرائم. وهاذ العملية 
أي ملء الفراغ التشريعي ألنه لم يكن من املعقول أن الشخص الذي 
يمارس التحريض على الجريمة تكون له عقوبة أقل من العقوبة ديال 
الجريمة املرتكبة أو التحريض على التمييز، يكون هناك ممارسة التمييز 
بين األشخاص وبشكل غير علني أن تكون له عقوبة أكبر من عقوبة 
ممارسة التمييز بطريقة علنية. من هنا جرى التوجه إلى ملء الفراغ 
التشريعي املرتبط بالتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح أو بما فيها 
التحريض على ارتكاب الجرائم أو التحريض على التمييز والكراهية بين 

األشخاص.

إذن القانون يشكل كما قلت هاذ املشروع خطوة طموحة إلصالح 
القانون الجنائي ضمن مسار انطلق منذ سنوات ويواكب عملية اإلصالح 
التي تمت على مستوى قانون الصحافة والنشر، وهنا ال بد من اإلشارة 

إلى ثالث نقط:

العقوبات  لقانون  ترحيل  عن  يتحدث  البعض  أن  هو  -األولى 
الحبسية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، وهذا أمر غير صحيح 
ألن العقوبات الحبسية في قانون الصحافة تم تعويضها بعقوبات مالية 
والقانون الجنائي صريح أنه ال يطبق القانون الجنائي فيما ورد فيه نص 

صريح في القوانين الخاصة؛

-املسألة الثانية هو أن هذا القانون يدخل الصحافة ألول مرة إلى 
القانون الجنائي وهذا أيضا غير صحيح، من جهة أنه هنالك قوانين 
سابقة كالقانون الخاص بإهانة العلم وغيرها أو القانون الحالي الذي 
شرط  عن  يتحدث  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  عن  الحديث  عوض 

العلنية باعتباره شرطا مؤسسا؛

-أعتقد ثم النقطة الثالثة وهي أن هاذ القانون يأتي في سياق كما 
قلت ترجمة أحكام الدستور، وثانيا في إطار االلتزام باالتفاقيات الدولية 
التي صادقت عليها بالدنا كالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 
الذي ينص الفصل 19 منه على الحق ديال القانون في وضع قيود على 
الحريات عندما يتعلق األمر باألمن العام وغيرها من الثوابت أو االتفاقية 
األوروبية لحقوق اإلنسان التي تنص على أن سالمة األرا�ضي يمكن إقرار 

عقوبات خاصة بها، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد... بالنسبة للتقرير ديال لجنة 
العدل والتشريع وزع التقرير. وننتقل اآلن إلى املناقشة، وأعطي الكلمة 
للسيد النائب املحترم ال�ضي محمد أمكراز عن فريق العدالة والتنمية 

في 7 دقائق.
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لةم ئبخلةسيدخمحمدخأمكرلز:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

املتعلق   73.15 القانون رقم  اليوم بصدد مناقشة مشروع  نحن 
بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، املتعلقة أساسا 
وللثوابت والتحريض  للمقدسات  بتجريم ألول مرة اإلساءة  باإلساءة 
على الجنح والجنايات، ثم أيضا التحريض على التمييز والكراهية وأخيرا 
تعديل الفصل 179 من القانون الجنائي املتعلق بالقذف أو السب أو 

املس بالحياة الخاصة للملك أو ولي العهد أو أحد أفراد األسرة املالكة.

سياق مناقشة هذا القانون أيها السادة والسيدات، يأتي في سياق 
الثورة التشريعية التي عرفها هاذ املجال، يأتي في سياق القانون مشروع 
القانون 89.13 املتعلق بالنظام األسا�ضي للصحافيين املهنيين، يأتي في 
سياق مشروع القانون 88.13 املتعلق بالصحافة والنشر، يأتي في سياق 
مشروع القانون 90.13 املتعلق بإحداث املجلس الوطني للصحافة في 
سياق هذه الثروة التشريعية التي عرفها هذا املجال ألول مرة في بالدنا 
يعرف مجال االتصال مجال الصحافة والنشر هذه الثورة التشريعية 
بهذه الكيفية، ويأتي في إطار الضمانات الكبرى والقوية التي جاءت في 
هذه القوانين من أجل الرقي باملمارسة الصحافية في بالدنا إلى صحافة 
تلعب دورا أساسيا في البناء الديمقراطي املفتوحة أوراشه اليوم في 
بالدنا كسلطة رابعة تراقب باقي السلط وتراقب باقي األدوار األساسية 

املنوطة بها.

لكن سؤال الكبير املطروح اليوم، هو عن أي صحافة نتحدث عندما 
نتحدث عن ضرورة توفير الضمانات لهذه الصحافة؟ هل نتحدث عن 
صحافة تستغل موقعها وتستغل اإلمكانات القانونية والتقنية املتاحة 
لها من أجل املس بحرية األشخاص، من أجل التشهير باألشخاص، من 
أجل اإلساءة إلى املواطنين؟ طبعا ال ولكن عندما يتعلق األمر بصحافة 
قواعد  وفق  عليها،  املتعارف  املوضوعة  القواعد  وفق  مهنتها  تمارس 
الشرف التي تمارس املهنة وفقها فإن صوتنا يكون دائما مرتفعا من أجل 

توفير مزيد من الضمانات لهذا املجال.

أيها السيدات والسادة،

بين  للتمييز  فيه  ينظم فضاء عاما ال مجال  الجنائي  القانون  إن 
املواطنين، ال يمكن أن نضع قانونا جنائيا يميز بين املواطنين ويضع 
خاص  جنائي  قانون  عن  نتحدث  أن  يمكن  ال  للمواطنين،  مراتب 
بالصحافة وعن قانون جنائي خاص باملحامين وباقي املهن املمارسة في 
املجتمع، إنما القانون الجنائي يجرم أفعاال تأتى داخل املجتمع بغض 
النظر عن ما أتاها ولهذا فقد سمعنا في لحظات سابقة عندما كان 

الصحافيون يطالبون، وهذا مطلب تاريخي للصحافيين بإزالة العقوبات 
السالبة للحرية في قانون الصحافة والحمد هلل تم التجاوب معه خالل 
هذه املرحلة، كنا نسمع دائما على أن الصحافي يجب توفير الضمانات 
والحماية له عندما يمارس مهامه كصحفي، ولكن عندما يقوم بارتكاب 

فعل جرمي فإنه يقع تحت طائلة القانون الجنائي كباقي املواطنين.

وبالتالي أنا أظن أن هذا عين الصواب وهو كالم الجسم املنهي في 
لحظة سابقة عندما كان السقف يتعلق آنذاك باملطالبة بقانون خال 
من العقوبات السالبة للحرية، ولكن اليوم عندما أتى قانون خال من 
العقوبات السالبة للحرية، وباملناسبة يتعلق بجرائم القذف وجرائم 
الصحفي  بعالم  لصيقا  ارتباطا  املرتبطة  الجرائم  من  وغيرها  السب 
واملعاقب عليه في ذلك القانون بعقوبات مالية، نأتي اليوم ونتحدث 
وسمعنا بعض النقاش املواكب ملناقشة هذا القانون في اللجنة، سمعنا 
عن تهريب العقوبات إلى القانون الجنائي، أنا أقول على أن عين الصواب 
هو أن املواطن هو أن الصحفي قبل أن يكون صحفيا هو مواطن عندما 
يرتكب فعال جرميا يقع تحت طائلة القانون الجنائي، بل إن أنا أقول 
أن الوسائل املتاحة للصحفي من الالزم أن تجعل العقوبة على الفعل 
يرتكبها  عندما  املقابل  في  أشد  الوسائل  بتلك  يرتكبه  الذي  الجرمي 

املواطن العادي باآلليات واملمارسات بالوسائل البسيطة املتاحة له.

وسمعنا أيضا عند مناقشة هذا القانون في اللجنة نقاشا مواكبا 
ويتحدث عن التراجعات، أنا أقول أنه للحديث عن التراجعات ال بد من 
الحديث عن مرجع، تراجعات مقارنة مع ماذا؟ أكيد أننا سنتحدث عن 
التراجعات مقارنة مع الوضع القائم مع الوضع الحالي، الوضع الحالي أو 
ال السابق فيه الفصل 129 من القانون الجنائي وفيه الفصل 130 من 
القانون الجنائي اللي كيهضرو.. الفصل 129 كيهضر على الصور ديال 
املشاركة وتيجيب أساسا منها التحريض على ارتكاب الجرائم هو شكل 
من أشكال ديال املشاركة، وتيجي الفصل 130 من القانون الجنائي 
كيهضر على أن املشارك يعاقب بعقوبة الفاعل األصلي واملشارك في 
الفصل 130 من القانون الجنائي عندهم نفس العقوبة. اليوم كنجيو 
وكنلقاو أن التعديل اللي جاء في الفصل 299 مكرر مرة واحدة يتحدث 
يستثني التحريض عن الجنايات وعن الجنح املرتكبة من قبل الصحفي 
يستثنيه من مقتضيات املادة في الفصل 129 و130 من القانون الجنائي 
ويحدد العقوبة بدقة ويتحدث عن ثالثة أشهر ويتحدث عن الغرامة أو 

إحدى هاتين العقوبتين.

أنا أظن أن هذا ليس تقدم ولكن هو ثورة كبيرة في الوقت الذي 
كان يمكن أن يعاقب فيه الصحفي بعقوبة جنائية عندما يحرض على 
الجناية، اليوم بمقت�ضى هذا النص سيعاقب عقوبة هي عقوبة جنحية 
ضبطية وليست حتى عقوبة جنحية تعذيبية، وبالتالي أنا أظن أن هذا 

تقدم وليس تراجع.

أيضا في املرحلة السابقة أو في الوضعية الحالية أي سأسوق أيضا 
 2.12.2005 2005 مقت�ضى الظهير ديال  التعديالت املقدمة في سنة 
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مقت�ضى القانون 17.05 املقدم على القانون الجنائي اللي كتعلق بزجر 
وإهانة علم اململكة، أيها السادة هذه النصوص تتحدث تعاقب عن فعل 
إهانة علم اململكة ورموزها من 3 شهر إلى 3 سنوات وغرامة من 3 شهور 
إلى 3 سنين وغرامة من 10 آالف درهم إلى 100 ألف درهم إضافة -وهذا 
هو الخطير- إضافة إلى إمكانية حرمانه من الحقوق املدنية والسياسية 
والعائلية املنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، وبالتالي 
باإلضافة إلى هذا الفصل 267 من نفس التعديل ديال 2005، الفصل.. 
ولكل هذه اإليجابيات التي تحدثت عنها قررنا في فريق العدالة والتنمية 

أن نصوت باإليجاب على هذا القانون وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب  للسيد  شكرا  تكمل..  حاول  الوقت  انتهى  النائب  السيد 
املحترم، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية فليتفضل أحد 

اإلخوان، تفضل السيد النائب السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخنورخلةدينخمضي 8خرئيسخلةفريقخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتع دةيلخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، عفوا في انتظار التحاق األخ عبد هللا املتدخل باسم 
الفريق أرجو تقديم إحدى الفرق الراغبة في التدخل وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

طيب جيد ما كاين مشكل، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار 
كاينش، طيب  ما  األحرار..  فريق  النواب من  السادة  أحد  فليتفضل 
الكلمة ألحد السادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة.. تفضل السيد 
النائب واخا عندي النائبة املحترمة ولكن ما كاين باس تفضل، النائب 
املحترم ال�ضي محمد الحجوجي ياك؟ تفضل، وقع تعديل في الطلب، 
وهكذا يكون التكامل ما بين السيدات النائبات والسادة النواب، تفضل 

السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

موالن خ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيم،خ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
رسولخهللاخوعلىخآةهخوصحشه.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يشرفني أن أتدخل اليوم باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
مناقشة مشروع قانون رقم 73.15 يق�ضي بتغيير وتتميم بعض أحكام 
مجموعة القانون الجنائي املتعلقة بالجزاءات والعقوبات الناجمة عن 

انتهاك القوانين الجاري بها العمل في مجال الصحافة والنشر.

األصالة  فريق  في  بأننا  املداخلة،  هذه  مستهل  في  نذكر  أن  نود 
حماية  إلى  تهدف  تشريعية  مبادرة  أية  تثمين  على  دأبنا  واملعاصرة 
وتحصين الحريات واملؤسسات من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون، 
لكننا اليوم أمام مشروع قانون يهدف إلى إعادة النظر في مواد خاصة 
منها ما سيغير ومنها سيتمم األمر الذي يجعلنا في تماس مع تشريعات 
أخرى خاصة ظهير الحريات العامة، وهو ال�ضيء الذي يمكن أن يكون له 
تأثير واضح على مدى تقدم وتطور مستويات حريات التعبير والصحافة 
واإلعالم وتعددية الرأي السيا�ضي والفكري والتنوع الثقافي واالجتماعي 
ببلدنا، وهو كذلك تعديل يرتبط في الحقيقة بتغيير جوهري ملشروع 
القانون املتعلق بالصحافة والنشر الذي هو قيد الدرس بلجنة التعليم 

والثقافة واالتصال.

الصحافة  قانون  إخراج  بصدد  أنها  تؤكد  عندما  الحكومة  إن 
خال من العقوبة السالبة للحرية، وترحل هاته العقوبات إلى القانون 
الجنائي، فهي في واقع األمر لم تقدم بحل املشكل الذي ال زال قائما 
قامت  وإنما  املهنية،  والنقابات  امليدان  في  األساسيين  الفاعلين  مع 
نسائلكم  بالضبط  السياق  وفي هذا  التشريع  التحايل على  بنوع من 
عن هاته الرؤية التجزيئية للقوانين، ألنه في الوقت الذي كان فيه من 
تم اإلتيان  الجنائي  للقانون  املفروض أن تكون ثمة مراجعة شاملة 
بهاته التعديالت الجزئية التي تشكل في الحقيقة انتكاسة تقنية ملراجعة 

ومعالجة اإلشكاالت القانونية املطروحة.

إننا اليوم أمام مشروع قانون يهم تعديالت تكت�ضي خطورة بالغة، 
من حيث أنها تسرع اعتماد القضاء املغربي القضاء الجنائي في قضايا 
للقا�ضي  الشرعية  رسمي  بشكل  يمنح  وبالتالي  والنشر،  الصحافة 
باللجوء إلى القانون الجنائي، فبعد أن كان األمر يتعلق باجتهاد قضائي 
محل نقاش ومداولة وتباين آراء الفاعلين واملهنيين، أضحى اليوم إعماال 
للقوانين في قضايا محددة وبالتالي فهو يضيق الخناق على االجتهادات 

القضائية.

املبذول على  املجهود  بالرغم من بعض  أنه  إلى  ننبه  لذلك،  تبعا 
مستوى تطوير التشريع، فإنما تلجأ إليه الحكومة للتغطية على األوضاع 
ال  املغاربة،  والناشرين  الصحفيين  في صفوف  التفاؤل  على  الباعثة 
يمكن بأي من حال من األحوال أن تنسينا التقارير الدولية الصادرة 
عن جهات ال يمكن الطعن بصورة مطلقة في مصداقيتها ونزاهتها من 
قبيل »أمنيستي« و«مراسلون بال حدود« التي أكدت باإلجماع على تراجع 
صارخ لحرية الصحافة واإلعالم باملغرب، كجزء من منظومة حقوق 
اإلنسان ومرجعيتها الكونية وبالتالي فهي تبوئ املغرب مراتب متأخرة في 

سلم التصنيف العالمي.

بناء عليه، وبعدما تقدمنا في فريق األصالة واملعاصرة بتعديالت 
جوهرية على هذا املشروع، وبالتالي لم تلق تفاعال إيجابيا واضحا من 
التي ال تغير شيئا  التعديالت الشكلية  لدن الحكومة باستثناء بعض 
في جوهر وعمق املشروع، فإننا نجد أنفسنا مضطرين اليوم برفض 
مشروع هذا القانون ومعارضته وشكرا لكم السيد الرئيس والسادة 

األعضاء.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
عائشة لخماس عن الفريق االشتراكي.

لةم ئشلخلةسيدةخع ئشلخا م س:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةوزيرةخلملحترمل،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخلةم ئش تخلملحترم ت،

لةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يشرفني أن أتقدم باسم الفريق االشتراكي برأيه فيما يتعلق بمشروع 
القانون رقم 73.15 الذي يق�ضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة 

القانون الجنائي.

السيد الوزير صاحب هذا املشروع، وكما سبق أن بينا عند املناقشة 
في لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، فبالفعل هذا القانون أو 
هاذ مشروع قانون قد رحل فعال من القانون املتعلق بالصحافة والنشر 
لكي ندعي ولكي نقول بأننا فعال قد أصدرنا قانونا للصحافة والنشر خال 
من أي عقوبة حبسية، وأتينا به لقانون جنائي ال زال محط نقاش، هذا 
القانون الجنائي الذي كل مرة تأتينا الحكومة بواسطة أحد وزرائها إلثارة 
قضية من القضايا وإضافتها لهذا القانون الذي ال زلنا لم نر هل سيخرج 
للمناقشة في الوقت الذي كان يدعى بأنه بصدد إعداد قانون جنائي 
تتم مراجعته مراجعة شاملة؟ بدأنا نر ونحن في نهاية الوالية التشريعية 
مجموعة من مقترحات أو من مشاريع تعديالت تهم جزءا من أجزائه 
فتعرض علينا قانون أو مشروع قانون ديال محاربة اإلرهاب، تعرض 
علينا اآلن هاذ املشروع، تعرض علينا أيضا قانون يتعلق باالتجار في 

البشر بتجريم االتجار في البشر.

أيضا  فأنتم  حاضر،  غير  املعني  الوزير  أن  ولو  نسائلكم  فنحن 
سيأتينا  هل  نسائلكم  البعض،  بعضكم  مع  متضامنين  الحكومة  في 
قانون جنائي كامل وشامل يتضمن فلسفة جديدة غير الفلسفة التي 
اعتمدت في إصداره منذ ما يزيد عن 40 سنة؟ أم أنه سيتم ترقيعه 
كل مرة بمقتضيات متعلقة بقضية جزئية من القضايا كالقضية التي 
أمامنا التي في نظري تم تهريبها من القانون املتعلق بالصحافة والنشر إلى 
القانون الجنائي، لنرسم ما سبق وكانت االجتهادات القضائية متضاربة 
حوله باعتبار اآلن أن القضاء سيكون يده مطلوقة في حق الصحفيين 
والصحافيات لكي يعاقب من يعاقب، نحن نعرف أن هناك صعوبة في 
تكييف الوقائع ومعرفة هل هي فعال تشكل جرما من الجرائم املنصوص 
عليها في هذا النص وفي بقية نصوص القانونية الجنائي، كاين هناك 
الجنائي فيه  القانون  الجنائي يحدد  القانون  اللي  الوقت  في  صعوبة 

وفي  التجريم  مجال  في  تأويالت  هناك  تكون  أن  يمكن  ال  التحديد 
مجال العقاب، في الوقت اللي كنلقاو في هاذ القانون هناك صعوبة في 

التأويالت؛

الجري  وملاذا هذا  السرعة؟  ملاذا كل هذه  أقول  الثانية،  املسألة 
يمس  أحد  ال  بخير،  املغرب  أن  نعرف  ونحن  القانون؟  هذا  إلصدار 
تبارك هللا  املسيرات  في  املغربية شفناها  الرايات  األمة،  بثوابت هذه 
في املغرب سواء في الرباط أو في العيون، أيضا ال أحد يمس في الدين 
اإلسالمي وال في باقي ثوابت األمة فلماذا كل هذا الجري؟ وملاذا كل هاذ 
الركض إلخراج هذا القانون في هذا الوقت بالذات؟ ونحن نعلم بأن 
عندنا مشاكل كثيرة والعديد من القضايا املصيرية ديال بالدنا كلها 
يتم االعتماد على الخروقات ديال حقوق اإلنسان وحرية الصحافة إلى 
آخره... لجعلها قضايا غير عادلة في الوقت اللي نعتبرها جميع القضايا 
عادلة وقضايا من حقنا أن ندافع عنها بكل الوسائل القانونية والتي ال 
تتنافى ال مع ثوابت األمة وهادي ما فيها شك وال تتنافى أيضا مع حقوق 

اإلنسان كما هو متعارف عليه دوليا وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد محمد 
األعرج عن الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلألعرجخرئيسخلةفريقخلاحركي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخولةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي للمساهمة واملناقشة 
ودراسة مشروع القانون 73.15 الذي يق�ضي بتغيير وتتميم مجموعة 
الحكومية  الجهود  لنثمن  أوال  مناسبة  وهي  الجنائي،  القانون  أحكام 
املتخذة خصوصا في أجرأة املخطط التشريعي الذي التزمت به الحكومة 
أحكام  ملقتضيات  األولى  بالدرجة  تنزيال  التشريعية  الوالية  هذه  في 
الدستور، وكذا الجهود املبذولة على مستوى القوانين الوطنية ملالءمتها 
أوال مع املقتضيات واملبادئ واملستجدات الدستورية الجديدة وكذلك 

ملالءمتها مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادق عليها املغرب.

فال بد من الوقوف عند هذه اللحظة التي نعتبرها في الفريق الحركي 
بإيجابية  لنسجل  لبالدنا،  التشريعي  التاريخ  من  تأسيسية  لحظة 
مناقشة هذا املشروع الذي يندرج أوال في إطار تحصين املجال املتعلق 
وكذلك  الدستور،  من  الثاني  الباب  في  ورد  كما  والحريات  بالحقوق 
لحماية حقوق األفراد والجماعات وبالدرجة األولى كذلك لصيانة ثوابت 
اململكة وثوابت األمة. هذا املشروع كما قلت جاء ليواكب العديد من 



عدد.20–18.شعبان.1437  )25.ماي.2016( الجريدة الرسمية للبرملان88م   

املستجدات الواردة في الدستور والذي جاء كما نعلم جميعا بالعديد 
من املكتسبات في املجال املتعلق بالحقوق والحريات.

لةسيدخلةرئيس،

إن بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي الصادرة سنة 1962 وما 
تاله من تعديالت أصبحت كما يعلم الجميع أصبحت متجاوزة في ظل 
املستجدات الدستورية والتشريعية وفي ظل التزام اململكة بمجموعة 
من املواثيق واملعاهدات الدولية وكذلك في إطار ثوابت األمة املنصوص 
عليها دستوريا، مما حذا بالدرجة األولى إلى إعداد هذا املشروع الذي 
ارتكزت أسسه على عدة مرجعيات نعتبر أن هذا القانون تم تأسيسه 
املقتضيات  والدولية والسيما  الوطنية  املرجعيات  على مجموعة من 
الدستورية ذات الصلة في تكامل نسقي تنسيقي مع اإلصالح الجاري 
ملدونة الصحافة والنشر، والذي يحمل في طياته العديد من املستجدات 
التي جاءت بالدرجة األولى لسد الثغرات ولسد اإلشكاليات املرتبطة 
إطار  وفي  األولى  بالدرجة  الصحافة  ديال  باملشهد  اإلعالمي،  باملشهد 
تنزيل العديد من املقتضيات املتعلقة باملس بثوابت اململكة وتجريم 

التحريض على التمييز والكراهية.

إن املشروع الذي نناقشه اليوم، والذي يترجم العديد من التوجهات 
التي جاء بها الدستور وكذا توصيات وطنية ودولية بهدف تنظيم الجرائم 
لتدقيق  العالنية، وجاء كذلك  املرتكبة عبر كل وسيلة تحقق شرط 
الضيق  التأويل  في ظل  القانونية خصوصا  املصطلحات  العديد من 

لبعض مقتضيات القانون الجنائي.

لةسيدخلةرئيس،

فالبرغم من اإليجابيات الواردة في هذا املشروع بخصوص تجريم 
التحريض  وتجريم  لثوابتها  واإلساءة  ورموزها  اململكة  علم  إهانة 
على ارتكاب الجنايات والجنح، فإننا في الفريق الحركي سجلنا بعض 
التحفظات على بعض املقتضيات الواردة في هذا املشروع خصوصا 
على مستوى املصطلحات والعبارات الواردة في هذا املشروع الذي قد 
تعرقل املسار املتعلق باملسار القضائي والحقوقي وكذلك ما يتعلق باألمن 
القانوني، والذي قد تسيئ كذلك لهذا التطور املتعلق باألمن القضائي 
والقانوني، حيث أن املشروع يتضمن مصطلحات وعبارات فضفاضة 
أحيانا ال تنسجم مع خصوصيات القانون الجنائي ألن القانون الجنائي 
ال بد أن تكون فيه املصطلحات دقيقة وأن ال تكون مبهمة وغامضة، 
املقتضيات  بجودة  املتعلقة  املعايير  في  األولى خصوصا  بالدرجة  هذا 
الواردة في القانون الجنائي، ولكن رغم هذه التحفظات فيعني نسجل 
التطلع أن بالدرجة األولى إلى إعادة صياغة القانون الجنائي في مجمله 
في  الجنائي صدر  القانون  وأن  مقاربة شمولية، خصوصا  تكون  وأن 
1962 وال بد من إعادة النظر في هذه الترسانة املتعلقة بالقانون الجنائي. 
ولكن نؤكد تفاعل الفريق الحركي تفاعل إيجابي مع هذا املشروع آملين 
في تفعيله على أرض الواقع بمنطق التوازن بين الحق والواجب وشكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، يبدو أن السيد عبد هللا البقالي ما 
تمكنش، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخمقمع:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،خلةسيدةخلةوزيرةخلملحترمل،

لةس دةخلةمولبخولةسيدلتخلةم ئش تخلملحترم ت،

في الحقيقة يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية بخصوص هذا املشروع، مشروع قانون رقم 73.15 القا�ضي 
بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. وأبدأ مداخلتي 
هاته بأنه ال أحد يمكنه أن يتزايد من أجل الدفاع واملحافظة على ثوابت 

األمة، ولكن وما قبله هو أنه وما تالحم الشعب حول..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلي السيدة النائبة، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخمقمع:

وغير حافظو لنا السيد الرئيس حيث حتى حنا كنا كنسمعو.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

وعلى كل حال، تشويشهم مشترك، تفضلي السيدة النائبة، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخمقمع:

..أقول أنه بالنسبة وما يفسر هذا هو أنه خروج الشعب املغربي 
تالحم  على  دليل  خير  بانكيمون  تصريح  تجاه  الوطنية  املسيرات  في 
يبقى  ولكن  الوطنية،  أرضه  ملكه ودفاعا عن  املغربي حول  الشعب 
أنه نحن أمام قانون جنائي وأننا يهمنا الشكل  السؤال املطروح هو 
الصحافة  قانون  كان  ملاذا  املطروح  السؤال  يبقى  املوضوع،  قبل 
لجنة  إلى  واالنتقال  الترحيل  وتم  إيقافه  وتم  الثقافة  بلجنة  يناقش 
العدل ملناقشة القانون الجنائي بخصوصه؟ ملاذا تم في لجنة الثقافة 
بخصوص قانون الصحافة إلغاء العقوبة الحبسية؟ ثم نأتي إلى لجنة 
العدل والتشريع ونأتي بما هو يخالف ذلك ألنه ال يمكن تغليط املغاربة 
من أجل هذا، الصحف كتبت كثيرا على أن تم إلغاء العقوبة الحبسية 
بالنسبة للصحافي وكانجيو وكتجي لجنة العدل والتشريع وكنلقاو بأن 
اقشوهاش 

ّ
هناك عقوبات، احنا ما تنقولوش بأن هاذ العقوبات ما ن

اقشوهاش السيد الوزير، لن نناقشها ولكن نقول كان على 
ّ
كاع، ما ن

الحكومة أن تكون لها الشجاعة لكي تناقش القانون الجنائي في قانون 
الصحافة، أو يكون فصل يحيل على القانون الجنائي، خاصة ونحن 
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مقبلين على مشروع قانون جنائي كما صرح به السيد وزير العدل، الذي 
سيناقش في لجنة العدل والتشريع، إذن هناك تناقض السيد الوزير، 
وال أر�ضى هذا للقانون املغربي بعد دستور 2011، هذا االرتباك ال يمكن 
أن يكون ال يمكن أن نقول بأن هناك بأن هذا يعتبر دفاعا عن الصحافي 
واحترام حقوق الصحافي ألن القا�ضي سيق�ضي كان هناك دائما كاين 
ستطبق  أنها  لنا  سيضمن  من  ولكن  األق�ضى،  والحد  األدنى  الحد 
العقوبة الغرامة املالية مثال عوض هذا يمكن أن أتدخل في القضاء 
وخاصة وأننا تم املصادقة على القوانين التي تق�ضي باستقالل القضاء، 
إذن ال أحد سيضمن هذا، إذن كان خاص يكون واحد الوضوح، واحد 
الصراحة بأنه كانت لجنة الثقافة تقوم بدراسة املشروع قانون الذي 
يهم الصحافي، كان أن تتطرق هذه اللجنة وهذا املشروع قانون إلى 
تجريم إعادة تجريم يكون نفسه يشار إليه في مشروع قانون الصحافة، 
أو يتم إحالته كما قلت على القانون الجنائي كما كان سابقا في املادة 41 
من قانون الصحافة التي تحيل على القانون الجنائي، هاذيك ألغيت 
ونأتي في نفس الوقت وتتزامن مع مناقشة قانون الصحافة ونأتي ونقول 
نأتي إلى القانون الجنائي حماية والقانون الجنائي السيد الوزير حتى يجي 
إن شاء هللا إلى لجنة العدل والتشريع وآنذاك يمكن التعديل ويمكن.. 

كثيرة هي األشياء التي يمكن طرحها آنذاك.

إذن أنا أقول أنه لم يحترم.. لم تحترم الشكل بالنسبة لهاذ القوانين، 
وعيب علينا أن يصدر مثل هذه املسائل بعد دستور 2011، ألن لسنا 
وحدنا الذين نتتبع، هناك تقارير أيضا تؤخذ في حقنا وتتبع هذه املسائل 
أن تنشر الصحف بأنه ال عقوبة سالبة لإلعدام بالنسبة للصحافي، 
ونأتي ويقع التهريب ويقع ترحيل هذا القانون بموجب تعديالت أخرى في 

القانون الجنائي، وشكرا.

أريد هذا التساؤل، ولهذا السبب فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، لهذه األسباب سنصوت بالرفض بالنسبة لهذا املشروع 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، نمر اآلن إلى عملية التصويت، املادة األولى 
وتتضمن عددا من الفصول سنعرضها للتصويت اتباعا، تعديل ورد من 

الحكومة يهم عنوان مشروع القانون الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

التعديل بشكل أسا�ضي يهم العنوان، ألن اإلحالة على أرقام مواد التي 
قد تتغير في املستقبل، قد يؤدي إلى إرباك إعمال هذا النص، وبالتالي 
نفضل العودة إلى العنوان األصلي وعوض اإلحالة على أرقام مباشرة 

ألسماء الفصول، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة ألحد املعارضين، هل هناك معارض لهذا التعديل؟ هل هناك 

مؤيد لهذا التعديل؟

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 71؛

املعارضون: 42؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض عنوان مشروع القانون للتصويت كما عدله املجلس:

املوافقون: 75؛

املعارضون: 42؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت عنوان الفرع األول املكرر من الباب الرابع من 

الجزء األول من الكتاب الثالث:

املوافقون: 75؛

املعارضون: 42؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة األولى من الفصل الخامس 270...، تفضل السيد الرئيس، 

تفضل السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

معذرة.. املادة األولى قدمنا فيها تعديل.. املادة األولى العنوان ديالها 

قبل الوصول إلى الفرع األول املكرر، هي اللي خضعت للتصويت.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  ديالك  التعديل  الوزير..قدم  السيد  لي  طيب بالتي اسمح 

الوزير، تفضل.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

شكرا السيد الرئيس، التعديل هو دقيق يتعلق بحرف الباب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هذا تعديل في املادة األولى؟
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لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

.. في املادة األولى ألن املادة األولى يغير ويتمم على النحو التالي، عنوان 
الفرع األول املكرر من الباب الرابع والفرع األول من الباب الخامس إلى 
آخر هاذ املادة كاين في الصيغة املعروضة للتصويت والفصول 5-267 
، 299-1، 431-5، هاذ الفصول لم تكن في القانون الجنائي الحالي فهي 

جديدة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الوزير هذا تعديل كتقدمو في الجلسة ياك؟

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

تماما.. فالتعديل الذي أتقدم به عوض القول والفصول، وبالفصول 
الفصول، فهي  يغير  بالفصول وليس  يغير  ألنها فصول جديدة، إذن 
ليست موجودة حتى نغيرها، هي فصول جديدة، فبالتالي أقترح أنه من 
بعد التاريخ 26 نونبر 1962 )أن تكون الكلمة كالتالي: »وبالفصول« هاذ 
الحرف الباء يضاف ألن األمر يتعلق بفصول جديدة وليس بفصول 

موجودة حاليا في القانون تم تتميمها أو تغييرها، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

طيب، هذا يبدو أنه تعديل تقني لضبط املعنى حتى ال ينصرف املعنى 
إلى عكس مراد القانون، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ يبدو لي 

أنه غير موجود، هل هناك مؤيد لهذا التعديل؟

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: إجماع ياك؟ نفس العدد؟

املوافقون: 78؛

املعارضون: 42؛

املمتنعون: ال أحد.

إلى املادة األولى ورد بشأنها تعديالن من لدن الفريق  ننتقل إذن 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين، 

تفضل السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخلةشق لي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

هذه التعديالت تندرج في صلب املوضوع، أوال يجب أن نقرر بشكل 
نهائي هل سنعمل على تطهير قانون الصحافة من العقوبات السالبة 
للحرية؟ أم سنعمل على تطهير املمارسة الصحافية والتشريع املتعلق 

باملمارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية؟ نحن اآلن بصدد 
تطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات السالبة للحرية، وليس 
تطهير التشريع املتعلق بممارسة مهنة الصحافة من العقوبات السالبة 
للحرية، ألنه كيتم بطريقة واضحة وسلسة ومرنة وجميع األوصاف 

ناقلة إلى مجموعة القانون الجنائي.

إيال الحظتو هاذ الفصول اللي طالهم التعديل كلهم تزادتهم نفس 
الجملة بنفس التعبير، بنفس التعبير، أربعة فصول كلهم جبنا جملة 
ثابتة واضحة وسلسة تفيد أن من يقترف هذه األفعال بواسطة وسائل 
النشر السمعية واملرئية واإللكترونية والورقية مصيره السجن، بمعنى 
أننا نقلنا العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة وقدمنا للرأي 
العام الدولي واملجتمع الدولي واحد املشروع اللي هو خال من العقوبات 
السالبة للحرية، ولكن في إطار من -اسمحوا لي نستعمل هاذ املصطلح- 
في إطار من التحايل نقلنا هاذ العقوبات السالبة للحرية إلى القانون 

الجنائي.

قضايا  بممارسة  املتعلق  التشريع  نطهر  أن  نقترح  نحن  فلذلك 
الصحافة والنشر أن نطهره من العقوبات السالبة للحرية، هنا كنقترحو: 
أوال: تخفيض الغرامة؛ ثانيا: حذف العقوبات السالبة للحرية، وهنا ما 
نبغيوش نسمعو �ضي كالم أن األمر يتعلق بالثوابت أحرص الناس على 
التشريع  بصدد  نحن  ولكن  قاطبة،  املغربي  الشعب  هو  راه  الثوابت 
إلحدى تجليات ممارسة الحريات العامة اللي هي حرية الصحافة التي من 
خاللها نقيس مستوى تطور املشروع الديمقراطي والسيا�ضي في البالد، 
لذلك نقترح تخفيض العقوبة السالبة للحرية ونقترح إلغاء العقوبات 
السالبة للحرية ألنه فهاذ الفصل ألن حتى التعبير حتى التعبير، التعبير 
فضفاض من حرض بسوء نية من أساء إلى الدين اإلسالمي أو النظام 
امللكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة، من أساء القياس ديال 
ال  ومتى  اإلساءة؟  تتحقق  متى  معروفش،  ما  معروفش،  ما  اإلساءة 
اقش مشروعية 

ّ
تتحقق؟ يمكن لي أنا عندي الحق كباحث كصحافي ن

النظام امللكي في املغرب مثال، واش هذا فيه إساءة للنظام امللكي؟ يمكن 
الناس اللي عندهم وجهة نظر مخالفة ويمكن يكون عندهم الحق، هل 
يعتبر هذا مساس بالنظام امللكي؟ وبالتالي هاذ اللعب على االصطالحات 
اللي عرفناها في تاريخنا السيا�ضي ودفع الشعب املغربي وال جزء كبير 
من الشعب املغربي الثمن ديالو غاليا، بغينا فهاذ املرحلة الحالية واحد 
التشريع متطور اللي كيخلصنا من تجارب املا�ضي من معاناة املا�ضي، 
وينقلنا لواحد التشريع متطور بدون خوف بدون رهبة بثقة في النفس 
باش يمكن يكون عندنا واحد القانون. فلذلك نحن نقترح تخفيض 
وأيضا  املالية  الغرامة  تخفيض  جهة،  من  للحرية  السالبة  العقوبة 

حذف العقوبات السالبة للحرية فهاذ الجانب، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.
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لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

.. التوجه هو قانون عصري متقدم منفتح على التجارب الدولية، 
بصيانة  املتعلقة  الدستورية  األحكام  ترجمة  على  يعمل  أيضا  ولكن 
 31 فيه  كاينة  والنشر  الصحافة  قانون  لألمة.  الدستورية  الثوابت 
عقوبة حبسية، حوالي 30 عقوبة تم تعويضها بعقوبات بديلة، وفي 
النقاش في لجنة التعليم والثقافة واالتصال قلنا أن العقوبات البديلة 
اللي تم إقرارها ال يمكن ال تطبيق اإلكراه البدني في حالة العجز عن 
األداء أو تطبيق أي قانون آخر بصددها، إذن ما موقعش الترحيل، 
تيوقع الترحيل هي كون هزينا هاذ 30 هاذ 31 كلها، إذن هذا األمر األول؛

املرتبطة  باملواد  الجنائي  القانون  ديال  اإلصالح  في  يتعلق  األمر 
كاينش  ما  إذن  الدستور،  في  عليها  املنصوص  الدستورية  بالثوابت 
ألغيت  الذي  والنشر  الصحافة  قانون  ديال  إصالح  كاين  ترحيل، 
الحبسية  العقوبات  إلغاء  ما�ضي  تنقولو  راه  منه  الحبسية  العقوبات 
من القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، تنقولو إلغاء العقوبات 
الحبسية من قانون الصحافة والنشر، وهاذ ال�ضي من النهار األول قلتو 
من نهار اإلعالن على األفكار األولى املرتبطة به في 3 ماي 2012، في القانون 
الجنائي وقعت عملية إصالح ألن في الوضع الحالي العقوبات مشددة 
واحد؛ جوج العقوبة الحبسية وجوبية بمعنى القا�ضي ما عندوش خيار 
يحكم ب�ضي عقوبة من غير العقوبة الحبسية، العنصر ديال اإلصالح 
هنا ماذا هو؟ هو درنا نموذج اللي كاين في بعض التجارب الديمقراطية 
بحال إسبانيا، إسبانيا عندها املادتين 490 و491 ديال القانون الجنائي 
املتعلقة باإلهانة واإلساءة لجاللة امللك، شنو تتقول؟ وحدة مادة فيها 
عقوبة مالية ومادة 491 عقوبة حبسية، احنا استلهمنا هاذ النموذج 
وهاذ النموذج هو اللي كان في ظهير 58 ديال حكومة ال�ضي بالفريج، اللي 

كان فيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لهذا السبب هذه القضية أنا مقتنع ديال أن صيانة ثوابت األمة وفي 
نفس الوقت احنا كبلد ما�ضي في أزمة، فبالعكس فواحد املسار ديال 
التطور الديمقراطي، فالتوجه كان في تجاه تقليص هذه العقوبة أو 
التضييق ألن عبارة اإلساءة أو هاذي ناقشناها، هي العبارة اآلن األمم 
املتعلق   224.65 األممي  القرار  اعتماد  كتقول  تقول؟  ماذا  املتحدة 
بمناهضة تشويه صورة األديان، كيقول بصراحة على أن الدول تدير 
تشريعات ملنع الحط من شأن األديان، ولهذا كانت العبارة ديال اإلساءة 
دقيقة وخرجنا من العبارة القديمة اللي هي املس بشكل عام اللي ممكن 
الواحد يعبر على آراء، كذلك في الوحدة الترابية تحدثنا على التحريض 
أو كذلك بالنسبة للنظام امللكي اإلساءة للنظام امللكي أو كذلك بالنسبة 
لجاللة امللك، ونحن بالنسبة إلينا هذا اإلصالح أو السيد وزير العدل 
والحريات سبق له أن قال بأن جاللة امللك، قال له ما الدعاوى اللي 
ترفع تتعلق بشخصه يعني ال يريدها، وفعال هذا توجه أعلن عليه السيد 

مصطفى الرميد السيد وزير العدل والحريات.

املهم عندنا، أن كان عندنا واحد النص قانوني حالي ألن كان ممكن 
منغيروش هاذ املواد، نحيدو العقوبات الحبسية كلها ونخليو هاذ املواد 
كما هي، ونخليوها في القانون ديال الصحافة والنشر، أشنو غتكون 
النتيجة؟ أنه فاش طبق اإلجراءات ديال الحجز وجوبا غادي تحرك 
املسطرة القضائية املرتبطة باملحاكمة، اليوم ما�ضي بالضرورة يمكن 
القانون ديال  في  أو اإليقاف  أو الحجب  تطبق املسطرة ديال الحجز 
التقدير عند السلطة القضائية ألن األمر هنا ولى بيد  الصحافة، أو 
السلطة القضائية ما بقاش بيد النيابة العامة، بيد السلطة التنفيذية 
في السابق ألن كانت القرارات كترتبط بذلك، فآنذاك كيوقع الترجيح، 
بالتالي أعتقد نحن إزاء مسار تقدمي كيستلهم وكيستافذ من التجارب 

الدولية وبالتالي التعديل اللي تطرح غير مقبول.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد معارضين لهذين التعديلين؟.. الكلمة ألحد املؤيدين؟ 
تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخلةشق لي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

هو في الحقيقة السيد الوزير كيعرف أنه كنا واضحين معاه في ما 
يتعلق بباقي مكونات منظومة قوانين الصحافة، كنا واضحين في قانون 
املجلس الوطني، أو في النظام األسا�ضي وفي قانون الصحافة والنشر 
مختلفين فهاذ الجانب هذا، أنا كنستغرب ألنه إيال كان جاللة امللك، 
يو�ضي بعدم تفعيل املتابعات املتعلقة به أنتما كتجيبو لينا التشريع 
الذي يكرس هذه املتابعات، وهذا أمر مناقض عندو خطورته زعما، 
كاين إرادة جاللة امللك، للم�ضي بالبالد نحو آفاق جديدة أو بواحد 
الروح عالية جدا، في حين أن التشريع اللي كيجي، كيجي معاكس لهاذ 
الرغبة، يعني يق�ضي بسجن الصحافيين وغير الصحافيين املتابعين في..

السيد الوزير، كتعرفوا أنه املسؤولية شخصية في القانون الجنائي، 
قضايا  في  أنه  حين  في  الفالني،  اإلجرامي  الفعل  ارتكب  فالن  بمعنى 
الصحافة والنشر هي افتراضية، يعني يمكن يكون مدير النشر متابع 
وهو لم يقترف هذه الجريمة، غير ألنه مدير النشر، وراه كتبها واحد 
الصحفي وال كتبها مراسل. أعتقد نكونو واضحين، وأنا يمكن أنا نكون 
نقدر الوضعية اللي موجود فيها السيد الوزير، اليوم األول ملا بدات فيه 
املشاورات اللي استغرقت سنتين كاملتين لم يكن الحديث إطالقا على 
وجود عقوبات سالبة للحرية في أي مجال من مجاالت التشريع، بل أكثر 
من ذلك أن اللجنة العلمية التي كونها السيد الوزير مشكورا واشتغلت 
قانون  في  التنصيص  وهي  واضحة  توصية  إلى  انتهت  طويلة  لفترة 
الصحافة على عدم تطبيق أي قانون آخر من غير قانون الصحافة، 
باش القضاء ما يلتجأش للقانون الجنائي، كانت واضحة، هاذ القضية 
ديال التحويل باش ما نقولش التهريب، القانون الجنائي ظهرت فجأة، 
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ظهرت فجأة ما كانتش مطروحة بشكل نهائي، بل أحد تسرع أو الحرص 
على السرعة فيه أنه ما تمش االنتظار حتى ديال تعديل القانون الجنائي 
برمته جاو بخطة إسعافية موازية لتعديل قانون الصحافة واتضح، 
باش نكونوا واضحين نكونو مسؤولين أنه هناك إرادتين؛ إرادة حقيقية 
لتطهير التشريع املتعلق بممارسة مهنة الصحافة بصفة عامة وهناك 
من يرى داخل البالد أنه البد من اإلبقاء على العقوبات السالبة للحرية، 
وهذا أنا كنأكد لم يكن رأي السيد الوزير في البداية، ولم يكن رأي ديال 
اللجنة االستشارية العلمية التي كونها السيد الوزير، ولم يكن رأي أي 
أحد هذا الرأي ما ظهر وهذا االقتراح وهاذ التخريجة ما بانت حتى وصل 

القانون ملستوى األمانة العامة للحكومة.

فلذلك نحن نتشبث بالتعديل، ونسجل للتاريخ اآلن في هذه اللحظة 
أنه هاذ الحكومة هي التي تشرع في القانون الجنائي بسجن الصحافيين 
وسجن املتابعين في قضايا الصحافة والنشر، علما أننا كنا في السابق 
باستثناء التعديل اللي دخل في 2005 في عهد الحكومة ديال األستاذ 
جطو اللي زادت قضية إهانة العلم، كنسجلو اليوم أنه كاين 12 حالة 
في القانون الجنائي فقط التي تتيح الحكم بالسجن على الصحفيين 
إضافة إلى قانون اإلرهاب يتيح حكم بالسجن على الصحفيين وبالتالي 
ملا كنا كنقولو ال بد من التنصيص في قانون الصحافة على تحريم ومنع 
االعتماد وااللتجاء إلى إعمال قوانين أخرى خصوصا قانون اإلرهاب 
والقانون الجنائي راه حنا كنا عارفين شنو كنا كنقولوا بالضبط، فلذلك 
نتأسف لرفض الحكومة لهاذ التعديل، نتأسف ونسجل بأ�ضى كبير جدا 

إصرار الحكومة على إعمال مبدأ السجن لفائدة الصحافيين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 42؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن لم يعتمد التعديل.

ننتقل اآلن إلى املادة األولى الفصل 267.5، ورد بشأنها 3 تعديالت 

من لدن فريق األصالة واملعاصرة الكلمة ألحد مقدمي هذه التعديالت، 

تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بخصوص التعديالت، التعديل األول يتعلق بإضافة: »عن قصد 
يتم  النية حتى ال  الخاص وسوء  القصد  اشتراط  النية« ألنه  وسوء 
الخلط بين اآلراء الفكرية والعلمية والتي هي من حريات البحث وبين 
القصد واإلساءة إلى الدين اإلسالمي والنظام امللكي والتحريض ضد 
الوحدة الترابية وكذلك حماية الوحدة الوطنية والترابية شكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

تعديل غير مقبول ألن األمر يتعلق بفعل بغض النظر عن النية، لو 
كان األمر يتعلق بالقذف أو بالسب أو يعني املباشر أو كان يتعلق بما جرى 
به االجتهاد القضائي عندما يميز في النبأ الزائف الترويج ديالو بسوء نية 
أو بحسن نية، هذا �ضيء لكن هنا نتحدث عن فعل التحريض، فعل 
التحريض بغض النظر عن النية هو تحريض ضد الوحدة الترابية، 
بغض النظر عن النية فإن نتيجة هذا الفعل متحقق قضية حرض أو 
عمل، عمل ينظمها فصل آخر في القانون الجنائي هو املادة 190 فبالتالي 
ال مجال ل.. قضية الوحدة الترابية والوطنية فلسفة هذا النص وهو 
تضييق نطاق تدخل القا�ضي وما يتعلق بالوحدة الوطنية يهم باألساس 
التمييز على أساس اللون أو الجنس أو العرض أو غير ذلك.. وهذا األمر 
سينظمه فصل ثاني هو الفصل 431.5 الذي سنأتي إليه الحقا، شكرا 

بالتالي التعديل غير مقبول.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل  النائب.  السيد  تفضل  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأمكرلز:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أشير إلى أن تضمين مثل هاذ التعديل املتعلق بالقصد وسوء النية 
في القانون الجنائي، املعلوم أن القصد في القانون الجنائي هو من بين 
األركان ديال حدوث الجريمة أصال، للحديث عن الجريمة كاين الركن 
املادي اللي هو الركن األول والركن الثاني اللي هو الركن املعنوي اللي 
هو القصد والقصد الجنائي ال يتعلق األمر بسوء النية، ولكن القصد 
الجنائي املقصود به هو انصراف نية الفاعل الرتكاب ذلك الفعل بغض 
النظر عن نيته، ما يمكنش نهضرو على واحد قتل واحد، أو ال واحد 
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ضرب واحد نقولو ال راه كانت النية ديالو تنصرف إلى إلحاق األذى به، 
ال هو النية ديالو منصرفة إلى ضربه وهذا هو القصد الجنائي، وبالتالي 
كنهضروا على سوء النية وإساءة النية، أنا كنظن أننا غنهدمو الركن 
الثاني ديال األركان ديال الجريمة وهو القصد الجنائي وبالتالي أنا كنظن 
أن هاذ يعني الحديث عن هاذ املوضوع ديال سوء النية وحسن النية في 

القانون الجنائي ما عندوش محل وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

من املبادئ العامة التي تعلمنا ونحن طلبة بكلية الحقوق، أنه ما من 
جريمة، جريمة إال ولها ركن قانوني وركن مادي وركن معنوي، بل أن 
القانون يشترط في توفر بعض الجرائم قصد خاص أي أن تنصرف نية 
الفاعل إلى إزهاق الروح مثال في جرائم القتل، ولذلك أنه هاذ القصد ال 
بد من توفره، ال بد من توفر سوء النية وإال الجريمة يعني تندثر تماما 
ألنه ما يمكناش نتحدثو على جريمة بدون ركن معنوي، ملا تنقولو القصد 
وسوء النية نقصد بذلك الركن املعنوي، الركن القانوني له أشكال، 
الركن املادي وهو الفعل ولكن كيبقى السؤال املطروح وهو توفر أو عدم 

توفر الركن املعنوي وهو النية اإلجرامية، نتمسك بهاذ التعديل شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 30؛

املعارضون: 76؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 30؛

املعارضون: 76؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 30

املعارضون: 76

املمتنعون: ال أحد

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

السيد الرئيس كيظهر لي ما قدمتشاي التعديل الثاني والثالث..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أنا طلبت منك تقدم التعديالت كاملين السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

وعلى كل أنا سمعت التصويت بدون تقديم التعديل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ال أنا طلبت تقديم التعديالت كاملين..

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

ال ولكن أنا اقتنصرت على تقديم التعديل األول فقط، على كل..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

طيب مرينا عملية التصويت، إيال كانت �ضي مادة أخرى عاود رجع 
ليها صافي ياك غير باش تسجل،..

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

احنا كنتجاوزو، مكاينش مشكل احنا متساهلين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب،

أعرض الفصل 267.5 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 76؛

املعارضون: 30؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة األولى الفصل 299.1 ورد بشأنها 4 تعديالت من لدن فريق 
األصالة واملعاصرة، قدم التعديالت ديالك كاملة السيد النائب إيال 

كنت انت اللي غادي تقدمهم، وزيد عليهم هادوك االخرين بجوج.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

مكاين مشكل، لن أعود إلى التعديالت السابقة ما دام أنه تم الحسم 
فيها بالتصويت ولذلك سأقتصر على هاته التعديالت الحقا.

إذن بخصوص التعديل الرابع، وهو يتعلق باحترام التناسب مع سلم 
العقوبات، ولذلك اقترحنا تماشيا بطبيعة الحال مع ما تم التنصيص 
عليه في الفصل 267.5، اقترحنا أن تكون الغرامة محددة في النصف 

أي من 10 آالف إلى 100 ألف درهم شكرا.

عبارة  عن  باالستغناء  كذلك  يتعلق  الخامس،  للتعديل  بالنسبة 
»مفعول في ما بعد« ذلك أن االستغناء عن هاته العبارة وتعويضها 
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أن  على  وكتعرفو  املفعول  من  أدق  هي  النتيجة  عبارة  ألن  بالنتيجة 
القانون الجنائي هو دقيق ال يمكن التوسع في تفسيره.

بالنسبة للتعديل املوالي هو فقط يتعلق باملالءمة مع التعديالت 
السابقة أي شعارات، هادو هما التعديالت.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

عندك 4 ديال التعديالت السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

راه قدمتهم: الخامس والسادس.. هذا قلته في املالءمة التعديل األخير 
هو ينصب كذلك يتعلق بحذف »نتيجة« أو »لم ينتج عن التحريض 
سوى محاولة ارتكابها« الغاية من حذف هذه العبارة هو أنه بالنسبة 
للمحاولة واملنصوص عليها في املادة في الفصل 114 من القانون الجنائي، 
ولذلك قلنا على أن هاذ املحاولة هي كقاعدة عامة سواء في الجنح أو 
في الجنايات، هنا الحظنا على أنه هناك نوع من التخفيف ولذلك يعني 
التمسنا أو قدمنا هذا التعديل يرمي إلى رفع مقدار الغرامات لتحقيق 

االنسجام، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

التعديالت غير مقبولة.

السيد النائب املحترم، التعديالت غير مقبولة ألنه سبق النقاش 
فيها باستفاضة في اللجنة، فليس هنالك مبرر إلعادة النقاش هنا، ألن 
كاملة ناقشناها بتفصيل. أنا نعطي غير إشارة واحدة اإلخوان كيطرحو 
التناسب في الغرامات ما بين 299.1 و267.2، هذا غير ممكن لسبب 
بسيط التناسب كيكون ما بين 299.1 و298 املواد اللي قبل منها في 
القانون الجنائي، 267 كاينة في مكان آخر في القانون الجنائي فالتناسب 
يكون ضمن نفس املكون على مستوى القانون الجنائي اللي هو ارتكاب 
الجرائم تما فين كيوقع التناسب والتراتبية وكنتقلو من العقوبة فما.. 

والسالم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعرضين، الكلمة ألحد املؤيدين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

.. سبق لنا أن أثرناها وبتفصيل كذلك في لجنة العدل والتشريع 
نتمسك بها وكنتمنى أن السيد الوزير يتراجع على موقفه، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 28؛

املعارضون: 72؛

املمتنعون: ال أحد.

أنا كنحسب راه السيدة األمينة هي اللي كتعطينا األرقام.. ال السيد 
الرئيس راك انت دايز من هنا عارف أنا ما كنحسبشاي راه كتحسب 
األمينة واألمينة أمينة واه أمينة بوهدود.. ياله غير درنا الحساب اللي 

بغيتيه ندوزوه.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 28؛

املعارضون: 72؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 28؛

املعارضون: 72؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الرابع للتصويت:

املوافقون: 28؛

املعارضون: 72؛

املمتنعون: ال أحد.

لم يتم اعتماد التعديالت املقدمة من الفريق املحترم.

الفريق  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   299.1 الفصل  األولى  املادة 
التعديل.  هذا  مقدمي  ألحد  الكلمة  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

شكون اللي غادي يقدم؟ تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخلةشق لي:

هو  األول  واملبدأ  جدا،  كبيرة  إشكاالت  كيطرح  الفصل  هاذ  هنا 
مضاعفة العقوبة حينما يتعلق األمر باقتراف هاذ الفعل بما يحقق 
العلنية من وسائل النشر، وهذا عندها إشارة على كل حال، عندها 
إشارة. ملا يقترف هذا الفعل بشكل عادي كيكون الحبس من ستة أشهر 
إلى سنتين، ولكن إذا اقترف بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما 
فيها الوسائل اإللكترونية والورقية والسمعية البصرية، تنتقل العقوبة 
من سنتين إلى خمس سنوات، وهذا واحد املدة سجنية كبيرة وكبيرة 

جدا.
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فلذلك نحن نقترح أوال، في الجزء األول تخفيض العقوبة الحبسية 
من ستة أشهر إلى سنتين، والغرامة تصوروا الغرامة كتوصل ل 50 
مليون، يعني مواطن قال �ضي حاجة على الوحدة الترابية هنا عندو 
عامين د الحبس وعندو خمسين مليون غرامة، إيال اقترفها بوسائل 
مليون.  خمسين  وعندو  سنسن  لخمس  حتى  عندو  العلنية  تحقق 
السالبة  العقوبة  تخفيض  نقترح  الغرامة،  تخفيض  نقترح  فلذلك، 
للحرية في الجزء األول تولي من ستة أشهر إلى سنتين، وإلغائها هاذ 
اإلضافة هاذ اإلقحام اللي تزاد، هاذ الجملة الركيكة، هاذ »أو بواسطة 
امللصقات املعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو 
بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل اإللكترونية 
في كل  اللي تزادت  الجملة  البصرية« وهي نفس  والورقية والسمعية 
الفقرات هي نفسها، وهي ركيكة ألن كل وسيلة تحقق شرط العلنية 
بما فيها الوسائل اإللكترونية، من طبيعتها الوسيلة اإللكترونية تحقق 
العلنية، شنو املوقع اإللكتروني شكون كينشر؟ كينشر راسو؟ يحقق 
العلنية، املطبوعات الورقية من حيث هويتها تحقق العلنية ما يمكنش 
�ضي وسيلة إعالم كتنشر وما كتحققش العلنية، وبالتالي التعبير ركيك 
وفيه التراجع على املكتسبات املهمة اللي كنحققوها في البالد، فلذلك 

نلح على هاذ التعديل هذا وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير تفضل، 299.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

أوال هاذ الفصل هو من الفصول اللي كتكرس واحد إنهاء واحد 
اللي هما غير صحفيين غادي يتحاكمو  النظام ديال يعني عقوبات، 
بقانون الصحافة، ألن الفعل ديالهم اكتسب طابع علني. الواقع أنه 
بالنسبة للصحفيين عندنا الفصل 71 من مشروع قانون الصحافة 
والنشر، الفصل 71 كيقول التحريض على الجرائم عندو عقوبة مالية 

غرامة فقط، نقطة إلى السطر.

القانون الحالي، فيه عقوبة مالية زائد عقوبة حبسية، فهاذ املادة غير 
معنيين بها الصحفيين ألن كاينة عقوبة مقررة بديلة في املادة 71، وهذا 
حسمنا هاذ األمر، املادة 71 مكاينش عملية الترحيل، شنو الشرط ديال 
العلنية اللي كيتوقع بالوسائل اإللكترونية؟ اآلن الشبكات االجتماعية، 
عبر sms، عبر وسائل االتصال الحديثة املفتوحة على كل األشكال، غير 
ألن شخص عادي استعمل هديك الوسيلة ديال العلنية غادي نميزوه 
على شخص مارس التحريض الثنائي، بمعنى عوض ما نم�ضي عند واحد 
نقول ليه ارتكب هاذ الجريمة في حق فالن نم�ضي للصفحة د الفايسبوك 
نتحاكم  ونم�ضي  التخفيف  ظرف  من  نستفد  غادي  آنذاك  ونكتبها، 
استعمال  اللي  ال،  غرامة  غير  فيها  وعندي  الصحافة  ديال  بالقانون 

الوسائل اإللكترونية وما�ضي هو صحافي كيتعاقب بهاذ العقوبة.

هنا عالش وقع التشديد ديال 50.000 درهم، ألن هنا كاينة 50.000 
درهم مكايناش 50 مليون، من 5000 ل50.000، في الوحدة الترابية 
كاينة 500.000 درهم هي اللي فيها 50 مليون، الوحدة الترابية هي اللي 
فيها 50 مليون، 299.1 فيه 50.000 درهم 5 ديال املليون هاذي هي 

الغرامة اللي كاينة ال؟ 299.1 ..

قلت 299.1 واضح 50.000، غتقولو ليا واش دابا الصحافي غادي 
يولي عندو امتياز يحرض على هاذ الجرائم؟ الغرامة اللي درنا للصحافي 
أربع مرات هاذ الغرامة، أربع مرات وفي حالة العود تيوقع التشديد. 
فبالتالي تدار واحد التوازن، كاين عقوبات كثيرة وهنا الجديد ألن قال 
عالش امللصقات وكذا؟ في التشريعات السابقة في القانون الجنائي، ألن 
هذا ما�ضي أول مرة غادي نشرعو املعاقبة بالقانون الجنائي، أوال كاين 
املبدأ الدستوري اللي هو املساواة أمام القانون، وحتى إيال بغينا نشرعو 
ديال أن قانون الصحافة أن الصحافي ال يحاكم إال بقانون الصحافة، 
قانون  أي  بعدم دستورية  الدفع  الدستور صريحة،  123 من  املادة 
كيمس بالحقوق ديال الناس، كيمكن يم�ضي آنذاك املواطن للمحكمة 
املحاكمة  أنا كنفضل  القانوني غير دستوري،  النص  هاذ  لهم  يقول 
بقانون حقوق املؤلف هو اللي غادي يضمن ليا حقوقي املادة 64 منو 

فيها عقوبة حبسية إيال وقعت سرقة امللكية فكرية.

فبالتالي ما يمكنش التشريع بحيث أنه واحد القانون.. ولهذا هذيك 
التوصية فعال كانت اعطاتها اللجنة العلمية، ولكن فاش خضعناها 
للتمحيص تبين بأنها غير دستورية. القانون تيقول بأن حق التقا�ضي 
التقا�ضي  أن حق  على  أيضا دستورية كتنص  املادة  مضمون، هذه 
مضمون لكل مواطن من أجل الدفاع على الحقوق ديالو، ما يمكنش 
تقول ليه باش تدافع على حقوقك إزاء الصحافيين أنت ملزم فقط 
بقانون الصحافة ويخلي قواعد إثبات امللكية راه في املسطرة املدنية أو 
في القانون املدني أو القوانين األخرى أنا غير عطيتكم مثال ديال حقوق 

املؤلف.

فبالتالي احنا اإلضافة ديال هاذ الوسائل، باش نحلو واحد اإلشكال 
في التاريخ هذاك ال�ضي راه وقع في 2002، في 2002 جاء القانون وجاءت 
قوانين ألن القانون الجنائي تعدل في 2002 ما�ضي غير فقط في 2005، 
راه تقريبا 12 فصل اللي تحدث عليه السيد النائب املحترم راه فيهم 
فصول اللي كانت في حكومات سابقة، هذاك�ضي من 58 واحنا كنجروا، 
القانون الخاص بإهانة الهيئات املنظمة اللي نص على وسائل الكتابة 
واللي كيعطي عقوبة حبسية، هذا كاين في القانون الجنائي وتيطبق وما 
زال كيطبق ما�ضي فقط غير قانون إهانة العلم اللي جاء في عهد حكومة 

ال�ضي ادريس جطو في 2005 كاين قوانين كثيرة.

الحديث صراحة على  أنه عوض  به هون  اللي قمنا  ال�ضي  فلهذا 
وسائل اإلعالم أو على املطبوعات حذفنا هذاك ال�ضي، ولينا كنتحدثوا 
على الوسائل اللي كتحقق شرط العلنية، في السابق القانون الجنائي 
عند الحديث على هذه األمور خاصة الثوابت كيجبد املنع من املزاولة 
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حذفناها ودرنا إصالح في القانون ديال الصحفي املنهي، كيتحدث على 
التجريد من الحقوق املدنية حذفناها ودرنا إصالح في القانون ديال 
الصحفي املنهي، كيتحدث على التجريد من الحقوق املدنية حذفناها 
النظام األسا�ضي للصحفي املنهي. هذه  القانون ديال  في  ودرنا إصالح 
إصالحات أنا كنتفهم الطموحات والتطلعات ولكن اآلن واحد الوضعية 
متقدمة على الوضعية اللي هي قائمة حاليا واألمر يرتبط بأمرين ولهذا 
أعتقد هاذ التعديالت اللي جات على املادة 299.1 بالعكس ما فيهاش 
تشديد نصت على: »أو بإحدى هاتين العقوبتين« تجاوزات املأزق ديال 
الحدث الصريح على وسائل االتصال، حذفنا كلمة اتصال ألن هاذي 
هي الصيغة األولى واللي اعتارضو عليها الفاعلين وحيدنا كلمة اتصال، 
وخلينا املقصد اللي هو شرط العلنية، ولهذا التعليل املقدم ال يسعفنا 

في قبول هذا التعديل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين؟ مكاينشاي، الكلمة ألحد املؤيدين، تفضل.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخلةشق لي:

السيد الوزير، إيال كانت هاذ الجملة ال تعني الصحفيين، غريبة، 
أو بواسطة امللصقات املعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو 
التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل 
اإللكترونية والورقية والسمعية والبصرية، إيال مكانتش هاذي كتعني 

الصحفيين فغريب هاذ األمر.

الصحفيين،  هما  الوسائل  هذه  في  العلنية  في  يشتغل  الذي 
صحيح كاين الجمهور ولكن الصحفيين بشكل رئي�ضي، ثم عالش ألن 
الصحفيين معنيين بهاذ العقوبة عالش؟ ألنه في قانون الصحافة ما 
وقعش التنصيص على حظر اإللتجاء إلى قوانين أخرى، وفهاذ الحالة 
الصحفي يعاقب عقوبتين على فعل واحد، يعاقب بالعقوبة املنصوص 
عليها في املجلس الوطني للصحافة، ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها 
فهاذ القانون ألنه ال يوجد ما يمنع القا�ضي اإللتجاء إلى الفصلين مع 
الصحفي  ديال  كبير  بشكل  كتردد  اللي  األسطوانة  هاذ  بعضياتهم، 
والقانون الجنائي، أوال القانون الخاص وجد في إطار فلسفة معينة أنه 
يعالج وضعية خاصة، ملا نتحدث عن الطبيب نتحدث عن الطبيب 
كمهنة، أما الطبيب كشخص إيال من جرائم عادية القانون الجنائي 
ما  ملهامه،  ممارسته  أثناء  الصحفي  عن  نتحدث  نحن  عليه  ينطبق 
يقول  الصحفيين ال أحد  ينطبق على  الجنائي ال  للقانون  كنقولوش 
هذا الكالم، الصحفي مواطن عادي إذا اقترف جناية بصفته مواطن 
عادي ينطبق عليه القانون الجنائي، ما كنقولوش ال ينطبق القانون 
الجنائي على الصحفيين، أو ال ينطبق القانون الجنائي على األطباء أو 
على الصيادلة أو على املهندسين ال، فيما يتعلق بممارسة مهنتهم نطالب 
بأن يطبق عليهم القانون الخاص بمهنتهم واضح. إيال الصحفي عندو 
مشكل مع جارو راه عندو مشكل مع جارو، إيال عندو الضرب والجرح 

املتبادل هذا راه القانون الجنائي ينظم الحياة العامة لجميع املواطنين، 
ولكن إيال كان عندك القضية مرتبطة بحرية التعبير هنا فين كنقولو 
إعمال قانون الصحافة وبالتالي ما نبقاوش نكررو هاذ األسطوانة ديال 

الصحفي باغي امتياز ما باغيش القانون الجنائي..

ثالثا كاين في دول كثيرة مكاينش القانون كاع نهائيا، الصحفي ال 
الصحافة  قانون  بريطانيا مكاينش  في  املتحدة  الواليات  في  مكاينش، 
األصل هو الحرية، األصل هو الحرية فبالتالي احنا كنعتبرو أن هاذ 
الدستور الجديد وهاذ األجواء الجديدة وهاذ املرحلة الجديدة كانت 
تحفز الحكومة على أن تطور التشريع، صحيح، صحيح كان التشريع 
أكثر رداءة مما هو عليه اآلن، ولكن منطق التاريخ فيه التطور يجب أن 
نتطور وأن نعتبر أنفسنا أننا اآلن نتوفر على شروط ومؤهالت تطور 
مناسب، فأسعفونا في تجاوز هذه اللحظة بمكاسب مهمة، ما تجيش 
تقول لي أنا كندير هاذ العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي ألنه 
القانون الجنائي السابق كان فيه العقوبات السالبة للحرية، وما الداعي 
إلى تعديل هذا القانون؟ خلي السابق يمكن نقول لك راه سمعتي هاذ 
الكالم اليوم راه كيقولوها املهنيين، إيال غديرو العقوبة السالبة للحرية 
غديروها اللهم تخليوها في قانون الصحافة، ما ديروهاش في القانون 
الفكرة  أسا�ضي.  بشكل  واضحة  املسائل  كتكون  األقل  على  الجنائي 
األساسية فهاذ املعمعة كلها، هو أنكم تحاولون أن تشرعوا ما تم حذفه 

والتخلص منه في قانون الصحافة.

اللجنة االستشارية فيها خبراء قانونيين وأكاديميين ومهنيين وفقهاء 
في القانون وهي التي انتهت إلى تلك التوصية، ما�ضي ناس كانوا كيتفالو، ال 
ناس عارفين آش كيعملو وعارفين املنطق، وما نذكركش ما�ضي في حاجة 
أنني نذكر أنه أكبر املصائب اللي صدرات عن القضاء املغربي في قضايا 
الصحافة تم اإللتجاء فيها إلى القانون الجنائي، وأغرب ما سمعنا في 
هذه البالد هو أنه قا�ضي يحكم بحرمان صحفي من ممارسة مهامه ملدة 
عشر سنوات وهو فصل ال يتعلق بالصحافة، يتعلق باملهن: بالنجارة، 
بالدباغة وبالحياكة اللي كيوقع فيها تدليس وكتوقع فيها مسائل تزوير 

إيال القانون طبق هاذ املبدأ هذا.

فلذلك، يؤسفنا حقيقة أنه يوقع هاذ الخلط، الصحفي معني بهاذ 
الفصل وسينطبق عليه هذا الفصل، والقضاء سيعتمد هذا الفصل، 
ما يتقال ليناش بأن الصحفيين ليسوا معنيين خصوصا وأنه قانون 

الصحافة ال يحظر اإللتجاء إلى قوانين أخرى.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25؛

املعارضون: 60؛

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض الفصل 299.1 للتصويت عليه كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 60؛

املعارضون: 25؛

املمتنعون: ال أحد.

من  تعديالن  بشأنها  ورد   431.5 الفصل  من  دائما  األولى  املادة 
لدن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين 

فليتفضل، التعديلين معا السيد النائب تفضل.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

التعديل األول، األمر يتعلق بالتحريض على التمييز أو على الكراهية 
بين األشخاص نظرا لخطورة األفعال التمسنا رفع الغرامة.

التعديل الثاني، يتعلق فقط باملالءمة في رفع الشعارات إلى غير 
ذلك... املالءمة مع التعديالت السابقة وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

التعديل غير مقبول.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهذين التعديلين، الكلمة ألحد املساندين، 
تفضل.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

..أنه السيد الوزير يراجع موقفه، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املوافقون على هذا التعديل األول؟

املوافقون: 30؛

املعارضون: 76؛

املمتنعون: ال أحد.

التعديل الثاني أعرضه على التصويت كذلك:

املوافقون: 30؛

املعارضون: 76؛

املمتنعون: ال أحد.

لم يقبل التعديل.

املادة األولى أيضا، الفصل 431.5 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق 
التعديل.  هذا  مقدمي  ألحد  الكلمة  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

تفضل ال�ضي البقالي.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخلةشق لي:

..الجملة إياها اللي مكررة في جميع الفصول اللي جات يعني واحد 
الكادر نزلوه في جميع... نطالب بحذف هاذ الفقرة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلا لفيخوزيرخلالتص لخلةم طقخلةرسميخب سمخ
لاحكومل:

تعديل غير مقبول.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

يمكن ما توقفش ال�ضي الوزير، ما�ضي مشكل. يمكن تبقى جالس 
فبالصتك ما�ضي مشكل. الكلمة ألحد املعارضين؟ ما كاينشاي.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25؛

املعارضون: 58؛

املمتنعون: ال أحد.

لم يقبل التعديل.

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   431.5 الفصل  أعرض 
املوافقون: نفس العدد.. املوافقون للفصل كامل؟

املوافقون: 58؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: ال أحد.

تعديل يهم املادة األولى تقدمت به الحكومة.. دوزنا هذا قبيلة ياك؟ 
إذن هذا التعديل سبق البث فيه.

179 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة  الفصل  الثانية  املادة 
واملعاصرة.. نعم ال وقع التصويت على املادة كلها كما تم تعديلها بطبيعة 

الحال.. ال هادي راه صوتنا عليها قبيلة.

املادة الثانية الفصل 179 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة 
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واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل. تفضل السيد النائب، 
الفصل 179.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

 هذا التعديل يتعلق أيضا باملالءمة مع التعديالت السابقة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للحكومة.. الكلمة ألحد املعارضين؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ 
تفضل السيد النائب...

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 26؛

املعارضون: 57؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن لم يقبل هذا التعديل.

أعرض للتصويت الفصل 179 واملكون للمادة الثانية من مشروع 
القانون كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 57؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 57؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 57؛

املعارضون: 26؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 73.15 يق�ضي بتغيير 

وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

باملراكز  يتعلق   70.13 رقم  قانون  مشروع  إلى  اآلن  وننتقل 

االستشفائية الجامعية في قراءة ثانية له. الكلمة للسيد الوزير املحترم 

لتقديم مشروع القانون في قراءة ثانية، تفضل السيد الوزير.

معخ ب ةعالق تخ لملكلفخ لةوزيرخ عم ر5خ لةعزيزخ عشدخ لةسيدخ
لةبرمل 8خولملجتمعخلملدني،خني بلخعنخلةسيدخوزيرخلةصحل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدةخلةوزيرةخلملحترمل،

لةسيدةخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

نيابة عن السيد وزير الصحة، أتشرف بأن أعرض على أنظاركم مرة 
أخرى في إطار قراءة ثانية، صيغة جديدة ملشروع القانون رقم 70.13 
طرف  من  تعديله  تم  كما  الجامعية،  االستشفائية  باملراكز  املتعلق 
املحترمات  النائبات  السيدات  طرف  من  وكذا  املستشارين،  مجلس 
والسادة النواب املحترمين أعضاء لجنة القطاعات االجتماعية التابعة 

ملجلسكم املوقر في إطار القراءة الثانية.

أدخلها  التي  التعديالت  جل  أن  الصدد،  هذا  في  بالذكر  ويجدر 
السيدات والسادة املستشارين املحترمين على الصيغة التي سبق ملجلس 
النواب أن صادق عليها فيما قبل، السيما املواد األولى: 5، 6، 7، 9، 10، 
13 و16 من املشروع ساهمت في إغناء النص، وبناء على ذلك فإن هذا 

مشروع القانون سيمكن من األمور التالية:

- أوال: ربط إحداث أي مركز استشفائي جامعي في املستقبل بأي جهة 
من جهات اململكة بالوجود املسبق لكلية عمومية للطب والصيدلة، 

وعند االقتضاء كلية عمومية لطب األسنان؛

بنص  لها  املكونة  واملؤسسات  ومقارها  تسمياتها  تحديد  ثانيا:   -
تنظيمي؛

- ثالثا: مراجعة وتفصيل مهام املراكز وتحديدها في أربع مجاالت هي: 
العالجات، التكوين، البحث العلمي واالبتكار والصحة العمومية؛

اإلستشفائية  للمراكز  اإلدارية  املجالس  تركيبة  مراجعة  رابعا:   -
الجامعية؛

لتشمل  اإلدارة  مجلس  واختصاصات  املهام  تفصيل  خامسا:   -
املماثلة لكيفية سير  مجاالت جديدة مع تحديد كيفية سير أشغاله 

أشغال باقي مجالس اإلدارة في املؤسسات العمومية واملنشآت العامة؛

إليها  ويوكل  التسيير،  بلجنة  التدبيري  املجلس  تعويض  -سادسا: 
مهمة تنفيذ وتتبع قرارات مجلس اإلدارة، دراسة جميع القضايا التي 

تهم املركز بغية عرضها على اجتماع املجلس اإلداري املقبل؛

- سابعا وأخيرا: يعين مدير املركز االستشفائي الجامعي وفق األحكام 
التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتعيين في املناصب العليا عالوة على 
استشفائية  استشفائي جامعي من مؤسسات  مركز  كل  يتكون  ذلك 
أو عالجية أو هما معا، تسير من طرف مدير إضافة إلى إحداث لجنة 
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لألخالقيات الطبية بكل مركز هدفها تشجيع التفكير األخالقي واملساعدة 
في اتخاذ القرار العالجي وتمكين املمارسين من الحوار وتبادل اآلراء.

وانسجاما مع املوقف الحكومة، واقتناعا من السيدات والسادة 
النواب املحترمين، صادقت اللجنة املوقرة على نفس الصيغة التي سبق 
ملجلس النواب أن صادق عليها والتي يعرضها على أنظاركم مرة أخرى 
قصد املصادقة عليها في هذه الجلسة العامة في إطار القراءة الثانية 

للمشروع.

وفي األخير، أود أن أجدد شكري وشكر السيد وزير الصحة للسيدات 
والسادة النائبات والنواب املحترمين على عطائهم املتميز وعلى أسئلتهم 
التي  القيمة  والتعديالت  واالقتراحات  واملثمرة  البناءة  واستفساراتهم 

ساهمت في إغناء املشروع والرفع من جودته، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

عملية  إلى  اآلن  ونمر  وزع،  اللجنة  تقرير  الوزير،  السيد  شكرا 
التصويت.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 70.13 يتعلق باملراكز 
اإلستشفائية الجامعية في قراءة ثانية له.

ننتقل اآلن إلى مدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 100.15 
املتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية ل 2013. الكلمة للسيد الوزير 

املحترم لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

لةسيدخإدريسخلألزميخلإلدري�شي،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخلةسيدخ
وزيرخلالقتص دخولمل ةيل،خلملكلفخب مليزلنيل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،خلاحمدخهللخربخلةع ملي8خوصلىخهللاخ
وسلمخعلىخسيدن خمحمدخوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يشرفني أن أعرض على مجلسكم املوقر مشروع قانون رقم 100.15 
بتصفية ميزانية السنة املالية 2013، هذا املشروع الذي يندرج في إطار 
تكريس املجهودات املبذولة من طرف الحكومة بهدف إعداد قوانين 
التصفية وتحسين جودتها ووثائقها وتقديمها إلى املؤسسات التشريعية 
في اآلجال الدستورية والقانونية وذلك وعيا منها بأهمية مرحلة تأسيس 
الدستوري الذي تعيشه بالدنا وكذلك إدراكا منا لألهمية البالغة التي 
تكتسيها قوانين التصفية باعتبارها آلية لتقوية الدور الرقابي للبرملان 

فيما يخص املالية العمومية.

واسمحوا لي بهذه املناسبة، أن أشكر السيدات والسادة النواب 
تم  التي  العناية  املوقر، على  العامة بمجلسكم  املالية  بلجنة مراقبة 
إيالؤها لهذا املشروع والتنويه بالجدية التي طبعت مناقشة املشروع، 
باعتباره  التصفية  قانون  بها  يحظى  التي  األهمية  على  يؤشر  ما  وهو 
املسؤولية  ربط  ثقافة  وترسيخ  الجيدة  الحكامة  مبادئ  لتقوية  آلية 

باملحاسبة.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يثبت هذا املشروع الذي يأتي في عشر مواد، يثبت النتائج النهائية 
لتنفيذ قانون املالية لسنة 2013، وذلك على مستوى املكونات الثالث 
ملشروع القانون وهي امليزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة 
ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة. وعليه يتضمن مشروع قانون 
التصفية للسنة املالية 2013 عشر مواد ترمي أحكامها باألساس إلى إثبات 
النتائج النهائية ملوارد ونفقات امليزانية العامة والحسابات الخصوصية 

اعتمادات  فتح  مستقلة،  بصورة  املسيرة  الدولة  ومرافق  للخزينة 

إضافية لتسوية التجاوزات املسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين 

العمومي، إلغاء اعتمادت التسيير غير املستهلكة عند انتهاء السنة املالية 

2013، إلغاء اعتمادات االستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة املالية 

2012 محل التزامات من نفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة 

السنة  نهاية  في  املتوفرة  االستثمار  اعتمادات  بيان  للمملكة،  العامة 

املالية 2013، نقل زيادة النفقات على املوارد بالنسبة للميزانية العامة 

لتضاف إلى مكشوف في حساب الخزينة، وأخيرا ضبط الرصيد الدائن 

أو املدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند 

نهاية السنة املالية 2013.

تلكم السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمون، 

2013 والسالم عليكم  املالية  للسنة  التصفية  مضمون مواد قانون 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة.
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لةم ئشلخلةسيدةخمميلخغالمخ)نقطلخنظ م(:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الرئيس، البارح في ندوة الرؤساء واللي حضرتها بالنيابة على 
رئيس الفريق، كان السيد رئيس اللجنة ولجنة مراقبة املالية العامة 
اقشوا اليوم قانون التصفية، وقال 

ّ
أكد لنا في الندوة أنه ما غاديش ن

بالحرف بأنه التقرير غير جاهز وبالعكس ناقشنا معاه وقلنا لو واش 
ممكن التقرير يجهز وقال لينا قطعا التقرير غير جاهز، وبالتالي اليوم ما 
غيتعرضش قانون التصفية، وإذا بنا نفاجأ بأنه قانون التصفية يعرض 
ويبرمج قبل من قوانين أخرى اللي اتفقنا عليها البارح في ندوة الرؤساء، 
وما تعلمناش وما موجدينش املداخالت، ما يمكنش إذن هاذي ما�ضي 
طريقة د االشتغال. إذا كانت ندوة الرؤساء هي مؤسسة ديال البرملان 
كتقرر، فالبارح قررت بأنه قانون التصفية لن يدرج في هذه الجلسة 
وبالتالي فوجئنا بإدراجه، على املجلس أن يتحمل مسؤوليته في البرمجة. 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نكملو هاذ القضية ديال قانون التصفية ومن بعد.. تفضلي السيدة 
النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيدخ)نقطلخنظ م(:

التصويت على  في تدبير  أنتم لكم تجربة واسعة  الرئيس،  السيد 
تكونوا  الرئيس،  السيد  باش  الجلسة.  هذه  داخل  القوانين  مشاريع 
حادرين راسكم وكتديرو اإلجماع، إجماع واحنا كنقولوا لكم امتناع، 
امتناع، واحنا صوتنا على القانون ديال املراكز االستشفائية في قراءته 
لنا  وتكتشف  باالمتناع،  الثانية  القراءة  في  وصوتنا  باالمتناع،  األولى 
تصويتا جديدا، هاذ ال�ضي خصنا فيه حل ألنه تصويتنا واضح باالمتناع. 
لن تجيبونا عن تصويت مر ولكن لكم كامل الصالحية في االجتهاد لحل 
هاذ املسألة هاذي، وهاذي قضية تعنينا باش يكون املادة األولى إجماع، 
املادة الثانية إجماع واحنا كنعيطو أستسمح السيد الرئيس، خاصنا 

حل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ال الحل واضح أنا كنت، بالتي أستاذ غير نجاوب على هاذ القضية 
باش نحلو املشكل.. تفضل السيد النائب تفضل. لخالصة أن القانون 

لم يصوت عليه باإلجماع وأنا لم أسمع أي مالحظة..

لةم ئبخلةسيدخلةشرق و5خلةرودلنيخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس هللا يعطيكم الخير، وأنتم لكم واسع النظر ألن داخل 
تعاملتوش  ما  وأنتوما  باالمتناع  التصويت  تم  الرئيس  السيد  اللجنة 
بواحد الطريقة اللي تخلينا احنا نصوتو باالمتناع، ألن داخل اللجنة احنا 

كنا متمسكين كفريق األصالة واملعاصرة باالمتناع، ولكن لألسف حنا 
كنكتشفو دابا بأن هاذ مشروع القانون داز بهاذ الطريقة والضرب يعني 
في املساطر والضرب يعني.. وهاذي مؤسسة يجب أن نحترمها ونقدرها 
ألن هاذي هي رمز الديمقراطية، واإلختالف ال يفسد يعني في املسائل 
السياسية ولكن كنعتاقدو بأنكم كان عليكم ناخذو الوقت الكافي باش 

نشوفو هاذ املسائل ألن كان االمتناع واحنا نتمسك بهذا التصويت.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيلخ)نقطلخنظ م(:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

الوزير وقدم  ما فهمنا�ضي هاذ القضية ديال حتى تفضل السيد 
قانون التصفية، عاد رجعنا للقانون ديال املراكز اإلستشفائية.. صوتنا 
وقاضينا ما يمكنش نعاودو نرجعو هذا من جهة، هذا من وجهة نظري 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ما عليش ما عليش، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيلخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، إذن كاين هنا واحد اإلشكال، التصويت كان خاصو 
يتم االنتباه عليه ولو يعني بإجراءات خاصة، ولكن اليوم حتى يتصوت 
عليه وسمعنا التقديم ديال قانون آخر عاد نرجعو لقانون واحد آخر، ما 
فهمناش هاذ القضية هاذي. مع العلم عاود ثاني السيدة النائبة املحترمة 
املقتدرة، خالوا السيد الوزير، قدم عاد دايرين نقطة نظام، راه عندنا 
الجدولة، خاصنا دابا هاذ القضية تبقاو تعتامدو املقاربة اآلتية السيد 
الرئيس، قبل ما تبداوا البت والتصويت على القوانين حتى نصادقو على 
جدول األعمال، وعاد نبداو نصوتوا ألن قاضينا املستشفيات وأنا أعتبر 

كرئيسة لجنة بأن هاذ القانون داز باإلجماع، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

واحدة  كلمة  بالتي سبقك  ال  النائب..  السيد  تفضل  أوال،  طيب 
لفريق واحد وال نحول نقط نظام إلى مناقشة ما بين الفرق، تفضل آخر 

متدخل.

لةم ئبخلةسيدخإدريسخلةصقليخعدو5خ)نقطلخنظ م(:

ال أنا ما غنتكلمش باسم الفريق، صحيح هو أنا استمعت بإمعان 
للمالحظة ديال السيدة النائبة املحترمة، وصحيح ما أثرناه البارحة في 
ندوة الرؤساء فيما يخص املشروع القانون ديال تصفية ميزانية 2013 
طبعا في بداية اللقاء أثرنا بأن التقرير غير جاهز، وبأن اإلدارة يعني كانت 
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تشتغل عليه ولكن في مجريات لقاء ندوة الرؤساء وفي تقريبا في آخر 
عمرها طبعا أخذنا القرار وربما السيدة النائبة.. ال ال أطمئنك أنا كنت 
حاضر طبعا وهنا أتكلم بكل مسؤولية طبعا أخذنا القرار بأن سنشتغل 
على التقرير والحمد هلل أنجز التقرير وهو اليوم بين أيديكم وأعتقد هذا 
هو ال ال.. هو بين أيديكم وتوصلتم به ونسخ ديالو كاينة متكاملة، شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شوف ال غير بالتي، ال السيدة الرئيسة، السيدة النائبة املحترمة أنا 
عندي الكلمة، أنا عندي غير واحد التوضيح ال ما يمكنش هللا ير�ضي 

عليكم البرمجة.. عفوا عفوا.. خصنا ننهيوا هاذ النقاش.

أوال فيما يتعلق بقانون املراكز االستشفائية معنا السيدة رئيسة 
اللجنة.. هللا ير�ضي عليك خليني غير نكمل.. وا غير خليوني نكمل وخوذوا 
الكلمة.. ولكن خليوني نكمل.. أوال هللا ير�ضي عليكم.. طيب واخا غادي 
نوزع الكلمات غير جلسوا، اجل�ضي وغنعطيكم الكلمة.. صافي إذن انتهينا 
الكلمة.. الكلمة للسيد عبد الصمد حيكر تفضل السيد الرئيس، كلكم 
غتاخذو الكلمة، تفضلي السيدة الرئيسة ياهلل، ها واحد األخت من 

االتحاد االشتراكي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخلةش هيخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، الطريقة باش مر التصويت دون عرض املواد ودون 
رفع رأسكم، ألن حنا كنقولو من هنا راه احنا درنا االمتناع وانت حادر 
راسك كتقول باإلجماع، باإلجماع، مادة باإلجماع.. هاذ التقرير عندنا 
كانت  إيال  ولكن  باالمتناع  التصويتات  ديال   5 عندنا  أننا  على  احنا 
السيدة الرئيسة بغات تدوزوا باإلجماع هاذي إرادة ديالها، احنا نحتكم 
إلى التقرير ونريد أن نحافظ على سير الجلسة بقوانينها فقط ال نطلب 

شيئا مستحيال، هذا راه موقف سيا�ضي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

األستاذة السيدة النائبة عن الفريق االستقاللي.. كلمة واحدة لكل 
فريق.. غنعطيوكم الكلمة كاملين غير الهدوء.

لةم ئشلخلةسيدةخمميلخغالمخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، هاذو موضوعان مختلفان، بغييت تقسمهم حتى 
نساليو األول وندوزو للثاني راه موضوعان مختلفان..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شوف نتكلم في املوضوع األول املتعلق بالتصويت على قانون املراكز 
االستشفائية.. شكون اللي عندو تدخل في املوضوع األول؟ تفضل السيد 

النائب.. ما عليهش حنا غنعالجو املشكل.. تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخع دلخلتشيكيطوخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، احنا ربما اشرنا ليك ونبهناك في األول على الطريقة 
ديال التصويت، وقلنا لك راه بعض املرات راه الحساب عندكم كيكون 
�ضي شوية ما�ضي هو هداك، وداز امليساج بيناتنا وقلتي لنــــــا راه حقــــا 
األمينـــــة كتحســــب.. وانتقلــــت هذه العدوى إلى العملية ديال كيفاش 

انتما دوزتو داك القانون.

جيتو أنا كنشوف وبقيت كنقلب واش احنا واقع �ضي خطأ، واش 
احنا بصح شككتينا فراسنا بدينا كنقولوا واش احنا صوتنا بإجماع، 
فالطريقة باش دوزتي السيد الرئيس، هو أنه ساليتي جيتي حدرتي راسك 
بديتي تقول بإجماع، بإجماع، بإجماع وانتبهت بأن السيدة حسناء أبو 
زيد كتقول لك الكلمة السيد الرئيس، وانتبهت اإلخوان كانوا كيطلبو 
منك الكلمة، وكنتسنى أنك تعطي الكلمة ودزتي مباشرة ل.. إذن هذا هو 
السيناريو، ما فيهش �ضي واحد راه حقا حتى سالينا القانون عاد دزتوا 
للقانون.. راه الخطا منكم خصكم تتحملوا املسؤولية ديالو. اآلن اللي 
مفروض ما�ضي احنا نبداو نتناقشو كيفاش نفكو املشكل؟ أنت السيد 

الرئيس خصك تفك املشكل، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلاحجوجيخ)نقطلخنظ م(:

أنه التصويت  ال�ضيء، حنا تفاجأنا  الرئيس، كذلك نفس  السيد 
باإلجماع، في حين أنه أثرنا على أن هاذ املشروع قانون صوتنا عليه 
السيد  فكيمكن  مادي  هذا خطأ  الخطأ،  هذا  ربما  لذلك  باالمتناع، 
الرئيس تصححوا وإذن مسجل على أن احنا تصويتنا باالمتناع، شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب املحترم، ال�ضي عبد الصمد حيكر.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةصمدخحيكرخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، أوال أنا كنظن في قضايا أبسط من هاذي ملا كتكون 
كتدوز كتوقع احتجاجات وكتوقف جلسات وترفع بأسباب غير.. وحتى 
واحد  دزنا  كنكونو  أننا حتى  ال�ضي وقع، وهاذي سابقة  هاذ  كان  إذا 
بغيتوا  إذا  استدراكا  تيسيرا  آخر،  لواحد  كنرجعو  باش  عاد  القانون 
السيد الرئيس، أنكم يعني تستاجبوا لفرق املعارضة، احنا شخصيا 

كفريق العدالة والتنمية ما عندنا حتى �ضي مانع باش نزيدوا القدام.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب املحترم عن الفريق التقدمي، تفضل.
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لةم ئبخلةسيدخربيدخروكش 8،خرئيسخفريقخلةتقدمخلةديمقرلطيخ
)نقطلخنظ م(:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

في نفس االتجاه هذا، نقدرو نتجاوز هاذ اإلشكال يعني بتصريحكم 
ونعاودو  الجلسة  من محضر  التصويت  عملية  تسحب  يسحب  بأنه 

التصويت..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخوديعخبنخعشدخهللا،خرئيسخفريقخلةتجمعخلةوطنيخ
ةألحرلرخ)نقطلخنظ م(:

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

كظن في تاريخ هاذ املؤسسة ما نذكر�ضي أنه نضنا وتم التصويت 
كيف ما بغات تكون الطريقة ديال التصويت، ودزنا وتم التقديم ديال 
مشروع آخر وغادي نرجعو اللور ونقولو راه غادي نخلقو واحد السابقة 
اللي احنا غنأديو الثمن ديالو كلنا هنا مسؤولين، كيمكن يكون الخطأ 
ولكن ما يمكناش نرجعو اللور، اسمحوا ليا ما يمكناش نرجعو اللور هنا 

مؤسسة وخصنا نحترمو القواعد ديال التسيير ديال املؤسسة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة رئيسة اللجنة املحترمة تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيلخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، كنظن كاين حل وسط، هو أن هاذ القانون مهما أنه 
وأنا مع السيد الرئيس فريق التجمع الوطني لألحرار املحترم، ما يمكناش 

نخلقو سابقة.. وتبع معايا الرئيس..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أنا معاك، تفضلي السيدة الرئيسة، أنا كنسمعك.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيلخ)نقطلخنظ م(:

الوزير  السيد  إذن كنعتبروها هاذي سابقة ألن حتى دزنا وقدم 
كال  في  املالحظات  يعني  األنواع  د  جوج  وكاينة  موالي،  اللي  املشروع 

القانونين:

كنظن  أنا  عليه،  االستشفاية صوتنا  املراكز  ديال  األول  القانون 
نرفعو القضية ملكتب مجلس النواب، ونستشهدوا ب CD بالقرص، 
إذا تبت في حقكم السيد الرئيس بأنكم لم تنتبهو نعاودو نرجعو نجيبو 
املشروع ويتبرمج من جديد ونجيبوه من جديد، بطريقة واضحة بكل 

شفافية »ال عيب ال يمنعك أمر قضيت فيه اليوم أن تراجع فيها نفسك 
غدا«، ولكن نكونو منطقيين ألن كملنا التصويت نعاودو نوليو نردوه 

للتصويت خصنا نحتكمو ل�ضي مسطرة على األقل؛

ثانيا القضية اللي أثارت السيدة النائبة املحترمة ديال هاذي خصكم 
ضبطوا األمور، أوال ندوة الرؤساء ما�ضي هي اللي كتحدد جدول األعمال، 
فندوة الرؤساء كنقادوا غير التوقيت راه البرمجة كتجي من املكتب باش 
نشتغلو بوضوح، ولكن إيال كان التوقيت ما تحددش في ندوة الرؤساء 
وما اتفقتوش على املداخالت عاود كاينة مشكل آخر، اليوم احنا عاود 
ثاني في سابقة ديال السيد الوزير قدم قانون التصفية ديال 2013، 
عالش دخلنا حتى من مور التقديم ملناقشة جدول األعمال؟ إذن هاذ 
القضية هاذي كنظن البأس بأريحية نذاكرو ونرجعو ل�ضي مساطر اللي 
تكون واضحة، بالحق القانون صوتنا عليه دابا ونعاودو نرجعو فيه دابا 

أنا ما أظن.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخلةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

أوال أنا أسير هذه الجلسة وليس عندي أي حرص على أن تصوتوا 
باإلجماع أو تصوتوا باألغلبية وترفضوا النص.. هاذي ما داخالش في 
املوضوع، أنا قلت اإلجماع، كنت أنتظر لو كان األمر عكس ذلك أنا اللي 
فهمت من خالل سياق املداخلة وكذا، فإذن غير باش نفهموا، فلهذا لو 
قام أي شخص أو نائب ونبنهي كما نبهتم في القانون الثاني أو في.. لقمت 
بواجبي، فإذن أنا اعتبرت بأنه كما يقال ملا وقع السكوت فموقفي كان 
صوابا، أو ما أن األمر كذلك فأنا كنقول بالنسبة للفرق النيابية املحترمة 
سنسجل هذا في املحضر وسنعتبر بأن التصويت لم يتم باإلجماع وأنه 
سنحتسب التصويت الذي تم في أخر لحظة هذا سنعتمد هذا في التقرير 
وننهي املشكلة. فإذن ليس هناك أي حرص على أن يمر هذا القانون أو 
غيره، ولكن راه كل�ضي راه الكل يتحمل املسؤولية، إذن لو كنت أنا لم 
أرفع رأ�ضي فأنتم لم ترفعوا أصواتكم بما يكفي، وهكذا كنديرو واحد 
االتفاقية.. بالنسبة لقانون التصفية، تفضلي األستاذة النائبة تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخمميلخغالمخ)نقطلخنظ م(:

اللجنة،  رئيس  للسيد  استمعت  أنا  التصفية،  لقانون  بالنسبة 
ونحاول نذكرو يمكن يكون اختلطت عليه األمور البارح، ألنه البارح 
أول ما ناقشنا، ناقشنا قانون التصفية، وقال السيد الرئيس قانون 
التصفية غير جاهز، وأكد عليه السيد شفيق رشادي الذي كان يترأس، 
وقالوا شوف معاهم إيال كان ممكن أنهم يجهزوه راه بغينا ندوزوه غدا، 
قالوا ال قطعا غير جاهز وأنا أحرص على أن تقارير اللجنة خصها تكون 
دائما في واحد املستوى، هذا كالم وراه مسجل، راه كالم مسجل يمكننا 
نرجعو لو واملحضر كاين وكل�ضي كاين. وسالينا اللقاء ولم نبرمج قانون 
التصفية، قالوا راه األسبوع املقبل غير ممكن راه عندنا أمور أخرى، 
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قالوا ما�ضي مشكل حتى األسبوع اللي من مراه، هكا انتهت الجلسة وأنا 
خرجت، أنا آخر وحدة خرجت وال�ضي شفيق رشادي باقي حي وراه كاين 
كاين. ولم  ال�ضي بروحو كاين وكل�ضي كاين واملحضر كاين والتسجيل 
يبرمج قانون التصفية وإذا بنا نفاجأ اليوم أنه يبرمج وقبل القوانين 
التصفية،  التي برمجت واللي كنا متفقين عليها قبل ما يدوز قانون 
ي اتفقنا على التوقيت 

ّ
التوقيت ما حسبناش فيه قانون التصفية مل

ما حسبناش قانون التصفية، ومنين اتفقنا على التوزيع ما حسبناش 
قانون التصفية، اعتبرناه غير موجود ما نتفجأوش به في الجلسة، حتى 
التقرير لم نتوصل به، ما عندناش التقرير احنا في الفريق ما عندناش 
التقرير، ما وصلناش التقرير ديال قانون التصفية. وبالتالي ما يمكنش 
نجيو حتى ساالت ندوة الرؤساء وسالينا وعاد نبرمجوه ونجيو نفاجأ به 
في الجلسة. كنعتبر أن هذا ارتجالية في تسيير الجلسة، أو ال في البرمجة 
قسمناش  وما  جاهزينش  ما  احنا  ألنه  تداركها  يجب  الجلسة،  ديال 

التوقيت باش ناقشوا قانون التصفية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخأمخلةشمي8خاحلوخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، أنا غير أذكركم أنني أنا شخصيا مقررة اللجنة، وال 
علم لي بتقرير، وال عندي تقرير، وال عارفة شنو غادي تقررو.. وكذلك 
ي كتقولو وزع التقرير، والناس ما 

ّ
السيد الرئيس أنا أحتج كذلك مل

عارفينش فين هو التقرير، وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب املحترم، تفضل السيد رئيس اللجنة.

لةم ئبخلةسيدخإدريسخلةصقليخعدو5خ)نقطلخنظ م(:

أنا أتأسف بكل صدق أن أسمع مثل هاذ الكالم، ألن أعتقد هو 
األخت املحترمة اللي حضرت البارحة في ندوة الرؤساء، أنا ما غنردش 
الرؤساء  ندوة  ديال  االجتماع  بدأنا  عندما  هو  النائبة،  السيدة  على 
صحيح أنا أثرت هاذ املالحظة، أثرت بأننا نشتغل على التقرير واملسودة 
ديال التقرير كانت حاضرة معي، وبينتها لإلخوان ونحن داخل االجتماع، 
وفي البداية احنا بدينا االجتماع في حدود الساعة تقريبا الثالثة والربع 
عندما عرضت  يعني  والربع،  الثالثة  في حدود  النائبة؟  السيدة  ياك 
علينا النصوص التشريعية الجاهزة تقريبا في حدود اللي بقيت عاقل 
3 وخمس قسام أخذت التدخل وأثرت هذا قلت لهم راه اليوم عندنا 
مسودة نشتغل عليها، وصحيح دائما نسعى باش التقارير تكون في واحد 
الحلة اللي تشرف هاته املؤسسة، النقاش تقريبا دام واحد 40 دقيقة 
وال 50 دقيقة، إن لم تخني الذاكرة واإلخوان لألسف الشديد ما كاين 
حتى واحد، كاين غير أنا وياك وهللا هذا هو لألسف الشديد. إذن فبالتالي 

أكثر من هذا اليوم التقارير يعني التقرير ديال لجنة مراقبة املالية العامة 
وزع اليوم على جميع الفرق في الصباح، التعقيب في حدود ها هو وزع في 
حدود الساعة 10 صباحا على جميع الفرق، فبالتالي اإلخوان يعني هاذ 
األمر ال نحتاج.. اإلخوان ال نحتاج لكل هذا النقاش فيه، هاذ املؤسسة 
تشتغل بواحد الطريقة معينة والحمد هلل كاين فيها واحد التوافق وهاذ 
التوافق اليوم حاصل داخل لجنة مراقبة املالية العامة، فال أعتقد هاذ 
ال�ضي ممكن أن يعرقل مسار التصويت ديال.. مع العلم هاذ النص ما 

مطروحش فيه إشكاالت..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ما  ألن  مأمورية..  تسهلوا  أن  أرجوكم  املحترمين  النواب  السادة 
زال عندنا نصوص أخرى أهم، فغير أرجوكم السيدة النائبة تفضلي، 
تفضلي غنعطيكم الكلمة كاملين بغيت تبقى هنا حتى 11 ما�ضي مشكل، 

تفضل.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيلخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، هاذ القانون ديال التصفية 2013 راه درنا 2013 
و2014 و2015، 3 سنين وهو يتسنى نزيدوه أسبوع آخر هللا يجازيك 

بخير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الرئيس.. تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخلةشق ليخ)نقطلخنظ م(:

السيد الرئيس، إيال اسمحتو تجاوزا لهاذ النقاش، أنا باسم فريق 
االستقاللي كنعتبر انفسنا غير جاهزين ملناقشة هذا املشروع، ونعتبر أننا 
لم نتوصل بالتقرير. فلذلك نقترح ونطالب بتأجيل هاذ املناقشة فهاذ 

املوضوع.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب املحترم تفضل، ال�ضي باعزيز تفضل.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخبعزيزخ)نقطلخنظ م(:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

غير في نفس السياق، أظن أن لهاذ املؤسسة قانون اللي خاص الكل 
ينضبط ليه، ونحن في اجتماع الفريق ممثل فريقنا في املكتب، ممثل 
فريقنا في املكتب في املقررات ديال املكتب، اعطى لنا بأنه فيما يتعلق 
بمشروع قانون التصفية لسنة 2013 املكتب خرج بمقرر بأنه ال يمكن 
إدراج املصادقة إال بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال هذه الجلسة 
املكتب  اختصاص  ألنه  لنا،  تعطى  اللي  امللخص  التشريعية هذا هو 
وليس اختصاص ندوة الرؤساء، وبالتالي فاآلن كنشوفو في القاعة أنه 
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كاين حديث أنه أحيانا على مسودة وهاذ املسودة ال ترقى إلى مستوى 
تقرير وأظن أن السيدة املقررة أفادت بأنها لم توقع ذلك وبالتالي فال 
يبقى مسودة. وبالتالي فاحنا السيد الرئيس، أيضا لنا رأي فهاذ املشروع 
هذا وفي ندوة الرؤساء غيكون عندنا حيز زمني باش غنتكلموا فيه، وهذا 
لم يخصص لنا وبالتالي فأظن أنه انضبطو للمقرر ديال مكتب املجلس 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ال�ضي عبد الصمد النائب املحترم تفضل.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةصمدخحيكرخ)نقطلخنظ م(:

النائب املحترم، احنا  أنا غنبدا باش بدا السيد  الرئيس،  السيد 
عندنا نظام داخلي، والقانون كيدار باش يحترم، أنا على افتراض أن 
ندوة الرؤساء اتفقوا جدال على أنه التقرير غير جاهز أو أو.. واتفقوا على 
التأجيل، هاذ االتفاق غير ملزم ألن اللي كيحدد جدول األعمال ديال 
الجلسات العامة هو مكتب املجلس، لذلك األمر بيدكم السيد الرئيس، 
انتما غتخبرونا، انتما كمكتب واش ادرجتو النقطة املتعلقة بالدراسة 
والتصويت على هاذ املشروع قانون فهاذ جدول أعمال هاذ الجلسة، 
وإذا كان الكالم اللي قال السيد النائب صحيح أنكم اتفقتم على أنه غير 

مدرج ما كاينش مشكل أنه ما يكونش شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ال�ضي طاهر شاكر تفضل، السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخلةط هرخب كرخ)نقطلخنظ م(:

في إطار نقطة نظام، البرملان هو كيف قال األستاذ الكريم مؤسسة 
مجلس  مكتب  كاين  العمومية،  الجلسة  كاين  بمؤسسات؛  مسيرة 
النواب، كاين ندوة الرؤساء. ندوة الرؤساء بطبيعة الحال املكتب يقرر 

جدول األعمال، ولكن ندوة الرؤساء ترتب، ترتب هاذ جدول األعمال.

ندوة  في  بأنه  كتقول  الكريمة  األستاذة  ديال  املداخلة  من خالل 
الرؤساء لم يكن مطروح هاذ القانون ديال التصفية، وبالتالي إيال ما 
رتباتوش ندوة الرؤساء، ما يمكنلوش يتعرض علينا هنا، هذا هو املنطق. 
ثم التقرير األخت اللي قالت لينا التقرير ها هو جاهز، خص 48 ساعة 
باش يتبلغو به الناس ويطلعوا عليه ويهيئوه إلخ.. وخاصة في موضوع 
بحال هذا موضوع ديال قانون التصفية، ألنه ما�ضي من السهل باش 
اقشوا قانون التصفية نعني بعجالة أو ال ب�ضي نية ديال التمرير وال ديال 

ّ
ن

�ضي حاجة، قانون التصفية خاصو يتدرس، وكان بودنا السيد الوزير 
املحترم هو معانا تيعرف أهمية كيفاش تناقش قوانين التصفية ألنه 
قانون التصفية خاصو ما لها وما عليها إلخ.. واحد العدد ديال األمور 

تجاوزناها ولكن ما�ضي على مستوى املؤسسات.

ندوة  ثانيا  برمج،  املكتب  أوال  املؤسسات،  باحترام  نلتمس  إذن 
الحال  بطبيعة  خاص  ثالثا  األوقات،  وتحدد  وترتب  تنظم  الرؤساء 
التقرير يكون جاهز ويوزع 48 ساعة قبل ما يبدى النقاش فيه، لنتمكن 
لعمل  تبخيس  دون  الحال  بطبيعة  ومسؤول  جاد  بعمل  القيام  من 

مجلس النواب وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ال�ضي النائب تفضل سأحسم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأدرلقخ)نقطلخنظ م(:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أوال كنتمنى فعال أن قوانين التصفية تعطى لها أهمية مثل هاذ 
القانون هذا، ألنه إيال رجعنا إلى أرشيف البرملان كنلقاو كيفاش كدوز 
لهاذ املوضوع، ولكن  أهمية  التصفية، صحيح مزيان نعطيو  قوانين 
التقرير  لألمانة،  مسؤولون  ونحن  لألمانة  التقرير  بخصوص  كنأكد 
توصلنا به كأعضاء لجنة مراقبة املالية بemail قبل التوصل الورقي؛ 
ثانيا السيدة املقررة، كان حديث بيننا بعد الدخول للقاعة قلت لها 

شخصيا واش غتقراي وال التقرير وزع؟ قالت لي التقرير وزع وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسادة النواب والسيدات النائبات، أوال فيما يتعلق بقرار 
املكتب.. هللا ير�ضي عليكم احنا غادي نحسمو هاذ القضية، إيال بغيتو 
تبقاو هنا أنا ما عندي مشكل.. ال ال ما كنجاوبوش.. هللا ير�ضي عليكم، 

املعذرة السيدة النائبة معذرة نعطيك الكلمة من بعد.

أوال فيما يتعلق املكتب يقرر في أن املشاريع الجاهزة كلها تبرمج، 
الذي يقع أن بعض التقارير كتكون ما زال اللجان خدامة فيها، فنفوض 
السيد الرئيس أنه هو يدرج بحسب جاهزية أو عدم جاهزية النص، 
هذا هو فيما يتعلق.. فيما يتعلق بالتقارير كل الفرق توصلت بالتقرير 
وهذه توقيعات يعني واردة، فيما يتعلق بندوة الرؤساء عندي ما يفيد 
التوزيع الزمني الذي وافق عليه الحاضرون، وهناك ثالث فرق سجلت 
نفسها وتم توزيع الحصص بينها على أساس أنه.. أنا أضيف شيئا آخر 
أعطي الكلمة للسيد الوزير ألنه طلب الكلمة، ولكن الرئاسة ليس لديها 
أي مانع، ليس لدي مانع أن تعاد برمجة هذا النص في جلسة تشريعية 

الحقة، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخإدريسخلألزميخلإلدري�شي،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخلةسيدخ
وزيرخلالقتص دخولمل ةيل،خلملكلفخب مليزلنيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أنا أشاطرك هذا الرأي، أنا غير بغيت نعبر على السعادة ديالي وعلى 
السعادة ديال الحكومة باعتبار أن هاذ القانون ديال التصفية يخلق 
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الحدث داخل املؤسسة البرملانية، ألنه عادة ما كان يمر مرور الكرام، 
اليوم كاين حرص من طرف املجلس املوقر على أن تتم مناقشته كما 
والحكومة ستكون  اللجنة،  في  مناقشته كما يجب  تمت  يجب، وقد 
سعيدة بمناقشته كما يجب باعتباره أول قانون تصفية تقدمه حكومة 

أعدت قانون املالية الذي يقدم وبالتالي نحن سنكون؛

ثانيا، الحكومة بخصوص قانون التصفية ليس لها أي نية ال للتمرير 
وال للتسريع، احنا ما زال الوقت وثانيا مستعدين باش نعطيو الوقت 
ديالنا الكافي، ولكن مالحظة بسيطة غير منين يتعلق جدول األعمال وتتم 
الدعوة ديال الحكومة تتم بعد توفر كل الشروط الشكلية واملوضوعية 

ملناقشة مشروع القانون وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نحن سنطلب من الحكومة في إطار التعاون ما بين السلط، ما بين 
السلطة التشريعية والحكومة أنه نيهئ فرص وظروف أفضل للمناقشة، 
ليس ألنه النص لم يبرمج، وليس ألنه لم يتم البت في تنظيم عملية 
النقاش داخل ندوة الرؤساء ولكن ألننا نريد فعال أن تكون مناقشة في 

املستوى املطلوب. شكرا على حسن تفهمكم جميعا.

ننتقل اآلن إلى مشروع قانون 79.14 يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة 
كل أشكال التمييز، الكلمة للسيدة الوزيرة املحترمة لتقديم مشروع 

القانون فلتتفضل مشكورة. تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

سيدخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيم،خ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8.

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

لةسالمخعليكمخورحملخهللاختع لىخوبرك ته.

يطيب لي في البداية أن أعرب لكم عن بالغ سعادتي ونحن نلتئم 
اليوم في محطة جديدة من السير قدما بخطى حثيثة وثابتة نحو دولة 
السليم  التنزيل  على  املشترك  عملنا  خالل  من  واملؤسسات  القانون 
للمجتمع  الحية  القوى  كل  انخراط  وتأمين   2011 دستور  ملضامين 

املغربي في هذه الدينامية املتطورة واملستمرة التي تشهدها اململكة.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دة،

الحكامة  لهيئات  املحدث  الجديد  الدستوري  اإلطار  شكل  لقد 
فرصة  بها،  والنهوض  الحقوق  بحماية  املتعلقة  تلك  السيما  الجيدة 
ناجع وفعال من خالل  تأطير وبلورة فعل عمومي  للمغرب من أجل 
إنارته بهيئات مستقلة تجمع بين الخبرة والتجربة من جهة، والتشبع 
بحقوق اإلنسان عامة والحقوق الفئوية على وجه التحديد في أفق 
تحقيق تدبير عمومي أكثر انتصارا لقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة 

واحترام الحقوق والحريات األساسية خصوصا قضية كانت وال تزال 
تعتبر انشغاال مجتمعيا مركزيا وهي قضية حماية حقوق املرأة والنهوض 

باملساواة.

املناصفة  بهيئة  املتعلق  القانون  مشروع  يندرج  اإلطار،  هذا  في 
ومكافحة كل أشكال التمييز املعروض على أنظار مجلسكم املوقر، وهي 
اآللية التي من غايات إحداثها توسيع مجال مشاركة مجتمع الفاعلين 
وتأمين حماية حقوق  العمومية  السياسات  وتقييم  وتنفيذ  بلورة  في 
اإلنسان والنهوض بها السيما من خالل سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ 
املناصفة وتعزيز املساواة بين الجنسين ومكافحة كل أشكال التمييز في 
التمتع بكافة الحقوق والحريات وفق مقاصد املادتين: املادة 19 واملادة 

.164

حضرلتخلةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

إن مناقشة مشروع القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل 
أشكال التمييز، داخل اللجنة املعنية بمجلسكم املوقر شكلت فرصة 
للوقوف على مستوى عال من االنخراطية والتعبئة ومحطة أخرى أبان 
خاللها الجميع على االلتزام والعمل الجاد إلرساء دعائم وأسس وهياكل 
طبع  الذي  البناء  النقاش  روح  الحديثة، عكسته  الدولة  مؤسسات 
أشغال اللجنة املذكورة ترجمة للدينامية التي يشهدها املغرب على أكثر 
من مستوى، وال يخفى عليكم بطبيعة الحال أهمية توفر بلدنا على هذا 
النوع من املؤسسات وما له من أدوار أساسية في إغناء التجربة املغربية 
املتفردة بخصوصيتها من خالل توحيد الجهود والرؤى وخلق إطارات 
أكثر سعة للحوار والتفكير والنقاش املثمر حول قضايا مجتمعية تقت�ضي 

معالجتها والنظر فيها ضمان مشاركة واسعة لكل أطياف املجتمع.

هذا ومما تجدر اإلشارة إليه، وتجسيدا ملناخ املسؤولية والثقة الذي 
ساد أشغال اللجنة، لجنة القطاعات االجتماعية خالل جلسة البت 
والتصويت على التعديالت املقترح إدراجها في نص املشروع، وحرصا 
من الحكومة على التفاعل اإليجابي مع كل مبادرة من شأنها تطوير 
املبادرة التشريعية وتحقيق الجودة املطلوبة لنصوصنا القانونية، فقد 
تم قبول 15 تعديال تقدمت به فرق املعارضة وثالث تعديالت تقدمت 
بها فرق األغلبية و17 تعديل كصيغة توافقية للجنة أي ما مجموعه 
35 تعديال، وكل ذلك في حرص تام على مراعاة املصالح العليا للدولة 
املغربية واستحضار توابثها وهويتها الراسخة وكذلك أخذا بعين االعتبار 

التقاطعات الحاصلة في هذا اإلطار.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

لةسيدلتخلةم ئش تخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

هكذا، وتفعيال ملضامين الدستور السيما الفصل 171 منه، وتنفيذا 
أيضا ملضامين املخطط التشريعي للحكومة السيما ما يتعلق منه بحماية 
وتعزيز حقوق املرأة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تطالها أعدت وزارة 
األسرة واملرأة والتنمية االجتماعية مشروع هذا القانون منتهجة في ذلك 
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مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف املكونات الوطنية من خالل 
مدارسة مذكرات الهيئات الوطنية املعنية وجمعيات وشبكات املجتمع 
علمية  لجنة  فحصها  تولت  سياسية  وأحزاب  مهنية  وهيئات  املدني 
مشهود ألعضائها بالنزاهة والكفاءة، أحدثت لهذا الغرض. توجت هذه 
األعمال املرتبطة بهذه اللجنة، توجت بتقديم مسودة مشروع قانون 
أوروبا  ملجلس  التابعة  البندقية  لجنة  مع  استشارة  موضوع  شكلت 
اعتبارا لخبرتها العالية في التشريع والدراسات القانونية املقارنة، إذ تم 
استثمار مختلف األفكار والتصورات الواردة عليها بهذا الخصوص مما 
أثمر هذا النص الذي عرضناه على أنظاركم من خالل اإلخوة واألخوات 
والذي  االجتماعية  القطاعات  للجنة  والنواب  النائبات  السيدات 

نعرضه اليوم على أنظاركم.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

إن إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ليعد بحق 
لبنة جديدة في ترسيخ دعائم دولة القانون واملؤسسات وحماية حقوق 
نابعا من الخصوصية  بها ونموذجا مغربيا متميزا  اإلنسان والنهوض 
والثقافية،  الحضارية  ومقوماتنا  مرجعيتنا  من  املستمدة  الوطنية 
مستحضرين في نفس الوقت مضامين االتفاقيات واملواثيق الدولية كما 
صادق عليها املغرب ورصيدنا التشريعي مما يغني املنظومة املؤسساتية 

الحقوقية لبالدنا.

إن هذا املشروع يهدف إلى تحديد تأليف الهيئة وصالحياتها وقواعد 
سيرها كما ينص على ذلك الفصل 171 من الدستور باعتبارها هيئة 
مختصة في املناصفة والعمل على مكافحة كل األشكال التميز، كما 
باريس  مبادئ  على  املبدئية-  الناحية  -من  على  املشروع  هذا  استند 
اإلنسان  حقوق  بحماية  املعنية  الوطنية  املؤسسات  لعمل  الناظمة 

والنهوض بها.

أما بخصوص مضامين مشروع هذا القانون، فهو يتوزع على 6 
أبواب موزعة كاآلتي:

الهوية  خالله  من  الباب  هذا  حدد  عامة«:  »أحكام  األول  الباب 
القانونية لهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز من خالل موقعها 
بالشخصية االعتبارية  الدستوري كمؤسسة وطنية مستقلة وتتمتع 

واالستقالل املالي؛

من  انطالقا  الهيئة  صالحيات  بتحديد  ويتعلق  الثاني  الباب 
اختصاصها العام املتمثل في العمل على تحقيق املناصفة ومكافحة كل 
أشكال التمييز ضد املرأة، يتولى هذا الباب بيان أصناف اختصاصات 
الهيئة والتي تتنوع بين اختصاصات ذات طبيعة استشارية واقتراحية 

واختصاصات الرصد والتتبع واختصاصات تواصلية وتحسيسية؛

 20 من  الرئيس  عن  عالوة  الهيئة  بتأليف  ويتعلق  الثالث  الباب 
عضوا يتوزعون على عدة فئات روعي فيهم تمثيلية كل الفاعلين ال 
سيما الخبراء وأعضاء املجتمع املدني، وممثلي الجالية املغربية املقيمين 

بالخارج والنقابات هذا فضال عن ممثلي بعض املؤسسات ذات الصلة 
القضائية،  والسلطة  األعلى  العلمي  كاملجلس  الهيئة  باختصاص 
ولعلمكم أن هذه املادة التي تدخل في هذا الباب جاءت انطالقا من 
صيغة توافقية ألعضاء وعضوات لجنة القطاعات االجتماعية ويدخل 
فيها االستجابة والتفاعل مع العديد من التعديالت التي جاءت متفرقة، 
وبالتالي يرجع الفضل في التأسيس لهذا الباب املتعلق بتأليف الهيئة 

للجنة القطاعات االجتماعية بأغلبيتها ومعارضتها؛

الباب الرابع ويتعلق بأجهزة الهيئة واختصاصاتها، توزعت أحكام 
لتحديد اختصاصات  الباب على ثالث فروع، خصص كل فرع  هذا 
واحد من األجهزة الثالث التي حددها املشروع املتمثلة في مجلس الهيئة 
عامة  أمانة  عن  هذا فضال  للهيئة،  الدائمة  واللجان  الهيئة  ورئيس 

تساعد الرئيس في أداء مهامه؛

أما الباب الخامس، فيتعلق بالتنظيم اإلداري واملالي للهيئة، حيث 
أكد هذا الباب على أن ترصد الدولة لفائدة الهيئة اعتمادات مالية 
الزمة لتمكينها من أداء مهامها مع إخضاع صرفها للقواعد واإلجراءات 

املنصوص عليها في التنظيم املالي واملحاسبي للهيئة؛

الباب السادس وهو أخر باب، ويتعلق بأحكام ختامية وانتقالية 
وتضمن مادة فريدة تتعلق.. ويتضمن مادة فريدة تتعلق بسريان هذا 
القانون وإجراء انتقالي يهم كيفية تعيين العضو القا�ضي ممثل املجلس 

األعلى للسلطة القضائية في انتظار تنصيب هذا املجلس.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

كما  صدوركم  سعة  على  جميعا  أشكركم  الكلمة،  هذه  آخر  في 
أشكر مختلف الفرق من األغلبية واملعارضة على دعمهم وعلى تعاونهم 
مع التنويه بمجهودات كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذا 
املشروع قانون ابتداء من انطالقته األولى بداية سنة 2012 إلى هاته 
اللحظة التي نعيشها جميعا يعني أواسط سنة 2016، هذا القانون 
نريده أن يكون خدمة أو يقدم خدمة للصالح العام وأن يساهم في تنمية 

املجتمع، وأن يمكن النساء من كامل حقوقهم.

التجربة املغربية ذات  أنه رغم غنى  التأكيد في ختام،  كما يجب 
ورغم  الجنسين،  بين  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  باملساواة  الصلة 
يحتاج  الواقع  فإن  تنفيذها،  على  تسهر  وهيئات  مؤسسات  تأسيس 
على  الرؤى  وتوحيد  الجهود  وتكتيف  التعاون  من  مزيدا  جميعا  منا 
أكثر من مستوى، ذلك أن ثقافة مجتمعنا تؤسس ألشكال مختلفة من 
املمارسات التمييزية بين الرجل واملرأة وهو ما يؤشر على التأثير املحدود 
للقوانين والتشريعات على وضع املرأة ويبقى السؤال الجوهري املطروح 
هو كيفية ترجمة مضامين النصوص ومن بينهم هذا النص املوجود بين 
أيدينا إلى واقع وإلى إجراءات لها أثر على معيش املرأة في أفق التمكين 
الكامل للمرأة من كامل حقوقها غير منقوصة حقا واحدا كما جاء بذلك 

النص الدستوري؟ والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، بالنسبة لتقرير اللجنة وزع التقرير، وأنا 
عندي ما يفيد إثبات أنه وزع شأنه في ذلك شأن باقي التقارير املعروضة 
لفريق  والكلمة  أيدينا،  بين  الذي  النص  مناقشة  إلى  وننتقل  اليوم. 

العدالة والتنمية الكلمة للنائبة املحترمة السيدة أمينة ماء العينين.

لةم ئشلخلةسيدةخأميملخم ءخلةعيمي8:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،خولةصالةخولةسالمخعلىخمحمدخوعلىخ
آةهخوصحشهخأجمعي8.

أوال أعبر باسم فريق العدالة والتنمية وباسم النساء ديال الفريق 
خصوصا ما دمنا نساء كان اهتمامنا كبير جدا بهذا القانون، بفخرنا 
واعتزازنا بهاذ اللحظة التي نقف فيها داخل مجلس النواب في جلسة 
عامة لنصوت على إحدى القوانين الكبرى التي منذ اللحظة التي وضعت 
فيها في دستور 2011 ونحن ننتظر أجرأة مقتضيات الفصل 19 لنحصل 

على هذا القانون الذي يؤطر الهيئة.

أود بهذه املناسبة أن أنوه عاليا بأن السياق التشريعي املغربي اليوم 
داخل هذه املؤسسة فيه حراك، فيه دينامية متعلقة بقوانين ستضمن 
في النهاية ونحن نطمح إلى ذلك في سياق األمل الذي نحن معنيين به 
كمؤسسة تشريعية في توطيده ونشره، أن يمكن النساء من مختلف 
الحقوق أو على األقل املساواة في الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
والثقافية كما هي مذكورة في الفصل 19، هاذ السياق التشريعي الذي 
يعرف هاذ الحراك وهاذ الدينامية يتميز بقوانين، إلى جانب القانون 
املنظم لهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يجب أن نعترف 
يتم  الترسانة وأن  نناقش كل هاذ  بذلك إنصافا ألنه ليس سهل أن 
إعدادها في نفس الوقت، املجلس اإلستشاري لألسرة والطفولة كان 
مكسبا كبيرا أن نصوت عليه، اليوم نناقش إحدى القوانين الهيكلية 
أيضا داخل لجنة العدل والتشريع قانون مكافحة العنف ضد النساء 
البشر  في  االتجار  بمكافحة  املتعلق  القانون  ثم  انتظاره،  طال  الذي 
معنيين به أيضا نساء املغربيات كما هو معنية به فئات أخرى، فهاذ 
السياق التشريعي غير سهل ألنه في زمن م�ضى كنا نعجز عن إخراج حتى 
أقل من هذه القوانين لظروف على أية حال عرفتها الحكومات السابقة، 
نتحدث عن اإلرادات ولكن نتحدث عن أنه وصلنا إلى مرحلة من الزمن 
التشريعي املغربي الذي توافقت فيه اإلرادات لتخرج لنا هاذ القوانين 

التي نحن اليوم بسياق مناقشتها.

العدالة  فريق  من  نائبة  ألنني  ليس  التاريخية  اللحظة  فهاذ  أريد 
والتنمية، ولكن ألنني نائبة برملانية مغربية، أن أنوه عاليا -وليس من 
عادتنا إلقاء الورود حتى في وجه وزراء حزبنا داخل هذه الحكومة- أريد 
املغربيات  النساء  نحن  مثلتنا  مناضلة  مغربية  بامرأة  عاليا  أنوه  أن 
وزيرة  وهي  كامرأة  أوال  عليها  سهلة  تكن  لم  معركة  في  كبير  باقتدار 

التضامن داخل الحكومة، في البحث عن التوافقات داخل الحكومة، 
أشير إلى تنويه إحدى النساء التقدميات في هذا البلد، الوزيرة شرفات 
أفيالل التي أكدت قدر املعاناة التي عانتها الوزيرة بسيمة الحقاوي باش 
تستطيع أن تعبئ اإلجماع الالزم باش تجيب هاذ الترسانة القانونية 
داخل البرملان كامرأة مغربية مناضلة، واحنا كنعرفو على أية حال تعبئة 
اإلجماع على أي قانون مهما كان سهال، حتى بينتنا هنا داخل مجلس 
النضال ما  النواب الصعوبة ديالو، فأحرى بوزيرة ناضلت كل هذا 
بغيتش تفوتني هاذ اللحظة التاريخية ألنوه عاليا بوزيرة كبيرة إن شاء 
املغربي، وهي  التشريع  تاريخ  في  بمداد من ذهب  اسمها  هللا سيكتب 

مسؤولة على هذه القوانين.

طبعا املسار ديال هاذ القانون أنا غنجي، أنا غنجي السيدة الرئيسة، 
للتنويه باللجنة ورئيسة اللجنة طبعا، طبعا هذا القانون كان بودنا أن 
نناقشه قبل، قبل اآلن ألنه تم إيداعه في البرملان يوم 22 يوليوز 2015 
أودعته الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، أحيل أوال على لجنة العدل 
والتشريع ثم أحيل في 5 نونبر 2015 على لجنة القطاعات االجتماعية، 
ما يمكنش، طبعا هذا ما�ضي، هاذ اللحظة بالنسبة للنساء املغربيات، 
احنا ولفنا لألسف الشديد أن كل نقاشاتنا املتعلقة بالقوانين املتعلقة 
أكبر  قدر  فيها  غتجبر  اللي  القوانين  من  يعني  تنازع،  يسودها  باملرأة 
وشحنات أكبر ديال التقاطب والتنازع هي القضايا املتعلقة باملرأة، احنا 
كنا كنتناو هاذ اللحظة أن تكون لحظة إجماع وطني، ولحظة النساء 
أيدينا هو مكسب كبير، يمكن ما  بين  الذي  القانون  املغربيات، ألن 
يكونش كما باقي القوانين في العالم كامل، وصل إلى قدر االنتظارات 
والطموحات الكبيرة اللي كاينة عندنا، ولكن على األقل دعونا نعترف في 
سياق اإلنصاف بأن بين أيدينا اليوم قانون إلى جانب القوانين األخرى 
التي قلت بأنها مهمة جدا في مسار النضال النسائي، علما أن القانون 
ديال الهيئة ال يعني فقط النساء املغربيات، وإنما يعني املجتمع املغربي، 
ألن هاذ الهيئة إن كان من اختصاصاتها أن تمكن للنساء وأن تعمل على 
تطبيق الحريات والحقوق املذكورة في الفصل 19، فسيعهد إليها أيضا 
أن تساهم في مكافحة كل أشكال التمييز، وأشكال التمييز املنابع ديالو 
هي ديال املجتمع املغربي تتضرر منها النساء، يعني هاذ التمييز يعود 
إلى تاريخ طويل فيه تراكمات، بالتأكيد التشريع وحده سيكون عاجزا 
عن حلها، ولكن على األقل هاذ القانون اليوم الذي سيساعد سيكون 
مكسبا ما�ضي فقط للنساء وإنما للرجال وللمجتمع املغربي، ما�ضي من 
املنطلق أن الرجل هو أب يريد البنته أو زوج ينظر إلى زوجته، ما�ضي بهاذ 
املنطق املصلحي ألن ديما، ولكن بمنطق تكامل مجتمعي اللي خاصنا 
واحد اللحظة نصل إليها لنجفف املنابع التي تنتج التمييز واللي عانينا 
منو، عانوا منو األمهات ديالنا، عانينا منو بجزء وستعاني منو بناتنا 
بواحد القدر، ولكن بالتأكيد نحن نتقدم، ألن السياق اللي مهم بالنسبة 
لنا احنا اليوم كمشرعات في هذه اللحظة، واش نحن نتقدم أم نتأخر؟ 
بالتأكيد نحن نتقدم، وهذا سياق ديال التنويه بهذا التقدم حتى لو لم 

يستجب لكافة الطموحات.
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املسار كمشرعين وكمشرعات طبعا، املسار عرف عرقلة، بالتأكيد 
املسار عرف عرقلة، أنا كنتأسف األسف الشديد أن يكون الحديث عن 
قانون الهيئة هو الحديث على ما عرفته لجنة القطاعات االجتماعية، 
أنا بغيت ننوه عاليا بالسيدة الرئيسة، باألعضاء، باإلخوان واألخوات 
باملجهود اللي داروا، ولكن أيضا كانت فيه ممارسات ألن انتظرنا طويال، 
كان منطق التمطيط والتأجيل، احنا كنقولو بأن كلنا كنواب برملانيين 
وبرفع  وباملناقشة  وبالنقد  باإلغناء  معنيين  املعارضة  فقط  ما�ضي 
السقف، ولكن 7 أشهر ديال التمطيط وديال العرقلة وديال مناطق 
التفجير اللجن في بعض األحيان، ذاك ال�ضي الذي استجلبناه في أحيان 
من عند البرنامج املرحلي، في مواقع أخرى حدث لألسف الشديد، ولكن 
في النهاية حصلنا على تصويت، بتصويت 10 مقابل 2، ولكن الزخم 
الذي حدث على مستوى النقاش العمومي يمكن حضر في مرحلة من 
املراحل، ولكن وصلنا إلى تصويت بأغلبية متماسكة، التماسك ديالها 
اآلراء  تكون  األغلبية،  رؤساء  ندوة  عليه  تعبر  تصويتها،  في  عليه  تعبر 
الشخصية داخل األغلبية هاذ ال�ضي ال يعيبها، على أية حال التعبير عن 
اآلراء الشخصية يبقى دائما واردا، ألن ما يمكنش يحدث إجماع حتى 
على مستوى ما نشعر به، وما نحسه اتجاه طموحاتنا، ولكن في لحظة 

التصويت ولحظة االلتزام يتبين فيها تعبئة األغلبية.

القانون عدة انطباعات كنسمعوها في اإلعالم، يمكن على برا، تم 
تهريبه، لم يحترم منهجيا، أنا ما بغيتش نعاود املنهجية التشاركية، ألن 
إيال كان العقل البشري سيبدع منهجية تشاركية أكثر من أن حكومة 
تتنازل عن اختصاصها اللي معطيها بحكم الدستور والقانون في أن 
تحضر مشروع قانون ديالها بيدها، طبعا ستتسلم مذكرات املجتمع 
ولكن  به،  معنية  هي  العمومي  النقاش  مع  ستتفاعل  طبعا  املدني، 
هاذ الحكومة أن تبادر وزيرة القطاع بأن تكون لجنة علمية تترأسها 
سيدة ما عندها حتى عالقة ال بالحساسية السياسية وال الفكرية وال 
اإليديولوجية لهذه الوزيرة، تستقبل أكثر من 88 مذكرة، تفتح نقاش 
عمومي تفاعلي، ثم بعد ذلك يحضر هاذ القانون الذي قيل أنه تأخر، 

وحينما جاء إلى البرملان تم تأخيره مرة أخرى بإرادة راسخة.

تشاركية  بمقاربة  عاليا  ننوه  بأن  معنيين  احنا  األقل  على  اليوم 
حقيقية تمت خارج البرملان وتمت داخل البرملان، بهاذ املناسبة بغيت 
نقدم الشكر لرئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي الذي 
حرص في سياق البحث عن التوافق الذي حرصت عليه الحكومة باش 
تدار لجنة تقنية اشتغلت، يمكن لم تنته كما باقي اللجن التقنية كاين 
اللي كينتهي إلى إجماع، كاين اللي ما تينتهيش، ولكن األمر عاد إلى اللجنة 

التي حسمته في إطار النظام الداخلي واالختصاصات املمنوحة لها.

هاذ القانون قزم من الهيئة، أعطاها أقل مما منحه إياها الدستور، 
الثابت بالتشريع أن هاذ القانون الذي بين أيدينا أعطى للهيئة يمكن أكثر 
مما أعطاه لها الدستور حرفيا، بخصوص االستقاللية، االستقاللية 
جعل هذه الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية 

أخرى  هيئات  ديال  قوانين  قراءة  إلى  أدعوكم  أنا  املالي،  واالستقالل 
الوطنية  الهيأة  للتربية والتكوين،  الهيئة املجلس األعلى  سبقت هذه 
للنزاهة لم تمنحها هذه الصفة، ما عندهاش هيئة وطنية مستقلة، قيل 
وحتى املجلس االستشاري لألسرة والطفولة الذي مر في اللجنة قبله، 
قال يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي، هاذ الرفع من مكانة 
الهيئة اللي تعطاها في القانون كونها مؤسسة وطنية، في حين إيال رجعتوا 
للدستور واملشرع الدستوري ما كيلعبش حينما يخط ويعرف الهيئات، 
ومستقلة،  وطنية  مؤسسة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  جعل 
وجعل الوسيط مؤسسة وطنية، ولم يعط صفة املؤسسة الوطنية 
للهيئة، ألنه قال: تعمل الهيئة على تطبيق وأجرأة، وما ذلك القانون 
رفعا من أهمية هاذ الهيئة وتقويتها أعطاها صفة املؤسسة الوطنية 
املستقلة بناء على منطوق الفصل 159 وهو ما لم يمنح لباقي الهيئات 

اللي حتى هي على أية حال عندها أهميتها في الدستور.

إذن قضية االستقاللية حتى أن االعتمادات املالية ديالها مرصودة 
في امليزانية العامة للدولة، ال تمر ال عبر ميزانية رئيس الحكومة أو غيرها 
كما هو الشأن بالنسبة لهيئات دستورية أخرى، الدستور جعلها هيئة 
استشارية، عنقّويوها ونعطيوها االختصاصات، ولكنها هيئة استشارية 
بمنطوق الدستور، ملاذا ؟ ألن احنا اليوم كمشرعين في البرملان معنيين 
بأن نراعي أننا نؤسس لبناء ديمقراطي فيه مؤسسات خاصها تكون 
متكاملة، الحكومة هي الهيئة التنفيذية، هي السلطة التنفيذية التي 
تضع  أن  الحق  عندها  البرملاني،  التنصيب  من  مشروعيتها  تستمد 
السياسات العمومية، ألنها تحاسب عليها، البرملان هذا ديالنا، نحن 
نمثل، السيادة لألمة تمارسها بشكل مباشر عبر االستفتاء أو بشكل 
غير مباشر عبر ممثليها، احنا معنيين بتقوية مؤسسة البرملان والحرص 
على اختصاصاته، ومعنيين بتقوية اختصاصات السلطة التنفيذية، 
ومعنيين بأن نبني بناء مؤسساتيا أشار له الدستور في شكل هيئات 
الحكامة واملجالس الدستورية، ولكن نراعي الخطوط الفاصلة بينها، 
ألننا أيضا معنيين بنسق يجب أن يبقى متكامال، ما يمكنش نتخيلو 
بغيناها  استشارية،  صفة  الدستور  أعطاها  دستورية،  هيئات  أن 
تقرر وبغيناها تراقب، وبغيناها تقيم، وبغيناها تدير خدمة الحكومة 
وخدمة البرملان، ألن ما عندهاش هاذ اإلمكانية، ولكن مع ذلك في إطار 
الديمقراطية التشاركية أن هيئات حكامة في الدستور هي جات في سياق 
التمثيلية  الديمقراطيات  عبء  المتصاص  التشاركية  الديمقراطية 
كما يحدث في العالم كامل، الديمقراطية التمثيلية تنتجها األغلبية، 
والحرص ديال املشرعين الدستوريين في العالم كله كيعطي لهيئات 
أخرى في إطار الديمقراطية التشاركية التعبير عن الرأي، ولكن اإلخوان 
واألخوات اليوم نحرصو على أن بقدر، واحنا نطالب ببناء ديمقراطي 
متماسك، بقدر الحرص ديالنا باش تقوى الهيئة بقدر أيضا الحرص 

ديالنا على أنه يبقى النسق املؤسساتي ديالنا قوي.

على مستوى االختصاصات ديال الهيئة، أنا أنوه عاليا بالتعديالت 
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التي تم اعتمادها داخل اللجنة، على أية حال ذكرت السيدة الوزيرة 

القدر ديال التعديالت اللي مرت باإلجماع في العديد منها، بالتعديالت 

ديال املعارضة التي قبلت مشكورة، ولكن ذكرنا في االختصاص واش 

قضائي واش شبه قضائي، االختصاص الشبه قضائي اليوم معطي 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسس بظهير، وخاصنا نذاكرو 

إطار  في  القضائية، كيف ستمنح  الشبة  االختصاصات  في  دستوريا 

دستوري ال يسمح بمنحها لكل املؤسسات، ألن هناك أيضا اختصاص 

ديال السلطة القضائية اللي هي مستقلة، ولكن تلقي الشكايات والقيام 

الهيئات املعنية بما فيها السلطة  باألبحاث والرصد، ثم إحالتها على 

هي  القضائية  والسلطة  الدعوة،  تحرك  العامة  النيابة  القضائية، 

تقول بأنها مستقلة تقول رأيها، ولذلك االختصاصات املتعددة للهيئة 

إذا ما أحسن يعني تدبيرها ستكون قيمة مضافة أساسية في العمل 

املؤسساتي ديال مختلف املؤسسات، ألنها تتقوم بالتقييم وبالرصد 

وبتقديم الدراسات وبتشكيل بنك معطيات، والتتبع وستقدم تقريرها 

أمام البرملان في إطار الفصل 170 وهو تقرير رمزي، رمزي ملي تجي هذيك 

الهيئة هنا وتقول راه الحكومة لم تحترم أو البرملان لم يحترم، راه الوقع 

ديالها رمزي جدا، سيكون مهما في تحديد يعني التوجهات ديال واضع 

السياسة العمومية.

التركيبة، التركيبة تم التصويت عليها باإلجماع بعد تعديلها، كان 

الحديث على، بعض الناس اللي كانوا كيدافعوا بزاف على الديمقراطية 

عالش  العليا،  املناصب  في  التعيين  ديال  القانون  في  كيقولوا  كانوا 

أعطيتوا للملك ما لم تمنحه لرئيس الحكومة، اليوم في التعيينات ديال 
رئيس الحكومة قيل راه، هو رئيس الحكومة غير سلطة التعيين، ومع 

ذلك وقعت تعديالت، ولينا في 20 عضو، فيهم تعيينات متعددة ديال 

صاحب الجاللة في إطار الخبرة في إطار غيرها، تعديالت املجتمع املدني 

خاصنا نحسمو، واش بغينا مبادئ باريس اللي فيها التعددية، تعددية 

تمثل املجتمع املدني، وال بغينا غير إطار الخبرة، ألنها حتى الدفعات التي 

تقدم في هذا اإلطار كانت متناقضة.

في نهاية هذه الكلمة ديالي اللي بالتأكيد كاين نقط متعددة داخل 

هذا القانون يمكن أن تبرز اإلضاءات الكبيرة التي يحملها، كنتمناو باش 

إن شاء هللا في إطار تشكيلتها القوية، في إطار اختصاصات القوية، في 

إطار املجهود التشريعي اللي تدار باش يخرجها، أن تعمل على االطالع 

باألدوار املنتظرة منها في تكريس املساواة اتجاه املرأة وفي تجفيف منابع 

التمييز الذي مورس ضد املرأة، والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائب املحترم السيد عادل تشيكيطو 

عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةم ئبخلةسيدخع دلخلتشيكيطو:

أبرفخ علىخ وسلمخ هللاخ وصلىخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خسيدن خمحمدخوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدةخلةوزيرة،

لةس دلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

غير للتذكير فقط، املادة 132 من النظام الداخلي كتأكد على أنه 
التقرير خاصو يوصلنا ب 48 ساعة قبل املناقشة، التقرير وصلنا اليوم، 
ديال هاذ اللجنة راه وصلنا اليوم، غير للتذكير فقط، احنا راه ما عندناش 

مشكل مع التقرير وصلنا اليوم، غير نذكر فقط رئاسة الجلسة.

السيدة الوزيرة، نبداو ناقشو هاذ ال�ضي ديال الهيئة، نجبدو الورقة 
ياك ؟ إيوا ضروري من الورقة.

أتدخل  أن  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  يشرفني 
املناصفة  بهيئة  املتعلق   79.14 رقم  قانون  مناقشة مشروع  إطار  في 
ومكافحة كل أشكال التمييز، وهو املشروع الذي حظي بمناقشة يعني 
على نطاق واسع من قبل املجتمع املدني، من قبل األحزاب السياسية، 
من قبل البرملان، يعني كل الديمقراطيين في هاذ البالد عطاو لهاذ مشروع 

القانون واحد األهمية أهمية كتستحقوا.

حقيقة هاذ املناقشة يعني شرفوني األخوات ديالي واإلخوان ديالي 
ل ونقوم بالتدخل في هاذ القانون من 

ّ
في الفريق االستقاللي أنني نّدخ

أجل التأكيد أن هاذ املشروع ما�ضي فقط قضية نسائية وهاذ املشروع 
قانون ما�ضي فقط قضية نسائية هو قضية مجتمع، هو قضية املغاربة 
كاملين، وبالتالي فنقاشنا حوله وتعمقنا في النقاش فيه هو تأكيد على 
أننا كنفكرو جميعا نساء ورجاال شيوخا وشبابا في مستقبل هاذ البالد 
من خالل هاذ الهيئة، وخصوصا في هاذ الجانب الذي يتعلق باملناصفة 

ومكافحة كل أشكل التمييز.

واحنا في حزب االستقالل هاذ املوضوع كناقشوه بمرجعية، هاذ 
الهوية  على  ثانيا:  اإلسالم،  على  أوال  خاللها  من  كنعتمدو  املرجعية 
املغربية والهوية الوطنية، ثالثا: على الكتابات ديال الزعيم ديالنا عالل 
الفا�ضي رحمة هللا عليه والذي قال في الفتاة وفي املرأة املغربية، علموها 
واتركوها حرة مثل الرجال، وكذلك بالتزامات املغرب، التزامات املغرب 
الدولية، وهاذ املرجعية نجسدها على مستوى أرض الواقع من خالل 
واحد التراكم التاريخي، هاذ التراكم التاريخي يتجلى في كوننا في حزب 
االستقالل كنا سباقين إلى جعل املرأة تصل إلى قيادة الحزب، إلى جعل 
املرأة تصل إلى املؤسسات املنتخبة، سواء على املستوى املحلي سواء 
في البرملان، كذلك على مستوى الحكومة، مجموعة من إجراءات أخرى 
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كنا سباقين إلى تأسيس منظمة سميناها منظمة فتيات االنبعاث سنة 
1956 وهي أول منظمة نسائية تهتم بالفتاة على مستوى شمال إفريقيا، 
فمجموعة من األمور كنا كنأجرؤها وباقين كنأجرؤها يعني هذا تراكم 
تاريخي، ونقاشنا اليوم في هاذ املوضوع ديال هيئة املناصفة ومكافحة 
كل أشكال التمييز عندو، يعني كنستمدو قوتنا من خالل هاذ ال�ضي اللي 

سبق ليا وذكرته.

السيدة الوزيرة، هاذ املشروع بطبيعة الحال ناض عليها الصداع، 
ينوض  غادي  ومازال  نايض،  الصداع  وباقي  املشاكل،  عليه  ناضت 
الصداع، عالش؟ ألنكم ارتكبتوا واحد املجموعة من األخطاء، أولها في 
هاذ ال�ضي ديال املقاربة التشاركية قلتو بأنكم فتحتوا املجال أو تواصلكم 
مع فعاليات املجتمع املدني، والواقع والحقيقة هو أنكم ما تواصلتوش 
مع املجتمع املدني بشكل مباشر، تواصلتوا مع املجتمع املدني عن طريق 
لجنة علمية، وهاذ اللجنة العلمية في الحقيقة خاصني نهضر على هاذ 
اللجن العلمية بعدا ألنها لجن، هاذ اللجن العلمية هي بدع أو بدعة ما 
أنزل هللا بها من سلطان، بدع يعني كنخسرو فيها الفلوس، هاذ اللجنة 
العلمية تشاورات مع املجتمع املدني، ملي تشاورات مع املجتمع املدني 
حتى التوصيات اللي سجلتها عن املجتمع املدني ما اعتمدتوهاش، ما 
اعتمدتوش التوصيات ديال اللجنة العلمية، ما اعتمدتوش التوصيات 
والحوار ديالكم مع 300 وأنتما اللي قلتو هاذ ال�ضي ما�ضي احنا هاذ 
الرقم ديالكم، مع 300 جمعية مغربية، ما خذيتوش بالتوصيات ديال 
واملجلس  اإلنسان  لحقوق  الوطني  كاملجلس  الدستورية،  املؤسسات 
تواصلكم مع فرق  في  تيوقع مشكل  واليوم  االقتصادي واالجتماعي، 
املعارضة بالبرملان، بمعنى أنكم تعاملتو في هاذ مشروع القانون باآلذان 
الصماء، فيه مجموعة من النقط الخالفية اللي كان ممكن أننا نوصلو 

فيها لتوافق، عالش هاذ الهيئة السيدة الوزيرة؟ كان هذا هو السؤال 

اللي خاصنا نطرحوه، عالش الدستور جاب هاذ الهيئة؟ وعالش احنا 

الهيئة ألننا بغينا بنتي  الهيئة، مهتمين بهاذ  مغاربة كلنا مهتمين بهاذ 

وبنتك يقراوا في العالم القروي إلى جانب الذكور بال ما يحسوا بالتمييز 

وبال ما يمشيوا يخرجوهم الناس من القراية بمنطق تمييزي ديال هذه 

أنثى وهذا ذكر، عالش هاذ لهيئة السيدة الوزيرة؟ باش اختي واختك ما 

يتعرضوش...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الرجاء احترام املداخلة ديال السيد النائب، تفضل السيد النائب 

املحترم.

لةم ئبخلةسيدخع دلخلتشيكيطو:

في  للتمييز  يتعرضوش  ما  الوزيرة،  السيدة   ، واختك  اختي  باش 

التشغيل، خصوصا في القطاع الخاص، كنعرفوا في القطاع الخاص.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السادة النواب، السيدات النائبات، االستماع..

لةم ئبخلةسيدخع دلخلتشيكيطو:

كنعرفوا في القطاع الخاص بأنه املرأة ملي تتم�ضي تخدم في �ضي 
معمل أو في �ضي شركةsalaire ديالها ما�ضي هو اللي كيتعطى للرجل، باش 
وباش وباش كل املشاهد التمييزية ما بغيناهاش تكون ألن هاذ الهيئة هي 
اللي غادي تسهرنا، باش تسهرنا هاذ الهيئة على هاذ ال�ضي؟ وباش نحققو 
هاذ األهداف ؟ خاصنا نقراو الدستور قراءة صحيحة، وأعتقد أنكم في 
هاذ املجال ما قريتوش الدستور قراءة صحيحة، هاذ النص وهاذ ال�ضي 
كيبان من خالل هاذ النص، ألن هاذ النص كيأكد على عدم تفعيلكم 
الحقيقي للوثيقة الدستورية، على أن الدستور ينهار أمام مضمون هذا 

النص النكو�ضي.

هاذ النص جاء كيأكد أن الحكومة عندها رؤية تنتمي إلى املا�ضي 
مع كل أسف، مضمون نصكم السيدة الوزيرة ال عالقة له بمضمون 
 19 الفصل  هاذ  ذكرت  منين  باملناسبة   ،164 والفصل   19 الفصل 
والفصل 164 من الدستور كنت طرحت عليك السيدة الوزيرة في إطار 
املناقشة في اللجنة، عالش اختاريتو اإلسم ديال الهيئة، هيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز، وما اختاريتوش اإلسم اللي كاين في الفصل 
164 اللي هو هيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، أنا شخصيا 
أتمنى أنك تختاري الثاني، عالش؟ ألننا احنا كمغاربة وكديمقراطيين 
وكحقوقيين عندنا القدرة أننا نحاربو ما�ضي كنكافحوا، املكافحة فيها 
كنكافحوا قوة قهرية أما املحاربة كنحاربوا جهة عندها العنصر ديال 
الندية وقادرين أننا نحاربوها، وبال ما نقول بال ما نوظف هاذ ال�ضي 
في جمل مفيدة ألنه الرسالة وضحت، وتنعتاقد بأنه هاذ املشروع ما 
هو ال باملحارب وال هو باملكافح، وغادي نقول لك عالش؟ الهيئة وهاذ 
ال�ضي ديال االستقاللية مزيان نهضرو عليه، الهيئة جيتو بأن عندها 
ذاك االستقاللية املالية، منين تكلمنا معكم على االستقاللية اإلدارية 
كان عندكم تحفظ، وأنا غنتكلم اليوم على املجلس الوطني لحقوق 
عندهم  مؤسسات  هاذو  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس  اإلنسان، 
كيلقاو  ذلك  ورغم  اإلدارية  واالستقاللية  ديالهم  املالية  االستقاللية 
معكم مشكل ألنكم ما كتاخذوش بالتوصيات ديالهم في واحد املجموعة 
من املواقف من بيناتها هاذ املوقف هذا، فما بالك إيال كانت هاذ الهيئة 
عندها االستقاللية املادية ولكن ما عندهاش االستقاللية اإلدارية، هاذ 
االستقاللية اإلدارية غادي تخلي هاذ الهيئة محجور عليها، منين تنقول 
محجور عليها معنى أنه تتوجهوا رسائل إلى من يهمه األمر، أن قضية 
املرأة هي قضية محجور عليها، وأتمنى أال تكون هاذ الرسالة هي اللي 

بغيتوا توجهوها للرأي العام.

تم  ديالها،  التعويم  تم  الهيئة  هاذ  اختصاصات  االختصاصات، 
تعويم مهمة هاذ الهيئة، هاذ الهيئة والت عندها اختصاصات في املشروع 
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كاختصاصات ديال مكتب الدراسات، القوة ليس لهذه الهيئة أية قوة 
ملكافحة كل أشكال التمييز، وغادي نهضر هنايا على القضية ديال املهمة 
ديال الشبه القضائية، احنا ما تنقولوش هنا بأنه هاذ الهيئة غادي 
تولي بحال املحكمة، احنا تنقولو بأنه خاصها تكون عندها واحد القوة 
كتمكنها أنها تطرق أبواب ديال املحاكم وترافع باسم كل من تعرض 
للتمييز، الوالية الخاصة، نقاش الوالية الخاصة والوالية العامة راه 
واضح، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والية خاصة، هاذ الهيئة عندها 
والية..، والية وهذاك والية عامة العكس، والية عامة، هذا عندو والية 
خاصة ألنه تيناقش قضية معينة اللي هي قضية املرأة، قضية التمييز، 
الوطني  املجلس  عالش  للجهوية،  باختصار  تندوز  املناصفة،  قضية 
لحقوق اإلنسان رغم أنه تم التشكيل ديالو قبل صياغة الدستور، 
عندو مراكز جهوية كتمكنوا من أنه يرصد حاالت ديال الخروقات في 
مجال حقوق اإلنسان على املستوى اإلقليمي والجهوي، وهاذ الهيئة ما 
يمكنش ما اسمحتوش بأنه تكون عندها مراكز جهوية، دبا واش اإلداري 
في مكتبه بمدينة الرباط يقدر يرصد لي في آنفكو امرأة مقهورة تتعرض 
للتمييز، ما يمكنش، ولكن إيال كانت مراكز على املستوى الجهوي يمكن 

ليها تقوم بهاذ األمر.

النقاش ديال التعاريف، دبا هاذ الهيئة السيدة الوزيرة جات بغات 
ترصد �ضي حالة ديال التمييز، أشنا هو اللي كيأطر املفهوم ديال التمييز 
بالنسبة لهاذ الهيئة، داخل الهيئة ممكن يوقع اختالف، أنا تقديري 
للتمييز ما�ضي هو تقديرك أنت السيدة الوزيرة للتمييز، ما�ضي هو تقدير 
البعض من السادة النواب، وبالتالي فإيال ما كنش تعريف دقيق ملا معنى 
التمييز؟ ما معنى املساواة؟ ما معنى املناصفة؟ أعتقد بأنه غادي نخلقو 

مشكل داخل هاذ الهيئة.

السيدة الوزيرة، مع مودتي واحترامي وكتعرفوا بأنه تنبغيو نعاونوك، 
وتنبغيو نعاونو أي عمل وطني، وجات مناسبات وكنا واقفين معاك، هاذ 

القانون ما يمكنش لينا نصوتو عليه، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املحترمة،  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة سميرة القاسمي عن فريق التجمع الوطني لألحرار. أ ال�ضي عادل 
صافي راك كملتي، آ السيدة الرئيسة ياك كملتي في اللجنة، تفضلي 

السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخسميرةخلةق سمي:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيم،خ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8،خوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

أخولتيخإخولنيخلةمولبخلملحترمي8،

إنه ملن دواعي الفخر وعظيم االعتزاز ونحن في هذا اليوم التاريخي، 
ومن هذا املنبر املوقر أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار 
وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة 
ومحاربة كل أشكال التمييز، هذا املشروع القانوني الذي طاملا انتظرناه 
في  النسائية  الفعاليات  وخيرة  والحقوقيات  املناضالت  جميع  ومعنا 
املجتمع املدني واملجتمع السيا�ضي عبر مجموع أرجاء اململكة، وذلك 
ملأسسة مختلف العالقات وتكريس مبدأ سمو القانون وتقوية أواصر 

التماسك االجتماعي.

وإنها ملناسبة غالية وكبيرة جدا نعتبرها خطوة أساسية نحو تنزيل 
مقتضيات دستور سنة 2011، وفي احترام تام لثوابت اململكة املغربية 
وقيمها املثلى ومختلف املواثيق وجل االتفاقيات الدولية التي صادق 
عليها املغرب، والحاثة على احترام مبادئ املناصفة والعدل واملساواة 
والوقوف جنبا إلى جنب بين الرجل واملرأة، غايتنا في ذلك خدمة املصالح 

العليا للوطن وتغليب املصلحة العامة على املصالح الشخصية.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

أخولتيخإخولنيخلةمولبخولةم ئش تخلملحترمي8،

إن تكريس املكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركات النسائية 
ببالدنا بكل تلويناتها، وما جاء به دستور اململكة املغربية لسنة 2011، 
سوف يتعزز بإخراج هيئة ذات طابع دستوري لها صفة مؤسساتية من 
مؤسسات حقوق اإلنسان ونبذ التمييز، وذلك ملا تتضمنه من مبادئ 

ومقتضيات تتالءم وتتناغم في شموليتها مع مبادئ باريس.

وألجل ذلك، وكما عبرنا عن ذلك في مجموعة من االجتماعات التي 
عرفتها لجنة القطاعات االجتماعية ملناقشة هذا املشروع قانون رقم 
79.14 على كون هذا املشروع ال ينبغي التعامل معه كباقي القوانين، فهو 
قانون يستمد مشروعيته من القيم الكونية الحقوقية املبنية على سمو 

األخالق، وشموخ الفكر.

وبالتالي فهو قانون جاء لتمكين املرأة كيفما كانت حالتها االجتماعية، 
وكيفما كان قدرها ومصيرها من حقوقها كاملة ودون نقصان، ال سيما 
التهميش  مساواتها مع الرجل في صنع القرار، والقطيعة مع سنوات 
املغربية  املرأة  منه  عانت  والذي  وإمكاناتها  لقدراتها  والتنكر  والتمييز 
الصحة  السكن،  الشغل،  ميدان  في  سواء  خلت،  طويلة  لسنوات 
والتعليم، التضامن، موقعها في منظومة أجور التمدرس، السياسة، 
وتحريك  التنمية  عجلة  في  الفعالة  ومساهمتها  مشاركتها  عن  فضال 

االقتصاد الوطني.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

املناقشة  شروط  كل   79.14 رقم  قانون  مشروع  استوفى  لقد 
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والتمحيص، بفضل املقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة مشكورة 
حين إعدادها لهذا النص، حيث حظي بتوصيات مهمة وغنية جدا، من 
قبل مؤسسات حقوقية في مقدمتها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
ناهيك عن العديد من اللقاءات والنقاشات العمومية عبر وسائل اإلعالم 
املرئية واملسموعة لتسليط الضوء على أهمية املشروع، خصوصا في 
ظل السياق العام الذي يشهده العالم، وفي إطار التحوالت املتسارعة 
التي تشهدها املنظومة القانونية والتشريعية والتنظيمية ببالدنا، وفي 
كما  حظي  الذي   2011 دستور  ملقتضيات  السليم  التنزيل  مقدمتها 

تعلمون بإجماع كل املغاربة.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

حضرلتخلةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمي8،

والذي  قليل  بعد  عليه  سنصوت  الذي  قانون  املشروع  هذا  إن 
الحقوقي  املجال  في  مكتسبات  من  املغرب  راكمه  ما  إلى  سينضاف 
والشرعي على الخصوص، شهد نقاشا واسعا ومستفيضا حول موضوع 
املساواة في عالقته باإلرث، وبالتالي فنحن في فريق التجمع الوطني لألحرار 
ودون الدخول إلى أي سجال سيا�ضي أو مذهبي أو إيديولوجي، فإننا نؤكد 
ونحث بقوة على ضرورة احترام املذهب السني املالكي وقواعد الفقه 
اإلسالمي بهذا الخصوص، في احترام تام للمقدسات والثوابت الوطنية 

التي ال محيد عنها.

كما ال بد من اإلشارة كذلك على أن روح وفلسفة هذا املشروع 
قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، 
تكمن في مدى انسجامه وتكامله مع مقتضيات الفصل 19 والفصل 
164 من الدستور، اللذان يحددان بشكل واضح وصريح اختصاصات 
هيئة املناصفة، كما ننوه عاليا بمدى احترام مقتضيات النص للمعايير 
الدولية في محاربة التميز ضد النساء، خاصة مبادئ باريس ومنظومة 

حقوق اإلنسان كما صادقت عليها كل الهيئات األممية.

إن الحكومة والبرملان وفعاليات املجتمع املدني واألحزاب السياسية 
ومختلف املنظمات والجمعيات والهيئات الحقوقية، يجب عليها اليوم 
أن تتعبأ وتنكب وتنخرط ضمن هدف واحد ووحيد، أال وهو العمل 
على إنجاز مسار ومهام ومشوار هذه الهيئة التي ينتظر منها الكثير، نظرا 
والسيا�ضي  الحقوقي  بين  تجمع  التي  املخضرمة  وتشكيلتها  لتمثيلية 
وطابعها  قرارها  استقاللية  ضمان  مع  والديني،  والعلمي  والجمعوي 
القطاعات  من  العديد  بها  تتالقى  كهيئة  الحال  بطبيعة  االستشاري 

والبرامج.

إن فريق التجمع الوطني لألحرار يطالب ويؤكد على ضرورة رصد 
كل اإلمكانات وتسخير كل الوسائل البشرية واملادية واللوجستية لهاته 
الهيئة، هيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، حتى تنهض بمهامها 
على أكمل وجه في احترام تام ملقتضيات الدستور واالتفاقيات الدولية 

التي صادق عليها املغرب في هذا املجال، وبالتالي نحن مع تخصيص 
إضافية،  باعتمادات  مدها  الهيئة، فضال عن  لهاته  محترمة  ميزانية 
كما أننا نأمل في حكامه جيدة لهذه الهيئة من خالل تمكينها من أطر 
وموظفين أكفاء ومؤهلين قادرين على رفع تحدي املناصفة، ومحاربة 

كل أشكال التميز.

في ختام هذه الكلمة املقتضبة، وباسم فريق التجمع الوطني لألحرار 
نجدد فخرنا واعتزازنا الكبير بهذا املشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة 
املناصفة ومحاربة كل أشكال التميز، الذي ال محال سيؤسس للحظة 
للترسانة  تعزيزه  عبر  الوطني  والحقوقي  السيا�ضي  املشهد  في  تاريخية 

والخزانة القانونية املغربية.

لذلك، فإننا نصوت بإيجاب ملضامين هذا املشروع قانون رقم 79.14 
معتبرين إياه خطوة أمامية نحو تكريس كل املكتسبات واألشواط التي 
قطعها املغرب في مجال الديمقراطية، وإرساء ثقافة حقوق اإلنسان، 
وامللتقيات  املحافل  في مختلف  والحفاظ على مكانته وإشعاع بالدنا 

الدولية.

وقبل أن أختم ال بد توجيه الشكر الجزيل لجمعيات املجتمع املدني، 
ال سيما الحركات النسائية التي انخرطت في حوار إيجابي وبناء من أجل 
ضخ أراء وأفكار جديدة طعم بها املشروع قبل طرح صيغته النهائية، 
فشكرا لكل فاعلة كانت لها طبع األثر في هذا املشروع الذي ال يهم فئة 
من املجتمع، بقدر كونه مشروع مجتمعي يهدف إلى مأسسة دولة الحق 
الصحيحة،  سكته  في  والديمقراطية  التنمية  قطار  ووضع  والقانون 
شكرا على حسن إصغائكم، وشكرا السيدة الوزيرة على املجهودات 

الكبيرة التي قمتي بها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة السيدة النائبة املحترمة بشرى املالكي 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

لةم ئشلخلةسيدةخبشرىخلمل ةكي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةوزيرةخلملحترمل،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

أتقدم بهذه املداخلة  باسم فريق األصالة واملعاصرة يشرفني أن 
في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز، قد يكون من نافل القول التأكيد على أن 
إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، هو في حقيقة األمر ثمرة للجهود 
املغربية  النسائية  الحركة  التي خاضتها  البطولية  للنضاالت  املضنية 
التقدمية،  والسياسية  والفكرية  والنقابية  املدنية  الهيئات  ومختلف 
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علما أن هذا املشروع قد طال انتظاره وعرف تأخرا كبيرا، لكن هل 
صادقين  ننتظر  كنا  التأخير؟  هذا  من  بالفعل  الحكومة  استفادت 
األطراف  من  الغالبية  تر�ضي  يانعة  ثمرة  عن  التأخير  هذا  يسفر  أن 
الفاعلة على مستوى النهوض بوضعية املرأة وحماية حقوقها وصيانة 
مكتسباتها، أي على مشروع قانون يقعد لهيئة مناصفة حقيقية نابذة 
لكافة أشكال وصور التمييز التي الزالت معشعشة في مجتمعنا، إال أننا 
اكتشفنا بأن أفق انتظارنا كان مجرد حلم جميل، سرعان ما تكسر على 

صخرة حقيقة الفلسفة النكوصية واملحافظة لهذه الحكومة.

أسس  قد   19 الفصل  خالل  من  الدستوري  املشرع  أن  صحيح 
ملنهجية التدرج حين استعمل بشكل واضح مفردة السعي، غير أن معنى 
ذلك ال ينبغي أن يفهم من ورائه اإلمعان في هدر املزيد من الوقت ضدا 
على الجهود الحثيثة التي بذلتها والتزال الحركة النسائية لتثبيت مبدأي 
إلعمال  امللحة  الحاجة  عن  فضال  مجتمعنا،  في  واملناصفة  املساواة 
املقتضيات الدستورية خاصة الفصل 19 منها، مما يجعلنا نؤسس 
ملقاربة نوع حقيقة طامحة إلى بلورة وتطوير سياسات عمومية بوسعها 

اجتثاث كافة املمارسات املاضوية العتيقة املكرسة لدونية املرأة.

قد  الحكومة  أن  إلى  فنشير  التشاركية  باملقاربة  يتعلق  فيما  أما 
أسهبت في ذكر مزايا اللجنة العلمية التي تم تنصيبها بهذا الخصوص، 
وكذا العدد الكبير من الهيئات واملؤسسات التي إن تم االنفتاح عليها 
واالستشارة معها، بيد أنه البد من التأكيد على أن عدم األخذ بآراء 
ومالحظات هذه الهيئات وتضمينها في هذا املشروع يفرغ مبدأ املقاربة 

التشاركية من مدلوله الحقيقي.

النية  إبداء حسن  على ضرورة  حرصنا  فقد  ذلك،  من  وبالرغم 
التطلعات  مستوى  في  الهيئة  لهذه  قانون  إخراج  أجل  من  والتعاون 
التي تنشدها القوى الحية ببالدنا، فبادرنا إلى تقديم أفكار ومقترحات، 
وتقدمنا بتعديالت كان الهدف منها إنقاذ ماء وجه هذه املبادرة التي 
أكدنا على إيجابيتها وأهميتها منذ الوهلة األولى، ولذلك أثرنا ضرورة 
تكريس الطابع الدستوري لهذه الهيئة، باعتبارها حلقة أساسية ضمن 
هذا  لكن  بوضعيتها،  والنهوض  املرأة  حقوق  حماية  وهيئات  حلقات 
املطلب املشروع لم يتم األخذ به بين طيات هذا النص مما يف�ضي بنا إلى 
اإلقرار بغياب إرادة فعلية لدى الحكومة لتكريس مثل كل هذا التوجه.

ومن جهة ثانية، نبهنا أيضا إلى ضرورة وأهمية مالءمة اختصاصات 
هذه الهيئة مع مبادئ باريس في انسجام تام مع مطلب الحركة النسائية 
التقدمية، وكذا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بيد أن ذلك كله 
اصطدم في الواقع بالعقلية الفكرية لواضعي املشروع وهي عقلية نابذة 

ومتوجسة من كل ما هو حداثي وديمقراطي.

لعدة صالحيات،  املشروع  بالرغم من تضمن  فإنه  لذلك،  وتبعا 
إال أن هذه األخيرة ال تعثر بينها على ما ينص على مبدأ الحماية، األمر 
الذي ينزع من هذه الهيئة طابعاها التقريري، ألن الحماية تستدعي بعد 

الرصد والتتبع والتحري واستنفاذ مسطرة الوساطة إحالة امللفات على 
القضاء، وهو األمر الذي ترفضه الحكومة بصراحة وبمبررات مبهمة، 
ناهيك عن تغييب املشروع لديباجة مؤطرة لهذا النص وللتعريفات 
الضرورية التي كان من املمكن أن تشكل املفاتيح األساسية ومتوافق 

عليها لفهم املضامين الواردة في هذا النص بصورة ملتبسة.

امتدادات  الهيئة  لهذه  تكون  أيضا ألن  السياق، دعونا  وفي ذات 
جهوية، تكريسا للمقت�ضى الدستوري الذي ينص على تفعيل الجهوية 
املتقدمة، وتشجيعا على بلورة استراتيجية عمل تراعي التعدد والتنوع 

الذي يسم مجتمعنا بهذا الخصوص.

بناء على كل ما سبق وبالنظر إلى الجدل الواسع والتذمر الكبير 
الذي أثاره طرح هذا املشروع، فإنه ال يسعنا إال أن نردد مع كافة هؤالء 
الذين عبروا صراحة عن عدم رضاهم عن هذا املشروع، بأنه ليس من 
اإلنصاف في �ضيء أن تصوم املرأة املغربية دهرا كامال وتفطر على قوقعة 
فارغة، وبالتالي فقد قررنا التصويت بالرفض على هذا املشروع، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة النائبة املحترمة، السيدة السعدية باهي عن الفريق 
االشتراكي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

لةسيدةخلةوزيرة،

لةسيدلتخلةم ئش تخولةس دةخلةمولب،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي في مشروع قانون رقم 
هذا  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  بهيئة  املتعلق   79.14
القانون الذي ناقشناه وعشنا لحظات نقاشه لحظة، لحظة، سواء 
من داخل قبة البرملان أو من خارجها، وعرفنا كل تفاعالته، واليوم نلقي 

بمالحظاتنا انطالقا من هذا الواقع وليس فقط تعليقا فوق ذلك.

بداية، نسجل في الفريق االشتراكي أن الحكومة تصر إصرارا حاسما 
على عدم التفعيل الديمقراطي للدستور، التفعيل الذي يضمن ترجمة 
مضامينه بما يحقق طموحات املواطنين واملواطنات الذين صوتوا عليه 
باإلجماع، نسجل التأخير املمنهج ملشروع هذا القانون وإغراق األيام 
األخيرة للحكومة بمشاريع قوانين ذات أهمية قصوى سترهن املجتمع 
املغربي على املدى البعيد، وهي اليوم محكومة في مناقشتها بالسرعة 
واالرتجالية، في البرمجة والضغط والتنصل من االستماع لنبض الشارع 
املغربي، متجاهلة دور املواطنات واملواطنين واملجتمع املدني النسائي 
وضمان  التشاركية  الديمقراطية  تقوية  في  والديمقراطي  والحقوقي 

استقرار البالد.
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تتبعنا بتمعن تصريحاتك السيدة الوزيرة حول مشروع قانون هيئة 
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واليوم سمعنا على أنها هيئة 
للتمييز بين النساء والرجال، نريد أن نتأكد أنكم تؤمنون فعال أنها هيئة 

للتمييز بين النساء والرجال، سجلنا ما يلي:

أنكم تؤكدون أن مشروع القانون هذا جاء وأفرج عنه بعد مشوار 
واملجتمع  الحكومية،  القطاعات  مختلف  بين  التشاركية  من  طويل 
املدني، واملؤسسات واملجالس، وكونتم لجنة علمية من ذوي الخبرة 
املقاربة  معالم  وال  فيه  تظهر  ال  هذا  القانون  أن  غير  واالختصاص، 
ولم  فراغ محتواه،  احتجاج على  اليوم موضوع  التشاركية، كما هي 
يأخذ بعين االعتبار على وجه اإلطالق أيا من االقتراحات التي تقدمت 
التي  العلمية  اللجنة  الوطنية، وحتى  واملجالس  النسائية  الحركة  بها 
شكلتموها سجلت مالحظات عن فراغه، فغابت الديباجة وغابت معها 
روح الدستور وروح االتفاقية الدولية ملحاربة كل أشكال التمييز ضد 
النساء، وتم تجاهل كل ما راكمه املجتمع النسائي حول أوضاع النساء، 
والحكومة شاهدة على أوضاع النساء والفتيات في املغرب العميق، وفي 
البوادي وهوامش املدن، حيث الفقر والتهميش والهشاشة واالستغالل 
واإلقصاء باملؤنث، وحيث في ألق العاصمة وإقصاء الكفاءات النسائية 
من املناصب العليا، وحيث تدني ودونية النساء في املقررات الدراسية 
ووسائل اإلعالم، وتحت أنظار املرصد الوطني لصورة اإلعالم الذي لم 
تفعله بعد وزارتكم وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛

سجلنا طغيان الفكر الذكوري على هذا القانون وعلى مضض تم 
وضع )تاء التأنيث للمناصب( مما يتنافى مع ما تدعون إليه في الحكومة 
من رغبة إلنصاف املرأة وتعزيز مكانتها وتحقيق املساواة بين الجنسين، 
حين رفضت تعريف التمييز على أساسا تمييز بين الرجل واملرأة، بعد 
ومحاربة  للمناصفة  هيئة  أنه  على  تقديمه  في  القانون  مر  أن  طبعا 
ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، سواء في عرضه أو في مناقشته 
العامة أو في مناقشته التفصيلية بعد أن جئنا ملناقشة التعديالت، 
وجدناه أنه هيئة غير دستورية وأن التمييز ال يعني النساء، بل يعني كل 
من يمارس ضده التمييز، تم اإلصرار على تعويمه على أن املقصود هو 

امليز بسبب اللون والعرق واإلعاقة وغيرها؛

إلى  تصل  أن  باإلمكان  كان  التي  التقنية  اللجنة  إجهاض  سجلنا 
توافقات وأن تستمع لخبراء دستوريين، خاصة الذين واللواتي ساهموا 
في صياغة الدستور، تم إجهاضها بالفعل ألنها اجتمعت في املرة األولى 
اجتماعها األول، واجتمعت اجتماعها الثاني، وأخبرنا على أن تعديالت 
ستناقش غدا قبل أن تتم اللجنة مسارها وقبل أن تصل إلى توافقات 
جاءت  البرملانية  الفرق  أن  علما  املغالطات،  كل  تبعد  وأن  بالفعل 
بتعديالت ترمي إلى تحديد مفهوم التمييز بين الجنسين، بما فيها تعديالت 

األغلبية التي تم سحبها وهذا حقها.

بهذا تكون الحكومة ممثلة بوزيرة ومعها األغلبية العددية بتحالفاتها 
الهجينة، تضرب في العمق التزاماتها مع نصف املجتمع، تضرب معها 

املغربي،  االستثناء  وأسباب  والحقوقية  النسائية  الحركة  مكتسبات 
 19 الفصل  مقتضيات  مع  متنافيا  أيضا  جاء  هذا  القانون  مشروع 
والفصل 164، ومع املعايير الدولية في محاربة التمييز ضد النساء، وعلى 
مبادئ باريس لألمم املتحدة التي يتعين اعتمادها في تشكيل مؤسسات 

النهوض بالحقوق وحمايتها.

لةسيدلتخولةس دة،

لم يتم تخصيص املواد األولى لتحديد أهداف الهيئة وللتعريفات 
تشمل  لم  صياغتها،  في  الدولية  املعايير  اعتماد  يتعين  التي  الالزمة 
امليز  حالة  في  والتحقيقات  التحريات  إجراءات  الهيئة  اختصاصات 
والتتبع، وتقييم التشريعات والبرامج والسياسات وحل النزاعات، ولم 
يتم تخويلها صالحيات إحالة التمييز املمنهج على القضاء وهذا هو بيت 

القصيد، اعتبارا لقدرته على اتخاذ قرارات شبه قضائية.

املستوى  على  الهيئة  هيكلة  تقبلوا  لم  الهيئة،  لهيكلة  وبالنسبة 
الجهوي لضمان عمل القرب والنجاعة واالنسجام مع اعتماد الجهوية، 
مما سيحد بشكل كبير من فاعليتها ووقعها على النساء اللواتي تعانين 
اإلمكانيات  توفر  عدم  بدعوى  والهشاشة،  والتهميش  والقهر  التمييز 
املادية، أو ليس للنساء حق في ثروات البالد وحتى حقهن في املديونية 
التي تستوردها البالد، للنساء حق من هذه املديونية ليتم الدين وال 

تعتبر قضايا النساء ضمنه ملعالجة قضاياهن.

إن تحجج الحكومة بعدم القدرة على تفعيل االمتداد الجهوي لهذه 
الجهوية؟  حول  السيا�ضي  الخطاب  مصداقية  عن  نسائلكم  الهيئة، 
ونسائلكم عن نصيب النساء من الديون التي أغرقت بها ميزانية الدولة 

حيث ستؤدي النساء ثمنها باهظا؟

لةسيدلتخولةس دة،

مناقشة  أثناء  أو  املشروع  صياغة  الهيئة،  تركيبة  مستوى  على 
هيئة  في  املطلوب  حين  في  التمثيلي،  الطابع  على  أكدتم  التعديالت 
مع هدفها النهوض بالحقوق النسائية للنساء وحمايتها، أن تضم في 
املساواة  أجل  من  بالنضال  لهم  مشهود  وعضوات  أعضاء  تركيبتها 
بين النساء والرجال في جميع الحقوق والحريات، وهو ما يضمن لها 
البرملانيون  أيها  معكم  نتساءل  كما  واالستقاللية،  والنجاعة  الكفاءة 
وأيتها البرملانيات عن من نمثل؟ والحكومة اليوم بقوة دستور 2011 هي 
منبثقة من الشعب، والشعب هو النساء والرجال وكل شرائح املجتمع، 
وكلهم لهم الحق في التمتع بالحقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والبيئية، والنساء الحلقة األضعف ملا تعرفنه من هشاشة 
وتهميش وفقر وأمية وتحمل لعبء أسر خارج أية ضمانات من تغطية 

صحية وضمان اجتماعي وغيره.

املتخلفة  العقلية  وباعتبار  املادي  بالعجز  تشرع  اليوم  الحكومة 
املوروثة إلى غاية تغييرها، والوضع االقتصادي املتردي إلى غاية تحقيق 
الرفاهية، بعيدا عن طموح التغيير واستشراف التطور، فالقوانين ال 
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تسن لليوم فقط، بل هي لألمد البعيد، ترهن الواقع واملستقبل، قانون 
البتكار سوسيو  تحتاج  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة 

سيا�ضي جديد للمساواة.

الحكومة اليوم وأغلبيتها أمام امتحان بخصوص قضية املساواة 
بين النساء والرجال، والتفعيل الديمقراطي للدستور، وتمكين النساء 
من االستفادة من موارد بلدهن على قدم املساواة مع الرجال، لكن ال 
تبدو مؤشرات نجاحها وهي غير عابئة بفشلها، ونؤكد أن الدستور في 
الفصل 19 والفصل 164 يبدو وينص على دستورية هيئة املناصفة 

ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء.

والعدالة  الديمقراطية  مع  املوعد  تخلف  اليوم  الحكومة  إن 
االجتماعية وقضية املساواة، وتضرب في العمق دستور 2011 ومعه 
تضرب مكاسب الشعب املغربي، وعلى الخصوص مكاسب النساء بعد 
عقود من النضال، فالنضال ليس وليد اليوم، الحكومة اليوم تعود 
باملغرب للقهقرة وتكشف عن عدم مبدئية تحالفاتها والتنكر اللتزاماتها 

السياسية، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
فاطمة أكعيمة مزي عن الفريق الحركي.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخأكعيملخمز5:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
من مشروع القانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل 
أشكال التمييز، هذا املشروع قانون الذي عرف مناقشة مستفيضة 
في لجنة القطاعات االجتماعية، وعرف عدة تعديالت مشتركة داخل 
اللجنة، وال أريد أن أتطرق إلى املناقشة التي عرفها حول إحالته على 

لجنة أخرى قبل أن يرجع إلى لجنته الطبيعية.

السيد الرئيس، إن هذا املشروع قانون يعد بنظرنا خطوة رائدة في 
مجال أجرأة أحكام الدستور، والسيما في الشق املتعلق بإرساء املساواة 
واملناصفة وعدم التمييز، من خالل إحداث هذه الهيئة الدستورية التي 

أفرز لها هذا املشروع اختصاصات مهمة من بينها:

إبداء الرأي في النصوص ذات الصلة وتقديم املقترحات لتعزيز قيم 
املساواة واملناصفة وعدم التمييز؛

تلقي الشكايات ورصد االختالالت؛

تشجيع ثقافة املساواة واملناصفة في برامج التعليم واإلعالم والثقافة 

وتقديم التوصيات املالئمة للمنظومة القانونية مع االتفاقيات الدولية؛

كذلك إعداد الدراسات واألبحاث وإقامة عالقة التعاون والشراكة 
مع الهيئات املماثلة.

السيد الرئيس، إننا في الفريق الحركي نثمن هذا املشروع قانون 
على اعتبار املكانة التي أصبحت تحتلها املرأة في قلب دينامية اإلصالح 
الدستوري والسيا�ضي املستمدة من روح الدستور الجديد، الذي أكد 
على إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس وتكريس املساواة 
يأتي  املشروع  هذا  أن  كما  الحقوق،  جميع  في  والنساء  الرجال  بين 
تجسيدا لالنشغال املتواصل لشؤون املرأة من قبل الدولة واملجتمع 
الرهانات  إحدى  أصبحت  تعرفون  كما  املرأة  فقضية  السواء،  على 
لتقدم  للدولة وللمجتمع، وإحدى املحددات األساسية  اإلستراتيجية 
املجتمعات وازدهارها، فضال عن دورها الطالئعي في التنمية املستدامة 

وتحقيق التماسك االجتماعي.

ومن تم أولى املغرب بقيادة جاللة امللك وبمواكبة واعية من الحكومة 
ومختلف القوى الحية بالبالد أهمية طالئعية للمرأة وجعلها رقما مهما 
في اإلصالحات  أساسا  ذلك  وتجلى  العمومية،  السياسية  املعادلة  في 
املهمة التي همت النهوض بأوضاع النساء وترسيخ مبادئ املساواة بين 
التشريعية  الساحة  عرفت  حيث  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  الجنسين 
في إصدار عدة نصوص قانونية كرست حقوق  حركة مهمة، تجلت 
النساء كمدونة األسرة، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، والقانون 
الجنائي، بموازاة مع استكمال انخراط املغرب التدريجي في املنظومة 

الدولية لحقوق اإلنسان.

وقد تعززت هذه املنجزات بفضل مقتضيات دستور 2011 الذي 
أسس لقواعد تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، 
تضمنها  التزامات  شكلت  لها  ترجمة  وجدت  املقتضيات  هذه  وكل 
البرنامج الحكومي الذي نص على العديد من اإلجراءات ذات الصلة، 
كما نسجل املجهود الكبير الذي بذل في مجال تعزيز الترسانة القانونية 
في هذا املجال، من خالل مجموعة من النصوص املهمة، ومن ضمنها 
التنصيص على ميثاق اإلصالح العدالة على نهج سياسة جنائية حمائية 
جديدة، تستحضر مقاربة النوع االجتماعي من خالل مراجعة النصوص 
القانونية ذات الصلة ومالءمتها مع أحكام دستور 2011 واالتفاقيات 
للمالية،  التنظيمي  القانون  في  النوع  مراقبة  إدماج  كذلك  الدولية، 
التكافل  إلى تبسيط مساطر االستفادة من خدمات صندوق  إضافة 
األسرية،  الوساطة  النفقة، ومأسسة  أحكام  تنفيذ  العائلي، وتسريع 
وتنزيل مبدأ املناصفة في تدبير الشأن القضائي، واملصادقة على القانون 
التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا، كما ساهم في تعزيز ولوج 
النساء ملراكز القرار، وكذلك املصادقة على القانون املتعلق باملوافقة 
على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة، دون أن نن�ضى مشروع القانون املتعلق بمحاربة العنف ضد 
النساء والذي يتم تدارسه بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 

حاليا بمجلسنا املوقر.
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إن الفريق الحركي السيد الرئيس، يعتبر بأن اإلنجازات التي تحققت 
لفائدة املرأة املغربية رغم أهميتها لم تصل إلى الطموح املنشود، السيما 
أن قضية املرأة تختزل مسار نضال طويل ليس إلثبات الذات، ولكن من 
أجل االعتراف باملستوى الريادي الذي برهنت عليه النساء املغربيات في 

عدة مجاالت.

ونحن نناقش هذا املشروع، نؤكد كذلك بأن املرأة املغربية الزالت 
اللواتي  والنساء  القرويات  النساء  خاصة  والتهميش،  التمييز  تعاني 
يعانين من التحرش في الفضاءات العامة والخاصة، وكذلك النساء 
اللواتي يعانين من العنف بمختلف أصنافه وأنواعه. لذلك نحن في 

الفريق الحركي نصوت باإليجاب على هذا مشروع القانون.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة أم البنين 
لحلو عن الفريق الدستوري.

لةم ئشلخلةسيدةخأمخلةشمي8خاحلو:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةوزيرة،خلةسيدخلةوزير،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  الشرف  كامل  لي  الرئيس،  السيد 
االتحاد الدستوري إلبداء رأينا في مشروع قانون رقم 14.79 املتعلق 

بإحداث هيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

إننا في فريق االتحاد الدستوري نشيد بما وصلت إليه بالدنا مقارنة 
مع العديد من البلدان املغاربية، من تقدم في مجال التشريع وتعزيز 
الترسانة الحقوقية، من خالل تعميق مسلسل اإلصالحات، استنادا 
على املبادئ الدستورية وتفعيال ملقتضيات الدستور وتطبيقا لها من 

خالل القوانين التنظيمية املتعلقة بها.

كما عرف املغرب تحوالت وتطورا هاما في مجال تكريس الحقوق 
وترسيخ املساواة بين النساء والرجال، ورفع كل أشكال التمييز املبنية 
بل  الحد،  هذا  عند   2011 دستور  يقف  ولم  الجنس،  أساس  على 
أسس ملبدأ السعي نحو املناصفة، باعتبارها آلية لتحقيق املساواة بين 
في فصله  الدستور  الحقوقي نص  املكتسب  الجنسين، ولحماية هذا 
19 على أن تحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال 

التمييز.

من  التمييز مؤسسة  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  وتعتبر 
والحريات،  الحقوق  احترام  على  تسهر  الحكامة، مستقلة  مؤسسات 
ومكافحة كل أشكال التمييز ضد املرأة، والحرص على تحقيق املناصفة 

بين الرجل واملرأة، حيث شدد الفصل 19 على تمتع الرجل واملرأة على 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات  بالحقوق  املساواة  قدم 
واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور وفي 
مقتضياته األخيرة، وكذا في االتفاقيات الدولية كما صادق عليها املغرب.

لةسيدخلةرئيس،

إننا في فريق االتحاد الدستوري نعتبر أن إخراج هذه الهيئة إلى حيز 
الوجود انتصارا للمرأة املغربية، التي لعبت أدوارا طالئعية إلى جانب 
أخيها الرجل في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، وذلك في ظل 
التحوالت التي شهدتها بالدنا في العقود األخيرة في مجال حرية وحقوق 

املرأة.

إن هذا املشروع يعتبر لبنة أساسية في إرساء دعائم اإلصالح، لذلك 
فإننا نعتبره حدثا مهما يؤسس ملرحلة مهمة من ترجمة أحكام دستور 
2011، وذلك لحماية املرأة من كل أشكال التمييز على أساس الجنس، 
املهام  من  بمجموعة  تتمتع  فهي  ألهميتها  نظرا  الهيئة  هذه  أن  كما 

والصالحيات، نذكر على سبيل املثال:

النصوص  ومشاريع  القوانين  ومقترحات  مشاريع  في  الرأي  إبداء 
التنظيمية؛

تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجل�ضي البرملان 
بهدف تعزيز قيم املساواة واملناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها؛

تلقي الشكايات بشأن حاالت التمييز والنظر فيها وتتبع مآلها، لكن 
تبقى هذه الصالحيات جد محدودة.

إن الحديث عن هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يحيلنا 
إلى مجموعة من املفاهيم املرتبطة بها، كاملناصفة، التمييز وهو األمر الذي 
تم تغييبه في هذا املشروع، بل تم تغييب الديباجة التي تعتبر عنصرا 
مهما في تأطير فهم مقتضيات القانون وتطبيقها، وفي تحديد سياقات 
هذا القانون وخلفياته وأهدافه، وإلى عدم التنصيص على خلق هياكل 

جهوية في كافة ربوع اململكة تضمن نجاعة هذه الهيئة.

السيد الرئيس، إن فريق االتحاد الدستوري تقدم بمجموعة من 
التعديالت، سواء فيما يتعلق بالديباجة، التعاريف، تحديد املفاهيم، 
كما تقدمنا بتعديالت تهدف إلى توسيع صالحيات الهيئة، من خالل 
منحها صالحيات تشريعية من خالل تقديم مقترحات لضمان االنسجام 
فيما بين التشريعات والقوانين الوطنية من جهة، ومالءمتها مع املواثيق 
والتفاقيات الدولية من جهة أخرى، صالحيات رقابية من خالل تتبع 
ومراقبة إنجاز البرامج الوطنية املقدمة من قبل مختلف القطاعات 
واملؤسسات، صالحيات زجرية وشبه قضائية من خالل تلقي الشكايات، 
معالجتها والعمل على تتبع مآلها، ال�ضيء الذي من شأنه أن يغني هذا 
املشروع حتى يكون قانونا في مستوى انتظارات وتطلعات جميع النساء، 
في  متقدما  التي قطعت مسارا  الدول  إلى مصاف  يرقى  بلدنا  ولجعل 
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توفير آليات حماية حقوق النساء، إال أن جل هذه التعديالت قوبلت 
بالرفض من قبل الحكومة، كما أنها لم تأخذ بعين االعتبار املالحظات 
الواردة في املذكرات املتعلقة بالحركة النسائية، بل أكثر من هذا، فإن 
املشروع قانون الذي بين أيدينا لم يأخذ بتوصيات املجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي، وبالتالي نجد أنفسنا أمام قانون بشكل عام ال يرقى 
إلى ما جاء به دستور 2011، كما أنه ال يتالءم مع مضامين االلتزامات 
الدولية للمغرب في مجال حقوق اإلنسان، لكن لكل هذه االعتبارات، 
فإننا في فريق االتحاد الدستوري وإن كنا نعتبره محطة بارزة وعنوانا 

كبيرا ملرحلة جديدة، إال أنه ال يلبي كل طموحاتنا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد رشيد 
روكبان عن فريق التقدم الديمقراطي.

لةم ئبخلةسيدخربيدخروكش 8خرئيسخفريقخلةتقدمخلةديمقرلطي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةوزيرة،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب 
املناصفة  بهيئة  املتعلق   79.14 رقم  بالقانون  املتعلقة  املناقشة  في 

ومكافحة كل أشكال التمييز.

في البداية البد من القول بأنه هاذ القانون طبعا يأتي في إطار اعتماد 
منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق 
والقانون واملؤسسات، وتوسيع مجال ممارستها بما يعزز ثقافة حقوق 
اإلنسان، النهوض بها، وحمايتها، ويرسخ قيم الوطنية واملواطنة الحقة 
واملنتجة والتي ناضلنا من أجلها لعقود من الزمن، هذا القانون يأتي في 
إطار دينامية، دينامية استكمال البناء الدستوري والبناء املؤسساتي 

للبالد.

إن انخراط املغرب في منظومة الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والثقافية، املدنية، البيئية، الكونية ووضعه ملبدأي املساواة 
واملناصفة وتبنيه ملناهضة جميع أشكال التمييز بسبب النوع، يعتبر 
تفاعال إيجابيا مع نضاالت القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية 
من  املكاسب،  من  مجموعة  إقرار  عبر  النسائية  والحركة  واملدنية 
قبيل مدونة األسرة وقانون الجنسية، وإقامة استراتيجيات متعددة 
القطاعات ملناهضة العنف ضد النساء وتنسيق السياسات العمومية 
في هذا املجال، وتوقيعه أيضا على االتفاقيات التي لها عالقة بالحقوق 

والحريات ومالءمتها مع التشريعات الوطنية.

نحن في فريق التقدم الديمقراطي وفي حزب التقدم واالشتراكية، 
للدستور  واملؤسساتية  القانونية  املنظومة  تفعيل  مواصلة  أن  نعتبر 
التمييز، عبر سن  في مجال املساواة واملناصفة ومكافحة كل أشكال 
سياسات عمومية مندمجة لتكريس املضامين الدستورية املجددة، من 
خالل إرساء اآلليات القانونية واملؤسساتية التي تروم تفعيل املبادئ 
التفعيل  اتجاه  في  إيجابية  خطوة  الدستورية،  والغايات  واألهداف 
الديمقراطي للدستور، وهو ما عملت هذه الحكومة على القيام بأجرأته 
بجرأة وشجاعة، يعني السؤال، هاذ القانون اليوم مطروح على الشكل 
التالي، واش هو تراجع على الوضع القائم؟ اليوم ما عندنا حتى �ضي هيئة 
كتهتم باملناصفة، مكاينش، ما كاين والو، كاين نضال، كاين عمل، كاين 
حراك، ولكن مكايناش هيئة، كاين مقت�ضى دستوري يجب أن يفعل، 
واش هو تراجع أم أننا حنا راه في بالصتنا في مكاننا ما تزحزحناش، أم 
خطوة إلى األمام؟ نحن نعتبر بأن خروج هذا القانون إلى حيز الوجود 
خطوة إلى األمام، خطوة إيجابية في هذا اإلطار، نحيي املقاربة التشاركية 
للحكومة من خالل االنفتاح واالستماع إلى مختلف الفعاليات والهيئات 
واألحزاب والجمعيات والنقابات، من خالل أيضا التفاعل ما أمكن مع 
املذكرات التي قدمت للحكومة، ونعترف بأن املهمة لم تكن سهلة، أصال 
هذه املذكرات التي توصلت بها الحكومة لم تكن متجانسة فيما بينها، 

يعني ما�ضي متطابقة في رؤاها وتوجهاتها.

جهدها  على  الوزيرة  السيدة  ونحي  نقدرها  صعوبة  هناك  كانت 
ومثابرتها من أجل التوصل إلى صيغة على األقل فيها الحد األدنى من 
لهيئة  املحدث  القانون  بأن  أيضا  نعترف  عليها،  املتوافق  املقتضيات 
وقع  نقولوش  ما  باإلجماع،  يحظ  لم  التمييز  أشكال  وكل  املناصفة 
عليه إجماع حتى داخل األغلبية، ليس لم يكن محط إجماع، بل هو 
محط توافق، كاين فرق ما بين اإلجماع والتوافق، أشنا هو التوافق 
؟ التوافق هو اتفاق سيا�ضي يقوم على أخذ مكتسبات مقابل تقديم 
تنازالت، بهدف الوصول إلى حل وسط إيجابي ال ير�ضي بالضرورة جميع 
األطراف، هذا هو التوافق، نقدو نقولو هاذ القانون هو محط توافق 
ديال القوى السياسية على األقل القوى املشكلة لألغلبية، ما معناه 
أننا في حزب التقدم واالشتراكية وفي فريق التقدم الديمقراطي لسنا 

بالضرورة مقتنعين مائة باملائة مع مضامين هذا القانون.

وكنا نتمنى أن يتم التوافق أيضا على مضامين ومصوغات بشكل 
مختلف في بعض املناحي.

التوافق  منطق  تغليب  أن  استحضار  من  بد  ال  العموم،  على 
والتضامن يتطلب عدم فرض أي طرف لتصوره على باقي األطراف، 
وبالتالي ال يمكننا أن نفرض رأينا على باقي اإلخوة، وفي وجهة نظرنا ينبغي 
أن نقبل أن هناك من ال يشاركنا الرؤية في بعض األمور، وينبغي احترام 
هذا الحق في االختالف وتملك ثقافة االختالف وتدبير االختالف بالشكل 

الذي ال يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة التشريعية.

ال بد من القول أيضا بأن هذا القانون ليس مقدما بصورة مثالية 
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ال يتصف باملثالية وال يتصف أيضا بالكمال، لكنه كما قلنا خطوة 
أهم  النقط،  بعض  إلى  التطرق  إذا سمحتم سأحاول  اآلن  إيجابية، 

النقط التي كانت مثار نقاش، هي في تقديرنا أربعة نقط أساسية:

املسألة ديال التعاريف، واملسألة ديال املهام، والتأليف، والتوطين 
الترابي أو املجالي: أربعة، ما تبقى في القانون كله ما فيهش إشكال وتقريبا 

متفقين عليه وإلى آخره، هاذ 4 ديال النقط غادي نبدا بالتعريف:

-1 التعريف بصراحة النص ال يتضمن بما يكفي الصيغ املعتمدة 
دوليا في االتفاقيات ذات الصلة، كنا نتمنى أن يتم أو أن يقبل أو يتم 
التفاعل إيجابيا مع مقترح التعديل، تعديل مشروع القانون في هذا 
االتجاه، أي اعتماد الصيغ املعتمدة دوليا، لكن لألسف لم نستطع 
إقناع الحكومة وباقي اإلخوة معنا في البرملان، وال زلنا نتشبث بالتفاؤل، 
متمسكين بأن يحصل تقدم على هذا املستوى في باقي املراحل التشريعية 

هذا التعريف؛

2–املهام : هناك من يعتبر بأن الهيئة يجب أن تتوفر على صالحيات، 
هناك من يسميها شبه قضائية أو من يقف فقط عند الحماية، النهوض 
بالحماية، أو هناك من يذهب إلى التحري، وهناك من يقول التحقيق 
والتحري على كل هذه وجهة نظر مختلفة، لكن يبدو بصراحة أن األمر 
تعترضه تعقيدات مؤسساتية ودستورية وقانونية، للتدقيق والتوضيح 
املسألة هنا ليست صراعا حول السلطة، ألن الهيئة بطبيعتها، كاين هاذ 
 تقريري ؟ لكنها تدلي 

ّ
النقاش واش عندها سلطة أو دور استشاري أو ال

برأيها في مختلف القضايا ذات االرتباط بمجال اختصاصاتها، فهي لن 
تقوم مقام القضاء، ولن تقوم مقام البرملان ولن تقوم مقام الحكومة، 
املساعدات  وتقدم  واألبحاث،  بالدراسات  تقوم  أن  املفروض  لكن 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية، إما بطلب منها أو عن طريق اإلحالة 
الذاتية، وإجراء عملية تقييم املجهودات املبذولة، كما يمكن أن تقوم 
بعمليات الرصد والتتبع وتلقي الشكايات، وتقديم وإصدار التوصيات 
واقترح تدابير املساهمة في تنمية وقدرات الفاعلين هاذي مهام، إيال 
بغينا نلخصو هاذ ال�ضي كلها في واحد الكلمة وبغينا نستعملو كاع كلمات 

قوة، الهيئة ستكون قوة اقتراحية مؤسساتية؛

االقتراح  في  وكان  نقاش  كان  التأليف  التأليف،  الثالثة:  النقطة 
تنقولو بأن رئيس الحكومة عندو اإلمكانية ديال تسمية أكبر عدد ممكن 
من أعضاء الهيئة، بعد نقاش وحوار توصلنا إلى صيغة متوافق عليها، 
واتفقنا، ولإلشارة حتى داخل األغلبية احنا ما قدمناش تعديل في املادة 
4 ألنه كان نقاش واتفاق بيننا غنخليو صيغة توافقية، وتوصلنا إلى 
صيغة توافقية فيها التوازن اللي كان كيطالب به وكينادي به الجميع، 
ومعارضة  أغلبية  أعضائها  بجميع  اللجنة  بأن  صدق  بكل  وسعدت 
صوتت باإلجماع على املادة 4، يعني املشكل ديال املسألة ديال التأليف 

تم التجاوز ديالها؛

آخر نقطة ديال التوطين الترابي أو املجالي: ال أعتقد أنه هناك مانع 

قانوني في املستقبل من تبني آليات إدارية على مستوى هاذ النقطة.

في األخير، نعتبر أنه بالنظر إلى هاذ القانون ال�ضي اللي تحقق وخا ال 
يلبي كل االنتظارات وال يستجيب لكل التطلعات، ولكن كيبقى خطوة 
إيجابية، تعلمنا في حزب التقدم واالشتراكية أن نناهض سياسة الكل 
أو الال �ضيء، ما عمرنا تنقولو، كنا دائما تنقولو أي حاجة شديناها 
أجل  من  يستمر  والنضال  ونتبثوها  ونرسخوها  نعززوها  مكتسبات 
الباقي، هذا هو الفلسفة وهاذي هي املنهجية اللي كانت وراء تصويتنا 
على الدستور ديال 1992، صوتنا ما كانش كيلبي التطلعات ديالنا، لكن 
قلنا ناخذو ال�ضي اللي كاين وناضلو على الباقي، فنقول اليوم أن تكون 
الهيئة أفضل أنها ما تكون �ضي، نصوتو على الهيئة بعدا، الناخذوها 
كآلية، شكون اللي يمنع غدا نطوروها ونديرو ليها كل �ضي األمور ديالها 
؟ هاذي أهم املالحظات ديالنا، وفي األخير أقول بأننا في حزب التقدم 
واالشتراكية وفي فريق التقدم الديمقراطي، وفي إطار التزاماتنا وضمن 
األغلبية، وفي إطار التزاماتنا سنصوت على القانون برمته ومادة مادة 

باإليجاب، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، بهذا نكون قد أنهينا املناقشة ونمر إلى عملية التصويت، 
من  القانون  ملشروع  الديباجة  إضافة  يهم  تعديل  بالديباجة،  ونبدأ 
لدن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا 
التعديل، اسمح لي عفاك، اسمح ليا، ما عنديش العنوان، ال ما عنديش 
العنوان، هل تم التصويت داخل اللجنة على العنوان ؟ طيب إذن 
نصوت على...، يبدو أن هناك مشكل في امللف الذي هيئ، أوال نصوت 

على عنوان املشروع.

أعرض العنوان للتصويت:

املوافقون : اإلجماع، اإلجماع ياك اإلخوان ديال االتحاد االشتراكي؟

طيب، تعديل يهم إضافة ديباجة ملشروع القانون من لدن الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

إذا تعديل الفريق االستقاللي يتعلق بإضافة ديباجة لهذا القانون، 
فنعلم أن هاذ القانون هو عندو واحد الرمزية ألنه جاء في واحد الدستور 
اللي ساهمنا فيه جميع واللي كنفعلوه اآلن، ومسألة املساواة في املغرب 
راها في هاذ السنوات وال السنوات اللي قبل عرفت واحد النقاش كبير 
وبغينا نضيفو ديباجة باش يمكن يكون واحد التأطير دستوري وقانوني، 
كنتحدثو فيه على مبدأ املساواة كمقوم أسا�ضي للديمقراطية، وكذلك 
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اتفقنا عليه جميع، كذلك  اللي  الثوابت  الديمقراطي كأحد  االختيار 
كنضيفو فيه تعزيز واعتبار التراكمات اللي موجودة، سواء من طرف 
الهيئة  هذه  بأدبيات  التذكير  وطبعا  األطراف،  كل  أو  املدني  املجتمع 

واملرجعيات ديالها، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

سيد5خ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيم،خ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8.

أوال البد أن أرجع ليعني لهذا التعديل الذي يطرح مسألة تقديم 
أساس  على  التعديل  لهذا  بالتقديم  قانون،  املشروع  لهذا  ديباجة 
عليها  الحكومة  هذه  أن  تعلمون  أنتم  بينما  الدستورية،  املرجعية 
في ظل دستور جديد  مسؤولية ضخمة، كونها جاءت كأول حكومة 
لسنة 2011، وبالتالي إلزاما عليها ومن االلتزامات هذه الحكومة أن تنزل 
مضامين هذا الدستور، من بينه إخراج مجموعة من الهيئات ومن 
املؤسسات الدستورية من بينها هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال 

التمييز.

طبعا هذه هيئة من بين الهيئات مؤطرة بفصول الدستور، الفصل 
19، الفصل 164، والفصل 171 الذي يتحدث ويحدد تماما ما يجب 
أن يكون عليه هذا القانون، إذ أن هاته الحكومة عليها وهي تشتغل على 
إخراج القانون املتعلق بهذه الهيئة، أن تقوم بتحديد قانون تأليف 
والهيئة، كما جاء ذلك  املؤسسة  تسيير  وتنظيم وقواعد  وصالحيات 
في الفصل 171 حين حديثه عن الهيئات اللي جات ما بين الفصلين 
161 و170، إذا عندنا واحد اإلطار الذي نشتغل فيه، طبعا عندما 
نتعامل مع الدستور، نتعامل بتضخيم هذه املسؤولية الضخمة لهاته 
الحكومة، طبعا حنا حكومة، جهاز تنفيذي يتكامل في األدوار مع الجهاز 
التشريعي، لزاما عليه كذلك إلخراج القوانين والسياسات العمومية أن 
يعتمد املقاربة التشاركية، واملقاربة التشاركية جزء منها مؤطر ومحدد 
بالنص الدستوري، وجزء منها أحيل على النصوص التنظيمية التي 
كانت لكم مناسبة وفضل إلخراج القوانين املتعلقة بها، خصوصا ما 
يتعلق بتقديم امللتمسات وكذلك العرائض، عالش كنذكر اآلن الفصول 
ديال الدستور؟ ألن كان هناك نقاش كبير على التشاركية، واش تدارت 
واش ما تدارتش؟ واش صحيحة؟ واش ما صحيحاش؟ واش إبداع لجنة 
علمية راه بدعة، وال عرف، وال يعني كان هناك نقاش كبير جدا، أغتنم 
هذه الفرصة ونحن نناقش أول تعديل، الذي يحيلنا على الدستور 

الذي يؤطرنا في وضع الديباجة أو في عدم وضعها.

آش كيقول الفصل 12: كيقول تساعد الجمعيات املهتمة بقضايا 

الشأن العام كذا، كذا، كذا، طبق شروط وكيفية تحددها القانون، 
القانون ياهلل دوزتوه، غير هاذ السنة 2015؛

ثانيا: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، ما 
كيقولش آشنو؟ أنت درتي لجنة علمية قصد إشراك مختلف الفاعلين 
وتنفيذها  وتفعيلها  العمومية  السياسات  إعداد  في  االجتماعيين 
وتقييمها، يعني أنك تعين واحد اللجنة علمية باش تمارس التشاركية 
بطريقة تستند إلى النص الدستوري، راه الفصل 13 اللي كيقولها، راه 
ما�ضي بدعة أن نضع لجنة علمية باش تتلقى املذكرات باش تشتغل 
عليهم، باش تخرج بمخرجات ونضمنها ضمن القانون، هذا راه الدستور 

الذي يؤطرنا، أنا غنقول لك السيد الرئيس

في أول نقاش مع اللجنة قلت لهم بيني وبينكم شيئين الدستور 
إيال  كاملين،  عليه  صادقنا  ديالنا  هو  ها  الدستور  باريس،  ومبادئ 
ماكناش نحتارموه وغادي نحنطوه، ال نستحقه، نحن فعلنا الدستور 

أوال بتنزيل..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة الوزيرة، نحن في الديباجة اآلن.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

أييه راه األستاذة أطرتها باملرجعية الدستورية ذاك ال�ضي عالش أنا 
كنرجع دابا ملرجعية الدستور في تقديم هذا املقترح وما تنساش، السيد 
الرئيس، قيل كالم ما عندناش مناسبة باش نتفعلوا معه، كانت هناك 
اتهامات خطيرة كان ممكن تكون مقاطعة ديال ذاك الكالم من قبيل أننا 
لسنا حداثيين ولسنا ديمقراطيين، وأننا ننبذ الديمقراطية واحنا في عز 

تنزيل الدستور.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة الوزير أرجوك السيدة الوزيرة، يعني النقاش يعني نتقدموا 
ألن الوقت كيتقدم ونركزوا على التعديالت، موضوع املدارسة وكيبالي 

من خالل التعديالت األخرى خاص تتاح فرصة للجواب على بعض...

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

املناصفة  هيئة  قانون  ملشروع  يمكن  ال  الديباجة  إلى  رجعنا  إذا 
ومكافحة كل أشكال التمييز، ومرة أخرى نبغي نرجع على اإلسم عالش 
مؤسسة  الهيئة  ألن  محاربة،  استعملناش  وما  مكافحة  استعملنا 
بالفصل 19 يتحدث عن املكافحة وال يتحدث عن املحاربة، واخا تجي 
في فصول أخرى داخل الدستور، فنحن نستند إلى الفصل املحدث 
للهيئة، راه ما�ضي القانون اللي درناه حنا وياكم هو املحدث للهيئة، 
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الهيئة أحدثت بموجب الفصل 19، إذن هذه الهيئة من خالل قانونها 
ال يمكن أن يكون لها ديباجة ملاذا؟ ألن طبيعة هذه القوانين مؤطرة 
بالفصل 171 من جهة، ومن جهة أخرى كانت هناك سابقة وهي تضمين 
القانون املتعلق باملجلس االجتماعي واالقتصادي والبيئي لديباجة، انتم 
في هاته القبة وضعتم ديباجة للقانون التنظيمي وليس قانونا عاديا، 
القانون التنظيمي املتعلق باملجلس االجتماعي واالقتصادي واملجلس 
الدستوري طعن فيه، قالكم ما يمكنش وها هو كيقول لك إن الديباجة 
التي تصدرت القانون التنظيمي رقم 60.09 املتعلق باملجلس االقتصادي 
واالجتماعي ال تندرج في النطاق املحدد لهذا القانون التنظيمي، هذا كالم 
املجلس الدستوري، وإيال درنا ديباجة غادي يرجع لكم باش يتحذف 

ويصدر املشروع القانون بدون ديباجة، ولكن بطعن دستوري.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين للتعديل، هل هناك من معارض؟ الكلمة 
ألحد املؤيدين، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

ديال  الجواب  في  االنفعال  كاين واحد  الحقيقة كنتأسف ألن  في 
السيدة الوزيرة على الكالم اللي جاء قبل، حنا اآلن كناقشو مناقشة 
ديال القانون، وبالتالي إذا جينا نعاودو شنو وقع في اللجنة راه حنا كان 
يمكن ما نكونوش جالسين هنا، ألن حتى حنا كنقولو بأن كان كالم غير 
مسؤول، ولكن بما أنه الجلسات ديال اللجان سرية فكنتحفظو ما 
غاديش نقولو الكالم اللي قالت السيدة الوزيرة في هاذ املسألة هاذي، 
غادي نرجع أنه بالنسبة للديباجة، وغادي نقول يمكن غادي نقولها إذا 
استمر األمر هكذا، هذا كنعتابروه تحكم، جات مداخالت من الفريق 
ديالنا املحترم على لسان األخ عادل تشيكيطو مشكورا، عبر بلسانه عن 
أصوات متعددة في املجتمع املغربي ما�ضي غير في الفريق االستقاللي، 
وبالتالي السيدة الوزيرة كنتمناو أنها يكون عندها شوية ديال حسن 
اإلصغاء، واخا ما غتعطينا والو حنا عارفين خارجين والو ألن املشكل 
ديال ديكتاتورية الديمقراطية العددية ما عندنا ما نعملو لها، هذا هو 

القانون، ولكن ما كاين باس.

املجلس  كان  ديباجة  كاين  كنقولو  منين  االجتهاد،  ديال  املسألة 
الوطني لحقوق اإلنسان في القانون ديالو كاينة ديباجة وما كانش فيه 
�ضي طعن دستوري، إذن حنا واخا هاداك راه رغم أنه جاء قبل الدستور 
هذا من جهة، من جهة أخرى إذا تبعنا القانون وتبعنا املادة 171 راه 
غنجبروا عنواين زايدة، ألن إذا تبعنا القانون كيف كتقول السيدة 
الوزيرة، راه كتحترم الدستور، راه ما احترماتوش إذا مشات ل 171، 
حيث كاين واحد 3 ديال العناوين، القانون اللي جا راه فيه بزاف ديال 
العناوين، واش غادي نعملو اللجنة؟ واش غادي نعملو كذا؟ واش غادي 

نعملو كذا؟ إذن هاذ ال�ضي زعما خليونا انطالقو واحد االنطالقة إيجابية 
ما�ضي التحكم، التحكم ديال أنه إما غتقول ذاك ال�ضي اللي كيعجبني وال 
ال، هاذ ال�ضي ما غاديش يمكن نكونو مرتاحين في التعامل، وحنا يا هللا 
في الديباجة ديال أول فريق ديال أول شخص، إذا رجاء نكونو نتعاملو 
بواحد الطريقة أحسن، ألن كيف كتعاون املعارضة، الفريق االستقاللي 

كيف كيتعاون كنتمناو أن السيدة الوزيرة تعاون معنا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22.

املعارضون: 53.

املمتنعون: ال أحد.

لم يتم اعتماد الديباجة.

تعديل يهم أيضا ديباجة مشروع القانون من لدن فريق األصالة 
التعديل،  هاذ  مقدمي  ألحد  الكلمة  االشتراكي،  والفريق  واملعاصرة 

تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

في نفس اإلطار واعتبارا لكون هذا قانون جديد ناضلت من أجله 
مختلف التنظيمات النسائية لعقود، نقترح الديباجة التالية: »تفعيال 
ملقتضيات الدستور التي تلزم الدولة بحظر التمييز على أساس الجنس 
ومحاربته، وبالعمل على تحقيق املساواة بين الرجال والنساء في كل 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات  الحقوق 
املناصفة  لهيئة  إحداثه  على  وبناء  واملناصفة،  والبيئية  والثقافية 
للسهر على  19 و164  الفصلين  التمييز بموجب  ومحاربة كل أشكال 
الدستورية  الهيئات  من  باعتبارها  والحريات،  الحقوق  هذه  احترام 
لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، واستنادا إلى ما نص عليه من 
التزام بما تقتضيه املواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات ومن 

تشبث بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا.

املساواة  إلعمال  الالزمة  التدابير  باتخاذ  املغرب  اللتزام  واعتبارا 
والحقوق اإلنسانية للنساء املنصوص عليها في اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتأسيسا على الخيارات اإلستراتيجية 
مجتمع  وإرساء  الديمقراطي،  البناء  ترسيخ  على  املرتكزة  الوطنية 
متضامن يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة واملساواة، وتكافؤ الفرص، 
والعدالة االجتماعية، والعيش الكريم، -هذا ورد في تصدير الدستور-، 
واعتبارا لحق النساء في التمتع بكل الحقوق األساسية وممارستها دون 
تمييز، باعتبارها جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وشرطا أساسيا 
لبناء الديمقراطية والتنمية والحداثة والعدالة االجتماعية، واعتمادا 
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على املعايير املؤطرة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، والتي من 
أبرزها االستقاللية والصالحيات الواسعة.

املناصفة  لهيئة  املنظم  القانون  هذا  صدر  ذلك،  كل  على  بناء 
ومكافحة كل أشكال التمييز«، شكرا ونتمنى أن تتفاعل معنا إيجابا 

السيدة الوزيرة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

تعديل غير مقبول للتعليل السابق.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل ؟ الكلمة ألحد مؤيدي التعديل ؟ 
تفضل.

لةم ئشلخلةسيدةخع ئشلخا م س:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

االستقاللي مشكورا،  الفريق  به  تقدم  الذي  الجواب  نفس  أتبنى 
وأضيف، أضيف أن الفصل 171 الذي تتحجج به الحكومة لرفض 
وضع ديباجة لهذا القانون، وكما ورد أيضا في الجواب السابق، أنه من 
الواجب أن النص يقول : من الواجب توفرها، هذه القوانين املنظمة 
لسير املؤسسات املذكورة في الفصل 160 حتى ل 170، على التأليف 
والصالحيات والتنظيم وحالة التنافي عند االقتضاء، إذن هاذي قضايا 
واجب أن تتضمنها هذه القوانين املنظمة لهذه املؤسسات، ال يمكن 
هنا  ليست  لكن  املحددة،  هاذ  بدون  القضايا،  بدون هذه  تكون  أن 
محددة على سبيل الحصر بل هذه واجبة، ولكن يمكن وكما جاء في 
تدخل النائبة السيدة نعيمة بن يحيى، فقد ورد في النص عدة قضايا 
أخرى، وليس فقط هذه القضايا املنصوص عليها في الفصل 171، كما 
أن الدستور لم يحددها على سبيل الحصر، فإنه من الضروري تأكيد 
وتفصيل ملا جاء به الدستور، ألن املتعامل مع هذا القانون ال يمكن أن 
يرجع في كل حين وفي كل وقت للدستور، بل يجب التأكيد على ما ورد 
في هذا الدستور من حقوق وحريات، خاصة وأن دستور 2011 أكثر 
من ثلثه كله يتحدث على الحقوق والحريات، وبالتالي تأكيدها وتفصليها 
في قانون يحدث ألول مرة وهو مؤسسة دستورية، وتهم هيئة للنهوض 
بالحقوق اإلنسانية للنساء وحمايتها، يجب أن ترد فيها ديباجة، هذه 
الديباجة تحدد السياق، تحدد املرجعية حتى ال نقع في الخلط الذي 
سنرى أن املشروع قد وقع فيه حينما عمم امليز على باقي قضايا التمييز 

األخرى، لذلك فنحن نؤكد ونتشبث بهذا التعديل.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون: 22

املعارضون: 54

املمتنعون: ال أحد

املادة األولى وقد ورد بشأنها ثالث تعديالت من لدن الفريق االستقاللي 

تفضلي  التعديالت،  هذه  مقدمي  ألحد  الكلمة  والتعادلية،  للوحدة 

السيدة النائبة، رفض بطبيعة الحال فيما يتعلق بالتعديل ديال الفريق 

االشتراكي، فيما يتعلق بالديباجة لم يعتمد، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيىخ:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

إذن التعديل املقترح من طرف الفريق االستقاللي يتعلق بإضافة 

فقرة جديدة في بداية املادة من أجل إدراج التعاريف املتعلقة بهذا 

القانون، نعرف التمييز أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس 

االعتراف  إحباط  أو  توهين  أغراضه  أو  آثاره  من  ويكون  الجنس، 

السياسية  امليادين  في  األساسية،  والحريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والبيئية، أو في أي ميدان 

آخر، أو توهين أو إحباط تم تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها برصف 

النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس املساواة بينها وبين الرجل. يمكن 

اختصارا للوقت ما غاديش نقرا كل �ضي، ولكن كنعتابرو بأن مسألة 

التعاريف كيف جاء في التدخل ديال الفريق االستقاللي، هي مسألة 

على  كيتكلم  القانون  هاذ  القانون،  هاذ  ديال  املنطلق  وهي  أساسية 

مكافحة كل أشكال التمييز، كنتكلمو بكل وضوح كيقول لك الفصل 19 

يتحدث عن املساواة بين النساء والرجال، على اعتبار أن الباب يتحدث 

عن الحقوق والحريات، ولكن ما يتعلق باملساواة ومحاربة كل أشكال 

التمييز هو الفصل 19 هو الذي يخص الحق في املساواة بين النساء 

والرجال ومحاربة كل أشكال التمييز.

أما الفصول األخرى فهي تتعلق بالحق في الحياة، سالمة الشخص، 

الحق في الكرامة، إذن املساواة هي اللي ما كايناش بين النساء والرجال، 

ولذلك نؤكد أن هاذ املسألة ديال التعاريف هي مسألة أساسية، وبال 

شك السيدة الوزيرة فهمتني عالش كنقول هاذ الكالم، نظرا، املهم من 

بعد حتى نعقب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة النائبة عرضتي التعديل 3 كل �ضي.
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لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

ال اسمح لي التعريف غير هذا، اآلخر بوحدو، أه التعديل األول هو 
اللي فيه التعاريف.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، نعم السيدة النائبة، أقترح عليك تعر�ضي 
التعديالت ديالكم كاملين، لكي تجيب عنها، ما كاينش طيب، تفضلي 
تعر�ضي  غادي  تفضلي،  إذا  تعرضيهم  غادي  طيب  الوزيرة،  السيدة 

التعديالت املرتبطة بالتعاريف هذه اللي فهمت ياك.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى

يعني بالتعاريف راه عرضناهم، عندنا واحد يتعلق بالتعاريف فيه 
عدة تعاريف، عندنا تعديالت أخرى في املادة األولى ال تتعلق بالتعاريف، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

طيب، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

هذا املشروع قانون ليس بنص معياري، وبالتالي ال يمكن أن يتضمن 
تعاريف، مثله مثل مشاريع القوانين أو القوانين اآلن املتعلقة بالهيئات 
الدستورية ما بين الفصل 161 والفصل 170، وإيال بغيتيو نذكركم بأن 
العدد ديال القوانين اللي خرجتوها اليوم متعلقة بهيئات دستورية لم 
تكن فيها ديباجة، لم تكن فيها تعارفين، لهذا االعتبار خرجيتو املجلس 
والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  خرجتيو  واالجتماعي،  االقتصادي 
للتربية  القانون ديال املجلس األعلى  من الرشوة ومحاربتها، خرجتيو 
والتكوين والبحث العلمي، وهاذو كلهم نصوص مرتبطة بالهيئات اللي 
جات في الباب 12 من الدستور، محكومة كلها بالفصل 171، ال يمكن 
أن تتضمن تعاريف ومن ضمنهم هذا املشروع القانون املتعلق بهيئة 

املناصفة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أو  املؤيدين  ألحد  الكلمة  التعديل،  لهذا  املعارضين  ألحد  الكلمة 
إحدى املؤيدات.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

نعتبر أن مسألة التعريف هي مسألة أساسية، وخاصة في نص كهاذ 
النص اللي كناقشوه، وحنا كنعرفو أن الحكومة جات بقوانين عادية، 
بحال القانون ديال مناهضة العنف ضد النساء اللي هو قانون ربما ما 

كيوصلش لهاذ املستوى ديال هاذ القانون هذا، ألن هذا قانون دستوري 
ومع ذلك جاء فيه تعريف على علته، املهم جا واحد التعريف، يمكن 
نكونو متفقين معه، يمكن ما متفقين معاه، يمكن ناقص يمكن...، أنا 
مفهمتش كيفاش هاذ النهار عندنا مناقشة بالالءات، إذن ما كاينش 
حتى واحد التفاعل اللي يمكن، ال، ال، ما كينش وصافي رغم أنه كاين 

سوابق في قوانين اللي ربما ال ترقى لهاذ الدرجة ديال هاذ القانون هذا.

مسألة التمييز راها أساسية، ألن غير احنا في هاذ القاعة كل واحد 
كيفاش كيعرف التمييز، بالنسبة لي التمييز مثال أنني كسيا�ضي نقول بأن 
املوقع طبيعي ديال النساء هو البيت ديالهمهو تمييز بالنسبة لي لي، ألن 
هذيك املسألة الحرية بحال جميع النساء عندهم نفس الحقوق، هاذي 
املسألة األولى، بالنسبة للعنف ضد النساء كاين اللي كيعتبر أنه يمكن 
يضرب مراتو عندو الحق بالنسبة لنا احنا العنف ضد النساء راه هو 
تمييز، إذن لذلك هي مسألة التمييز هي مسألة أساسية من جهة من 
ناحية عامة ألن كتبين بأن القانون هو يتعلق بالتمييز ضد النساء، ومن 
جهىة أخرى كنبينو املظاهر ديال التمييز في املجتمع ديالنا ومنو غادي 

يمكن لينا ننطالقو باش نحاربو التمييز، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

ال يضربهن إال لئيم وال يكرمهن إال كريم، أعرض التعديل األول 
للتصويت:

املوافقون، التعديل األول.

املوافقون: ال حيث خذات عفوا، حيث األستاذة تكلمت كمؤيدة، 
نعم آه التصويت نعم،

املوافقون : 22

املعارضون: 50

املمتنعون: ال أحد

إذن لم يعتمد هذا التعديل األول.

االستقاللي،  الفريق   2 التعديل  تقديم  تفضلي،  الثاني،  التعديل 
التعديل املوالي يعني، 2 وال 3. الثالث، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

املادة األولى، الفقرة الثانية، تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة 
الفريق  في  نقترح  املالي،  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 
االستقاللي » تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية 

االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري ». شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.
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ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

أقوى من االستقالل اإلداري، منين كنقولو  املالي  هو االستقالل 
مالي يعني أن هناك استقاللية إدارية، مع أن هذه الهيئة ليست بنية 
إدارية حتى نتحدث عن االستقالل اإلداري، االستقالل املالي يدل على 
أن هناك استقاللية، كما أن هذا املشروع قانون رفع هذه الهيئة إلى 
مستوى املؤسسة املستقلة، يعني أننا أثبتنا بالنص داخل هذا املشروع 
قانون أن هذه الهيئة مستقلة، وهذا يكفي، يعني إيال قلنا مستقلة، راه 
مستقلة ماليا وإداريا ويعني ذاك ال�ضي كل �ضي اللي بغيتي، لكن إضافة 

إداري سيكون معيبا فقط لن يضيف شيئا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

معارض؟  أنت  عادل  ال�ضي  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضلي األستاذة أمينة، حتى أنا كنستفزك.

لةم ئشلخلةسيدةخآمملخم ءخلةعيمي8:

ال والو ما كينش �ضي استفزاز كاين غير شوية التفاعل وصافي، ال 
يوجد في بنية التشريع املغربي هذا التعبير، دائما يتمتع بالشخصية 
االعتبارية واالستقالل املالي، الشخصية االعتبارية يدخل فيها التدبير 
اإلداري عالش؟ أوال ألن هذه الهيئة مستقلة األمين العام املشرف على 
اإلدارة يعين بظهير، وكما هو الشأن في كل الهيئات الدستورية النظام 
نفسها  الهيئة  وكتوضعوا  كتشتاغل  اللي  البشرية  للموارد  األسا�ضي 
وكتصوت عليه، حتى االستقاللية اإلدارية ما فيهاش نقاش، ألنها بعد 
هيئة وطنية مستقلة، لذلك إيال بحثوا في بنية التشريع ما غتوجدوش 

الشخصية االعتبارية واالستقالل املالي داخل فيها زعما ذاك ال�ضي....

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة ألحد املؤيدين.

لةم ئبخلةسيدخع دلختشيكيطو:

مزيان هاذ العشية نهضرو �ضي شوية على البدع، كاين واحد البدعة 
جديدة ديال راه ما كاينش �ضي حاجة، ما كاينش �ضي حاجة في القانون 
أو ال ما كاينش �ضي مؤسسة دستورية صوتنا عليها اعتمدت كذا وكذا، 
إيال ما كايناش احنا بغينا نديرو، وبالتالي حيث ما كايناش ما نديروش 
احنا ؟ حيث ما كايناش في البنية ديال التشريع املغربي أو ال ما كايناش 
�ضي مؤسسة دستورية اعتمدت كذا وكذا، احنا ممنوع علينا أننا نجيو 
نجيبو �ضي مبادرة أخرى جديدة أو ابتكار جديد أو �ضي إبداع جديد، وأنا 

تنقول إبداع ما�ضي بدعة.

املالي  االستقالل  على  تنتكلموا  منين  الوزيرة،  السيدة  لذلك 
استقاللها  املؤسسة  لهاذ  نعطيو  بالصح  باش  اإلداري  واالستقالل 

اإلداري، دابا بالنسبة لنا تتقولونا االستقالل املالي مزيان، االستقالل 
املالي شنو كتعنيو به االستقالل املالي ؟ واش االستقالل املالي هو أنه هاذ 
الناس هادو غادي يدوزوا ليهم الفلوس مباشرة من رئاسة الحكومة ؟ أو 
 
ّ
ال من وزارة املالية ؟ يعني هاذ االستقالل املالي أصال ما وضحاش، أو ال

هاذي مؤسسة عندها االستقالل املالي واالستقالل اإلداري ملي تنقولوا 
االستقالل اإلداري بمعنى هي مؤسسة ما�ضي تحت السلطة ديال تنأكدو 
على أنها ما�ضي تحت السلطة اإلدارية ديال حتى �ضي مؤسسة أخرى، 
ممكن السيدة الوزيرة اليوم تجي تقولي ليا هاذ املؤسسة بحال التعاون 
الوطني، مؤسسة ديال التعاون الوطني هي مؤسسة تابعة لكم، وعندها 
االستقالل املالي، ولكن ما عندهاش االستقاللية اإلدارية، لذلك فهي 
تحت السلطة ديالكم، ممكن هاذ الهيئة تكون عندها نفس الصيغة أو 
النكهة اللي كاينة عند مؤسسة ديال التعاون الوطني، وبالتالي وتكونوا 
أنتما كطرف في نزاع ما بينات �ضي جهة أخرى وتكون أنتما كحكومة 
مارستم التمييز ضد امرأة أو ضد جهة أخرى وغتأثرو ألنكم أنتما، ألن 

هاذ الهيئة هاذي تابعة إداريا لكم، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض التعديل 2 للتصويت:

املوافقون: 21

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

لم يتم اعتماد هذا التعديل.

الكلمة للفريق االستقاللي لتقديم التعديل 3.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيىخ:

التعديل 3، فقرة 3 في املادة 1: يوجد املقر الرئي�ضي للهيئة بالرباط، 
مقترحنا هو يوجد املقر الرئي�ضي للهيئة بالرباط وتحدث تمثيليات على 
السيدة  الوقت  ديال  شوية  نربحو  باش  هنا  اململكة،  جهات  صعيد 
الوزيرة غادي ترفض لينا تمثيليات بغينا نعرفو عالش ما قبلتش أنه 

تكون تمثيليات على صعيد جهات اململكة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

نسقية  عن  نتحدث  أن  بد  ال  أوال:  مقبول،  غير  التعديل  هاذ 
املؤسسات الدستورية وبالتالي املالءمة بين مشاريع القوانين أو القوانين 
اآلن اللي صادقتوا عليها املتعلقة بهاته املؤسسات، املؤسسات كلهم التي 
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أدرجت ضمن املؤسسات الدستورية ما بين 161 و 170 كلها قلنا ما 
تكونش عندها ديباجة، ما يكونوش عندها تعاريف، وكذلك ال بد أن 
نستحضر بأن هاته الهيئات ما�ضي غادي نختارعو نقولو و ذاك ال�ضي ما 
 احنا محكومين، 

ّ
تّدارش مع مؤسسات أخرى ممكن نديرو مع هاذي، ال

محكومين بنصية الدستور لكي نحترمه، طبعا في الجهوية ما كاينش ما 
يمنع دستوريا من الناحية الدستورية ما عندناش ما يمنع أن تكون 
هناك فروع أو لجان جهوية تابعة لهذه املؤسسة، وما تستدلوش هللا 
يخليكم عليا باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان هو هيئة اليوم خارج النص الدستوري، هي قائمة ومستمرة إلى 
أن يأتيكم القانون املتعلق بها، وتصادقوا عليه وعاد تخرج �ضي حاجة 
سميتها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املؤسسة الدستورية، هو 
ليس مؤسسة دستورية اآلن، لكنه قائم بموجب اإلحداث السابق عن 
الدستور، إن شاء هللا غادي يجيكم قريبا القانون وغادي تخرجوها، إذا 
ال يمكن أن نستدل بمؤسسة ما كاينش اليوم قائمة في الواقع انطالقا 

من النص الدستوري، إذا هادي األولى.

ثانيا: مسألة الجهوية، هي مسألة للحكومة كامل الصالحية أنها توضع 
الجهوية وال ما توضعهاش، هي انطالقا من الوضع ديال املؤسسات 
الدستورية كلهم ما دارتش لهم فروع ولجان جهوية كلهم، راه ذكرتهم 
ديال  الهيئة  والبيئي،  واالقتصادي  االجتماعي  املجلس  فيه  بما  لكم 
املنافسة، الهيئة ديال محاربة الرشوة، جميع املؤسسات الدستورية 
اللي أنتما صوتوا على القوانين ديالها واللي غادي تصوتوا على القوانين 
ديالها، كلها ما عندهاش امتدادات ترابية، هذه الهيئة من بين تلك، 
ما�ضي �ضي حاجة أفردت بها وال هي استثناء، وال حيث تتعلق باملرأة وال، 
ألن الحكومة ما�ضي حداثية، وال ألن الحكومة ما�ضي ديمقراطية، وال ألن 
الحكومة رجعية، راه حنا نشتغل في إطار دستور، صوتنا عليه كاملين، 
ال يمكن أن نعطي الحق اليوم للبرملان أن يتحدث، لجمعية املجتمع 
املدني أن تتحدث، الحكومة ما عندهاش الحق، الحكومة خاصها تدير 
واحد سكوتش على فمها، تجيب نص وتدخل فيه جميع التعديالت 
التي جاءت من هنا وهنا، وهي ما عندهاش الحق أن تعبر، الحكومة 
أرادت أن تضع هيئة ما غاديش يكونوا عندها امتدادات جهوية فحالها 
فحال باقي املؤسسات األخرى، وما كنفهمش كيفاش مؤسسة ديالكم 
املوقرة كتصوت على قوانين متعلقة بمثل هاته املؤسسة اللي جات في 
الدستور، ما كتديرش لها امتدادات ترابية، وتجي لحتى لهادي وتقول 
عالش ما كاينينش امتدادات ترابية، إذن كاين مشكلة، إذن كاين واحد 

اإلشكال ديال واحد الحكومة اللي هي ما�ضي ديمقراطية.

وفي  بالطول  ناقشنا  ألن  ناقش،  باش  جاياش  ما  أنا  سامحوني 
العرض في اللجنة، وأنتما طبعا ناقشتو بالطول وبالعرض في اللجنة، 
ولكن مزيان وهؤالء الناس شهداء اللي ما كانوش معنا في اللجنة حتى 
هما يفهموا �ضي شوية أشنو هو الحيثيات ديال هاذ الفزاعات التي ترفع 
في اإلعالم، في البرملان، في كل مكان ديال أن هذه الحكومة جاءت بقانون 

قوقعة فارغة، هذا قانون عامر، يحترم الدستور، والحكومة تشتغل 
على أال تكون فيه أية مطعنة دستورية، نحن نتحمل املسؤولية باش 
يخرج قانون وفي لروح الدستور واملجلس الدستوري ما يلقاش فين 

يحط فيه القلم إن شاء هللا تعالى.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهاذ التعديل، تفضل ال�ضي إبراهيمي تفضل.

لةم ئبخلةسيدخمصطفىخإبرلهيمي:

لةسيدخلةرئيس،

هو هاذ القضية ديال الجهوية كتعتامد واحد 3 ديال الركائز اللي 
هي، التدرج والتمايز، والتفريع، والتنزيل ديال هاذ الجهوية والجهوية 
املتقدمة تنضبط لهاذ املبادئ هاذي، بما في ذلك حتى هاذ املجلس إيال 
كان يمكن اليوم ما عندناش هيئة ديال املناصفة ومحاربة كل أشكال 
التمييز نديروها اليوم، ووقت آخر نديرو الجهوية ممكن، إيال كنهضرو 
على هيئات دستورية أخرى اللي عندها الجهوية ومنها املجلس الوطني 
نديروا واحد  بعدنا  اليوم  الحقيقة خاصنا  في  اإلنسان، هو  لحقوق 
التقييم ديال هاذ الجهوية ديال هاذ املجلس، واش فعال ملي كنتحدثو 
على الجهوية؟ واش هي جهوية وال وهي نخبوية؟ ما زال باقية متمركزة 
داخل املدن، ملي كنهضرو على جهة اللي وصل القطر ديالها 300 كلمتر 
حتى ل 500 كلمتر، كيفاش يمكن هاذ الجهوية هادي يمكن أنها تم�ضي 
وتشوف لنا كل أشكال التمييز واملناصفة في الجبال وفي السهول، يمكن 
نزايدو نقولو عالش غير الجهوية؟ عالش ما نمشيوش لألقاليم ونديرو 
لجان إقليمية؟ وعالش ما نمشيوش للجماعات قروية ونديرو فيها؟ 
ولهذا يعني هاذ القضية ديال إيوا هذا هو التدرج، إيال كنقولو التدرج 
خليو بعدا الوطنية تخرج ونقيمو بعدا اللي راه عندو الجهوية، كاين اللي 
ما دارهاش كاع، وكاين اللي دارها وراه جالس غير في املدن، وبالتالي يعني 
التنصيص بللي خاص الجهوية وإيال ما كانتش الجهوية ما كاين والو، 

فاملبادئ اللي هضرنا عليها ديال الجهوية وهي التدرج والتمايز والتفريع.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين، تفضل.

لةم ئبخلةسيدخع دلختشيكيطو:

أنا اليوم كنسمع من الحكومة بأن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
في وضعية غير دستورية، ما كانش في خباري، شكرا ألن الحكومة بلغاتنا 
بهاذ الخبر، وكنتمنى أنه نعرفو من بعد التوضيحات أكثر عليه، وربما 
واقيال ما فهمناهش مزيان، هاذ ال�ضي ديال الجهوية كاين 2 ديال..، 
خاص الحكومة منين تكون تكلم على الجهوية ما تمشيش بسرعتين، 
وسياسة  املحلية  والتنمية  الجهات  ديال  ال�ضي  لهاذ  كنجيو  منين 
الحكومة في واحد املجموعة من القطاعات، كنطبلو ونغيطو بالجهوية، 
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ولكن منين كنجيو ملراقبة حقوق اإلنسان ومراقبة مسألة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز، تنقولو ال راه ما يمكنش لينا هنا نديرو 
الجهوية بدعوى وكاين بعدا واحد املبرر قلتيه لينا السيدة الوزيرة كنت 
كنتمناك تقوليه لينا دابا، قلتيه لينا في اللجنة، قلتي بأن الحكومة ما 
قدراش من خالل هاذ الهيئة تعتمد مصاريف باش تصرف على مقرات 
في  لينا  ال�ضي كنتي قلتيه  إلى آخره، هاذ  جهوية وعلى مكاتب جهوية 
اللجنة كنت كنتمنى نسمعوه منك دابا ونقدر نقولك إلى حد ما نتما 
عارفين شنو في جيوبكم، يقدر يقنعني ولكن تقولي لي تبداي ترجعي لي 
ل�ضي أمور اللي هي وتتبداي تقارني لهاذ الهيئة مع املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، راه هاذ الهيئة راه عندها تقريبا نفس املهام ديال املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، عندها نفس املهام، املهمة األساسية ديالها هو 
الرصد، املهمة األساسية ديالها هو أنها تحفظ الكرامة ديال املواطنات 
واملواطنين، املهمة األساسية ديالها هي أنها تضمن لنا في املجتمع ديالنا 
وفي املدن ديالنا وفي الجهات ديالنا وفي األقاليم وفي القرى وفي املداشر، 
وإيال كنا كنهضرو على التدرج كل واحد كيفاش كيقرا التدرج ديالو، حنا 
التدرج عندنا هو نبداو بالجهة، اللي بغا التدرج يبدى بالرباط، شغلو 
هداك، كان ممكن �ضي واحد آخر يجي يقولينا التدرج عندي أنا هو 
نم�ضي لألقاليم، ومن بعد ندير األحياء وزناقي، وبالتالي فحنا كنشوفو 
بأنه اليوم أسا�ضي أن هاذ الهيئة ما يمكنش ليها تبدا بالرباط وباألوراق 

ديال الرباط وتدير الدور ديال مكاتب الدراسات.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 50

املمتنعون: ال أحد

راه محسوبة، راه السيدة األمينة كتحسب، ديروا الثقة في السيدة 
األمينة، طيب شكرا، شكرا لك على الثقة، ال ما عليهش راه السيدة 

األمينة كتحسب وهي كتحمل املسؤولية انتخبت لهذا الغرض ولغيره.

املادة األولى ورد بشأنها أيضا 3 تعديالت من لدن فريق األصالة 
التعديالت،  الكلمة ألحد مقدمي هذه  واملعاصرة والفريق االشتراكي، 
التعديل  قدمي  ياهلل  واخا طيب  مفصلين،  وال  غتقدميهم مجموعين 

األول.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بالنسبة لتعديل رقم 2 لفريقي األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي 
ينص على إضافة فقرة بعد الفقرة األولى: »تسهر الهيئة املكلفة باملناصفة 
الحقوق  احترام  على  خاصة  بصفة  التمييز  أشكال  جميع  ومحاربة 

مراعاة  مع  الدستور،  من   19 الفصل  في  عليها  املنصوص  والحريات 
االختصاصات املسندة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وذلك طبعا 
لضمان التناسق املنطقي بين املهمة الدستورية من جهة، وصالحيتها 
من جهة ثانية، وترسيم مهمة الهيئة في مقت�ضى قانوني من شأنه أن 
يقوي األساس املعياري الختصاصات الهيئة داخل مشروع القانون«، 
نتمنى أن تتفاعل الحكومة مع هذا التعديل، وعلى أن الحكومة ليس من 
حقها أن تفعل ما تريد أو ما ال تريد، فهي ممثلة للشعب ولكل املواطنين 

ومن حقها أن تنضبط ملا يطالب به الشعب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الوزير  السيد  األول،  للتعديل  بالنسبة  الوزيرة،  للسيدة  الكلمة 
تيتكلم معايا أنا ما�ضي مع �ضي واحد، تفضلي السيدة الوزيرة، تفضلي.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

لةسيدخلةرئيس،

السيدة النائبة، قدمت تعديل وتعليق نفضل نبدا بالتعليق، ونكمل 
االقتراع،  منبثقة من صناديق  الحكومة  التعديل، هاذ  بالتفاعل مع 
هاذ الحكومة اختارها الشعب، أنا جيت كوزيرة بطريقة ديمقراطية 
من خالل الصعود ديال الحزب ديالي األول ورئيس الحكومة من هذا 
الحزب اللي طلع األول اللي اختاره الشعب، وجيت بطريقة ديمقراطية 
داخل الحزب ديالي، وعيني جاللة امللك، وبالتالي أنا تنتحمل املسؤولية 
داخل هاذ الحكومة، باش نخرج سياسات عمومية، ونخرج مشاريع 
قوانين نجيبهم لكم أنتما املؤسسة التشريعية، صوتوا وال ما تصوتوش، 
دخلوا تعديالت وال ما تدخلوش، قبلوا وال ما تقبلوش، راه ما كاين فصل 
السلط إال باش كل واحد كيدير ذاك ال�ضي اللي بان ليه كيتناسب مع 
املسؤوليات ديالو، وكيتناسب مع االختصاصات ديالو، في إطار الحرية 
واالستقاللية اللي تيضمنها لنا الدستور كاملين، ولكن يجب أن يكون 
ذلك على أساس االحترام، والتعاون، وعاود الثاني مرة أخرى الدستور 
تيقول لنا كيفاش نتعاملو كمؤسسات، كيقول لنا تعاونوا من خالل 

األدوار املختلفة، هذا النص الدستوري اللي كيقول هاذ الكالم.

أما في ما يتعلق بالتعديل ديال السيدة النائبة املحترمة، فبغيت 
نقول بأن ما لقيتش أن هاذ التعديل جاب �ضي وضعية قانونية جديدة، 
بل هو تكرار ملا جاء في الفصل 164 اللي كيقول: »تسهر هيئة املناصفة 
ومحاربة جميع أشكال التمييز املحدثة بموجب الفصل 19 من هذا 
الدستور بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات املنصوص عليها 
في الفصل املذكور، مع مراعاة االختصاصات املسندة للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان«، إذن ما جاتش �ضي حاجة باش نقبلها مادام عندي 

هاذ ال�ضي في الدستور.

مرة أخرى وفي إطار احترام للمؤسسات، املجلس الوطني لحقوق 
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اإلنسان اللي جاء في الدستور في الفصل 161 باقي ما خالقش، حتى يجي 
عندكم القانون هنايا وتصوتوا عليه عاد غاد غتخالق هيئة دستورية 
لحقوق  الوطني  املجلس  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  أسميتها 
اإلنسان اللي كاين اآلن هي مؤسسة محترمة لحقوق اإلنسان، أحدثت 
باقي املؤسسات  وبالتالي ال يسري عليها ما يسري على  الدستور  قبل 
الدستورية، ونتمنى أنها كذلك نحافظو على املكتسبات اللي جات بها 
القانون  أن  كنتمنى  أنا  الجهوية،  منها  الدستور،  قبل  ما  الهيئة  هاذ 
إن شاء هللا ملي يجي لعلها تكون الهيئة الوحيدة من ضمن الهيئات 
اللي جاو في الفصل 12 اللي عندها الحق يكون عندها فروع ألنه حق 
مكتسب مادامت قد أحدثت لجن جهوية، دابا تكون عامرة خاوية أنا ما 
كنحكمش هنايا، أنا غير أقارع الحجة بالحجة والنص بالنص وكنقول 
لكم ce.qu’il.on.est، ما�ضي كنقول لكم �ضي قراءة خارج الدستور، أقرأ 
داخل الدستور، حيث خاص قبل ما تقرا مزيان الدستور خاصك تقراه 

أوال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين، إذن  التعديل،  الكلمة ألحد معار�ضي هذا 
أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 19

املعارضون: 46

املمتنعون: ال أحد

والفريق  واملعاصرة  األصالة  لفريقي  الثاني  التعديل  إلى  أنتقل 
االشتراكي ياك؟ عفوا احنا دابا..، نعم فريق األصالة واملعاصرة والفريق 
االشتراكي، التعديل الثاني اإلخوان مقدمي التعديل 2 في املادة 1 من 
الفريقين فريق األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي، تفضلي السيدة 

النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

التعديل 2 في املادة 1 وهو التعديل 4 بالنسبة لنا الفقرة 3، بدل 
يوجد املقر الرئي�ضي للهيئة بالرباط، يوجد املقر املركزي للهيئة بالرباط 
وفروع لها بكافة جهات اململكة، ويحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات 

تأليفها وتنظيمها وقواعد سير عملها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة بالنسبة للتعديل الثاني.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

نعم، التعديل غير مقبول لنفس التعليل السابق.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أحد املعارضين لهذا التعديل، هل هناك معارض؟ أحد املؤيدين أو 
إحدى املؤيدات، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، كان يمكن تعطينا مبررات أخرى باش يمكن لي 
نقتنع ،ألنني سمعت وتصنت لك مزيان، ما كاين ال حكومة تدير لها 
سكوتش وال معارضة تدير لها سكوتش، كل واحد الدور ديالو كيأديه 
كيف ما الحكومة كتأدي الدور ديالها حتى احنا كنأديو الدور ديالنا، 
كنت كنتمنى أن تعطيني مبررات أخرى، ألن هذاك ال�ضي اللي داز راه 
ما�ضي مقنع وبال ما كنعملو مقارنة حتى مع �ضي هيئة أخرى، هذه هيئة 
جديدة عاد أحدثت في هاذ الدستور هذا من أجل النجاعة السيدة 
أو ال جمعية من  أو ال هيئة  بتظلم  الوزيرة، واش غادي تجي سيدة 
واحد البلد سميتو مشكريال ما كنظن�ضي �ضي واحد كيعرفه هنا، أوال 
شقران ال أنت إييه ال�ضي بوخبزة يعرف مشكريال فين جات أو شقران أو 
بنجبارة أو �ضي حاجة أوال أمسكرد، واش غادي يجيو حتى للرباط؟ هذه 
رجعت نكتة كيداولوها بالخصوص املغاربة اللي هم مقيمين في الخارج، 
كيضحكو وكيقولوا إيوا هذه خاصنا نطلعو عليها للرباط، ألن كل �ضي 
حداهم، كاين الجهوية، احنا ما خاصناش نبقاوا في هاذ النطاق هذا، 
ما نبقاو �ضي بهاذ العقلية هذه، راه من أجل النجاعة، وما كنقارنوها 
بحتى �ضي هيئة أخرى، من أجل النجاعة، من أجل تسهيل املأمورية على 

الهيئة وعلى النساء.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 46

املمتنعون: ال أحد

التعديل 3 الوارد من فريقي األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي، 
فليتقدم أحد السادة النواب بطرح التعديل، السيدة النائبة، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بالنسبة للتعديل رقم 3 يتعلق بالفقرة الثانية، ورد في الفقرة الثانية 
االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  مستقلة  وطنية  مؤسسة  الهيئة  تعتبر 
واالستقالل املالي، نحن أضفنا تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة من 
املؤسسات هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها تتمتع بشخصية 

اعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي ذات والية خاصة في مجال..
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شوية دالهدوء، ال�ضي عبد الصمد السيد الرئيس عاونا شوية راه 

كل �ضي تعب دابا، ال ما�ضي نائب الرئيس، تفضل السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة من مؤسسات  أعيد نقترح تعتبر 

االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  بها  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية 

اختصاصها،  في مجال  واملالي ذات والية خاصة  اإلداري  واالستقالل 

التبرير الذي اعتمدناه التوجه العام سيكون في اتجاه خلق هيئة تعمل 

في إطار هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها على غرار الهيئات 

املجلس  وهي  الدستور،  من  القسم  هذا  في  عليها  املنصوص  األخرى 

الوطني لحقوق اإلنسان، مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية املغربية 

بالخارج من زاوية التوفر على اختصاصات من خالل التنصيص على 

اإلطار العام ملجال تدخل الهيئة، استقاللية الهيئة من إمكانية التأثير 

للتداخل  بتوفرها على صالحيات واضحة تضع حدودا  عليها، وذلك 

الذي يمكن أن يحدث مع مؤسسات أخرى وخاصة مع املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان، توفرها على استقاللية ذات استقاللية اتخاذ القرار 
دون ربطه بهيئة أو هيئات أخرى وتوفرها على االستقالل املالي واإلداري 

في تسيير شؤونها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

يعني التعديل بعض التعديالت ما عنديش فيهم �ضي إشكال من 

حيث املضمون، ولكن ملي كنلقاوا بأن االستقاللية مؤطرة بالفصل 

159 بالنسبة لجميع املؤسسات الدستورية اللي جات من الفصل 160 

إلى الفصل 170 يقول الفصل تكون الهيئات املكلفة بالحكامة الجيدة 

مستقلة، أنا تكفيني يعني هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 

هي من ضمن هيئات الحكامة الجيدة، والفصل 159 كيقول عنها وعن 

مثيالتها من املؤسسات الدستورية أنها مستقلة، إذن االستقاللية ها 

هي جات بنص الدستور وكذلك جاءت في النص اللي عندنا نتحدث 

عن هيئة مستقلة، أما عالقتها باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان فاحنا 

قلنا بأن املادة 164 فصلت في األمر قالت بأن الهيئة املناصفة لها والية 

خاصة واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان له والية عامة وبأن هذه الهيئة 

يجب أن تأخذ بعين االعتبار تخصص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

وبالتالي بان لي بأن هاذ املضامين راه هي موجودة عندنا في نص الدستور.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهذا التعديل، هل هناك معارض؟ الكلمة 
إلحدى املؤيدات، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخع ئشلخا م س:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

تنعتقد بأنه من الواجب علينا أننا نظريا نكتفيوا بالدستور، مادام 
كل �ضيء في الدستور فيه االختصاصات فيه الوصف ديال الهيئة أسماء 
الهيئة اإلطار العام ظهر لي لسنا في حاجة إلى إخراج قوانين تحدد وتوسع 
وتبين مجاالت التالقي ومجاالت التخصص في قضايا خاصة قضايا ديال 
النهوض بالحقوق والحريات وحمايتها مادام غير مضر ومادام فيه مزيد 
من التوضيح، فنأسف لهذا الرفض املنهجي لكل هذه التعديالت التي 
إن لم تؤكد وإن لم توسع وإن لم توضح في قانون وليس في الدستور، 
وإال ظهر ليا الدستور فيه كل �ضي وكان ممكن كاع نوسعو �ضي حوايج 
في الدستور ونتهناو وما نصدروا حتى �ضي قانون ديال جميع الهيئات، 
ألن كل الهيئات راه فيها اختصاصات، كل �ضي كيهضر عليه الدستور 
في حدود معينة، للدسترة، وألن واضعي الدستور أو املشرع الدستوري 
يعرف جيدا من خالل تجربة طويلة ديال الدساتير من 62 إلى اآلن، 
أن هناك إشكاالت حقيقية في التأويل ديال الدستور، لذلك عمد إلى 
تفصيل، والدساتير الحديثة ما�ضي فقط غير في املغرب ألن عادة املشرع 
الدستوري يكون أكثر مستشرفا للمستقبل، أكثر معرفة بالواقع، أكثر 
من املشرع حتى ديال القوانين األخرى، ولذلك نرى في الكثير من األحيان 
أن الدساتير تكون متقدمة، ولكن تفعيلها في بعض األحيان يكون هناك 

فيه ارتداد على هذه الدساتير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض التعديل 3 للتصويت:

املوافقون: 17

املعارضون: 45

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 46

املعارضون: 16

املمتنعون: ال أحد

األصالة  لدن  من  مكرر  األولى  تحمل  جديدة  مادة  يهم  التعديل 
التعديل،  هذا  مقدمي  ألحد  الكلمة  االشتراكي،  والفريق  واملعاصرة 

فليتفضل أحد السادة النواب، السيدة النائبة، تفضلي.



عدد.20–18.شعبان.1437  )25.ماي.2016( الجريدة الرسمية للبرملان28ش   

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بالنسبة للتعديل رقم 5 فيه مجموعة من التعريفات، املادة األولى 
دستورية  آلية  كل  القانون  هذا  باملناصفة ألغراض  »يقصد  مكررة: 
الحقوق  في ممارسة  والرجال  النساء  بين  املساواة  تحقيق  إلى  تهدف 
والحريات املنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور والقضاء على 
كل أشكال التمييز املبنية على أساس الجنس التي يمكن أن تطالها عند 
ممارستها لهذه الحقوق والحريات، واعتماد الوسائل الكفيلة بتشجيع 
ولوج النساء ملختلف املناصب واملسؤوليات ذات الصلة بتدبير الشأن 

العام«، إضافة مادة لتعريف املناصفة ألغراض هذا القانون.

يقصد  ثانية،  أخرى  مادة  إضافة  وهو   6 رقم  للتعديل  بالنسبة 
بالتمييز أي تفرقة أو استعباد، أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

عفوا كتقدمي التعديل الثاني.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

آه في نفس املادة، »يقصد بالتمييز أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم 
على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة 
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في امليادين املدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية أو في أي ميدان آخر، أو 
إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها وعلى 

أساس املساواة بينها وبين الرجل«.

بالنسبة للتعديل رقم 7، إضافة مادة ثالثة مكررة، »يقصد باملساواة 
التمتع  في  والرجال  للنساء  املتساوي  الحق  القانون  هذا  منطوق  في 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات  بالحقوق 

والثقافية والبيئية، وفي توفير الشروط املتساوية ملمارستها، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شحال من تعديل قدمتي السيدة النائبة دابا 3؟ ، الكلمة للسيدة 
معكم،  نتبع  باش  ديالكم  الترقيم  ما عنديش هداك  الوزيرة، حيث 

تفضلي.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

لةسيدخلةرئيس،

يتعلق األمر بتقديم مجموعة من التعاريف، وطبعا ما قلناه من قبل 
فيما يخص تعليل عدم قبول هذه التعريفات، وباملناسبة بغيت نقول 
بأن اليوم مجمعين غير التعديالت اللي ما قبلتش، وإال فهناك تعديالت 

التي قبلتها، وبالتالي فعدم قبول هذه التعديالت ليس ممنهجا، غير اليوم 
في الجلسة تجمعوا فقط التعديالت الغير مقبولة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة إلحدى املؤيدات،  التعديالت،  الكلمة ألحد معار�ضي هذه 
تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة، ال أعقب على ما قلتموه بشأن التعديالت، أنت 
أكبر العارفات على أن التعديالت التي قبلتها الحكومة هي تعديالت في 
الشكل، في الشكل أقول، عدا التعديل املتعلق بالتركيبة، ألننا ال نبخس 
عملنا ال معكم وال من ورائكم، فيما يتعلق بهاذ التعاريف ونحن دائما 
نأمل أن يكون التجاوب ربما، ورد مفهوم املساواة في مشروع القانون 
هذا عشر مرات، ورد مفهوم التمييز في هذا القانون أو مشروع القانون 
16 مرة، أجبتنا السيدة الوزيرة املحترمة واألمانة تفترض أن نقول هذا، 
أنه األمانة العامة للحكومة هي التي رفضت، واحنا برأنا املناضلة اللي 
أنت هي، فيما يتعلق باملسألة النسائية، من أن تكوني مقتنعة أو تكون 
الحكومة املوقرة مقتنعة أنه يمكن أن نؤلف هيئة ال تعرف حول ماذا 
أو في ماذا ستبث، استشهدت السيدة الوزيرة املحترمة أنه قوانينا اللي 
صوتنا عليها ما فيهاش التعريفات، أنا ال يمكن أن أصحح لكم السيدة 
الوزيرة، ولكن لنتعاون، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التي 
استشهدت بها عرفت الفساد في مادتها 4 وعالش عرفته؟ ألن املقتضيات 
الفساد ألنه  الجنائي، عرفت  القانون  في  إلخ، توجد  الرشوة  األخرى 
تستشهدوا  أن  داعي  ال  إذن  الوزيرة،  السيدة  عرفته  مفهوم جديد، 
بالهيئة الوطنية للرشوة والنزاهة ملكافحة وال الوقاية إلخ، ألنها عرفت 
الفساد، ها واحد من حجج يسقط، القانون املتعلق باألدوية، نمشيو 
لك ملجال آخر، عرف الدواء، القانون املتعلق باملستلزمات الطبية، 
عرف املستلزمات الطبية، ببساطة ألنه كل أشكال القوانين اليوم يجب 
أن تتوفر في الحدود املطلوبة، وأنت عرفت العنف في القانون املتعلق 
بمحاربة العنف ضد النساء، وبالتالي يجب أن نقول األشياء بمسمياتها، 
هنا ما�ضي مفهوم السيدة الوزيرة، كاين شرخ مجتمعي معين يحاول 
يتعلق  فيما  املغربي  املجتمع  داخل  متمأسس  أنه  يقول  أن  البعض 
باملساواة، أقول لك السيدة الوزيرة وعبركم الحكومة، أن مليون أسرة 
مغربية ولت أمرها امرأة، معناها املنطق الذي كان بعضهم يحتكم إليه 
لم يعد قائما، وبالتالي باش نجلسو هنا نجمع هيئة فيها 16 وال فيها 20 
وحدين يعينهم البرملان، وآخرين تعينهم الحكومة، وآخرين يعينهم امللك، 
راه لن تحل املشكلة ما دامت هذه املجموعة املوقرة سيندلع داخلها 
في كل لحظة نقاش، واش عندي حالة تمييز أو ال؟ ويجب أن أشير هنا 
ل�ضيء مهم، السيدة الوزيرة ال تستشهدوا مرة أخرى بقوانين وبأشياء ما 
فيهاش مؤسسة الوسيط فيها وسطاء جهويون حسب التقطيع الترابي، 
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وعندهم نفس صالحيات املؤسسة املركزية، ومجلس الحقوق اإلنسان 
انتبهوا، الفصل األخير من الدستور واضح 180 على أنه يعمل به، انتبهوا 
السيدة الوزيرة هاذ ال�ضي اللي تتقولوا راه خطير، راه التقارير ديال 
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان يستشهد فيها في قرارات مجلس األمن 
حول قضية مؤسسة، لننتبه خرجوا هاذ املجلس من هذا النقاش، ألنه 
مهمته احنا معروفة كآلية محايدة نحاول أن نقنع بها الرأي العام الدولي 
أنها محايدة، فنسقط في حكومة تدعي أنها غير دستورية لننتبه، لننتبه، 
جوابكم حول رفض إقرار الجهوية غير مبرر، واعطيناكم حيلة قانونية، 
قلنا لكم ربطوها بنص تنظيمي، وتسناوا حتى ينزلوا املقتضيات املالية 

واالعتمادات فرفضتم.

غادي  باش  حتى  الرفض  هذا  يستمر  وغادي  أنه  نقول،  لذلك 
تعملون جاهدين وجاهدات باش تحيدوا االتفاقية املتعلقة ب سيداو 
)CEDAW( بمكافحة كل أشكال التميز ألنها ببساطة فيها التعاريف، 
وبالتالي هناك مقاومة، وأنا أعتمد كل ما قيل بالنسبة لفرق املعارضة، 
هناك مقاومة حقيقة لكي نزكي املشهد املؤسساتي بهيئة، ونبني هذا على 
أشياء نشهدكم جميعا أنها غير مقنعة، خصوصا إذا اعتمدنا على إقرار 
السيدة الوزيرة، األمانة العامة للحكومة اللي جات حتى هي وحضرت 
في اللجنة التقنية التي تم إجهاض عملها، تقول أوال تخالفك السيدة 
الوزيرة في مذكرة التقديم اللي قدمتي، إيوا الغالب هللا نقولها، خاصنا 
للجنة  اللي ما جاتش  للقانون  اللي قدمتي  التقديم  نقولوها، مذكرة 
تقول أنه ميز ضد النساء، وتقديمك املهم على اللي قدمتيه، تقول أنه 
ميز ضد النساء، ولكن الناس اللي مثلوك مع ... -اشنو املشكلة- الناس 

اللي مثلوك السيدة الوزيرة في اللجنة التقنية يقولون أنه ميز عام، 

لذلك فانتبهي، حنا ال نشتغل على شرح حكومي ما كيعنيانش في هذه 

املحطة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ال، عفوا السيد النائبة، عفوا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائية.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

ألن الوزيرة تقول أن لم يمثلها أحد في اللجنة التقنية، وبالتالي لننتبه، 

وهذا نقاش سيا�ضي اآلن، شكون اللي جاب مشروع القانوني لهذا، إذا 

كانت األمانة العامة الحكومة عندها سلطة فوق حكومية نوقفوا هاذ 

الخدمة ما عندنا ما نديروا بها، وليأتي ال�ضي الضحاك، ولنناقش في 

قضايا املحافظة ذات البعد الثقافي اللي كنزيدوها، مجتمعاتنا تتطور في 

إطار املشروع الوطني الحداثي،

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

إيوا ال الناس كلها تكلمت على خاطرها، إيوا شنو. واش هناك ما 
يمنع...حرصا عالش.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

حرصا عليكم وعلي.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

أنا أؤكد على ما يقول الرئيس، خليني نكمل ونؤكد بعد ذلك على ما 
تقول السيد الرئيس، إذا كنا بغينا اليوم نناقش حكومة محترمة خرجت 
من صناديق االقتراع بالديمقراطية ذات الطابع العددي، إيوا تناقشنا 
بما تستطيع ولتسحبوا السيدة الوزيرة أنه األمانة العامة للحكومة هي 
القانون  أما  مسؤوليتكم  ولتتحملوا  باملساواة  التعريف  رفضت  اللي 
وأمام التاريخ وليس فقط أمام الحركة النسائية، أنتم تعرفون على أنه 

القضايا املتعلقة بالنساء..

لةسيدخلةرئيسخلاجلسل:

السيدة النائبة املحترمة، أنا مسؤول على الوقت ديالكم.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

قول لي وقتاش حددتي الوقت ل�ضي حد.

لةسيدخلةرئيسخلاجلسل:

ال ما محددش ولكن كاين واحد التوافق، العفو ال أنا فقط حرصا، 
نتعاونو  نتعاونو نطلب منكم جميعا  النائبة،  أنا ما وقفتش السيدة 
أطلب منكم التعاون ألنه التعديالت ال تزال طويلة والعياء بلغ بنا جميعا 
مبلغه ولهذا حفاظا علينا جميعا ولكي يمر هذا النقاش فإذن كل واحد 

في املداخالت يكون عندو التقدير ديالو.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

عندك الحق السيد الرئيس، ولكم أن تحددوا زمانا لنا وللحكومة، 
إذن ما فيها باس املناسبة شرط، وحنا كنقدموا حتى مكتب املجلس اللي 
كيبرمج قانون بهذه األهمية في نهاية الجلسة، إذا كان هذا القانون ال 
يمثل ملن يعنيه إال قانون عاديا، فالنسبة لنا هو قانون مصيري، يجب 
أن يناقش ولتعرف الحركة النسائية واللذين ضد الحركة النسائية، 
أننا مستعدون للرباط هنا من أجل أن نناقشه بكل تفاصيله، وخليني 
ندافع على التعديل ديالي، وبالتالي الوقت التي ستأخذه الحكومة وسيلة 
لقياس إمكانية تجويد هاذ النص بما تنتقيه من القوانين األخرى، هذا 
هو جوهر املوضوع لن ندعي وهذا سمعناه أننا كنا حسن باش ما كانتش 
عندنا الهيئة، ولكن أستسمح إذا كنا سنستمر في بناء مؤسساتي يعطينا 
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عند  عالش  املحترمة  الحكومة  وأحيل  صالحية  ذات  غير  مؤسسات 
مجلس الوسيط اللي معنا في نفس الترتيب على هيئات حماية حقوق 
اإلنسان والنهوض بها؟ وليرو االختصاصات السيد الرئيس والسيدة 
الوزيرة، املتعلقة بهذه الهيئة. وبالتالي تقديمنا لتعديالتنا ينبع من أملنا 
في أنه يمكن للحكومة أن تتجاوب ونحن ننتظر ربما بأنه وقعوا تناقضات 
متعددة فيما يتعلق بالتعاريف، وننتظر في كل لحظة كما حدث مع 
وزراء سابقين حيث تغير مواقف معينة هنا في هذه الجلسة، وباملناسبة 
البرملان ومن عارضكم السيدة الوزيرة في البرملان لسنا فزاعة، بدليل 
أنه أخرجت أصوات تدافع عن التعديالت بغض نظرها عن موقعها 
الحكومي، ما�ضي فزاعات وحتى انتما أنزهكم أن تكونوا فزاعة ولكن 

احترموا هذه املؤسسة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، رجاء السيدات والسادة النواب في إطار التعاون باش نكملو 
املكتب ما حددش وقت وعمرو  القانون، صحيح أن  املناقشة ديال 
ما حدد وقت، ولكن كنتعاونوا كاملين، ال ال، ليست تدابير تميزية أنا 
أناشدكم كنواب ونائبات وفرق، هذا عمل مشترك، أنا فقط أدبر وأسير 

فحرصا على سيرنا بالتقدير ديالكم، أمر إلى..، نعم السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي)نقطلخنظ م(:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أنا عطفا على ما قلتموه، نحن اآلن في نقاشنا ولو أخذنا وقتا أكثر 
مما هو معتاد فألن القانون جاء في ظرفية خاصة، وألن القانون نوقش 
في ظرفية خاصة، وألن القانون برمج في ظرفية خاصة، وبضغط كبير، 
ونقاشنا لهذه التعديالت وإسهابنا في النقاش بهدف اإلقناع، وقد سبق 
لنا في لجنة القطاعات االجتماعية أثناء مناقشة القانون أن وقفنا مثل 
هذه الوقفة، فنحن عندما نناقش ونحلل من أجل اإلقناع وننتظر أن 

نحقق إقناعا على �ضيء ما مع الوزيرة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

حتى  هنا  معاكم  جالسين  حنا  النائبة،  السيدة  تفضلي  شكرا، 
للصباح ما كاين مشكل، غير جيبو لي شوية السكري، التمر.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيلخ)خنقطلخنظ م(:

غير واش مجلس النواب ما فكرش لنا في العشا السيد الرئيس؟ 
شحال في الساعة؟ راه ملي جينا الصباح وكل واحد منين جاي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

العشا  نديروا  الصباح  إلى  سيطول  النقاش  أن  أظن  كنت  لو 
والسحور والفطور إن شاء هللا ما كاين مشكل، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةكحيلخ)خنقطلخنظ م(:

باقي القانون ديال الطيران املدني وباقي مقترح القانون، ال غير سمعنا 
السيد الرئيس بأن هذا القانون جاء في ظرفية خاصة ونوقش في وقت 
خاص، صحيح عطيناه ما يكفي من الوقت، من شهر 7 وهو عندي في 
اللجنة السيد الرئيس، و25 / 1 كملنا النقاش داخل اللجنة، شهر 2 
وشهر 3 وشهر 4 واليوم راه 10 في شهر 5. كنظن الوقت كان كافي، صحيح 
هاذ القانون ما هوش مثالي، ما هوش كامل ولكن نحمدو هللا عليه ومن 

بعد نبنيو فيه واملوعد راه نهار 8 أكتوبر إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

يهم إحداث مادة جديدة  التعديل  التعديل األول  شكرا، أعرض 
تحمل األولى مكرر، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 19

املعارضون: 47

املمتنعون : ال أحد

إذن لم يقبل التعديل، أعرض التعديل كذلك يهم إحداث مادة 
جديدة تحمل األولى مكرر مرتين للتصويت، عفوا، تعديل يهم إحداث 
مادة تحمل األولى مكرر مرتين من لدن فريق األصالة واملعاصرة والفريق 

االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعيديلخب هي:

بالنسبة رقم 8 فمادة مكررة جديدة يقصد باختبارات التمييز كل 
طريقة تستعملها الهيئة قصد إثبات قيام السلوك أو وضع يحتمالن 
التمييز، وهذه اإلضافة فقط هذه املادة لتعريف اختبارات التمييز التي 

يمكن أن تعتمدها الهيئة، وشكرا .

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

نعمخلةسيدخلةرئيس،

أوال هذا التعديل هو مرتبط بموضوع التعاريف، وبالتالي ليس مقبوال 
ألن ينطبق عليه ما ينطبق على باقي التعاريف، طبعا إذا كان هناك مكون 
حكومي قد اعترض أو قبل نصا أو فصال أو بندا داخل أي قانون فهذا 
من حقه، ألننا نمارس التشاركي داخل الحكومة كما نمارسها مع املجتمع 
املدني كما نمارسها معكم، فالتشاركية ليست حكرا على جهة دون 
أخرى، ومن حق األمانة العامة كما من حق أي مكون داخل الحكومة أن 
يقول رأيه في أي نص من النصوص التي يصادق عليها في مجلس حكومي 
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عن وعي وعن مسؤولية، وبالتالي ليس هناك ما يمكن أن يالم عليه أي 
مكون من مكونات الحكومة.

طبعا الوزير الذي يقدم أي نص فهو يقدمه باسم الحكومة، يقدمه 
باسم الحكومة، وأنا كما قلت ألن كان ال بد أن يقال كل الكالم الذي 
قيل، أنا مسؤولة على كل حرف وليس كل الكلمة أو كل فصل، كل 
حرف جاء في هذا املشروع القانون، أنا مسؤولة عنه، ألنني أشرفت 
على العملية من بدايتها إلى نهايتها من 2012 النطالق مسلسل التشاوري 
بإحداث وتعيين لجنة علمية إلى اليوم، ال زلت أتحمل املسؤولية وسأبقى 
املشروع.  هذا  على  الثانية  الغرفة  تصادق  حتى  ملسؤوليتي  متحملة 
وطبعا ال يمكن ملسؤول حكومي أن يتملص من أية مسؤوليات سواء في 

اإلنجاز أو في عدم اإلنجاز.

ثانيا ونحن نتحدث عن التعارف وقد جاء االستدالل أو استحضار 
نص العنف الذي تم تقديم مشروعه في لجنة العدل والتشريع، وجاء 
فيه تعريف، وأنا اللي قلت ليكم داخل اللجنة قارنوا ليس هناك موقف 
مسبق من التعارف، بل قارنوا نص مرتبط بهيئة دستورية محكومة 
باملادة 171 و�ضيء آخر قانون آخر ال يخضع للنص الدستوري، القانون 
ديال العنف ال يخضع للنص الدستوري، ما تتحكم عليه حتى مادة 
دستورية، وبالتالي كانت عندنا األريحية في أن نقدم تعاريف، وأن يكون 
من ضمن النصوص هذا القانون تعريف ديال العنف، إذن كنتكلمو 
القانون  ديال  النص  تماما، كنتكلموا على  الحوايج مختلفين   2 على 
كيتكلم على العنف ما عندو حتى عالقة بالنص الدستوري، وكنتكلموا 
على مؤسسة من ضمن مجموعة ديال املؤسسات الدستورية محكومة 
بنصية الدستور، كونها جاءت وأحدثت في الدستور من جهة، وكونها 

كذلك محكومة بمرجعية املادة 171.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

مؤيدات،  إلحدى  الكلمة  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيدخ:

التي يمكن أن  شكرا، مرة أخرى الحكومة تستشهد بغير الحجج 
تسعفها، راه قلنا لكم الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة وهي مؤسسة 
هي أيضا تم تجديد وضعها وصالحيتها بالدستور راه بالدستور، راه فيها 
تعريف الفساد، حتى لهاذ الدرجة، شفتي السيد الوزير الحكومة وعبرها 
تمثلها الوزيرة، آخر ما يعنينا اليوم هو أن تحرج املعارضة األغلبية وأن 
تحرج األغلبية املعارضة وأن يحرج البرملان الحكومة، ولكن الحال أنا 
كنجيبو لك حاالت مع أننا ضد أن تكون وسيلة القياس هذه سببا في 
تراجع، حنا نريد أن نستنبط وهاذ ال�ضي اللي غدي يوقع من بعد في 
التعديالت القادمة بالنسبة لصالحية الحمائية أو الشبه القضائية راه 
هاذ القياس راه ما�ضي قاعدة قانونية ثابتة، راه االجتهاد مكفول لكم 

وغادي نعطوك حالة السيدة الوزيرة القانون املتعلق بالهيئة الوطنية 
للوقاية من الرشوة كي تري أنه في املادة 4 تم تعريف مفهوم الفساد، 
والحال لكم ونتمنى أن تستدركوا هذا في مجلس املستشارين في القراءة 
األخرى سبحان هللا، لكن أن يتم االستشهاد بأشياء غير موجودة فهذا ال 

نقبله على الحكومة التي أوال نقبل أن نقبله على البرملان.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 18

املعارضون : 43

املمتنعون : ال أحد

تعديل يهم إحداث مادة جديدة تحمل األولى مكرر 3 مرات من 
فريق األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي هذا 

التعديل.

لةم ئشلخلةسيدخلةسعديلخب هي:

شكرا، بالنسبة تسعى إحداث مادة جديدة أخرى تتعلق بالتدابير 
أو سياسات  بطبيعة تشريعية وتنظيمية  تدبير  املؤقتة، كل  الخاصة 
عمومية تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بين الرجل واملرأة، طبقا 

للفصل 19 و30 من الدستور، وشكرا .

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

من  ينطبق  ما  عليه  وينطبق  التعارف  يدخل ضمن  تعريف  هذا 
تعريف على ما سبق.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين التعديل، الكلمة إلحدى املؤيدات.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هيخ:

واملالحظات  القانون  حول  مالحظة  كانت  إن  الوزيرة،  السيدة 
عندما  ألننا  املنطلق  هذا  فمن  مفرغ،  أنه  على  تقول  التي  األساسية 
القانون  الهدف األسا�ضي هو تقوية  التعديالت كان  استحضرنا هذه 
قالت  كما  أخرى  مرة  القانون  نرجع  أن  يمكن  فال  فيه،  والتفصيل 
السيدة النائبة املحترمة للدستور، ونقول أن هذه األشياء سنتكلم عليها 
موجودة في الدستور أو موجودة في قوانين أخرى، وبالتالي نحن أيضا ال 
نصادر حقكم في أن تضعوا ما تريدونه بالنسبة للقانون وال في مصادرة 
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أي حق من الحقوق أي طرف من األطراف، لذلك فتقوية القانون هذه 
تعديالت مقترحات من باب أن يكون هذا القانون له مستنداته في كل 
مجال من مجاالت تدخل الهيئة، وفي كل ما يمكن أن يجعل تصور 

واضحا ومشتركا بين كل متدخلين، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 18

املعارضون : 43

املتنوعون : ال أحد

4 مرات  تعديل يهم إحداث مادة جديدة تحمل مادة أولى مكرر 
من فريقي االشتراكي واألصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضع هذه 
التعديالت لتقديم التعديل، من يقدم هذا التعديل، تفضلي السيدة 

النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

التعديل يهم الفقرة األولى إضافة تمارس الهيئة اختصاصاتها في 
القضايا املتعلقة باملناصفة ومكافحة كل األشكال التميز وفق الفصول 
املسندة  االختصاصات  مراعاة  مع  الدستور،  من  و171  و164   19
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وال سيما الصالحية التالية وهذا فقط 
املؤطرة  للفصول  الدستورية من خالل اإلشارة  باملقتضيات  للتذكير 

لعمل الهيئة مع اإلشارة خاصة إلى املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

هو تعديل غير مقبول لنفس األسباب السابقة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل  واملؤيدات،  املؤيدين  الكلمة ألحد  معار�ضي،  الكلمة ألحد 
السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

تمارس  فيها  األصلية  الصيغة  الوزيرة  السيدة  مفهوم  غير  تبرير 
الهيئة مع مراعاة االختصاصات املوكولة للسلطات العمومية والهيئات 
به  جاري  وتنظيمية  تشريعية  نصوص  بموجب  األخرى  واملؤسسات 

�ضي  حددو  من  عالش  واسع  كيبقى  فضفاض  كيبقى  هذا  العمل، 
نصدروا  حتى  األول،  من  الهيئة  هاذ  االختصاصات  هاذ  الصالحية 
د  التنصيب  كاين  الهيئة،  إحداث  كاين  غنحدثوا  تنظيمية  نصوص 
األعضاء ديالها، كاين االشتغال، ونستناوا شحال يمكنا نستناوا باش 
من  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  نصدروا 
االختصاصات  وهاذ  محددة  اللي  باختصاصات  مربوطة  تكون  األول 
غير كنذكرو باملقتضيات الدستورية ما جبناها �ضي من..، حلمناش بها 
وجيبناها، ال، أنا كتسهل بالعكس كتسهل العمل ديال الهيئة وباش 
تبدى االشتغال ديالها، وإال يمكن هاذ ال�ضي ياخذ مدة طويلة والهيئة 

محدثة وما عرفاش عالش تشتغل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 18

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد.

تعديل يهم إحداث مادة جديدة تحمل األولى مكرر 5 مرات من لدن 
فريق األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي هذا 
التعديل، مكرر ما عنديش الترتيب، عفوا، التعديل املوالي اللي عندكم 
الفريقين املحترمين هو التعديل الذي تم التصويت عليه مكررة 5/3/

مرات يعني التعديل التاسع، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

رقم 11 للمادة الثانية للبند األول، ورد في هذه املادة إبداء إلى قوله 
الحكومة أو أحد مجل�ضي البرملان، أضفنا »الحكومة أو البرملان أو أحد 
مشاريع  بشأن  البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيئة  أو  مجلسيه 
في  تدخل  التي  التنظيمية  النصوص  ومشاريع  القوانين  ومقترحات 
ذات  العمومية  السياسات  التشريع،  ملتمسات  اختصاصها،  مجال 
كل  عامة  وبصفة  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  باملناصفة  الصلة 
القضايا املتعلقة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تقدم الهيئة 

استشاراتها واقتراحاتها وتوصياتها للجهة املعنية وتتابع مآلها«.

التبرير الذي استندنا إليه هو إضافة البرملان والهيئة العليا للسمعي 
ملتمسات  وإضافة  واملراقبة،  الرقابة  سلطة  لها  باعتبارها  البصري 
إلى  اإلشارة  مستقبال،  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  باعتبار  التشريع 
السياسات العمومي قصد إثراء النقاش العمومي خاصة وأن عملية 
تقييم السياسات العمومية من قبل البرملان قد اصبحت شأنا برملانيا 
الهيئة،  عمل  وسائل  على  والتنصيص  الجديد،  الدستور  من خالل 
االستشارات االقتراحات التوصيات مع الحق في تتبع مآلها وهذا باإلحالة 

على كوننا نطالب بأن تكون هيئة لها تدخالت شبه قضائية، شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة السيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

السيدة النائبة، واش التعديل عندك اللي كيبدا بتلقي الشكايات 
والتظلمات والعرائض؟ واش هو هذا التعديل؟ قبل منو؟ التعديل قبل 
من هذا؟ تمارس الهيئة اختصاصاتها، ألن راه قدموا واحد التعديل اللي 
قدمتو السيدة النائبة املحترمة هو رقم 11 قبل من رقم 10 إذن كاين 

واحد التفاوت ولكن ما كاينش إشكال.

إذن هذا التعديل هذا كيتكلم على إمكانية إحالة بعض الهيئات 
من قبيل هاكا يعني الهيئة ديال االتصال السمعي البصري على هذه 
الهيئة إلبداء الرأي، ونحن نناقش هذا املوضوع قلنا بأنه ملاذا نضيق 
واسعا، إذا كان بإمكان الهيئات اإلحالة على هاذ الهيئة، ملاذا غنذكروا 
بالضبط هيئة ديال املجلس السمعي البصري؟ ملاذا الهاكا وحدها. فكان 
هذا هو النقاش، النقاش ديال ملاذا هاته الهيئة بالضبط التي ستحيل، 
بينما هناك جهات اللي هي معلومة ومعروفة التي تحيل على الهيئات 
ديال إبداء الرأي من قبيل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، من قبيل 
كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  اآلن  واالقتصادي،  االجتماعي  املجلس 
أشكال التمييز، الحكومة تحيل، البرملان يحيل، فلماذا نختار الهاكا لكي 
تحيل كذلك، فأنا شخصيا يعني ما فهمتش أشنو هو املسوغ ألن تحيل 

هاته الهيئة منفردة على هيئة املناصفة طلبا للرد.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين ؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ إذن أعرض هذا 
التعديل للتصويت:

املوافقون: 17

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2 ورد بشأنها 5 تعديالت من لدن الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب بتقديم التعديالت، تفضلي 

السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

املادة 2 تلقي الشكايات بشأن حاالت التمييز التي يرفعها إلى الهيئة 
كل شخص يعتبر نفسه ضحية، بالنسبة للتعديل املقترح من طرف 
التي  التمييز  حاالت  بشأن  الشكايات  تلقي  »تغيير  االستقاللي  الفريق 
يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية، بالنسبة للتعديل 
املقترح من طرف الفريق االستقاللي »تغيير تلقي الشكايات بشأن حاالت 

التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص ذاتي أو معنوي، والنظر فيها 
وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات املعنية، والعمل على تتبع مآلها 

بتنسيق مع الجهات املذكورة إلى أن يتم الحسم في شأنها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة، تفضلي.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

السيد الرئيس، يعني املادة األصلية في املشروع القانون يتحدث عن 
تلقي الشكايات، وبالتالي ما عرفتش اشنا هي اإلضافة التي جاءا في هذا 
التعديل، والتي بموجبها يعني ممكن أن نقبلوا وال ترفضوا، ألن املادة 
الهيئة،  إلى  التي يرفعها  التمييز  تلقي الشكايات بشأن حاالت  كتقول 
كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحاالت، والنظر فيها، 
مآلها،  تتبع  على  والعمل  املعنية  إلى جهات  بشأنها  توصيات  وإصدار 
بتنسيق مع الجهات املذكورة، فما عرفتش اشنا هو الجديد اللي جاء 

في هاذ التعديل هذا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلي، كملتي السيدة الوزيرة، تفضلي.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

راه كملت، خفت تكون �ضي حاجة اللي فالتا في الحقيقة، ولكن 
ممكن السيدة النائبة تزيد توضح.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهاذ التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، تفضلي 
السيد النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

الدستور  مزيان  نقراو  منا  كطلب  الوزيرة  السيدة  كيظهر  إيوا 
وكنطلب منها أنا تقرا مزيان التعديالت ديالنا، التعديل واضح مقترح 
التعديل فيه تلقي الشكايات بشأن حاالت التمييز التي يرفعها إلى الهيئة 
كل شخص ذاتي أو معنوي، القانون كيف جاك يقول كل شخص يعتبر 
نفسه ضحية بمعني أنه إما هو وال حتى �ضي واحد هنا بعبارة واضحة كل 
شخص ذاتي أو معنوي وقفنا عليها طويل إذا كذكر السيدة الوزيرة يعني 
أنه هنا الوضع هو أقل من الدستور كترجع لنا السيدة الوزيرة، هنا هاذ 
ال�ضي اللي كتقول الجمعيات كتعمل كثر منو مركز االستماع عند الحق 
يرفع شكاية باسم شخص، وهاذ الهيئة ما غيمكلهاش ترفع إال إذا كان 
يعني خاصها تكون صادرة من ذاك الشخص، وهذا التقليل، التقليل 
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من األمر، الدستور هو جا باش يقدم دابا في التحليالت ديالك السيدة 
الوزيرة بدينا كنقولوا يمكن �ضي قوانين خاصنا ما تجيش في الدستور، 
ألن منين كتجي في الدستور كتقيد بزاف القوانين، اللي ما�ضي هي في 
الدستور كتعطيها مجال باش تكون فيها تعاريف وباش يكون فيها بزاف 
ديال األشياء في الوقت اللي جات في الدستور كنقولوا، وهذا كيأكد 
الدستور هي مختلفة جدا، ألن ما�ضي غتعلمنا  في  القراءة ديالنا  أن 
كيفاش نقراوه، حنا كنحتموا الرؤية ديالكم للدستور وما غيمكنش 
مختلفة  قرائتنا  ولكن  الدستور،  تقرا  كيفاش  دروس  نعطيوكم  لنا 
نحن نستعمل االجتهاد في جميع النصوص وانتم ال تستعملون االجتهاد 

بالنسبة لهاذ ال�ضي هذا األمر مفهوم.

الهيأة  هاذ  يعني  فيها،  الحسم  يتم  أن  إلى  الثاني  للجزء  بالنسبة 
الدستورية بالقراءة ديالنا للدستور أنها واحد الهيئة مهمة جدا وما�ضي 
مقيدة كيخص يكون عندها واحد السلطة أنها كتبع املآل حتى يتم 
الحسم، ما�ضي تكون ساعي البريد يعني يصيفت لها، تجي لها الشكايات 
تبع املآل ديالها عن بعيد، ال، تأكد بأن تم الحسم في شأنها نتمنى تكون 

فهمتيني السيدة الوزيرة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض  معارضة،  التعديل،  عار�ضي  وال  املؤيد،  درتي  انت  دابا 
التعديل للتصويت.

املوفقون: 18.

املعارضون: 36.

املمتنعون: ال أحد.

التعديل الثاني للفريق االستقاللي، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

مقترح الفريق االستقاللي في املادة 2 الفقرة الرابعة فيها التشجيع 
على إعمال مبادئ املساواة واملناصفة وعدم التمييز في مختلف مناح 
الحياة العامة والعمل على رصد كل إخالل بها، واقتراح جميع التدابير 

التي تراها مناسبة للسهر على احترامها.

الفريق االستقاللي يقترح تعويض كلمة »التشجيع« بكلمة »الحرص« 
ولم يقنعنا طرح السيدة الوزيرة عندما قالت بأن التشجيع هي أوسع من 
الحرص، عندما نتحدث لغويا عن الحرص على إعمال مبادئ املساواة 
فهي غير التشجيع، ألن الهيئة خاص يكون عندها القوة باش تحرص 
على التنفيذ، على خالف التشجيع اللي كيمكن تعملوا أي جمعية وال 
شخص حتى الشخص يمكن لو يعمل التشجيع، ولكن باش يحرص على 
التنفيذ كيخص تكون هيئة، لذلك كنأكدو بأن قضية الحرص هي أقوى 

من قضية التشجيع، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

السيد الرئيس،

في كل مرة يستدل بالجمعيات على أساس أن العمل الذي يمكن أن 
تقوم به هذه الهيئة، مجرد الجمعيات يمكن أن تقوم به وهذا تبخيس 
لعمل الجمعيات، هذه الطريقة التي يرجع إليها في كل مرة لالستدالل، 
بأن األعمال التي تقوم بها الجمعيات ليست أعمال يمكن أن ترقى ملا 
يمكن أن تقوم به هيئة، وهذه الهيئة ال تقوم فقط بما يمكن أن تقوم به 
الجمعيات اللي اليوم حنا كنشتغلوا في ظل مقترحات متضمنة في هذا 
القانون، ونحن خريجي املجتمع املدني ونفهم ونعلم حق العلم، الدور 
الذي تقوم به الجمعيات في املجتمع، فلذلك هذه النظرة التبخيسية 
للعمل ديال الجمعيات، عندما نتحدث عن عمل نريده أن يكون لهاته 
الهيئة كيجيني غريب، ونحن كلنا يا كنا يا اآلن حنا فاعالت في امليدان 
 كنتعاملو مع الجمعيات من خالل 

ّ
اللي كينشطوا فيه الجمعيات، وال

مواقعنا املهنية أو املسؤوليات السياسية، وبالتالي كل مرة وهاذ ال�ضي 
راه يديروه غير الجمعيات، أنا كنحس برا�ضي هذا األمر يعني ال يمكن أن 

أستسيغه.

وهو  يتكلم  خاصو  يتكلم  كيجي  ملي  الواحد  راه  دابا  �ضيء،  ثاني 
مستوعب عالش كيتكلم، ما يجيش يقول لك واش فهمتي، واش قريتي 
مزيان، وخاصك تقرا مزيان، وخاصك تدير وخاصك هذا، راه اللي حاكم 
على الحكومة واللي حاكم على البرملان أشنو هو؟ هو املجلس الدستوري، 
ملي غنعطيو حنا واحد القانون ندخلو فيه اللي بغينا نتوافق معاكم أنا 
دابا، نقول لكم إيه، مزيان، واخا وندخلو ذاك ال�ضي، غادي غير نصادقو 
عليه نخرجو من هنا السيد الرئيس يحيله على املجلس الدستوري، 
يجينا الطعن، مشينا كاملين، وقد وقع املجلس الدستوري طعن في 
قوانين خرجت من هذه القبة، عندما وقف على تداخل بين املؤسسات 
الدستورية، وكانت العضوية ديال املؤسسات الدستورية في املجلس 
االجتماعي واالقتصادي وطعن وقال ال، ال يمكن، نعم قانون تنظيمي 
خرج بقرار اللي كيقول عدم دستورية هذا التداخل بين املؤسسات. حنا 
كنمحصو وكندققو وكنتصنتو، بالطبع كل واحد كيتحمل املسؤولية 
ديالو، لذلك فاش غتقول لي وخاصك تدير كذا وأنا غنقول لك ال، راه 
ما�ضي بالخاطر وال بالكانة وال عجبني وال ما عجبنيش. أستحضر أوال 
املسار التشاركي ديال 4 سنوات ونصف، والتقاطعات بين التدخالت 
واملقترحات، وأستحضر كذلك املسؤولية اللي تحملتها الحكومة باش 
تعطي هاذ النص، وكنستحضر كذلك املآل ديال هاذ النص. ال يمكن 
أن نخرج بنص في إطار واحد النقاش ربما عندو خلفية استفزازية، وال 
�ضي واحد باغي يعرض العضالت، وال �ضي واحد لسبب من األسباب 
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باغي يدير يعطي واحد القوة للخطاب ديالو، اسمح لي ليس هذا مجال، 
هذا الحوار اللي كنظن بأنه خاصو يخضع لالحترام املتبادل، ألن النص 
الدستور كيقول لنا، الحكومة والبرملان تعاونوا وخدموا، ما كيقولناش 
جلسوا تستفزو بعضياتكم، وإن كان هاذ الكالم غير بغيت نرد عليه فهو 

ال يستفز، التعديل غير مقبول.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املؤيدين؟  ألحد  الكلمة  التعديل؟  لهذا  املعارضين  ألحد  الكلمة 
تفضلي السيدة النائبة، هل هناك مؤيد؟

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

شكرا السيدة الوزيرة على تفاعلك الجيد مع هاذ املقترح، بغيتي 
تشعل لنا العافية مع الجمعيات راه ما غاديش تشعل، الجمعيات راه 
حنا جزء منهم، ولكن حنا كنقولو لكم بأنه الهيئة راها ما�ضي جمعية، كل 
جهاز عندو اختصاصاتو، وبالتالي ما غيمكن لك �ضي تقارن لينا الجمعية 
بالهيئة. أنا ملي قلتها كمقارنة يعني أن هاذ السلطات هاذ االختصاصات 
راها معطية لجهات أخرى، وبما أنك ذكرتي أنا غادي نذكر على الكالم 
وبأننا  الجمعيات،  ديال  بالتحكم  اتهمتينا  واللي  اللجنة  في  قلتي  اللي 
تعلملوش  ما  املزدوج  الخطاب  هاذ  إذن  الجمعيات،  بلسان  كنتكلمو 
معنا السيدة الوزيرة هللا يخليك، االستفزاز انتي اللي بديتيه وهذا ما�ضي 
استفزاز نهائيا، حنا النهار األول قلت لك السيدة الوزيرة في اللجنة حنا 
كناقشو األوراق والوثائق، ما عندنا حتى �ضي حاجة ضد �ضي واحد، ملي 
كنتاقد �ضي نص وال �ضي فصل وال �ضي حاجة باش نأديو الواجب ديالنا، 
وباش نحسنو النص، وكذلك عندنا كيظهر بالقراءة ديالي املتواضعة، 
أنا ما كنفهمش بزاف فحال السيدة الوزيرة حيث راك تبارك هللا راك 
راكمتي التجربة. ولكن كيظهر لي كتقوم باألدوار السابقة ألوانها، يمكن 
كتقوم بالدور ديال املجلس الدستوري، بزاف زعما ما كتزعمش معنا 
نهائيا، أي حاجة األمانة العامة ما قبلتش قبل واملجلس الدستوري 
ما غيقبلش من بعد، إيوا أشنو خليتي للسلطة التشريعية ما تعمل، 
السلطة التشريعية ما بقى لها ما تعمل صافي، ألن األمانة العامة كتقطع 
عليها الطريق من قبل، حسب السيدة الوزيرة، واملجلس الدستوري 
غادي يقطع لنا. في الوقت اللي املجلس الدستوري أبان على أنه منفتح، 
أبان على أنه فاهم الروح ديال الدستور، ملي جاب الحكم ديال تعويض 
نائب بنائبة، مستشار بمستشارة عند استقالتها. إذن حنا ما كنقراوش 
النصوص بكلمة كلمة، كنقراوها بالروح ديالها، ولذلك غادي نقول لك 
السيدة الوزيرة راه ما غيمكنش لنا تكون عندنا قراءة واحدة، وما عندي 
حتى �ضي حاجة ضد السيدة بسيمة الحقاوي، أنا كنتكلم مع القانون 
وما  كنتكلمش كشخص  ما  أنا  كنتكلم  وملي  الحكومة،  مع  وكنتكلم 
غنسميش را�ضي، كنتلكم باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 18

املعارضون: 38

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثالث للفريق االستقاللي، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

إلى الحكومة من أجل  بتقديم توصية تراها مناسبة  يتعلق األمر 
الدولية  االتفاقيات  أحكام  مع  الوطنية  القانونية  املنظومة  مالءمة 
ذات الصلة بمجال اختصاص الهيئة واملصادق عليها من لدن اململكة 
املغربية، ال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 
احنا بغينا هاذ االتفاقية تكون في النص ألن هاذ الهيئة عندها والية 

خاصة بالتمييز ضد املرأة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

هاذ التعديل جاء مع مجموعة من التعديالت من ضمنها تعديل 

األغلبية، حيث أن البند السادس من املادة الثانية يتحدث عن تقديم 

كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة، أي الهيئة، من أجل مالءمة 

املنظومة القانونية الوطنية مع أحكام االتفاقية الدولية ذات الصلة 

بمجال اختصاص الهيئة واملصادق عليها من لدن اململكة املغربية، هذا 

النص، منطوق النص، وتزيد املادة في البند 6 وتقول وال سيما اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولة للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، جاو الفرق ديال األغلبية قالوا بأنه نحذفو كل ما جاء من وراء 

وال سيما ألنه تأكيد، أما املضمون األسا�ضي في املادة راه هو اللي جاء قبل 

وال سيما، ألن كلمة وال سيما هي للـتأكيد، فأنا قبلت التعديل وبقيت 

املادة في حدود األسطر األولى، فاآلن تيتقدم التعديل تقريبا قريب لهذا، 

ولكن مع االحتفاظ على اتفاقية واحدة، وكان املبدأ هو نزولو كل ما جاء 

بعد كلمة وال سيما.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل ؟ الكلمة إلحدى مؤيدات هذا 

التعديل، تفضلي أستاذة.
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لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيدخ:

لهاذ  الوزيرة  السيدة  قدمتها  اللي  التقديمية  املذكرة  مع  تماشيا 
املشروع القانون واللي فيه على أنه هو التمييز فيما يتعلق بالنساء، 
والصيغة األولى اللي جاء بها مشروع القانون فيها االتفاقيات، والسيما 
بامليز  املتعلقة  واالتفاقية  التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء  اتفاقية 

العنصري واالتفاقية املتعلقة باإلعاقة.

التعديل الذي قدمته الحكومة في إطار ما قبلته من تعديل ديال 
األغلبية هو مهم وإيجابي، احنا في الفريقين االشتراكي وفريق األصالة 
واملعاصرة سقط سهوا أن نقدم هاذ التعديل ولكن فاش؟ في حذف ما 
يتعلق باالتفاقية املتعلقة بامليز العنصري واإلعاقة، ولكن اإلبقاء على 
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء سيداو...، ألنها هي 
املرجع األسا�ضي في الحديث ال عن التمييز وال عن املواساة، وكنا ننوي 
من خاللها وربما ما�ضي احنا وحدنا، أن تأتي هي لكي تصحح الخلل الذي 
نعتبره خلال املتعلق بالتعاريف، ألنها متضمنة للتعاريف ديال التمييز 
واملساواة، اعتبرنا على أنه إذا خرجت التعاريف ما بقاتش في مشروع 
القانون بالشكل املباشر، على األقل، على األقل هاذ االتفاقية كتشير 
لها، لذلك نعتبر على أنه عدم التنصيص على هذه االتفاقية بالضبط 
يزيد من إضعاف مضمون العمل الذي يدور حوله هذه الهيئة اللي 
معنى  ما  الوزيرة  والسيدة  يعرفوا  لن  أخرى  مرة  املساواة،  إقرار  هو 
جلسة  في  جانا  املوقر  الحكومة  رئيس  السيد  شفنا  واحنا  املساواة، 
مساءلة شهرية وكيتكلم لينا على املساواة أمام القانون، وكأننا نتحدث 
في أمريكا في عهد أبراهام لينكولن االختالف ما بين املساواة في القانون 
واملساواة اإلنسانية، نحن نتحدث عن مساواة إنسانية، أما املساواة 
أمام القانون كرسها أول دستور مغربي من 62 وهو يكرسه والقوانين 
كتحاول تتابعوا، لذلك فاش حنا أكدنا أنها تبقى وكنا نفضل أنها تبقى 
ويتلغى غير ديال العنصري وديال اإلعاقة، ألنها ببساطة غادي تكفينا 
شر هاذ املشكل، ما قادراش أو ال ما مقتنعاش الحكومة أنها تجيب 
قلنا  ال�ضي عالش  ذاك  متضمنة،  كتكون  وللمساواة  للتمييز  تعاريف 
والسيما، إيال اختلفوا األعضاء حول ما تكون املساواة وامليز يرجعون 
إلى ما تنص عليها هاذ االتفاقية، وبصدق كانت ستضيف الكثير لهاذ 
التعديل الذي أضفتموه واللي أنتما مشكورين اللي حيث بعدا اإلعاقة 
وامليز العنصري، ولكن بهذه الصيغة ما نصصتوش على ال�ضيء املتعلق 

بالنساء، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض التعديل 3 للتصويت، نقطة نظام، تفضل.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميلخ
)نقطلخنظ م(:

لةسيدخلةرئيس،

تعديل  بأن  كنسمع  منين  ولكن  وكنستافد،  وكنتبع  كنتمعن  أنا 
 حتى 7 وما 

ّ
سقط سهوا، هو ما كيناش، التعديل على املادة 2 البند 6 وال

يأتي من بعدها ما كيناش، ما كاين ال سقط سهوا وال، ها هو التعديل 
ديال األصالة واملعاصرة واالتحاد االشتراكي، بغيتوا نقراوه نقراوه، كون 
�ضي واحد يؤيد واحد التعديل يقولها، ولكن سقط سهوا، ما كيناش، أنا 
سمعت سقط سهوا، واش سمعتوها أم ال، ما كيناش، راه ما كيناش، 
البند 6، البند 6، أنا سمعت أستاذة كتأيد، كتقول بأن فريق األصالة 
ما�ضي  ال�ضي  هاذ  قدموه سقط سهوا،  االشتراكي  والتحاد  واملعاصرة 
صحيح، أ أستاذة راني عارف كتأيد، تقول بأني أؤيد واحد املقترح واحد 

التعديل، أما سقط سهوا لم يسقط سهوا، ما كاينش تعديل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

طيب، تفضلي السيدة النائبة، السيد النائب خليونا نمشيو، ال�ضي 
ابراهيمي خلينا ندوزو عفاك، خلينا ما بغيتش ناكل الشكالط أكثر من 
هاذ ال�ضي، ال�ضي ابراهيمي، الدكتور ابراهيمي اسمع ليا راني كناكل 

الشكالط وما خاصنيش الناكلو، ولهذا خلينا ندوزو تفضلي السيدة.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

السيد الرئيس املحترم، شكرا على هاذ اإلعانة براك هللا فيك السيد 
النائب.

السيد الرئيس املحترم، تساءل هل نحن نقدم تعديلنا الذي سقط 
سهوا، ياك؟ أم نحن نؤيد التعديل ديال الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية؟ نحن نقول وهاذ ال�ضي حضرات عليه الوزيرة وقلناها لها، 
ونذكر به، ألن ما�ضي مطلوب البرملان كل يحضر في لجنة القطاعات 
االجتماعية، نعذرهم ولكن على األقل خولوا لنا أمانة أن نبلغكم ما 
يحدث داخل اللجنة، ما قلناه هو كما يلي: قلنا أننا نؤيد هذا التعديل، 
ما  فيها،  يزعج  ماذا  هذه  سهوا  سقط  الذي  تعديلنا  مضمون  وكان 
الداعيناش أننا جبناه هنا وطالبنا �ضي واحد يعرضوا باش نصوت عليه، 
ال، ال، حنا كنحترموا أنفسنا قبل أن نتحترم املؤسسات، إيوا اسمح لي 
السيد الرئيس، وبالتالي وضحوا هاذ سوء الفهم الذي سقط فيه السيد 

الرئيس املحترم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا أعرض التعديل 3، عفوا السيد الرئيس.

أعرض التعديل 3 للتصويت:

املوافقون: 33.

املعارضون: 18.

املمتنعون: ال أحد.

ذاك ال�ضي اللي قالت ليا السيدة األمينة راه عيات.
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عفوا، عفوا.

املوافقون: 18.

املعارضون: 33.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل 4، من يعرض التعديل 4 بالالتي حنا في املادة 2 
تفضلي  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  ديال   2 املادة  نعم، 
السيدة النائبة، ال، ال الرابع في هذه املادة، شوف، نتكلم عن التعديل 4 

تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

واش هو السيد الرئيس اللي كبيدا بنقطة سبعة، فقرة سبعة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

بالتي اسمح ليا، املوالي املوالي لهذا تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

نسحب التعديل.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

سحب التعديل، التعديل املوالي، تفضلي السيدة النائبة، التعديل 
املوالي في نفس املادة يعني، إيه نعم مازال مع الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

إذن املادة الثانية إضافة فقرة »تسهر الهيئة على إعداد التقارير 
األممية الدورية خاصة فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة«.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

السيدة الوزيرة، كلمة للسيدة الوزيرة، فيما يتعلق بالتعديل الذي 
قدمه، تفضلي تعديل رقم 9 السيدة النائبة، تفضلي، فريق الوحدة 

والتعادلية.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

على كل حال التعديل ال يمكن استيعابه وخا ما لقيتوش هنايا، هذا 
التعديل يعطي صالحية لهذه الهيئة أن تقدم تقارير بشأن التمييز ضد 
املرأة، أو فيما يخص ما يترتب على تطبيق سيداو، ياك عموما هو هذا 
؟ أوال عندنا املادة 160 كيعطي الصالحية لكل املؤسسات الدستورية 
أن تقدم تقريرا سنويا، يلزمها، إذن ها هو الهيئة من ضمن الهيئات اللي 

خاصها تقدم تقرير سنوي، أن تشارك في التقارير ليس هناك ما يمنع، 
لكن ال بد أن نقر أن هناك مؤسسة مكلفة بتقديم التقارير، بل أحدثت 
إلنتاج تقارير، وهي املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، تخلقات أصال 
باش تدير التقارير املرتبطة بتنزيل االتفاقيات الدولية، وكذلك عموم 
التقارير اللي عندها عالقة باملؤسسات األممية، فبالتالي املشاركة ما فيها 
حتى مشكلة، إنما الصالحية أو ال االختصاص ديال إنتاج تقارير خاصة 
باالتفاقيات الدولية هذا يعود للمندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، 

وطبعا نشتغل جميعا على أال يكون هناك تداخل في التخصصات.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أو  املؤيدين  الكلمة ألحد  التعديل؟  لهذا  املعارضين  الكلمة ألحد 
املؤيدات؟ تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيىخ:

الخلفية اللي كانت عندنا كفريق استقاللي من هاذ املقترح، هو أنه 
تكون هيئة مستقلة هي التي تقوم -األخوات العزيزات عضوات لجنة 

املناصفة-، الخلفية هي أنه تكون واحد الهيئة مستقلة أوال؛

وثانيا: نظرا لعدم استقرار كنتكلم بعدا بغيت نوضح لك السيدة 
ما  دورية،  تقارير  في  املشاركة  سنوية،  تقارير  كتصدر  قلتي  الوزيرة 
كنتكلموش على هاذ ال�ضي، كنتكلمو على التقارير األممية الدولية، معنى 
كاين عدم استقرار في الجهاز الحكومي فيما يتعلق بتقديم التقارير، مثال 
التقرير الثاني قدمته وزارة حقوق اإلنسان، من بعد ذاك ال�ضي وزارة 
التنمية االجتماعية، دابا املندوبية الوزارية، الحكومة غدا يمكن تبدل 

الهيكلة ديال الحكومة، كتكون عندنا واحد الهيئة قارة.

من جهة أخرى بغينا نقولو بأن هاذ املسألة أساسية، ألن باش ما 
تبداش تخرج لنا التقارير من عند خصم وحكم، مثال كنشوفو هنا البد 
نقول �ضي كلمات على املسألة ديال الهيئات اللي كاينة في الحكومة واللي 
فيها  الحقيقة ضيعتوا  في  واللي كنشوفوها حنا  بها،  الحكومة كتنوه 
الوقت بزاف، هي إحداث املراصد، هادوك املراصد، املرصد الوطني 
لصورة املرأة في اإلعالم، واملرصد الوطني ملناهضة العنف ضد النساء، 
هاذيك املصالح اللي عندكم في األقسام، في املديرية، في هذا، منين كتقرا 
كتلقا بأنهم كيقوموا بهاذ ال�ضي، وعندهم عنوانين أكبر من العنوانين 
ديال الهيئة، هذاك ال�ضي اللي قلتي السيدة الوزيرة ما�ضي ممكن تعملوه 
حيث هي دستورية، عندك مثال هنا املرصد الوطني لصورة املرأة في 
اإلعالم، عندو رصد وتتبع صورة املرأة، وعندو محاربة الصور النمطية، 
معناه أنه مباشر، معناه أنه أقوى من الهيئة، الهيئة اللي هي دستورية 
ما عندهاش هاذ الصالحيات هادي، لذلك كنقولو مع األسف كاينة 
واحد الهيئة عامرة زعما هيئة املناصفة خاصها تكون هيئة عامرة وهي 
في الحقيقة بالنسبة لنا كنحترم الرأي ديال اآلخرين جاتنا خاوية، وهاذو 
خاويين وكنبينو بأنهم عامرين، عالش؟ باش كنقولو في العالم بأن عندنا 

مراصد إلى آخره.
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باش نختم مع األسف كنجاوب على اللي قال بأننا نتقدم، وهذا هو 
آخر تعديل عندنا، نحن نتقدم إلى الوراء وغادي نعطيكم 4 ديال األرقام 
ديال هاذ السنوات األخيرة: عندنا الترتيب ديال 2015 ديال املغرب، في 
مؤشر النوع، هذا مؤشر النوع كيبني على 4 ديال املؤشرات، واحد يتعلق 
بالتمكين االقتصادي للنساء، واحد بالتربية، واحد بالصحة، وواحد 
باملشاركة السياسية، شحال جاء املغرب؟ جاء 139، ولكن ما�ضي من 
العدد اإلجمالي د الدول، راه مورانا غير 6، حيث كاين اللي تقاسموا 
الرتبة 2مرات، جينا عام غادي نبدا ب 2012 باش يبان لكم التقدم إلى 

الوراء، باش يكون ذاك ال�ضي باين:

في 2012 كنا 126؛

في 2013 ولينا 129؛

في 2014 ولينا 133؛

في 2015 حنا 139.

إذن هاذ األرقام باش ما نبقاوش نقولو كنتقدمو، وهذا عالش حنا 
بغينا الهيئة تكون هيئة قوية، ألن إذا كانت الهيئة قوية املشكل ديال 
التمكين االقتصادي غادي يقل ما غاديش نقولو غادي يم�ضي في نهار، 
طبعا خاصنا الوقت، وغادي املشكل ديال التربية سواء في البادية أو 
في املدينة بالنسبة للفتيات، طبعا غادي يكون توازن أحسن، بالنسبة 
غادي  طبعا  اإلنجابية،  الصحة  في  األمهات  ديال  والوفيات  للصحة 
يتقدم، املشاركة السياسية ديال الحكومة مع األسف ما نتبهات ليهاش 
في املرحلة األخيرة، طبعا غادي تقدم، وما فيها باس نختم ونعطيكم 

األرقام ديال هاذ املؤشرات هادو راه كارثة أعظم.

بالنسبة للتمكين االقتصادي للنساء هادي آخر األرقام ديال 2015 
حنا 145 في العالم؛

بالنسبة للتربية حنا 142 في العالم؛

في الصحة حنا 123؛

في املشاركة السياسية حنا 140؛

حنا كنقولو بأنه هاذ ال�ضي عالش خاصها تكون هيئة قوية، ما�ضي 
األجندة الحكومية اللي كتقول الحكومة بأننا طبقنا %75 وال %50 فيها، 
ولكن هاذ املؤشرات ألنها مبنية على مؤشرات صحيحة، مؤشرات قوية 
اللي علمية، يمكن أنا ما نكونش متفقة معها ولكن على األقل مبنية 
على...، وما�ضي زعما pour.faire.plaisir ل �ضي دولة وال �ضي حاجة راه 
كاين اللي قبل منا، غير باش نقول هنا بالنسبة للمغرب، املوقع ديال 
املغرب، ال اللي في الشمال ديالنا وال في الجنوب وال اللي في الشرق وال 
اللي في الغرب كلهم قبل منا في الترتيب، إذن هذا عالش هذا هو السبب 
األسا�ضي اللي خاصنا حنا هاذ الهيئة تكون قوية وتكون القضية ديال 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز باش ما نبقاو �ضي غير كنوقعو، 
حنا ما خاصنا �ضي غير نوقعو وصافي، حنا معتزين بهاذ الحكومة وقعت 

على البروتوكول اختياري، ولكن القضية ديال املساواة راه كاينة توصية 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  ديال  الختامية  التعليقات  ديال 
التمييز ضد املرأة بإدراج املساواة، كنتفهمو أننا كنوضو ضجة إذا كانت 
مثال يجيب لنا �ضي حد املساواة في اإلرث، ما كاين مشكل، ولكن باش 
ما نعملش املساواة وأنا ما عامالش تحفظ كدولة، راه ما�ضي معقول، 
ما يمكنش، إذن �ضي حاجة ما�ضي هي هاذيك، �ضي حاجة ما�ضي هي 
هاذيك، مادام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة اللي 
احنا مصادقين عليها، عاطينا التمييز وهو اللي جاء تقريبا كل �ضي بما في 
ذلك بعض الفرق ديال األغلبية، ما مقبوالش املغرب ما عندوش فيها 
تحفظ، وكنقولو ما تنعملوش، إذن هاذ ال�ضي عالش احنا ما�ضي ضد 
�ضي شخص، واحنا ما�ضي ضد الحكومة، بالعكس هاذ ال�ضي تنعملوه 
باش نقّويو بالدنا، ألن ما كنرضاوش أنه يكون بالدنا في واحد املراتب 
ما�ضي قد املجهودات اللي كنبذلوها كاملين، واحنا كاملين حسنين النية، 
كل �ضي أغلبية ومعارضة، ولكن الرؤية ديالنا يمكن خاصها تزيد تّقّرب، 

خاصها تزيد، يمكن خاصنا قراءة متجددة للدستور، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض التعديل 5 للتصويت:

املوافقون: 17

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد

واملعاصرة  األصالة  فريق  لدن  من  تعديالت  بشأنها  ورد   2 املادة 
والفريق االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي هذه التعديالت.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

املادة 2 في البند الثالث عندنا واحد التعديل اللي هو تلقي الشكايات، 
وإضافة والتظلمات والعرائض من املواطنات واملواطنين، بشأن حالة 
التمييز أو بشأن خرق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة 
باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإجراء تحقيقات واختبارات 
خالصاتها  تتضمن  تقارير  وإنجاز  بشأنها،  الالزمة  والتحريات  التمييز 
وتوصياتها بهذا الخصوص، وتواجه هذه التقارير إلى الجهات املعنية، 
ولرئيس الهيئة أن يبلغ السلطات القضائية املختصة معلومات حول 
الشكايات والتظلمات والعرائض التي تتولى النظر فيها، يجوز للهيئة أن 
تدعو األطراف املعنية وكل شخص من شأن شهادته أن تقدم معطيات 
تفيد الهيئة إلى جلسة استماع، كما يجوز لها أن تطلب من اإلدارات 
واملؤسسات العمومة أو الخاصة املعنية، أن تقدم لها تقارير خاصة أو 
بيانات أو معلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها، أو القضايا 

التي تتصدى لها تلقائيا«.
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من بعد الفقرة املوالية، كاين تعديل آخر وهو إضافة فقرتين، يتمتع 
األشخاص الذين قدموا إلى الهيئة معلومات أو وثائق بطلب منها بالحماية 
من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر يتعرضون له، يمكن للهيئة تنصيب طرفا 
مدنيا وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو 
الطرف املدني، بشأن حالة التمييز املندرجة في مجال اختصاصها، هاذ 
التعديل هذا جاء بطبيعة الحال لتقوية الهيئة، لتقوية اختصاصاتها، 
لتقوية أدوراها، ألن الشكايات والتظلمات والعرائض إذا لقاو تفاعل، 
آذانا صاغية، وتفاعل، يمكن تعمل دور الوساطة، والوساطة كتنقص 
من التوتر اللي كيدفع للعنف، إضافة حالة االنتهاكات الصارخة اللي 
تتكون، هنا كنعطيوها واحد الدور ناجع، واحد الدور اللي هو موكول 
لها بالدستور، بدل...، هنا عاود ما�ضي نذكر الجمعيات غادي نذكرهم 
بخير، هللا يجازيهم بخير األدوار اللي كاينة املوكولة لها في النص األصلي 
راه كتعملها الجمعيات، تيخصنا هاذ الهيئة تكون أقوى من الجمعيات 
وأقوى من هاذ املؤسسات هاذي، وتكون عندها الدور ديال الوسيط، 
ويكون عندها الدور ديال التوجيه وتوجيه الشكايات للمصالح فين 
كيخصها تم�ضي، واش املحكمة واش...، ما�ضي زعما �ضي حاجة اللي هي 
مثيرة للضحك، ما�ضي �ضي حاجة تتضحك، هاذي غير تقوية الهيئة، 
نردوها مسخرة هاذي ما�ضي  أوال  باش كنقصولها من قيمتها،  ما�ضي 

مسخرة وال حنا، حتى حنا ما�ضي مسخرة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

قدمتي أ السيدة النائبة 2 تعديالت ياك، تفضلي كملي التعديالت، 
طيب قدمتي دابا 2 ياك، واحد، طيب، الكلمة للسيدة الوزيرة تفضلي.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

السيدة النائبة املحترمة انتي طرحتي من خالل هاذ التعديل يعني 
االختصاص الشبه القضائي للهيئة، مع أنه أنا أتأمل التعديل في الواقع 
ما كاينش �ضي فرق كبير بينه وبين ما جاء في مثن النص، واخا هناك 
مطالبة بأن يكون هناك اختصاص شبه قضائي لهذه الهيئة، منين 
كنجي كنمحص ما كنلقاش يعني كاين �ضي اختالف كبير، إال أنه النص 
كيتكلم على تلقي الشكايات، ضفتيو التظلمات والعرائض، وال يمكن 
لهذه الهيئة اليوم أنها تلقى العرائض بينما هناك قانون هو الذي ينظم 
كيفية تقديم العرائض، والجهة التي تستقبل هذه العرائض، وبالتالي 
غادي ندخلو دابا 2 نصوص قانونية بال ما نشعرو ألنهم متزامنين في 
دراسة املؤسسة ديالكم التشريعية املوقرة على هاذ 2 قوانين، فنقدرو 
للميدان  نعطيو نفس الصالحيات ونفس االختصاصات ومنين نزلوا 
نلقاو واحد التضارب، لذلك ال يمكن قبول هاذ التعديل، اإلضافات 

اللي جات لتلقي الشكايات وإال فالنص كيتكلم على تلقي الشكايات.

طبعا  والتنظيمية،  التشريعية  للنصوص  خرق  أي  كذلك  هناك 
ليست فقط هذه الهيئة هي التي ستتدخل، ألن الخرق للقانون راه هو 

كيكون موضوع إعمال القوانين املتعلقة بخرق القوانين املعمول بها في 
بلدنا، وعندنا إنجاز تقارير وبغيت نرجع لهاذ املوضوع ديال التقارير، 
طبعا أي جهة بغات تخرج �ضي تقرير غادي تخرجوا، ولكن التقارير 
املعتمدة دوليا وهي تقارير باسم اململكة املغربية التي تقدم في الهيئات 
األممية، البد أن تكون جهة موكول لها إنتاج تقارير دولية، ما يمكنش أي 
واحد يجي ويقدم تقرير، كان بكري هادي واحد 5 سنوات وال 6 سنوات 
كان عندنا �ضي جهة ديال حقوق اإلنسان كتقدم تقرير، �ضي وزارة 
كتقدم تقرير �ضي، ما بقاش داك ال�ضي، عالش؟ ألن الدولة املغربية 
أحدثت مندوبية وزارية لحقوق اإلنسان متخصصة في إنتاج التقارير 
التي تقدم باسم اململكة املغربية لدى الهيئات األممية، هاذ ال�ضي جديد 
بصح ما يعقلش عليه الواحد إيال كان كيمارس في �ضي وقت آخر اللي 
كانوا فيه جهات متعددة هي التي تنتج هذه التقارير، وكيكون واحد 
التضارب والجهات األممية ما كتعرفش شكون هي الجهة، املغرب دار 
آلية إلنتاج التقارير، وهاذ اآللية اليوم هي اللي كتنتج التقارير للجهات 

الدولية، هذا من جهة.

من جهة ثانية، بغيت نقول بأن هاذ املطلب ديال تكون هاذ الهيئة 
عندها صالحية شبه قضائية، عندنا مبادئ باريس، تنظم هذا األمر ألن 
كيتقال في النقاشات العمومية اللي كاينة، في بعض املذكرات أن مبادئ 
باريس تتقول بضرورة يعني هاذ االختصاص يكون ديال االختصاص 
الشبه قضائي لهذه املؤسسة الحقوقية، احنا قلنا آمنا باهلل ألن مبادئ 
املؤسسة  هاذ  على  نزلوها  نقدرو  مشكلة،  فيها حتى  ما  قرينا  باريس 
التي كان  الحقوقية ونعطيوها هاذ االختصاص، الصفة االستشارية 
يتنازع حولها، ها هو التأصيل ديالها بنص مبادئ باريس اللي تتسمى 
املبادئ املتعلقة باملؤسسات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان والنهوض 
بها مبادئ باريس، اللي خرجتها األمم املتحدة في ديسمبر 1993 واللي 
تتقول بأن هاذ املؤسسات عندها صفة استشارية، هذه واخا ما جاتش 
في التعديالت ولكن احنا دابا كنتفاعلو على النقاش العمومي اللي كان، 
منين نجيو للنقطة الخاصة بالصفة أو الطابع الشبه القضائي، آش 
تتقول لنا مبادئ باريس؟ تتقول قد تخول املؤسسة الوطنية في حالتنا 
هذه هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، قد تخول املؤسسة 
الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوى وااللتماسات املتعلقة بحاالت 
فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب األفراد وكذا وكذا..، وكتجي في 
اآلخر ديالها عاود وتتقول لنا: ج: من االختصاصات ديالها، االستماع 
إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع 
االلتزام بالحدود املقررة قانونا، يعني كل واحد كيلتزم باالختصاصات 
ديالو، الهيئة ما يمكنلهاش تحول إلى هيئة قضائية أو شبه قضائية، 
وبالتالي يمكن أن تقوم بدور ديال تلقي الشكايات، دراستها، التدخل 
بين املتنازعين في إطار حبي، ومن أجل إقرار الصلح بينهما. وإحالة هذه 
الشكاوى في حالة عدم التفاهم على الجهات املعنية، هاذ ال�ضي اللي 
تتقول مبادئ باريس، وأنا بغيت نعطيكم 2 النماذج فقط في الدنيا 
كاملة يعني في العالم اللي عندهم �ضي حاجة يمكن أن يصطلح عليها 

بالصفة شبه قضائية.
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عندنا في هنغاريا وفي جنوب إفريقيا، كاين في هنغاريا هيئة من أجل 
املساواة في املعاملة، آش عندها؟ هي ولجنة جنوب إفريقيا للمساواة 
آليات مؤسساتية تقوم  بين الجنسين، عندهم إمكانية التنسيق مع 
بمهام الضبط والزجر، عندهم غير اإلمكانية، عندهم الصالحية ديال 
اللي كيمارسوا  الزجر، ما�ضي هم  تنذر  اللي هي  التنسيق مع اآلليات 
بشكل مباشر، 2 نماذج فقط اللي كاينة في املعمورة فقط، ما تبقى 
كلهم خاضعين ملبادئ باريس يتلقون الشكايات ويحيلونها على الجهات 
املعنية، فلذلك احنا كنقولو بأن هاذ الهيئة ليست قوقعة فارغة، هاذ 
الهيئة هذه خاصنا نشوفوها بالعين املوضوعية في إطارها الدستوري، 
مقارنة مع الهيئات التي توجد في العالم، سير للغرب سير ألروبا، سير 
مؤسسة  ديال  صالحيات  لها  أن  ستجد  وقارن،  آلسيا  سير  ألمريكا، 
حقوقية، ومادام اآلن النموذج اللي عندنا في الساحة في الهيئات يعني 
الحقوقية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان راه هي calquée وراه قالها 
قبايلة األخ تشيكيطو، السيد النائب املحترم قال لك راه عندها نفس 
الصالحيات، إيوا ال عندها نفس الصالحيات وهي صاحبة والية عامة، 
وهذه الهيئة فقط صاحبة والية خاصة، فإذن ملاذا كل هذه؟ يعني 
اسمحوا لي راه التعديالت فيها جزء مقبول، ولكن إيال غادي يكرر لينا 
 ما غاديش يجيب لينا �ضي وضعيات قانونية جديدة 

ّ
نفس الحالة وال

يتقبلوا ألنهم  اللي هما ما يمكنش  ما كيتقبلوش، وكاين �ضي حوايج 
كيتعارضوا مع نص الدستور، وكاين أشياء أخرى اللي بغينا نحملوها 
هاذ الهيئة وبغينا نثقلوها وهي ال يمكن أن تتحمل أو ال يمكن أن تستحمل 
كل هاته الحموالت إيال بغينا نقولو ديال االختصاصات أما أن ندخل في 
مقارنة مع مراصد، املرصد ديال العنف ضد النساء وال املرصد ديال 
صورة املرأة في اإلعالم ما كاينش وجه املقارنة تماما، وال أفهم بعض 
بين هيئة  املقارنة  فيه  ما كدخلش  النفسية على مجال  اإلسقاطات 
دستورية وبين مراصد من 2005 والقطاع ديال تضامن املرأة واألسرة 
والتنمية االجتماعية كيحاول باش يخرجهم ما قدرش يخرجهم، ملي 
كانت كتابة الدولة كانت االنطالقة ولكن ما خرجاتش هذين املرصدين، 
من بعد كان مسار طويل مع الوزارة ما قدروش يخرجو، كاينة إمكانية 
واحدة أنك تدير مصلحة وأنك تدير واحد املكونات الثالثية بين املجتمع 
املدني والقطاعات الحكومية ومراكز البحث ويمارسوا العمل ويخرجوا 
تقرير، التقرير راه هو غير ملزم، هذاك التقرير غير ملزم، هذاك التقرير 
كتخرجوا هاذ املراصد باش الحمد هلل كل هاته اآلليات كتشتغل في 
انسجام، وإخراج التقارير غادي يغني الوضع املغربي من حيث األرقام، 
من حيث الدينامية، من حيث النقاش العمومي، واش حنا ضد إغناء 
الساحة املغربية بإنتاج تقارير وإنتاج األرقام والتفاعالت بين األجهزة؟ ما 
فهمتش كيف اليوم بعد انتظار طويل تخرج آليات، نجيو حنايا ونقولو 
في غير موقعه وبدون مناسبة وفي غير سياقه، وعالش يكونوا املراصد؟ 
في  وكأننا  للمساواة؟  الحكومية  الخطة  هي  اللي  إكرام  تكون  عالش 
جلسة تقييم السياسات العمومية التي تنتجها وزارة التضامن واألسرة 
والتنمية االجتماعية، مكان التقييم اللجنة، وأنا مستعدة ألننا تمكنا 

الحمد هلل من إخراج 4 قوانين التي تمكن الفئات من الحقوق الفئوية، 
في  لألشخاص  وحدة  للمرأة،  وحدة  عمومية،  سياسات   3 وأخرجنا 
وضعية إعاقة، ووحدة للطفولة، فآش غادي ندير خدمنا الحمد هلل 

ونتجنا واللهم مالك الحمد.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

يعني رجاء، عفوا  النواب  السادة  الوزيرة ومن  السيدة  رجاء من 
السادة النواب، رجاء يعني نحاولو نتعاونو أنا أوجه نداء للسيدة الوزيرة 
والسادة النواب، نتعاون لكي يعني ننهي نقاشنا وهاذ املصادقة على هاذ 
القانون ألنه ما زال كيتسننا واحد القانون آخر، 2 قوانين، مشروع 
قانون ومقترح قانون، فلهذا رجاء أتوجه لكم جميعا في إطار التعاون 
راكم تكلمتوا على التعاون ما بين الحكومة وما بين البرملان، فهذا كذلك 
مجال من مجاالت التعاون فيما يتعلق بتدبير النقاش كذلك، صحيح 
أنه ما حددناش وقت وما كنبغي نوقف حتى �ضي واحد، ولكن عاونونا 
تفضل  التعديالت،  لهاذ  املعارضين  الكلمة ألحد  بخير،  يجازيكم  هللا 

السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميل:

السيد الرئيس باختصار، 3 االعتبارات، األول هو عندنا الدستور 
12 فيه الحكامة الجيدة فيه مبادئ عامة، ثم بعد ذلك من  الباب 
الجيدة  الحكامة  هيئات  فيهم  اللي  هما  165و166و167  الفصل 
والتقنين، وبعد ذلك من 168 حتى ل 171 هادوا هما اللي فيهم هيئات 
النهوض بالتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية التشاركية، البعد 
ديال القضائي ما ممطروحش نهائيا في الباب 12 فيما يتعلق بالفصل 
اللي حنا بصدده اللي هو 164، اللي عندهم صبغة شبه قضائية هما 
165، الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ومجلس املنافسة 166 

والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 167، هذا الدستور.

عندنا  امللكية،  املؤسسة  عندنا  مؤسسات،  عندنا  اليوم  ثانيا: 
الحكومة، عندنا البرملان، عندنا القضاء. اليوم إذا بغينا هاذ الهيئات 
هاذي هاذ 10 د الهيئات اللي كاينين كلهم نعطيوهم صبغة قضائية، 

آش بغى يبقى يدير القضاء؟ يعني اليوم كنهدمو أسس ديال الدولة.

ثالثا: اليوم ملي ال نعطيو مؤشرات، نعطيو واش املغرب بالفعل 
تزادوا عدد الدول أو نقصوا، أنا حشومة نتكلم على املشاركة السياسية 
ونقول بالدنا متأخرة، حنا رفعنا نسبة مشاركة املرأة من %10 إلى 27% 
اليوم كنتكلمو عليه ونتكلمو حتى على  ما كامالش حتى عام، ونجيو 
الصحة، لذلك كاينة زيادة في عدد الدول، لذلك الرقم ديالنا يمكن زايد 

ما كيرضيناش، ولكن خاصنا نكونو موضوعيين، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين، تفضلي السيدة النائبة.
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لةم ئشلخلةسيدةخع ئشلخا م س:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

ما  مازال  املفاهيم  من  العديد  واحد  نعاودو  خاصنا  لي  كيظهر 
متافقينش عليها، واللي هي واضحة ال بالقانون وال بالدستور وال أيضا 
هذه  مثل  تأسيس  ديال  املرجعيات  أحد  هي  اللي  الدولية  باملواثيق 
وأيضا  الباب،  كاين جميع  ألنه   ،19 الفصل  في  واردة  واللي  الهيئات 
أعتقد  ما  املغرب،  عليها  موقع  اللي  الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات 
بأن السيدة الوزيرة تختلف معنا وأنها اتفقت ال في اللجنة وال اآلن على 
املرجعية ديال مبادئ باريس اللي مؤسسة للهيئات الوطنية. مؤسسة 
بحماية  مكلفة  اللي  الوطنية  الهيئات  أن  كتقول:«  الوطنية  للهيئات 
والنهوض بحقوق اإلنسان، عندها اإلمكانية، أوال تشارك في التقارير، أو 
تدير تقارير خاصة بها، وأنها تتعامل مع منظمة األمم املتحدة. وظهر لي أن 
ما نسينا والو حنا راه كنا عاقلين حتى على وزارة حقوق اإلنسان ما�ضي 
غير فقط املندوبية، كنا عاقلين على الوزارة وملي تحيدات الوزارة، وملي 
جات املندوبية وكاع ديك الصيرورة متبعينها، ألن قضية حقوق اإلنسان 
تهمنا كثيرا ودافعنا في محاكم وفغيرها على الناس اللي كانوا ضحايا 
ديال حقوق اإلنسان، وكنا نحن كعائالت ضحايا ديال حقوق اإلنسان. 
فبالتالي هاد التاريخ كنعرفوه من شحال هذا، فبالتالي اللي خصنا نذكرو 
به هو أنه هناك أنواع من التقارير تقدم للهيئات الدولية، كاين تقارير 
رسمية، وكاين تقارير موازية اللي كتديرها منظمات غير حكومية، وكاين 
تقارير اللي كتديرها الهيئات الوطنية بحال هادي وبحال املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان إلى آخره. وكاين ومع كامل األسف املغرب كانت عندو 
واحد التجربة فريدة من نوعها وما تماتش، هو في أثناء اإلعداد للمؤتمر 
بجين، استطعنا أننا نديرو لجنة مشتركة فيها املنظمات غير الحكومية 
وفيها الحكومة ودرنا تقرير وطني ما�ضي تقرير رسمي، يسمى تقرير وطني، 
الغير  املنظمات  دارتوا  اللي  املغرب  املغرب،  تقرير  كيتسمى  هداك 
الحكومية وهذا تو�ضي به األمم املتحدة بجميع معاهداتها واتفاقياتها. 
إذن من الضروري ظهر لي التذكير بهذه املسائل باش نكونو كنمشيو على 

األقل شوية متفاهمين وكنعرفو عالش كنتحدثو.

املسألة الثانية اللي هي اللي سماتها مبادئ باريس، مبادئ تكميلية 
واللي خصنا نوضحو حنا كلنا كنعرفوا بأن هناك السلطات محددة 
والسلطة  التنفيذية  والسلطة  التشريعية  السلطة  فالدستور، 
القضائية، هاد ال�ضي واضح ال أحد يجادل فيه، وال تطالب حتى �ضي جهة 
بأن تصبح لهذه الهيئة تولي هي السلطة القضائية، وإال غادي تلخبط 
األمور وغادي...، تصبح لها السلطة الشبه قضائية، ما معنى السلطة 
الشبه قضائية؟ أنها أوال تتلقى الشكايات وكتبحث وكتساءل وكتستدعي 
الناس وكتدير جميع اإلجراءات، وحين يظهر لها بأن القضية تكت�ضي 
 جنائية تحيل على الجهة املختصة اللي هي القضاء، ال 

ّ
صبغة جنحة وال

تتابع، ما كتديرش املتابعة، ما تتصدرش األحكام، ما تتصدرش القرارات 
راه كاينة رجع لها حتى في املشروع ديال الحكومة راه فيه، تجري أبحاث، 

تجيها،  وخاصها  املعلومة  وتطلب  وتستدعي  وتستمع  األبحات  تجري 
هادي هي الهيئات الوطنية، حيث كنقولو، حيث كيطالب اآلن املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان باش تكون هيئة ديال مناهضة التعذيب وتكون 
عندها سلطات ما�ضي تدق على الحكومة وتقولوا لها عفا ك راه سمعت 
بأنه راه كاين �ضي بالصة في الصخيرات وال في ما نعرف �ضي بالصة فيها 
تعذيب �ضي مكان سري فيه تعذيب، حيت تولي هاد اإلمكانية ما بقاتش 
غطلب ال من الحكومة وال من القضاء وال من حتى حد هي كتنتقل، 
في  يجي  ممكن  اللي  االختصاصات  توسيع  هو  هذا  املشروع  هو  هذا 
الدستور وهذا هو ما تطالب به املنظمات، واالتفاقيات اللي وقعنا عليها 
والبرتوكوالت اللي وقعنا عليها نحن املغاربة ملناهضة التعذيب، فبالتالي 
املسائل اللي كنطالب بها واضحة وجاية في إطار مبادئ تكميلية، وفي 
إطار واضح والعديد من الهيئات عندها هاد االختصاص ألنها تتحدث 
عن اختصاص الهيئات لحقوق اإلنسان والنهوض بها، ثم نرجع للتعديل 
اللي تقدمنا به اللي مع كامل األسف اضطرينا نكررو ونكررو، ألنه كان 
ممكن يكون واحد التبويب واضح في االختصاصات، ها املجال ديال 
حماية حقوق اإلنسان، ها املجال ديال النهوض بها وتكون واضحة، 
بقيناش  ما  العمل على،  تقدير، �ضي  داخل كل�ضي �ضي تشجيع، �ضي 
كنقدرو فين ندخلو هاد االختصاص في هاد االختصاص، كل�ضي مطروح 
في سلة واحدة، كلو بحال بحال، في حين أنه كاين معايير وكاين تجارب، 
وتنشكرو السيدة الوزيرة تذكرنا بواحد العديد من التجارب اللي تترجع 
لها، ولكن مع كامل األسف كترجع تجارب اللي كتقلص من االختصاصات 
واللي...، ألنه خاصنا نفهمو واحد املسألة تنعتبرها أساسية وجوهرية 
اللي بحالنا خاصنا نقويو  الدول  في املغرب وفي  والزم نفهموها، حنا 
االختصاصات ديال مثل هذه الهيئات، ناس آخرين ما محتاجين كاع 
لها، نجيو نهضرو في السويد وال في �ضي دولة أخرى ما محتاجينش كاع 
ملثل هذه الهيئات نهائيا، أوال املواطنين عارفين حقوقهم وواجباتهم، 
وثانيا الدولة عارفة حقوقها ووجباتها، والسلطات كلها عارفة حقوقها 
وواجباتها ما يمكن ليكش تقبط، ما يمكنش ل�ضي واحد يكون دايز في 
مثل بعض هاد الدول ويدوز من الضو األحمر ويجي عليه البولي�ضي عند 
ويقول له هللا يخليك اسمح ليا راه ما شفتوش وال ما درت، والو كيجبد 
ديك الساعة األوراق ألن تيعرفو خرق القانون، حنا خاصنا هيئات 
وهيئات، ومع كامل األسف نحن تنقطوا ما كنبغيوش ال تناقشوا ال ،كل 
واحد كالس في القوقعة ديالو وما كنتافعلوش وكأن هدفنا هو تحطيم 
حنا بالطبع كنعتبروا وجود هاد القانون كاين يكون في بداية الوالية باش 
يطور ال املشاركة السياسية وال كل هاد اإلحصائيات إيال ما قنعاتناش، 
السيد النائب املحترم أنا ضد هاد التعديل اعتبر أن داك ال�ضي حيت 
كثروا الدول وداك ال�ضي هاد ال�ضي راه ما فيهش هاد املعايير، فيه عندك 
معايير محددة، عندك وفيات النساء محددة النسبة املئوية ديالها أثناء 
الوالدة، عندك املجال ديال التعليم، مجال ديال محو األمية، واش 
حنا مفرحنا هاد ال�ضي، واش حنا مفرحنا أننا نكونو في الترتيب ديال 
املساواة اللي حنا مصدعين الدنيا باملساواة، املساواة، نشوفو الترتيب 
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كان 130 راه غادي وتندحروا في هذا املجال، يجب أن نحارب وأن نقاتل 
وحنا مستمرين كيفما كانت الهيئة حنا تنعتبروها تقدم ما�ضي ما�ضي 
تقدم، ولكن خاصنا نقولو بأنه راه التقدم جابوا الدستور، والدستور 
نضال ديال الشعب املغربي كامل بكامل قواه، ما�ضي ديال جابو �ضي حد 
بوحدو، هذا النضال ديال الشعب املغربي كامل بشبابه وشيبه، بنسائه 
ورجاله، وبالتالي هذا واحد املكتسب اللي حنا ما بغيناش نعاودوا ما 

دمت الدنيا همدات إلى آخره، نعاودو نتراجعو عليه، ما غاديش نتراجعو 

عليه والنساء املغربيات غادي يتعبئوا وما غاديش نحتاقرو ولو حركة 

ديال امرأة وحدة في أي مكان من األماكن. كل امرأة كتشعر بالتمييز 

نظمت راسها وال ما نظماتش راسها عندنا الحق، والضرورة أننا نتجاوبو 

مع التظلم ديالها، والتظلم ما كيكونش فردي، عن طريق جمعيات هاد 

ال�ضي راه كاين في مبادئ باريس السيدة الوزيرة. إما األفراد اللي كيجيو، 

إما جماعات إما منظمات غير حكومية، الجميع يمكنه أن يقدم تظلمات 

في شأن االنتهاكات ديال حقوق املرأة، وفي شأن امليز ضدها أو العنف 

ضدها ألنه يشكل أشد أشكال التمييز، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 18

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد.

التعديل الثاني شكون غيقدم التعديل الثاني؟ نفس املادة، املادة 

األصالة  فريق  هذا.  التعديل  هاد  مور  اللي  الثاني  التعديل  الثانية، 

واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخلةش هي:

بالنسبة للبند الرابع ورد في هذا البند التشجيع على إعمال مبادئ 

العامة  الحياة  مناحي  مختلف  في  التمييز  وعدم  واملناصفة  املساواة 

لتجويد هذا النص. حذفنا »والعمل على« وأبقينا على » ورصد« بعطف 

مصدر رصد على املصدر األول الذي هو التشجيع، التشجيع تشجيع 

ورصد كل إخالل بها واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر 

على احترامها. هذا الحذف من أجل تقوية هذه الفكرة هادي، ومن أجل 

أن يكون هذا العطف بدون كلمة »العمل« ألنها تخفت من قوة هذا 

املصدر هذا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

يعني عندما نستعمل كلمة »العمل على« يعني ماذا يتغير في األمر 
عندما نزيل »العمل على« يعني العمل على فعل أو الفعل، يعني ليس 
هناك تغيير بل العمل على في نظرنا أنه تأكيد على تفعيل العملية التي 
تلي أو الفعل الذي تقوم به الجهة املعنيىة. تقدر تكون واحد االختالف 
في linguistique فيما بيننا، يقدر يكون استقراء مختلف، ولكن بان 
لنا بأن نستعمل العمل على، يبدو لنا بأنه أقوى، لذلك تعديلكم غير 

مقبول.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، تفضل السيد النائب املحترم، العمل على 
سحب التعديل، ...املداخالت. أحد املؤيدين أو إحدى املؤيدات؟ إذن 

أعرض التعديل املقترح للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد.

التعديل املوالي رقم 14 املادة 2 دائما البند الثامن. أحد السيدات 
أو السادة النواب لتقديم التعديل. التعديل رقم 14 »العمل على نشر 
وإشاعة املمارسة الفضلى في مجال مكافحة كل أشكال التمييز إلخ...« 

تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

التعديل رقم 14 البند الثامن، »العمل على نشر وإشاعة، كاين 
إضافة تعديل وإضافة »القيم« واملمارسات الفضلى، واإلضافة األخرى 
هي مرتبطة باملساواة واملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتشجيع 

على العمل بها في إطار احترام مختلف مكونات الهوية الوطنية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

غادي تسمحي لي السيدة النائبة املحترمة، يعني ليس هناك يعني 
إضافة إشاعة القيم واملماراسات الفضلى ألنها موجودة أصال في النص، 
البند 8 كيقول »العمل على نشر وإشاعة القيم واملمارسات الفضلى«، 
إذن هذا ما داخلش في التعديل عندك، كاينة كلمة »القيم« لكن نشر 

وإشاعة املمارسات الفضلة هاذي موجودة في النص.

واملناصفة،  باملساواة  املرتبطة  هي  الثانية  اإلضافة  بخصوص 
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وكيبان لنا بأنه يعني واحد اإلضافة ليست هناك ضرورة إليها ما دمنا 
نتحدث عن املمارسات الفضلى في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، 
وكاينة إضافة أخرى ديال احترام مختلف مكونات الهوية، قلنا هاذ كلمة 
»مختلف« ربما قد توحي بأن عندنا هويات في املغرب، ونحن عندنا هوية 
مغربية واحدة بمكونات إيال بغيتي تقول األمازيغية والعربية وغيرها، 

وبالتالي ال يمكن أن نتحدث عن مختلف مكونات الهوية املغربية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املساندين  ألحد  الكلمة  التعديل،  لهاذ  املعارضين  ألحد  الكلمة 
واملساندات، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

هاذ التعديالت، هاذ اإلضافات السيدة الوزيرة غير من أجل تجويد 
بالعكس ذيك مختلف تم فين كاين  النص، وبالنسبة ل »مختلف« 
الغنى ديالنا، مختلف مكونات الهوية، هداك هو الغنى اللي حنا كنفاردو 
به، هذا ما فيهش ما كانتش �ضي حاجة زعما اللي كتبعث حتى أن باش 
الهوية  في  يترفض، فقط لتجويد النص وديك االختالف راه أسا�ضي 

ديالنا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد

التعديل رقم 16 املادة 3، ال عفوا، عفوا املادة 2، التعديل رقم 15 
املادة 3، حسب الترتيب، تفضلي السيدة النائبة، التعديل املوالي كاين 

الترتيب هنا،كاين عندي املادة 15.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بالنسبة للتعديل املوالي رقم 15 كنسحبوه، بالنسبة للتعديل رقم 
16 الفقرة األخيرة بالنسبة للمادة الثانية.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

 2 املادة  أعرض  وبالتالي   ،15 رقم  التعديل  سحب  إذن  عفوا، 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 43

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد

املادة 3 ورد بشأنها تعديل من لدن كل من فريق األصالة واملعاصرة 
والفريق االشتراكي الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بالنسبة للتعديل رقم 16 الفقرة األخيرة من املادة 3، نقترح حذف 
هذه الفقرة، وفي حالة إبداء الهيئة لرأيها بمبادرة منها في املشاريع املشار 
إليها في املادة 2 أعاله، يتعين عليها إبداءه قبل اعتماد هذه املشاريع من 
قبل الحكومة، استندنا في حذف هذه الفقرة، إلى كونها تشكل تقييدا 
اقتراح حذف هذه  وتم  للهيئة،  االستشارية  لالختصاصات  مبرر  غير 
الفقرة أيضا لتعارضها مع املبادئ املتعلقة بمركز املؤسسات الوطنية 

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

هذا الحذف سوف يعني يمس بأحد أسس هاذ املادة 3 التي تتحدث 
في فقرتها األخيرة عن حالة إبداء الهيئة للرأي بمبادرة منها، يعني أن هي 
التي تحيل على نفسها، هنا كنتكلمو على اإلحالة الذاتية في املشاريع 

قبل  من  املشاريع  هذه  اعتماد  قبل  إبداءه  عليها  يتعين  إليها،  املشار 

الحكومة، يعني ما�ضي الحكومة مثال أحالت موضوع على هذه الهيئة، 

كتعرف النهار يعني التاريخ الذي أحالت فيه، وبالتالي يمكن أن نقول أن 

املدة املخصصة شهر، شهرين، سوف تنتهي، ملي كتكون إحالة ذاتية ما 

كنعرفوش البداية، وبالتالي ما كنقدروش نعرفو النهاية هذه هي األولى؛

ثانيا: يمكن أن تصبح الحكومة رهينة لهذا الرأي، وتبقى تتستنى فيه 

إلى ما نهاية؛

ثالثا: إذا ما بدأت الحكومة في تفعيل أو تنزيل أو العمل أو اعتماد 

مشروع موضوع إبداء الرأي، ال يحق لهذه الهيئة أن تبدي الرأي، ألنه 

كانت هناك حاجة إلبداء الرأي أو كانت هناك حاجة إلى الرأي، أما وأن 

هذه الهيئة لم تبد الرأي والحكومة تريد أن تنزل للميدان وأن تعتمد 

املشروع، ألن املشروع أشنا هو؟ ال يمكن الحكومة أن تعتمده إال إذا 

صادق عليه البرملان، كيفاش تعتامدوا؟ يعني تبدأ تشتغل به بموجبه، 

وبالتالي مصادقة مجل�ضي البرملان هي التي تمكن الحكومة من أن تعتمد 

بدات  يعني  أما  قانونا،  يصبح  الذي  قانون  املشروع  تفعل هذا  وأن 

الحكومة كتشتغل بواحد القانون وتجي هاذ الهيئة عاد تبدي الرأي 

فسيكون ذلك بمثابة تشويش على الفعل الحكومي الذي لم يستفد من 

الرأي عندما طلب وجاء لكي يشوش على الفعل عندما تم اعتماد هذا 

املشروع.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املساندين، السيدة النائبة، 
تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

هذا التعديل السيدة الوزيرة شرحناه خالل مناقشتنا في اللجنة، 
أنه الجواب املهم الذي تدلون به في كل مرة راه ال يخص ما نقدمه، 
هاذ ال�ضي اللي كتقولي السيدة الوزيرة حنا متفقين بشأنه، ولكن أش 
كتقولك املادة 3، كتقول: في حالة إبداء الهيئة لرأيها بمبادرة منها في 
املشاريع إلى آخره، يتعين عليها إبداءه قبل اعتماد هاذ املشاريع، آش 
كنفهمو حنا، كنفهمو على أن الهيئة ما عندهاش الحق تعطي رأي في 
مشروع اعتمدته الحكومة، إيوا أجي تسمعوا املادة 2 أش كتعطوها 
السيدة الوزيرة؟ كتقولي لها قدمي اقتراح أو توصية إلى الحكومة... بهدف 
تعزيز قيم املساواة و املناصفة، ما هو شكل التقديم الذي ستقدمه؟ 
بالضرورة رأي حول قانون تشتغل به الحكومة، في املادة 6 السيدة 
الوزيرة شوفي أش كتقول، تقدم الهيئة كل توصية تراها مناسبة إلى 
الحكومة من أجل مالءمة املنظومة القانونية، بمعنى انتي راه في املادة 
2 في الفقرة 6 كتقولي للهيئة راه خاصك تعطيني توصية حول القوانين 
اللي عندي، وكتجيها في املادة األخيرة وكتقول ال يحق لك تعطي رأيا حول 
القوانين اللي عندي، كيف؟ لنفرض أسيدي هاذ الهيئة دابا داز �ضي 
قانون معين، ستفعل صالحيتها بحكم مشروع القانون نفسه بالفقرة 
6، وستقدم توصيتها بشأن املنظومة القانونية اللي سميتها في الفقرة 6 
من املادة 2 املنظومة القانونية الوطنية، وسميتها في الفقرة األخيرة من 
املادة 3 املشاريع الحكومية أو مشاريع القوانين التي تم اعتمادها، وهذا 
راه خلط راه إشكال كبير، وراه أشرنا له خالل املناقشة، وقلنا على أنه 
حتى فاش كتقولوا متى أبدت الهيئة رأيها، راه ال �ضيء يلزم الحكومات 
أصال بآراء هذه الهيئات، الوجوب ال يوجد، ال في الرأي ديال املجلس 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  في  وال  واالجتماعي،  االقتصادي 
وال في الوسيط وال في هاذي، ليس وجوب، الوجوب الوحيد اللي كاين 
حسب ما أعرفه هو اللي في مجلس املنافسة، وبالتالي تنتظر الحكومة ال 
يمكن أن يرهن حتى �ضي حاجة رأي مجالس استشارية، وبالتالي راه هاذ 
الفقرة األخيرة راه تضاد وتعاكس ما اقترحتموه من الصالحيات املتعلقة 
بتقديم التوصيات حول املنظومة القانونية، فين غتجيب هاذ املنظومة 
القانونية، راه هي املشاريع التي اعتمدتها الحكومة، وهاذ ال�ضي راه كان 
فيه نقاش طويل، وفي كل مرة نحاول أن نبدلكم هاذ الرأي أو على 
األقل نحاول أن نقتنع بما تقدمون، هادي راه فيها إشكال حاولوا إيال 
ما قبلتوش اليوم على مستوى مجلس املستشارين، ألنها بكل بساطة 
نفس  بشأن  نفسها  الحكومة  وتناقض   2 املادة  في  كتعطيها صالحية 
هذه الصالحية، وإال ما الفرق ما بين املنظومة القانونية واملشاريع التي 

اعتمدتها الحكومة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 45

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 45

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 45

املعارضون: 15

االتحاد االشتراكي ردوا معايا البال تقولوا لي ما هزيتيش وجهك، في 
التصويت ردوا معايا البال.

املوافقون: 45

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 45

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد

أنا كنقولكم واش هاذ التصويت إيال شفت هذا ما فيه ال تعديل 
ما والو، كنت كنتوقع أن هاذ املواد تكون يعني باإلجماع، ال، ال أنا 
كنقولكم، املواد اللي ما فيهاش تعديل كنت أتوقع أنه غتكون باإلجماع، 
هذا هو عالش كنسولكم، خفت ليكون خطأ عاودتاني، ال ما غنعاودش 

دابا مشينا؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

نفس العدد، ياك إيه راه هذا هو املنطق، كنقولك املنطق نعم.



85ش  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.20–18.شعبان.1437  )25.ماي.2016( 

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

نفس العدد، اإلجماع، عفوا املادة 5 فيها إجماع كذلك، هاكداك 
إيوا واخا مهاش را�ضي هاد املرة.

املادة 6: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

عفوا، عفوا، وكذلك املادة 4 ياك ؟ املادة 4 : اإلجماع.

املادة 13 ورد بشأنها تعديل من لدن كل من فريق األصالة واملعاصرة 
والفريق االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، شكون اللي غادي 

يقدم هاذ التعديل؟ تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

املادة 13 فيها تعديل في الفقرة األولى، تحدث بدل تعريف اللجن 
نقترح »تحدث لدى الهيئة لجن دائمة يحدد النظام الداخلي عددها 
تقييد  بدل  املرونة  بهدف  وتسمياتها وكيفية اشتغالها«، وهذا فقط 
الهيئة بلجن، ربما بعد إحداثها وبعد البدء في األشتغال كيبان بلي هناك 
مواضيع أو لجن ال بد أن نكونها، وبدل تقييدها يمكن نخليو املرونة 
ونخليوها مفتوحة، وإذا كان كيخص ضروري أنه يكون لجن مؤقتة 

هداك النظام الداخلي للهيئة هو اللي يحددها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

يعني السيدة النائبة املحترمة، كتكلم على اللجن داخل هذه الهيئة، 
يعني التعديل فيه شقين، الشق األول تيقول بال ما نفصلو في اللجن 
نخليو الصالحية للهيئة هي تفصل، وجهة نظر يعني مقبولة ما فيهاش �ضي 
إشكال، غير هو تقدر تكون وجهة نظر وحدة أخرى، اللي هي في الوسط، 
احنا ما�ضي كنفصلو في االختصاصات ديال اللجن، احنا كنقولو فقط 
بالرجوع إلى اختصاصات الهيئة، يجب أن تكون هناك على األقل واحد 
3 ديال اللجن، لجنة ديال الدراسات والتقييم، لجنة الرصد والشكايات 
ولجنة التواصل والتحسيس على إثر تحديد االختصاصات، لكن آش 
غادي يديرو؟ كيفاش غادي يديرو ؟ هذاك ال�ضي شغالهم، اآلن إذا كان 

هذا العدد، السيد النائب املحترم .

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السادة النواب املحترمون.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

أنا اللي مشوشة ما�ضي أنتما تتسمعوا، فقلت أنه الحاجة إلى لجن 
أخرى، يمكن منها هذا النص عندما يتحدث عن إمكانية إحداث لجن 
مؤقتة كلما أرادت الهيئة أن تشتغل على موضوع تقدر تدير واحد اللجنة 
موضوعاتية أو لجنة مؤقتة تخدم بها حتى تسالي وتعاود تدير لجنة 
أخرى، فلذلك اإلمكانية ديال إحداث لجن راه هي معطية للهيئة، لكن 
كاين تحديد بعض اللجن في مجاالت محددة والتي ال تقيد الهيئة عند 

إرادتها في إحداثات جديدة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املؤيدين أو املؤيدات، تفضلي 
السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

النظام  ديال  االختصاص  في  دخلنا  ربما  أننا  هي  اإلضافة  فقط 
الداخلي، وكلما كنجيو ناقشو �ضي مشروع قانون آخر، وكنعملو �ضي 
مقترح بحال هذا، السادة الوزراء تيقول لنا ما كاين الش نثقلوه، من 
بعد النظام الداخلي غادي يتكلف، هذا في هاذ السياق وصافي، أنه خلي 
النظام الداخلي هو يتكلف ربما الهيئة يبان لها حاجة أخرى نخليوها 

عاود شوييش ديال االختصاص، ولكن إذا ما بغيتوش...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 15

املعارضون: 45

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 45

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد

تعديل يهم إحداث مادة جديدة تحمل 13 مكرر من لدن فريق 
هذا  مقدمي  ألحد  الكلمة  االشتراكي،  والفريق  واملعاصرة  األصالة 

التعديل.
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لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

الخطوط  لتحديد  أصال  استندنا  املادة  هذه  إلحداث  بالنسبة 
العريضة ملجال تدخل اللجن الجهوية، مع إسناد تحديث طريقة تأليف 
اللجن الجهوية وتنظيمها، وكيفية سير أشغالها وعالقتها بمجلس الهيئة 
ورئاستها إلى نظام الداخلي للهيئة، واقترحنا إحداث هذه املادة: »تحدث 
مهام  لها  توكل  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  للمناصفة  جهوية  لجن 
الوقاية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة التمييز في دائرة اختصاصاها 
الجغرافي، وإثراء الفكر والحوار حولهما، تقوم اللجان الجهوية بتطبيق 
على  وتسهر  واملحلي،  الجهوي  املستوى  على  الهيئة  وتوجهات  برامج 
وضع برامج خاصة بالجهة في مجال النهوض بحقوق النساء ومحاربة 
واملحليين  الجهويين  الفاعلين  مع  تشاركي  التمييز بشكل  األشكال  كل 
تلقائيا لقضايا التمييز  واملجتمع املدني، للجان الجهوية أن تتصدى 
املبني على النوع داخل اختصاصها الجغرافي بتنسيق مع رئاسة الهيئة، 
ترفع اللجان الجهوية تقارير سنوية للهيئة حول أشغالها، كما يمكن 
تأليف  للهيئة  الداخلي  القانون  يحدد  تقارير موضوعاتية،  تقدم  أن 
اللجن الجهوية وتنظيمها وكيفية سير أشغالها وعالقتها بمجلس الهيئة 

ورئاستها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، السادة النواب املحترمون اللي في مؤخرة 
القاعة، أنا كنسمع الصوت ديالكم واضح، ألن هنا كنسمعكم أكثر من 

تما، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

بالنسبة لهاذ التعديل طبعا ينطبق عليه ما انطبق على التعديالت 
التي جاءت بمقترح امتداد جهوي وترابي لهذه الهيئة، كنقولو ليس هناك 
مانع دستوري، باش هاذ القضية نكونو متوافقين عليها، وبأن الحكومة 
أغلب  على شاكلة  إحداثات  هناك  تكون  أن  يمكن  ال  بأنه  ترى  اآلن 
املؤسسات الدستورية، ويمكن تكون ملي غادي تصادقوا على القانون 
املتعلق باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، تكون هي املؤسسة الوحيدة 
اللي عندها امتدادات ترابية، يعني بلجن جهوية، وربما القانون غادي 
يجيب أشياء أخرى، تقدر تكون هي الوحيدة، لذلك فهذه الهيئة من بين 
الهيئات األخرى اللي ما عندهاش امتداد، لكن في أي وقت، وإذا كانت 
هناك حاجة إلى إحداث لجن جهوية أو فروع، سيتم ذلك، فإذن هاذ 
املوضوع ما فيهش زعما �ضي نقاش دستوري وال فلسفي وال إيديولوجي، 
 ما كايناش حتى حاجة، اللي كاين هو أن هاذ الهيئة بحال باقي الهيئات 

ّ
وال

ما عندهمش امتدادات جهوية وترابية وأنه في وقت ال حق يمكن أن يقع 
ذلك.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهذا التعديل، الكلمة ألحد املساندين أو 
املساندات، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

السيدة الوزيرة، ولكن نحن نعلم أن هذه الهيئة أحدثت لتصحيح 
وضع قائم الذي هو وضع التمييز ضد النساء منذ قرون عدة، ونحن 
نالحظ على أن العنف يتنامى في صفوف النساء، واالستغالل يتنامى 
في حق النساء، والتهميش يتنامى في حق النساء، ونحن نعلم على أن 
ووضعية  القرى،  في  وضعيتهن  هي  ليست  املدن  في  النساء  وضعية 
الطفالت القاصرات في املنازل في استغاللهن في العديد من األعمال 

ليس في كل الجهات على حد سواء.

لذلك، فعندما نتكلم عن الفتيات وتزويج الفتيات في أنفكو، ال 
نتكلم عنه في الدار البيضاء مثال وال في أية مدينة من مدن املغرب، 
عندما نتكلم عن أشكال العنف في بؤر الفقر والهشاشة ليست هي 
أشكال العنف في مناطق أخرى، رغم أنه ال اختالف في العنف، لذلك 
فعندما نطالب بأن تكون هناك لجان جهوية، وأن يكون هناك امتداد 
ترابي لهذه الهيئة ننطلق من أننا نريد أن تكون هناك بالفعل الرصد 
بسياسة القرب، وأردنا أن يكون جميع املسؤولين معنيين، وأن هذه 

الهيئة ترصد الحاالت كما هي.

كتعرفي السيدة الوزيرة على أن بعض املناطق راه يوميا تقريبا كتذبح 
�ضي امرأة، إما كتموت إما كتبقى حية إما كتشل، خصوصا في املناطق 
اللي فيها التهميش الحقيقي وفيها املخدرات، وعلى أن البنات 12 عام 
حامالت حمل غير شرعي بهاذ االستغالل، وهاذ ال�ضي اللي كاين في جهات 
ما كاينش في جهات أخرى، لذلك هاذ االمتداد الجهوي ضروري، ما�ضي 
نقولو حتى إيال بغينا نديروه راه يمكن لنا نديروه من بعد وما يمكنش 
لينا نديروه، هذا مبررات غير مقنعة وال يمكن بحال من األحوال أن 
نعتبر هذه الهيئة لها صالحيات ولها قدرات على الرصد الحقيقي وعلى 
تتبع القضايا بدون أن تكون لها هذه االمتدادات الجهوية. إذن السيدة 
الوزيرة، نتمنى أن تراجعي معنا هذه األشياء ربما إذا كانت هي أصال 

مرفوضة في الغرفة األولى تقبل في الغرفة الثانية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 45

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 45

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 18 ورد بشأنها تعديل من لدن كل من فريق األصالة واملعاصرة 
والفريق االشتراكي الكلمة ألحد مقدمي التعديل، يسحب التعديل الوارد 

على املادة 18.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 19 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االستقاللي للوحدة 
النائبة،  السيدة  تفضلي  التعديل،  مقدمي  ألحد  الكلمة  والتعادلية 

تتسحبيه؟ السحب.

املادة 19 ورد بشأنها تعديل من لدن كل من فريق األصالة واملعاصرة 
والفريق االشتراكي. املادة 19 الفريق االشتراكي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخب هي:

نعم، بالنسبة للمادة 19: نقترح إضافة فقرات في آخر املادة وهي 
كالتالي:

يشكل جزءا  التمييز،  مكافحة  أعوان  جهاز  الهيئة  لدى  »يحدث 
من تنظيم املصالح اإلدارية والتقنية للهيئة، يمارس أعوان مكافحة 
التمييز مهامهم تحت إشراف رئيس الهيئة ومسؤوليته ويؤدون اليمين 
املنصوص عليه في الظهير الشريف املتعلق باليمين الواجب أداؤها على 
املوظفين لتحرير محاضر الضبط، ويزاول أعوان مكافحة التمييز املهام 

التالية:

مباشرة البحث والتحري لدى الهيئات العمومية والخاصة وإجراء 
اختبارات التمييز عند االقتضاء.

تقديم معلومات ونصائح تقنية في مجال مكافحة التمييز.

إجراء محاوالت الوساطة والصلح تحت مسؤولية عضو أو أكثر من 
أعضاء الهيئة.

معاينة مخالفة املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بمكافحة 
التمييز وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها، 
ويوجه رئيس الهيئة هذه املحاضر إلى السلطات القضائية املختصة 

عند االقتضاء.

طبعا هذا يدخل في إطار الوقاية والحماية ومكافحة التمييز، تتطلب 
كفاءات خاصة ودقيقة في مجال الدعم التقني للهيئة، بما في ذلك 

تكييف حالة التمييز وإجراء اختبارات التمييز.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

هاذ التعديل عندو عالقة بالتعديل السابق املتعلق بصالحية شبه 
قضائية التي تريدون من خالل هذه التعديالت أن تعطى لهذه الهيئة، 
حنا قلنا املوقف من صالحيات شبه قضائية لهذه الهيئة، بل عززتموها 
بمنظومة، يعني أعوان يؤدون اليمين وأعوان ديال التمييز يعني دخلنا في 

واحد املنظومة اللي من الصعب أن تقبل ضمن هذا القانون.

إنما بغيت نشير هنا بأنه املادة 19 كتكلم على أعوان ولكن أش 
كتقول، كتقول: بأنه تتم االستعانة بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود 
طبقا للشروط املطبقة كذا، كذا. الهيئات كلها عند إحداثها كيتعطاوها 
موظفين رهن اإلشارة، وال كيكونوا عندها واحد العدد من األعوان اللي 

كتدخل معهم في إطار التعاقد.

إذن هذه املادة أصال ال تستحمل مضمون التعديل ألن هي جات 
كتكلم على موظفين وأعوان، ال تتحدث عن أعوان ديال التمييز اللي 

غادي يعطوا واحد الصفة شبه قضائية لهاته الهيئة.

وأريد بالرجوع إلى التعديل السابق، حيث ناقشنا مطوال موضوع 
 النساء فآيت عبدي وال النساء في 

ّ
الجهوية وبأن النساء في أنكفو وال

أماكن أخرى يحتاجون إلى خدمات مثل هذه الهيئة، خصوصا عندما 
تطرح السيدة النائبة املحترمة مشكل العنف الذي تعاني منه املرأة 
في املدينة وفي القرية وفي األماكن البعيدة، أنتم تعلمون بأن مشروع 
القانون بين أيديكم داخل لجنة العدل والتشريع جاء بمنظومة مهمة 
للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تبدأ بلجنة وطنية ولجن جهوية ولجن 

إقليمية وخاليا في كل املحاكم وخاليا في كل املستشفيات.

للنساء  الخدمات  نقرب  أن  في  التي ستسعفنا  هي  املنظومة  هاذ 
املعنفات، وكذلك أن نحقق نوع من الحماية لهاذ النساء هادو، وطبعا 
الهيئة سيكون هناك تضافر  لهذه  يكونوا لجن جهوية  أنه  إلى تيسر 
للجهود وتعاون بين هذه الفروع وهذه اللجن الجهوية، إلى جانب اللجن 
ديال املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اللي عندو والية عامة اللي كتطرح 
حقوق اإلنسان بشكل عام، لذلك حنا يجب أن ننهئ أنفسنا على كل 
هاته الهيئات، على هاته املنظومات املتنوعة في تقديم الخدمات للنساء 

املستهدفة بهذه الخدمات.

في  كل  تكامل  هناك  يكون  أن  البد  تعاون،  هناك  يكون  أن  البد 
اختصاصه، في آخر املطاف املستفيد هي املرأة.

اآلن  باش...؟  الجهوية  الفروع  هاذ  نديرو  ممكن  واش  اآلن  إذن 
غير ممكن، مستقبال قد يكون ذلك، لكن املشرع من خالل نص آخر 
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جاء بمنظومة متكاملة لحماية املرأة من العنف، ألنك ذكرتي العنف 
األستاذة الباهي، ذكرتي العنف وأنت تتحدثين عن تقريب الخدمات 

للنساء اللي في أنفكو وفي أيت عبدي وفي أماكن أخرى.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة ألحد املعارضين للتعديل ؟ الكلمة إلحدى املؤيدات، تفضلي 
السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخحسم ءخأبوخزيد:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

قدمناها  التي  التعديالت  لفلسفة  انتبهتم  إذا  الوزيرة،  السيدة 
أعطيناكم 2 ديال الصيغ، الصيغة األولى ديال الجهوية كما اعتمدت 
الثانية ديال األعوان  في املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والصيغة 
املنظم  الظهير  الساعة  اللي ذيك  القانون  في  الجهويين كما اعتمدت 
ملؤسسة الوسيط، وإيال رجعنا ملؤسسة الوسيط وشفنا التقرير ديالها 
العائد  هاديك  بمعنى  الجهويين،  األعوان  تقارير  على  يبنى  كله   70%
املالي واالعتمادات إلى آخره حيدناه لك، ما قبلتيهش في الجهوية بهاذ 
الطروحات اللي نحن لم نقتنع بها، ولكن نحترم قناعة الحكومة، قدمنا 
لك هاذ الصيغة ديال األعوان الجهويين أنهم مسؤولين على أن يقدموا 
تقارير ما اإلشكال؟ راه ما كاينش هنا اإللزام املالي ال يوجد، ال يوجد، 
وهاذي جبنا لك باإلضافة، وجبنا لك فيه نفس الصيغة املعتمدة في 
مؤسسة الوسيط اللي هي بذاتها تشتغل حتى هي من الهيئات حماية 
حقوق اإلنسان والنهوض بها، وعندها هاذ الصالحيات الحمائية كي 
نرفع اللبس اللي وقع هنا أنه يظنون أننا احنا غادي نردو كل �ضي سلطة 
مؤسسة  اليوم  تزاولها  حمائية  هذا، صالحيات  ليس  األمر  قضائية، 
الوسيط وال تقوى بها على أن تقوم بما يفترض أن تقوم به حسب الظهير 
املنظم، لذلك احنا اقترحنا عليك هاذ الصيغة ديال األعوان الجهويين، 
املالي  بالتقدير  مرتبطة  اعتبرتوا  اللي  اإلشكالية  هاذيك  نحيدو  باش 
لوزارة املالية وترفض هي أيضا، وبالتالي احنا نقول على أنه كنا نريد 
الفلسفة التي حكمت رصدكم للعنف ومحاربته في إطار خاليا التكفل 
التي ستكون على مستوى اإلقليمي والجهوي، ما الذي يمنعكم اليوم من 
أن تتبنوها على مستوى مشروع القانون هذا؟ ونعول على إن شاء هللا 
تفهمكم في الغرفة الثانية وننتظر مفاجأة سارة إن شاء هللا فيما يتعلق 

بهذا املشروع القانون.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 45

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 45

املعارضون: 15

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 14

املمتنعون: 01

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

وننتقل اآلن إلى مشروع قانون..، لم أتقدم..، تفسير التصويت...، 
رؤساء الفرق، هو خاص برؤساء الفرق، ال، ال، رؤساء الفرق، هللا 
ير�ضي عليك ال�ضي الطاهر شاكر أرجوك أرجوك. ال�ضي الطاهر شاكر. 
أرجوك أرجوك ، أرجوك أرجوك، ...الطلب مني، طلب مني، تفضل، 

تفضل، الطاهر شاكر تفضل.

لةم ئبخلةسيدخلةط هرخب كر:

السيدة رئيسة اللجنة غادي..، السيدة الرئيسة راه لك بغيت ندير 
التفسير، احنا مالنا في السوق ؟ خاص الناس تجلس وتسمع، وفر لينا..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب خاصك توجه ليا عافاك.

لةم ئبخلةسيدخلةط هرخب كر:

هللا يهديك هللا يهديك، شوف راه انتما اللي دايرين هاذ التحكم دابا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد عبد هللا. تفضل ال�ضي شاكر.

لةم ئبخلةسيدخلةط هرخب كر:

السيد الرئيس،

باغي ندوي مع الوزيرة ومع الحكومة وهاذ اإلخوان هادو ...

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةوزيرة،

لةسيدخلةوزير،
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حضرلتخلةسيدلتخولةس دة،

نحن في فريق األصالة واملعاصرة مع إخواننا في املعارضة صوتنا ضد 
هاذ املشروع، كان بودنا ما نصوتوش ضد املشروع، ألن هذا مشروع 
يهم املجتمع ويهم النصف ديال املجتمع، وتيهم الركيزة األساسية ديال 
األسر في هاذ البالد هاذي، اللي هي املرأة التي يجب أن نحترمها وأن 
نقدرها وأن نعزها وأن نتفاعل مع الطموحات ديالها، لكن الظروف اللي 
مرت فيها الدراسة ديال هاذ املشروع، والظروف اللي تم التصويت فيها 
على هاذ املشروع، والبرمجة ديال هاذ املشروع في هاذ الظروف هاذي 
تجعلنا على أننا نبخس العمل ديال املرأة، ال نحترم املرأة، ال نقدرها، ال 
نقدر مكانها إلى آخره، ولهذا نقول لكم احنا صوتنا ضد، ولكن بأسف 
وبمرارة، ألنكم وألن السيدة الوزيرة اللي عزيزة عليا وتنقدرك وتنحترمك 
وهاذ الالءات ديالك عمري ما شفتهم، عمري ما شفتهم في �ضي حكومة، 
دائما الحكومة والوزير وال الوزيرة يتفاعل مع إجراءات، مع اجتهادات، 
مع تجويد، مع تطوير، مع تطهير، مع تنميق النص وتحسينه، مع األسف 
كأنك جايا بي نظاظر كوحل، املعارضة ما تسمعش ليها مهما كانت، طول 
ما كانت، مهما جابت إلى آخره، ولكن للتاريخ نقول للسيد الرئيس في 
املكتب تتحمل مسؤولية هاذ الكرا�ضي الفارغة، ألنه ال يمكننا أن ننتج 
في ظروف بحال هاذي في آخر الليل، ال يمكن نحن بشر، ولهذا كان 
خاص البرمجة خاصها تكون منطقية، ألنه شحال من مشروع اليوم 
6-7 ديال املشاريع، 8 ديال املشاريع، عالش من بعد جلسة عمومية 
دستورية أخرى ؟ عالش ما نوفروش الشروط ديال العمل املعقول 
الجدي واملسؤول بطبيعة الحال ؟ باش يعرف املؤرخ يحسب العدد 

وغادي نحسبهم..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

ال�ضي الطاهر شاكر طلبني دقيقة، الل�ضي شاطر املكتب ممثلة فيه 
كل الفرق والكل وافق على التنظيم، ننتقل اآلن إلى مشروع قانون رقم 
40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني في قراءة ثانية له، والكلمة للسيد 

الوزير املحترم لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

لةسيدخمحمدخنجيبخبوةيفخلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةتجهيزخ
ولةمقلخولةلوجستيكخلملكلفخب ةمقل:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيم،خ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خوعلىخآةهخوصحشهخوسلمختسليم خكثيرلخإلىخيومخلةدين.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

املشروع قانون 40.13 املرتبط بمدونة الطيران املدني هو في قراءة 
ثانية، منذ 3 أشهر تم التصويت عليه في غرفتكم هذه بمجلس النواب، 
املجال   ،2016 أبريل   26 يوم  املستشارين  بمجلس  عليه  صوت  ثم 
املرتبط بالطيران املدني كانت به نص ومرسوم تشريعي ديال 1962 

أدخلت عليه العديد من التنقيحات ومن التعديالت، لكن لم يصل إلى 
املستوى الذي نطمح إليه والذي يرتبط أساسا بضرورة تطوير الطيران 
املدني، وأيضا بضرورة إدخال العديد من التعديالت املرتبطة بالتطور، 
وخاصة في املجال األمني وفي مجال السالمة وأيضا في مجال كل ما هو 

مرتبط بالطاقة االستيعابية.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

هذا النص الذي بين أيدينا في قراءة ثانية تناول باألساس املستويات 
للمطارات  االستيعابية  وبالطاقة  الجوية  وبالسالمة  باألمن  املرتبطة 
وبالتطورات التقنية والتكنولوجية، وأيضا بمراقبة السلطة املختصة، 
الدولية، وخاصة  االتفاقيات  من  العديد  مع  للمالءمة  أساسا  وجاء 
اتفاقية شيكاغو 1944، وأيضا االتفاقيات املبرمة مع االتحاد األوروبي 
هي  اللي  املختلفة  الدول  من  العديد  مع  املبرمة  الثنائية  واالتفاقية 

تبادلوننا نفس اآلراء حول املجال الجوي.

وبالتالي املشروع الذي بين أيديكم اللي مكون من 311 مادة، 15 
قسم، تناول في األبواب ديالو الرئيسة، السالمة ديال الطيران، أمن 
الطيران، البنيات التحتية، ثم أيضا تقوية السلطات اللي عند السلطة 
املكلفة بالطيران، وأساسا كل ما هو مرتبط باملواصفات التقنية الدولية 

إلنشاء واستغالل املطارات باملغرب.

واختصارا، يمكن أن أقول أن هاذ املشروع القانون الذي صوت 
عليه باإلجماع، هو في الحقيقة بالنسبة للمغرب هو طفرة نوعية ويأتي 
وهو  الدولية،  النصوص  مع  املغربية  النصوص  النصوص،  ملالءمة 
وبجهود  عليه  اشتغلت  التي  اللجنة  ديال  بالجهود  للتنويه  خصوصا 
جميع النواب والنائبات املحترمين الذين أبدوا روح التعاون والحمد هلل 

حصل على اإلجماع داخل اللجنة، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التقرير وزع.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 104 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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أعرض املادة 109 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 123 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 124 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 125 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 150 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 161 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 165 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 168 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 175 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  مكررة   205 املادة  أعرض 

اإلجماع.

أعرض املادة 212 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 241 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 243 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 298 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 308 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض للتصويت عنوان الفرع الثاني من الباب الرابع من القسم 

األول: اإلجماع.

بالسلطة  املختصة  السلطة  عبارة  بتعويض  للتصويت  أعرض 

املكلفة بالطيران املدني في مجموعه مواد مشروع القانون: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

يتعلق   40.13 رقم  القانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

الجلسة  إلى  وننتقل  له،  ثانية  قراءة  إطار  في  املدني  الطيران  بمدونة 

التشريعية الثانية.
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محضرخلاجلسلخلا  مسلخعشرةخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ: الثالثاء 3 شعبان 1437 ه )10 ماي 2016 م(.

لةرئ سل: السيد محمد يتيم النائب األول لرئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: ثالثة دقائق، ابتداء من الساعة الحادية عشرة مساء 
والدقيقة الثالثون.

جدولخلألعم ل: الدراسة والتصويت على مقترح القانون املتعلق 
بكراء العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي 

أو الحرفي في )قراءة ثانية(.

لةسيدخمحمدخيتيمخرئيسخلاجلسل:

بالدراسة  األمر  ويتعلق  الثانية  التشريعية  الجلسة  إلى  ننتقل 
املحالت  أو  العقارات  بكراء  املتعلق  القانون  مقترح  على  والتصويت 
املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في قراءة ثانية. 
الكلمة للسيد مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لتقديم 
هذا املقترح القانون، فليتفضل مشكورا، وزع التقرير؟ نمر إلى عملية 

التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 32للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع،

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مقترح القانون املتعلق بكراء العقارات أو 

املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في قراءة 
ثانية له، شكرا للجميع، شكرا على تعاونكم ورفعتخلاجلسل.
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محضرخلاجلسلخلةس دسلخعشرةخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ: الثالثاء 10 شعبان 1437ه ) 17 ماي 2016م(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  جودار،  محمد  السيد  لةرئ سل: 
النواب.

لةتوقيت: ساعتان وإحدى عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية 
زواال وأربع دقائق.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولخ
التالية:

الصحة؛

التربية الوطنية؛

السكنى وسياسة املدينة؛

التضامن واملرأة واألسرة؛

التعليم العالي.

لةسيدخمحمدخجودلر،خرئيسخلاجلسل:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8.

لفتتحتخلاجلسل.

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8؛

وذلك  الشفهية  باألسئلة  الخاصة  الحصة  في هذه  نلتقي مجددا 
طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات القانون الداخلي 
ملجلسنا املوقر، يتضمن جدول أعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعا 
على قطاعات وزارية مختلفة، أطلب من السيدة النائبة املحترمة السيد 
الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  تالوة  املجلس  أمينة  صباح  بوشام 

فلتتفضل مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخصش حخبوب مخأميملخلملجلس:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

التالي رقم  بالقرار  توصل مكتب املجلس من املجلس الدستوري 
997.16 الذي يصرح بموجبه بشغور املقعد الذي كان يشغله السيد 
محمد اشرورو املنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية 
املحلية بالخميسات أوملاس، إقليم الخميسات مع دعوة املرشح الذي 
يرد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس 
الالئحة لشغل املقعد الشاغر، طبقا ملقتضيات املادة 90 من القانون 
التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، كذلك توصلت رئاسة مجلس النواب 

ب 24 سؤاال شفويا، 91 سؤاال كتابيا و66 جوابا عن األسئلة الكتابية 
واألسئلة الكتابية املتبقاة من دون جواب تصل إلى 7921 سؤال شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بكرلخلةسيدةخلألميمل،

بداية، أخبر السيدات والسادة أعضاء املجلس املوقر، أنه ستعقد 
غدا جلستان عموميتان إن شاء هللا، األولى ابتداء من الساعة العاشرة 
السيد  عرض  ملناقشة  تخصص  زواال  الواحدة  الساعة  إلى  صباحا 
 ،2014 للحسابات حول أعمال املجلس لسنة  رئيس املجلس األعلى 
ثم تبتدئ الجلسة الثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس 
اليوم وتخصص ملواصلة مناقشة عرض السيد رئيس املجلس األعلى 

للحسابات.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمي8،

لةس دةخلةوزرلء،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
الذي  الخصاص  األول حول سد  السؤال  الصحة،  بقطاع  ونستهلها 
تعاني منه املستشفيات في املوارد البشرية للسيدات والسادة النواب 
مشكورا،  النواب  أحد  فليتفضل  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين 

تفضل السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبرك 8:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

لةسيدل8خلةوزيرل8،

الخصاص  آفات  وضع  من  املواطنين  معاناة  مدى  الوزير  السيد 
الكبير الذي تعاني منه أغلبية املستشفيات في بالدنا في األطباء العامين 
املستشفى  وسبيطار  واملمرضين  واملمرضات  املتخصصين  واألطباء 
بإقليم الناضور آش درتو فيه؟ آش غادي تديرو؟ ألن كانشوف فيها 

الحيوط ما كاين ال املوس ال قدشية ال حتى �ضي حاجة وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، كيف قلتي جا على لسانكم السيد 
النائب أن املغرب كيعرف واحد النقص حاد في املوارد البشرية، كما 
املعدل  في  نكون  باش  اليوم  إلى حدود  العدد  ما يخص  وكيفا، ففي 
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ونقربو شوية للمعدل حوالي 18 ألف منصب مالي اللي خصنا 10 آالف 
ديال املمرضين، و8 آالف داألطباء وكاين كذلك املشكل الثاني هو سوء 
التوزيع رغم النقص فهما موزعون بطريقة غير عادلة فبين الرباط 
والدار البيضاء كاين %45 داألطباء، و 24 فقط في العالم القروي، فاش 
دارت الحكومة سالينا على النهج ديال الحكومات السابقة، ألن أوال 
املناصب املالية ال بد خصنا نزيدو فيها، فهاد الحكومة هذه جات منذ 
2012 أكثر من 3 آالف منصب مالي سنويا غير كافي صحيح وفي بعض 
األحيان كيوصل ل 3900 منصب مالي إيال احتسبنا املناصب املالية 
املناصب  فهاد  الثانية  النقطة  الجامعية،  االستشفائية  املراكز  ديال 

املالية من 2012 ل 2015 تم توظيف لوزارة الصحة 3751 طبيب

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تعقيب  ديالكم،  الوقت  استوفيتوا  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب املحترم، تفضلوا مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبرك 8:

شكرا السيد الوزير على جوابك، ولكن السيد الوزير قانشين تشيك 
تصنت في إطار ناظور قطاع زايلي ألن شكل اختصاص املجلس نالصحة 
نشين تواغانغ غير 10 سنين قل تواغانغ في امليراث توغانغ مونخات زمرير 
سبيطاهار ننشتيك روخوها كويسانا أطبيب انتزال والو حتى لودان والو 
املستوصفات ديال العالم القروي بني شيكر زين بني سيدال لوطا بني 

سيدال الجبل نهار تحل غاوين أتغامور املمرض انت أيتكسن السروال 

إتمغارت شينقرن في 2016 والو املمرضة ماني إتديتغا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر، هل من تعقيب إضافي؟ نعم، 
املوالي حول  السؤال  نستمرو،  بالخير،  يجازيكم  النواب هللا  السادة 

تغطية أدوية عالج العقم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلاحقخلةم جحي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، أكثر من %15 من األزواج يعانون من مشاكل في 

اإلنجاب، ما هي استراتيجيتكم لالهتمام بهذه الشريحة من املواطنين؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 

مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

السيد النائب املحترم، العقم السريري في املغرب كيف قلتي من 12 
حتى ل %15 ديال األزواج %30 ديال األسباب الرجل، %30 املرأة و 
%40 بزوج، ال بد من املساعدة الطبية على اإلنجاب، املغرب كيجري 
فيه املساعدة الطبية على اإلنجاب في القطاع الخاص 19 مركز، مركز 
وحيد واحد في املغرب وهو مركز الليمون في...، في القطاع الخاص حوالي 
ما بين 30 و 40 ألف درهم في القطاع العمومي 4 آالف حتى ل 10 آالف 
درهم في بعض األحيان، يا لألسف التغطية الصحية واإلجبارية فما 
 la كتاخذش هاد الخدمات بعين االعتبار وباش ترجع ليهم املصاريف
CNOPS كتاخذ �ضي حاجة قليلة ديال الخدمات، األدوية ما تتخادش 
فاحنا وجدنا واحد مشروع قانون اللي راه كاين هنا غانتناقشو عليه 
في اللجنة، ثانيا إدراج األدوية املستعملة في عالج العقم ضمن الئحة 
األدوية املقبول إرجاع مصاريفها وهذا نقاش مع املصحات ومع األطباء 
خاصة في القطاع الخاص اللي غادي نوصلو إن شاء هللا لواحد االتفاقية 
اللي احنا عوالين كلنا ال الوزارة ال ANAM الهيئة الوطنية املدبرة ديال 
التأمين الصحي وال القطاع الخاص بجميع أشكاله، أنه غادي نوقعو 

هاد االتفاقية إن شاء هللا أواخر يونيو أو يوليوز إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  املحترمة  النائبة  السيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

مشكورين عن فريق العدالة والتنمية.

لةم ئشلخلةسيدةخصش حخبوب م:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، في الحقيقة الجواب دالكم يطمئننا، ولكن في 

واحد الشق ألن هذ االطمئنان كان عندنا حتى من قبل، حنا دابة هاد 

السؤال هذا راه كان مطروح في 2012 واليوم عاد تدرج على أساس زعم 

كنستناوا هذه نهاية الوالية السيد الوزير هي راه ارتفعت النسبة ر ولالت 

%17 ديال األزواج يعانون من عدم القدرة على اإلنجاب وعلى حساب 
50 %رجال حققوا  راه  للطامحين لألمومة واألبوة  املغربية  الجمعية 

املناصفة، هده النسبة السيد الوزير في تصاعد مستمر وحنا كنعرفوا 

األسباب والعوامل ديالها اللي منها البيئية منها تأخر سن الزواج، منها 

نمط العيش اللي تبدل حنا كنطلبوا منكم السيد الوزير أن هذ املشكل 

بعد على األقل تدرجوه في الالئحة ديال األمراض لحد الساعة املغرب 

مكيعتبرش هذا املشكل مرض، باش يقدر نوصلو، معاناة املواطنين اللي 

عندهم هاد املشكل معاناة نفسية واجتماعية وفي حالة عقم النساء 

للطالق، كنطلبو منكم السيد الوزير أن يتدرج هد املشكل ضمن الالئحة 

األمراض وأن تدرج األدوية ديالو في قائمة األدوية القابلة لالسترداد.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

عدد  تنامي  حول  موالي  سؤال  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املصابين بأمراض القلب والشرايين للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخلةم صر5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

عدد  تنامي  من  لحد  الوزارة  إستراتيجية  حول  الوزير،  السيد 
التحسيسية  والبرامج  ببالدنا  والشرايين  القلب  بأمراض  املصابين 

للوقاية من هذه األمراض نسائلكم؟ شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

شكرا النائب املحترم، كيف جا في السؤال ديالكم أنه 6 حتى 8 % 
ديال املغاربة عندهم األمراض اللي غدي نذكر به واحد النقطة مهمة 
جدا هي %34 ديال الوفيات في املغرب هي ناتجة عن أمراض القلب 
والشرايين، فحنا مشينا في اتجاهين، أوال كنعرفوا األمراض السكرية 
والضغط الدموي، السمنة، التدخين إلخ ...مشينا في اتجاهين: االتجاه 
أالول هو التربية والتحسيس والتوعية اللي اشرتي ليه وكتشفوا بعض 
الوصالت اإلشهارية في التلفزة وال في الراديو بطريقة تدريجية، وكدلك 
مشينا في اتجاه نحاولو نوفرو وتسهيل الولوج إلى الخدمات املصابين، 
فمثال 18 مليون درهم 2015 للمراكز باش نخصصوها لهد األمراض 
ديال القلب والشرايين، فيما يخص مثال وزارة الصحة كل سنة كتمول 
األدوية ب103 مليون درهم إلى اخره، فكاين التوعية والتحسيس وكاين 

كذلك تسهيل الولوج للخدمات الصحية، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

العدالة  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية، تفضلوا مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخحيليل:

شكرا السيد الوزير على جوابكم كما جاء فيه بأن نسبة الوفيات 
في املغرب تقدر ب 45 %من 10 حتى 12 من مجموع الوفيات املسجلة 
الدموي،  الضغط  ارتفاع  الوزير  السيد  ذكرتو  اللي  واألسباب  وطنيا 
الكولسترول اإلقبال على التدخين داء السكري إلخ. لهذا السيد الوزير 
وجب القيام بحمالت وطنية تحسيسية وتوعوية وذلك بإنشاء موقع 
إلكتروني متخصص لتثقيب الجمهور حول املرض والتدابير الوقائية، 

تنظيم دورات وقائية في مختلف املؤسسات التعليمية، تنشيط دورات 
تمرير رسائل عبر  الجمعيات من طرف األخصائيين،  لفائدة  تكوينية 
الرياضية  األنشطة  وتنظيم  جوابكم،  في  جاء  كما  السمعية  قنوات 
للهواة كما نحتكم السيد الوزير على ضرورة املصادقة على اتفاقية 
املنظمة العاملية للصحة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وإخراج القوانين 
في  والدعاية  واإلشهار  التدخين  بمنع  املتعلق   91/2015 التنظيمية 
األماكن العمومية، كما يجب، السيد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون 

مع الجمعيات املغربية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير، تفضلوا لكم 24 ثانية.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

بعجالة اللي غنقول بأن التكفل بأمراض القلب والشرايين اشرت 
لها، التحسيس والتوعية وكاين واحد البوابة إلكترونية »صحتي« في 
وزارة الصحة اللي تتجاوب على الناس. النقطة الثانية بالتكفل ديالهم 
صعيب ما�ضي غير مشكل ديال األموال، املشكل أموال باهضة ولكن 
مشكل كفاءة، إيال الحظتو أنه في املغرب إلى حدود اليوم ما عندنا حتى 

�ضي مركز للي تيتكلف، مثال جراحة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بالخدمات  متعلق  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الصحية باألقاليم الجنوبية السيدات والسادة النواب املحترمين، عن 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخلةس ةكخبوةو8:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

الصحية  الخدمات  ضعف  عن  الوزير  السيد  اليوم  نسائلك 
باملستشفيات لجهة كلميم واد نون وبالخصوص إقليم طانطان.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

لألقاليم  بالغا  اهتماما  تولي  السابقة  كالحكومات  الحكومة  فهاد 
اتفاقية  الجاللة  صاحب  أمام  التوقيع  غير  منها  وغنسرد  الجنوبية 
اللي  الجنوبية  لألقاليم  الجديد  التنموي  النموذج  إطار  في  الشراكة 
غادي تبنى إن شاء هللا وبدينا في الدراسات، يعني عما قريب غيبدا 
والحجر باش املستشفى الجامعي ديال العيون، كاين املستشفى الجديد 
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ديال كلميم، كاين املستشفى الجديد ديال سيدي إفني، كاين كذلك 
جهات الداخلة واد الذهب 44 مليون درهم إلى آخره، فكاين يعني بداية 
دارت  الحكومة  وهاد  السابقة  الحكومات  أن  كما  األوضاع  لتحسن 
واحد مجهود جبار فيما يخص املوارد البشرية إلى حدود اليوم، كاين 
في الجهات الجنوبية 2898 من املوارد البشرية والتجهيزات البيوطبية 

كذلك شكرا السيد.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا عن فريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية.

لةم ئبخلةسيدخلةس ةكخبوةو8:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات ولكن السيد الوزير كتعرف 
بأن طانطان متواجد على 350 كلم على العيون واملستشفى اللي فيه 
تبنى في السبعينات، متآكل وبأنه كيتواجد في واحد املنطقة ديال العبور 
كان واحد  املستشفى  هاد  كان  كثير  ال�ضي  راه داك  السير  والحوادث 
الوقت كان جهوي وأصبح دابا إقليمي فيه قاعة واحدة ديال الجراحة، 
جراح واحد ومخدر واحد، واحد كيدير اسميتو وهاد كياخذ 15 يوم 
ما كيتلقاوش وبدون البناج راه ما يمكنش السيد الوزير يدار حتى، ألن 
واحد ما يمكنش يسير، كاين واحد العدد ديال األمور بال ما ندخلوا أنه 
البناية متآكلة، املراحيض ما عندهمش الباب واحد العدد ديال األمور 
اللي اسميتو اللي كاينة، املواعيد اللي يمكن يجي من �ضي مريض من دوك 
االختصاصيين اللي كياخذو 15 يوم كيخدمو 15 ويرجعوا 15 هو أنه 

املريض اللي بغا يستنا خاصو شهرين وال 3 حتى يموت وال ينتقل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير مشكورين، نمر، السؤال املوالي عن تدني الخدمات الصحية 
فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  البيضاء  الدار  بجهة 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخبريجل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

االجتماعية  القطاعات  عن  فيها  نتحدث  التي  األولى  املرة  ليست 
بمدينة الدار البيضاء والنقص امللحوظ على مستوى السكن الغير الالئق 
القطاع  التكوين وعلى مستوى  التعليم وعلى مستوى  وعلى مستوى 
الصحي، أعطي مثال باملنطقة التي أمثل ساكنتها سيدي مومن وسيدي 

البرنو�ضي 700 ألف ديال السكان مستشفى إقليمي واحد، طبيب جراح 
واحد، كانوا 3 جوج شدو التقاعد وبقا واحد ،كذلك املستشفى ديال 
التشارك تقريبا واحد 8 سنين وهو في طور اإلنجاز، في طور اإلنجاز إلى 
هاد الوقت هذا، كذلك يمكن املستشفى ديال التشارك درت فيه زيارة 
أنا وياك السيد الوزير، ايال باقي تعقل هادي �ضي عامين وال 3 سنين، 
كاين مشكل ديال مركز تحاقن الدم اللي كيعيش واحد الوضعية خطيرة 
املشكل ديال l’institut.Pasteur في الوضعية ديال اإلفالس وهاد كذلك 
املشكل ديال املستشفى األمير موالي الحسن في النواصر، االن واحد 
الوقفة احتجاجية بدات من الصباح ما عرفت واش في راسك وال ال ضد 
املندوبة والطاقم الطبي واإلداري كل �ضي، لذلك كاينة هناك اتفاقية 
حاليا ديال 6 مليار و700 مليون مساهمة فيها الوزارة ب 300 مليون، 
مجلس العمالة ب 300 مليون، مجلس الجهة ديال الدار البيضاء ب 
800 مليون، التضامن ب 3 د املليار و300 املجموع 6 د املليار و700 ال بد 
من املنطقة الشرقية ديال الدار البيضاء سيدي مومن البرنو�ضي تاخذ 
الحظ ديالها ونأهلوها ألنه داك املستشفى ديال البرنو�ضي ما تسحبوش 
مستشفى نهائيا ما عندوش الشكل وال الهندسة ديال ال على املستوى 
حتى  وال  االستقبال  ديال  املركز  وال  التشخيص  ديال  املركزية  ديال 
الطاقم الطبي اللي كاين تمة هو ضعيف وضعيف جدا باملقارنة، ألن 
هاديك العمالة فيها 700 ألف ديال السكان عمالة ديال سيد البرنو�ضي 
سيدي مومن فيها 7 وفيها طبب جراح واحد وما فيهاش مثال التشارك 
مافيهاش قاعة ديال الوالدة 454 ألف ديال السكان، لذلك ال بد من 

اإلهتمام واإلعتناء بهاد املنطقة هادي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

أنا  معاك  مشيت  صحيح  ألن  كنشكركم،  وأنا  املحترمة  النائبة 
شخصيا وزرنا وعاوتاني زرنا وتناقشنا في هاد املواضيع بكل صراحة، 
الدار البيضاء ما�ضي هي املناطق أنا كنتفهم ألن كاين فوارق بين العالم 
فاشرتي  الحضري،  العالم  داخل  فوارق  وكاين  والحضري،  القروي 
لبعض املستشفيات أنت كتعرف بأن مديونة وديال بوسكورة ما�ضي 
وزارة الصحة لألسف اللي مكلفة بهم مجلس الجهة، عندنا مشاكل را 
ما�ضي وزارة الصحة اللي مكلفة بهم le.maitre.d’ouvragesما�ضي هي 
وزارة الصحة بجوج هاد املستشفيات، حنا اللي مكلفين به هو سيدي 
مومن وكنت واعدتك وواعدتك بأن هاد العام حنا راني شفت السؤال 
ديالك عاوتاني اجتماع أنه نوفمبر يعني أنه في هاد العام غادي يفتح، أما 
املسائل األخرى كاين حاجة اللي خارجة عن اإلرادة ديالنا مثال تيتكلف 
بيه واحد آخر وأنا عارف عالش املجلس ما�ضي املشكل ديال املجلس 
املشكل هو داك املؤسسة اللي تتصاوب الضوء بغات تدير اإلفالس 
بغات résiliation حنا تنحاولوا ما أمكن إلى résiliation مشينا عاوتاني 
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تنتحملو  حنا  اللي  كاين  تدريجيا،  تتحل  املشاكل  عامين  وال  عام  إلى 
املسؤولية أوال وقبل كل �ضيء ولكن كاين املشاكل اللي كتجي كنحاولوا 

نحلوها معاكم تنشكرك مرة أخرى.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي 
نعم  والسادة،  للسيدات  السادس  محمد  الجامعي  املستشفى  عن 

سيدي، تعقيب إضافي على جهة الدار البيضاء، تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبوخلةفرلج:

غير بغيت نعرف واش السيد الوزير فراسو على أن مرة خرجت باش 
تولد من الدوار من زمامرة جات لسبيطار ديال زمامرة لقاتو مافيهش 
الضوء، هزوها وهي في حالة ما�ضي هي هاديك اداوها لسيدي بنور قالوا 
ليهم البناج مكاينش، وهزوها من سيدي بنور واداوها للجديدة ولقات 
مشاكل حتى لجوج تالليل وال الثالثة الليل عاد كانت تدخالت عاد تحل 

املشكل شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر  السيد  شكرا 
الوزير.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

في اخباري هاد الحالة حالة فرادية تتوقع صحيح ولكن املشكل تحل 
في الجديدة مغاديش ندخل في الحيتيات ألن التدابير خديناها في هاد 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن املستشفى الجامعي محمد 
السادس للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخعمرخلحجيرة:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،

السيد الوزير ال نشك في النية الصادقة ديالكم ديال إصالح قطاع 
الصحة، ولكن القطاع الصحي كيعرف اختالالت كبرى واملغاربة كلهم 
كيتشكاو، املثال ديال املستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة ما 

مؤديش الوظيفة ديالوا ألنه:

مستشفى  نفتحو  ما  قبل  أهلناهش  ما  الفارابي  مستشفى  أوال- 
جامعي؛

ثانيا- كاين مراكز صحية ديال القرب اللي كتغلق مع 12 تالنهار كاين 

مراكز صحية في الجرف األخضر وفي الفتح وكذلك في حي السالم اللي 
الناس اختلطت عليها  أنه  النتيجة  أداو لواحد  مسدودة، هادو كلهم 
املهام والو كيمشيو مباشرة للمستشفى الجامعي، واملستشفى الجامعي 
ما قادرش باش يستوعب وبالتالي راه عندنا مشاكل كبرى على املستوى 
ديال املستشفى الجامعي محمد السادس في وجدة شنو هي الحلول اللي 

كتقتارحوها؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

نكرناها،  معمرنا  االختالالت حنا  الوطني  الصعيد  على  قلتي  اللي 
هادي كاينة وتنحاولوا ما أمكن أننا نصححوها، في ما يخص مستشفى 
أحسن  فمن  السادس،  محمد  وجدة،  ديال  الجامعي  الصحي  املركز 
 même ربما  أو  الوطني  الصعيد  على  املوجودة  االستشفائية  املراكز 
على الصعيد األوروبي، أنا أقولها وأتحمل هاذ املسؤولية، اللي دشنو 
صاحب الجاللة ليوم 24 يوليوز 2014 اللي بدينا تدرجيا .... إلى حدود 
اليوم كاين 39 مصلحة اللي خدامة كلها والبارح وال اول البارح كان باش 
نحلوا هذاك الفتيح على القلب والشرايين وخاصة في ما يخص مصلحة 
األطفال حلينا أول أو ما كاينش كاع في الجهة الشرقية وال الشمالية، 
les.services.de.néoanatalogie ديال األطفال الخدج اللي ياهلل تزادو 
وتحل اللي فيه الحاضنات أكثر من 15، يعني تدريجيا هذ املستشفى 
قايم بدور كبير جدا نعطيك غير بعض األرقام أنه في ما يخص الفحص 
50 ألف أكثر، يوم االستشفاء أكثر من 90 ألف يعني االنطالقة املصلحة 
املساعدة الطبية االستعجالية بجهة الشرق SAMU بليليكوبتير ديالو 

اللي يعني أكثر من 37؛ إنجاز 26460 فحص باألشعة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخعمرخلحجيرة:

السيد الوزير أنا كنهضر، ما�ضي على البناية، أما البناية احنا في 
ناحية  من  السادس  محمد  ديال  باملركز  كنفتخر  الشرقية  املنطقة 
البناية والتكنولوجيات اللي استعملت في البناء، احنا كنهضروا على 
قسم الوالدة اللي ما زال ما بدا، قسم جراحة القلب على حرب البالغات 
بين العاملين واللي كيأثر سلبا على السير ديال املستشفى الجامعي، 
على استكمال التجهيزات في املستشفى الجامعي، على استكمال ديال 
 25% واحد  كاين  زال  ما  املستشفى  في  الناس  ديال   recrutement

دالخصاص.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر، سؤال موالي متعلق بااللتزام بتحسين الخدمات الصحية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةرحم 8خفضول:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير ال صحة وال خدمات صحية دون 
توفر موارد بشرية كفأة وقادرة أمام معضلة النقص الحاد نسائلكم 

السيد الوزير وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

...تحسين الخدمات مللي سولتي على املوارد البشرية ما فيها باس، 
هي مهمة جدا، ألن التحسين تيبداو عندك الحق السيد النائب املحترم 

أوال وقبل كل �ضيء بتوفير يعني موارد بشرية، قلت قبيال:

أوال- بدينا بالرفع من أعداد ديال املناصب املالية أكثر من 3000 
االستشفائية  املراكز  حسبنا  إيال   3900 األحيان  بعض  إن  وقلت 

الجامعية؛

ثانيا- التكوين فيما يخص املمرضين في les EFSتزاد التكوين األعداد 
أكثر من %77؛

القابالت  ثالثا- مشينا في اتجاه املباريات الجهوية، ألن بحال دبا 
تنديرو املباريات ديال القابالت، ديال األمراض العقلية، تنديرو مباراة 
ديال، ما�ضي بحال قبل اللي كان كل �ضي مخلط، مشينا في اتجاه أنه 
.systéme اإلجازة املاستر والدكتوراه اللي كانو تيناديو به  LMD يعني
املمرضات واملمرضين هاذ ال�ضي كل �ضي تدريجيا تيتحسن األمور، كاين 
مشاكل خاصة في العالم القروي اللي كنا جبنا أمامكم مشروع ديال 
الخدمة الصحية الوطنية اللي ما زال أتشبث به في صيغة مقبلة إن 

شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الفريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
االشتراكي، تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةرحم 8خفضول:

شكرا السيد الوزير، اللي جميل فيكم هو االعتراف، سأحيلكم على 
نموذج اللي كاين في بني مالل على املستشفى الجهوي اللي كاين في بني 

مالل، السيد الوزير املستشفى الجهوي اللي كاين في بني مالل هو مأساة 
بكل املقاييس، أيوا خاصكم تزوروه السيد الوزير باش تشوفو املعضلة 
اللي كاينة كبيرة في بني مالل، راه ولى املريض واملعتقل بحال بحال، 
تيتقاسمو ذاك الوازع ديال االنتظار، السيد الوزير باش تنقصو باش 
ذاك النقص الحاد تحيدوه راكم تعاقدتو مع املمرضين املتدربين بواحد 
الثمن اللي هو رمزي 2050 درهم وهذا تيبان لي يمكن تتقلبوا على الرخا 
ما تتقلبوش على التطبيب، السيد الوزير املواعيد، بالنسبة للمواعيد 
كاين مواعيد دبا أو رجعوا لsite كاينة مواعيد حتى ل 2017، بالنسبة 

ألمراض العيون والشرايين واألنف والحنجرة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، شكرا لكم، هل ن تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي عن البنية التحتية الصحية في املناطق النائية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التقدم الديمقراطي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخعمرخلةزعيم:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

تعلمون السيد الوزير حجم انتظارات املوطنين املتعلقة بالخدمات 
الريصاني خيرا بإحداث مستشفى  الصحية، استبشر سكان منطقة 
بدء  التي تفصل عن  الزمنية  املدة  انتظاره فما هي  محلي، لكن ظل 

األشغال به؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم. الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

ال املستشفى الريصاني كنت تناقشت معاك هاد املوضوع السيد 
النائب املحترم مع النواب ديال الفرق البرملانية األخرى، اللي كنا اتفقنا 
من بعد ما كان مبرمج ديال أرفود اللي بدا حوالي %20 ديال األشغال 
فبرمجنا هاد املستشفى ديال 45، إلى حدود اليوم بين نهار اخدينا الوعاء 
العقاري ونهار دارو الهندسة املعمارية 6 شهور، فحنا غاديين في الطريق 
يعني إن شاء هللا نزربو غادي نحاولوا مع أمكن انه نخرجوه للوجود ،كل 
األمر هو األرض كاينة الخدمة بدات يعني الهندسة بدات ما، إن شاء هللا 

أنه املطلوب منا أنه نزربو ال حنا وال انتما إن شاء هللا باش.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  النائب،  السيد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.
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لةم ئبخلةسيدخعمرخلةزعيم:

تبذلونها  التي  مجهوداتكم  على  املحترم  الوزير  السيد  نشكركم 
والوقوف شخصيا على العديد من التدابير لتحسين وتجويد الخدمات 
الصحية وندرك جرأتكم وشجاعتكم في فتح النقاش العمومي حول 
مجموعة من املواضيع التي طالها الصمت، وبهاد املناسبة نحييكم السيد 
الوزير على اهتمامكم ببناء مستشفى أرفود الذي ال تزال األشغال جارية 
به، ونلتمس منكم السيد الوزير كذلك مضاعفة جهودكم لإلسراع 
بإخراج مستشفى الريصاني إلى حيز الوجود، ألنهما سيخففان الضغط 

الرشيدية  إقليم  يتوافد عليه مر�ضى  الذي  اإلقليمي  املستشفى  على 

وإقليم تينغير ،كما سيحدان من معاناة الجماعات املجاورة كجماعة 

طاوس وسيدي علي اللي تتبعد على املستشفى اإلقليمي ب250 كلم 

وكذلك السفاالت وبني امحمد والريصاني وبلدية موالي علي الشريف، 

لكن في املقابل السيد الوزير ال نخفيكم بأن الوضع الصحي بمدينة 

الريصاني لم يعد مقبوال ويعاني أساسا من قلة األطر الطبية والشبه 

الطبية، حيث أصبحت هذه املدينة تتوفر على طبيبين بعدما كانت بها 

4 أطباء ناهيك عن توقيف بعض الخدمات بشكل متكرر من قبيل 

خدمات الوالدة وتوجيه بعض الحوامل إلى مستشفى الرشيدية وكذلك 

خدمات إجراءات التحليالت الطبية رغم التوفر على التجهيزات الالزمة 

لذلك، وتوجيه املعنيين باألمر إلى أرفود، عالوة عن تزايد أعداد املر�ضى 

الوافدين على املستشفى في الوقت الذي ال يستفيد منهم إال القليل 

بسبب قلة األطر الطبية التي ال تستطيع االستجابة لجميع الطلبات، 

تلكم السيد الوزير بعض املشاكل التي قد تتفاقم بشكل أكبر خاصة أن 

جاهزية مستشفى الريصاني ال تزال تتطلب املزيد من الوقت وهو األمر 

الذي أصبح.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم من بعد.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخبودرل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

الخامس  محمد  باملستشفى  األشغال  ستتم  متى  الوزير،  السيد 

بالحسيمة، منين تيعنتو وزير لقيت األشغال فيه ودابا يمكن عالين 

تساليو املهمة وما زال األشغال مستمرة وكاين مشاكل هللا يخليكم باش 

تحلوا املشكل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا فريق العدالة والتنمية، تعقيب إضافي.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخليتونل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، بالفعل فاملناطق النائية كتعرف أزمة صحية 
صعبة، وعلى سبيل املثال األقاليم اللي عندها الطابع القروي كإقليم 
شفشاون مثال، فجل املراكز الصحية بالجماعات القروية ما فيهاش 
جماعة  أمتار  جماعة  سميح  بني  جماعة  رزين  بني  كجماعة  األطباء 
منكم  كنطلب  ولهذا  الجماعات  من  وغيرها  اوزكان  تامورود جماعة 
السيد الوزير توفير األطباء في هاد الجماعات، ألننا في هاد املناطق جد 

بعيدين عن املعدل الوطني وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي فريق التجمع الوطني 
لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخجني:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

ما أدراك ما املوظفين جيت عندنا لتمنار السيد الوزير وقلت بأن 
غادي تزودنا البلدية تزود املستشفى ديال تمنار بال بالبيالنس وبالدكتور 
عندنا دكتور واحد السيد الوزير عندنا دكتور واحد واملنطقة فيها 27 
جماعة، 27 جماعة السيد الوزير اللي كلها تتهود في منطقة حاحا وكاينة 
30 جماعة في الشياظمة، السيد الوزير عطيتو الوعود من دابا 10 أيام 
قلتي لنا من دابا 10 أيام غادي نسيفطوا لكم المبيلونس وغادي نزود 
املستشفى بأطباء، طبيبة وحدة اللي كاينة السيد الوزير، طبيبة وحدة 
اللي كاينة وعندنا 27 جماعة، فاين هو الوعد ديالك السيد الوزير؟ 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا اإلجابة 
على التعقيبات.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

وكنتي  لتمنار  أنا  املحترم جيت  النائب  السيد  األخيرة،  اإلجابة  في 
حاضر وتناقشنا في هاد ال�ضي، الوعد اللي عطيت وفيت به، قلت غادي 
تجي سيارة اإلسعاف ما عارف واش وصالت واليني، ال وغير ما وصالت 
راك تتعرف فالوراق وال صحيح ألن سيارة اإلسعاف هو فاين بغاها 
 la. direction. régionale تم�ضي  خصها  لتمة  ديريكت  ماغاتمشيش 
تم�ضي la.délégation للمندوب واملندوب affecteha باش يبقى واحد 
النظام يعني معقول، كلمة كلمة، ما فيهاش هاد ال�ضي قلته وأنا وفيت 
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به واليني ما تبقاش تزيد لي عاود ثاني فوق، في ما يخص الحسيمة أنت 
السيد النائب املحترم كنت جيت لتمة وحضرتي معايا وتناقشنا في هاد 
املوضوع، وقلنا أحسن وسيلة ديال املستشفى جا حدا الجبل وقلنا 
خاص مستشفى جديد عطيتونا عقار هللا يجايزكم بالخير في الدخلة 
دالحسيمة حدا الطريق اللي تتم�ضي ل في الطريق في الدخلة قبل ما 

تمشيو للحسيمة على اليسار، فمن تمة غانبداو بناء مستشفى جديد.

بالعكس،  النائب،  السيد  نسيتكش  ما  شفشاون،  يخص  فيما 
شفشاون كاين املشكل داملوارد البشرية للي خص أنا عارف ما�ضي على 
الصعيد الوطني أعدكم عما قريب ألن املوارد البشرية ديال 2015 باقي 
ما توزعوش، ألن CONCOURSكانت واليني املوارد البشرية ما يمكن 
ليش نواعدك فاين غادي يمشيوا، غايمشيوا للمندوبية وقلنا جهوية 
تدبير املوارد البشرية، فاملندوبية معكم مع السيدات والسادة النواب 

املستشارين غادي تشوفوا، أحسن وسيلة باش، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

مركز  إحداث  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  السيدات  املحمدية،  بعمالة  جامعي  استشفائي 
املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين 

مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخلملهد5خمزولر5:

بكرلخلةسيدخلةرئيسخلملحترم،

السيد الوزير نسائلكم عن موضوع إحداث مركز استشفائي محترم 
يلبي الحاجيات بعمالة املحمدية ؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

فكذلك كنشكر السيد النائب املحترم اللي كان في اتصال دائم معايا 
وجيتي وتناقشنا في هاد املوضوع ديال املسشتفى داملحمدية، املستشفى 
داملحمدية قديم 1953 عيينا ما نلبقوا فيه وما فيهش، كنا تناقشنا 
جميع أنه خاص بناء مستشفى جديد ديال اللي عطيتونا هللا يجازيكم 
17 هكتار اللي غايكون فيه 250 سرير اللي غايتبنى ب 39 مليون درهم 
ياهلل البارح وال والبارح كان عندي نقاش مع السيد العامل املحترم اللي 
واعدني أن على أكثر تقدير في غضون شهر غايكون الوعاء كله ساال، وأنا 
أعدكم بأن الفلوس باش غادي نبداوا الدراسة راه عند السيدة املندوبة 
تتسنى غير الوعاء باش نبداوا إن شاء هللا، ألن الناس ديال املحمدية 
تيتسناوا، واليني دزنا هاد املستشفى بدينا وأنت راه بمساعدتكم بأنه 

كاين  كاين البوراطوار  أيام،  ثالثة  أو  يومين  تنظن  بدا هذه  السكانير 
مستجد تدريجيا ما غاديش نتسناوا الناس داملحمدية حتى نبنيوا دابا 
عام وال عامين وال ثالث سنين وإنما البني إييه واليني خصنا نتكلفوا 
بهداك ال�ضي اللي كاين دابا الترميم والتجهيز دياله والتشغيل دياله، 

شكرا السيد النائب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين،

لةم ئبخلةسيدخأحمدخلملهد5خمزولر5:

بكرلخلةسيدخلةوزير،

 في الحقيقة، جوابكم ما خال لي ما ندير في التعقيب، ولكن احنا 
تتعرف البنيات االستشفائية في املحمدية اللي عندها أكثر من نصف 
قرن، وبالتالي انتظار بناء املستشفى كيف ما قلتي غايطول واحد ثالث 
سنين على األكثر وأنت تتعرف بأنه املحمدية اليوم فيها 500 ألف نسمة 
وفي أفق 2030 اإلحصائيين كيهدروا على املحمدية الكبرى ديال مليون 
نسمة. إذن الحاجة إلى املستشفى الكبير أو الجامعي هي حاجة ملحة، 
ولكن كذلك كاين بعض املراكز القروية في عمالة املحمدية مثال كاين 
مركز مستوصف فعين حرودة اللي هي بحاجة ليه في إطار واحد املشروع 
ديال ديار املنصور مسدود. كاين بعض املراكز الصغرى مدى بنا ولو أنه 
نمشيو باملوازاة، في انتظار بناء املستشفى الكبير، أنه نأهلو على قدر 
اإلمكان واحد العدد من اإلمكانيات. هاد البنيات وحتى مستشفى موالي 
عبد هللا مع األسف اللي كيوقعو فيه حوادث مؤسفة، ولكن حنا ما 
عندنا هروب عليه، ولكن العالم القروي كذلك هو في حاجة إلى تأهيل 
بعض البنيات الصغرى بطبيعة الحال. أنا كنطلب منك تعطي عناية 

خاصة هللا يجازيك بخير لهاد املوضوع..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم. تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب 
املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

لةم ئبخلةسيدخحسنخبوهريز:

الجهوي  باملستشفى  ندكروكم  باش  الوزير، هدي فرصة  السيد 
داالنكولوجيا اللي في طنجة. ف 2010 بدات األشغال هدي مدة باش 
كان خصو يفتح األبواب ديالو وما زال ما فتح األبواب ديالو وكنذكروكم 

به، ألنه الحاجة جد ملحة السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير مشكورين.



عدد.20–18.شعبان.1437  )25.ماي.2016( الجريدة الرسمية للبرملان5مش   

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

شكرا. فيما يخص مستشفى األنكولوجيا سالى، كل �ضي موجود 
وبكل  مسؤولية  بكل  تواضع  بكل  املستشفى  هاد  كتعرفوا  كنتسناو 
كنتسناو  ولهذا  سلمى  لال  مؤسسة  بنيناه.  اللي  حنا  ما�ضي  صراحة 
التدشين ديالو باش إن شاء هللا الساكنة أنه غتستافد، أنت عارف هاد 

ال�ضي السيد النائب املحترم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بمشرع  مستشفى  إنشاء  عن  موالي  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
بلقصيري والخصاص الحاصل في الخدمات الطبية باملنطقة للسيدات 
الوسط.  لتحالف  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

تفضلوا أحد النواب مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةعسل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،

شكرا السيد الوزير، ما مصير بناء املستشفى املحلي بلقصيري وما 
هي أسباب عدم شراء حصص تصفية الدم بإقليم سيدي قاسم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا . تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

حصص تصفية حصص الدم كتعرف ما نقدرش نجاوبك دابا، 

كتعرف أوال ما كانش ما جاش عندي هاد السؤال ولكن غير باش نعطيك 

جواب يكون صحيح ألن كاينين des.critères كاين وزارة الصحة كتصفي 

الكلي في املستشفيات العمومية على حساب اإلمكانيات، وعندنا حوالي 

360 مليون درهم سنويا إلى حدود اليوم اللي كنصفيو بها الكلي كنشريو 

الخدمات من القطاع الخاص. كل جهة جهة وكل مندوبية عندها واحد 

الحق على حساب أش كاين موجود في الجهة، وعلى حساب نوع املر�ضى 

فيما يخص  االنتظار.  فالئحة  كاينين  اللي  املر�ضى  من عدد  وشحال 

املستشفى اللي اشرتي ليه في مشرع بلقصيري، فجات في الرسالة ديالك 

بأن كان عندك جواب إيال غادي يكون هذا أنا ما متافقش معاك. هذا 

كان واحد املحسن ف 2010-2011 كان واعد الوزارة بغى يبني هاد 

النقص حاد  آنذاك،  العقاري  الوعاء  بغى يجهزو وعطى  املستشفى، 

في املوارد البشرية فكان توقف هاد املشروع. إلى حدود اليوم فحنا في 

اتصال مع هاد السيد املحسن، فحنا مستعدين ألن هاد الجهة كتحتاج 
مستشفى أنا متفق معاك السيد النائب. 100.000 نسمة فما فوق 

فحنا غنمشيو فهاد االتجاه.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزير.  السيد  شكرا 
مشكورين

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةعسل:

الوزارة  من  مراسالت  عندنا  وحنا   2009 من  الوزير  السيد  حنا 
كتقول بأن املستشفى خصو يتبنى وكاينة األرض:

أوال- نصحح ليك السيد الوزير، بأن االرض ما�ضي ديال الخواص، 
األرض ديال الدولة موجودة في املراسلة ديالك.

ثانيا- ما يمكنش حنا نساينو من 2009 حتى اآلن هاد كيما جيتو 
بها كتقولو %24 د االطباء في العالم القروي. أين املناصفة؟ واش هاد 
العالم القروي ما�ضي شعب؟ حنا السيد الوزير ف 2014 واملراسلة ها هي 
عندي كتقول لي بأن سيدي قاسم غتستفد من الشراء ديال الحصص. 
ما هي األسباب؟ أنا كنقول لك السيد الوزير بأن اإلدارة عندك مركزية، 
تمة كاينة املحسوبية والزبونية ألن اإلدراة عندك املركزية تمة كاينة 
املشكل ما�ضي من عندك، ألن هادوك الناس عندهم مشكل مع سيدي 
قاسم واش اإلقليم بوحودو ما هي األسباب؟ واش هادوك ما�ضي شعب؟ 

عندنا 100 واحد والزيادة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ صافي أ السيد 
النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي، سؤال 
آني عن تدهور الوضع الصحي بجهة سوس ماسة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخلاحسنخأمروش:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،

القروية  الصحية  املراكز  عن  الحديث  دون  الوزير،  السيد 
وضعية  ألكادير  الجهوي  املستشفى  يعرف  اإلقليمية  واملستشفيات 
صحية صعبة إن لم نقل كارثية نظرا لغياب اإلمكانيات املادية والبشرية 

الالزمة، فما هي اإلجراءات املتخذة إلصالح هذه اإلختالالت؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

ألن  مكنظنش  كارثية  وليني  صحيح،  مشاكل  اختالالت  النقص 
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مشيت ليها أنا أكثر من 7 مرات هاد املستشفى وأنت السيد النائب 
املحترم تتعرفوا يعني كاين اختالالت، فيه مشاكل فيه نقائص فيه اللي 
بغينا، غير العالجات األولية les.centres.de.santé إلى آخره، كاين 203 
تاألطباء و993 ممرض، فيما يخص املستشفيات ديال الجهة سوس 
ماسة درعة هيأنا 9 ديال املستشفيات فيها 270 طبيب اختصا�ضي وفيه 
70 طبيب عام و1015 إطار شبه طبي، كاين مجهود، غير كافي، متافقين 
وليني ما يمكنش نقولو كارثي يعني تنظن كاين نقائص كاين اختالالت 

اللي تنحاولوا تدريجيا نتداركوها شكرا السيد النائب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخلاحسنخأمروش:

شكرا السيد الوزير اللي كنطالبوكم السيد الوزير هو تقوموا بزيارة 
من  أكثر  باملجهود  كتقوم  اللي  الطبية  األطقم  ملراقبة  ليس  مفاجئة 
مضاعف، ولكن باش تشوفوا سكانير اللي ديما موقف، باش تشوفو 
الوضعية ديال املستعجالت الكارثي والظروف الصحية الغير الصحية 
اللي كيعملو فيها األطقم الطبية وكذلك التعقيم السيد الوزير كاين 
واحد أوطوغراف وهاد املستشفى واحد وهاد املستشفى كيغطي الثلثين 
ديال املغرب كذلك السيد الوزير املواعيد راه كتوصل حتى لسنة أو ما 

يزيد، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلملير5:

إقليم بوملان بعدما عيينا بواحد العدد عشرات األسئلة ولقاء معاكم 
على مستوى الوزارة، هاد اإلقليم كيعرف مجموعة ديال االختالالت 
إن على مستوى التسيير إن على مستوى الخصاص إن على مستوى 

التجهيزات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائبة املحترمة  أ السيدة  النائب املحترم، تفضلوا  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخب هو:

ت نميرتخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

السيد الوزير املحترم، إسن نزرا أفاد يلي يان تعزيز يعني املستشفيات 

العالم القروي غاماس ندوا اللي يكان ضد السم على حساب الحشرات 
ندرغ  املشكل  ندرغ  السيور  نصيف  فماس  مقبلين  وهنا  املسمومة 

نتافراوات ضحية .

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة واقيال فهمت شكرا بالعربية، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخعمرخلةزعيم:

السيد الوزير املدة التي تفصلنا عن العمل بمستشفى ديال الريصاني 
أ السيد الوزير هي طويلة مع تزايد املشاكل وظهور بعض االحتجاجات، 
لذا نطلب منكم السيد الوزير التعجيل بالرفع من عدد األطر الطبية 
وتجويد خدمات ما هو موجود على وجه االستعجال ألنه السيد الوزير 
كان الجواب على التعقيبات اإلضافية وال الجواب على صاحب السؤال 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  آخر  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترم  النائب  للسيد  شكرا 
النائب املحترم أرجوك السادة النواب، تفضلوا السيد الوزير للتعقيب 

على التعقيبات.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

فيما يخص سوس ماسة-درعة، أؤكد راه كاين مشاكل وحنا متافقين 
على هاد ال�ضيء غير قلت سوس ماسة درعة كاين واحد خطوة كبيرة 
جدا هي املركز الصحي االستشفائي الجامعي الجديد اللي غيتبنى إن شاء 
هللا، فيما يخص األمصال يعني الدواء تالسم، غنجاوبك بالعربية إلى 
سمحتي باش نعمموا.. هدي راه عييت نشرحها راه فيما يخص العقرب 
ما خصوش األمصال ما خصوش السيروم دابا هاد الناس باقيين حنا 
كنديرو حنايا من البرملان كنشرح ليكم وكيمشيو الجرائد السيد م�ضى 
مات ما لقاش، ما خصوش علميا طبيا ما خصوش صافي خصنا هاد 
ال�ضي ننساوه ألن كاين الدوا ديالهم باش ندير ومحاضرة فهاد ال�ضي. 
فيما يخص بوملان والريصاني فقلت كاين خصاص في املوارد البشرية 
البيوطبية، فحنا غادين تدريجيا وخاصة مستعجالت  التجهيزات  في 
القرب وخاصة املراكز الصحية واملوارد البشرية اللي أؤكد مرة أخرى 
ديال 2015 باقين عما قريب شهر، شهر ونص maximum إن شاء هللا 

غيتوزعوا ونتمناو يكون خير إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير. نمر إلى سؤال املوالي وهو سؤال آني عن وضعية 
الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العقلية  الصحة 

الحركي. تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.
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لةم ئبخلةسيدخلملصطفىخلمل متر:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

كما في علمكم السيد الوزير، وفي علم جميع املغاربة وقع حادث 
خطير في دوار قدامرة جماعة زاوية سايس إقليم الجديدة، بحيث ارتكب 
واحد املواطن جريمة بشعة في حق 10 الناس من عائلتو وقتلهم كاملين 
وملي تعمل البحث بان بلي مريض مرض نف�ضي وباملناسبة كنترحمو على 
هاد الناس اللي ماتوا وكانوا ضحية ديال هاد السيد وهاد الجريمة خالتنا 
نسولوا الحكومة بخصوص هاد الناس اللي موجودين في كل دوار وفي كل 
درب وكثروا بزاف خاصة ملي تغلق بويا عمر. لذلك كنطالبو الحكومة 
تح�ضي هاد الناس وتجمعهم بالتنسيق مع السلطة العمومية وتبني 
سبيطار ديال األمراض العقلية باش ما تعاودش فحال هاد الجريمة اللي 

ضرت املغاربة كاملين ونتمنى هللا يحد الباس ويشفي الجميع.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم. تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

ال غير بصدق ما خصناش هاد القضية هدي بقات فينا كلنا كمغاربة 
يمكنش  فما  القضاء  ديال  موضوع  هدي  الشهداء.  على  وكنترحمو 
إلى حدود اليوم، أنا متتبع االمور شخصيا كل يوم. إلى حدود اليوم 
أقول لك بكل صدق ما زال ما عرفناش العالقة اللي كاينة بين املرض 
العقلي والجريمة، فما خصناش نتسناو راه يعني البارح عاود ثاني كانت 
expertise ديال psychiatrie ديال الدار البيضاء، ناخدوا شوية الوقت 
نثريتوا نتسناو أش غيقولوا األطباء اللي مسؤولين، نتسناو أش غيقول 
مادوينا  نربطوا...فوقاش  خصناش  ما  ثالثا  ناخدو.  وآنذاك  القضاء 
على االمراض العقلية كنرجعوا لبويا عمر، يعني فحال إلى كنشرحوا 
للمغاربة راه بويا عمر هو السبب. هاد�ضي راه كان، راهب ويا عمر خرجنا 
منو 812 خرجنا منهم يا هللا 225 إلى حدود اليوم أكثر من 560 وال 562 
باقين ناعسين عندنا وباقين مكلفين بيهم وباقين في الكلمة اللي عطيناها. 
غير الناس...كاين اختالالت صحيح، وليني ما خصناش نخرجو من هنا 
للمواطن وإال ما نبقاو نقيسوا حتى �ضي حاجة، نخليوهم بالسالسل، 
نخليوهم يموتوا، ال يعني بطريقة ..كنديرو شغالنا فيما يخص البنيات 
التحتية إلى آخره وكناخدوا قرارات فيما يخص املخطط الوطني للتكفل 

بالصحة العقلية. شكرا السيد النائب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير.

لةم ئبخلةسيدخلملصطفىخلمل متر:

السيد الوزير، راه انت جيتي عندنا الجتماع لفريق الحركة الشعبية 
وقلت لك ها�ضي وقلت لك أودي راه غادي يكثر وراه مدينة تدفع مدينة 
وفيالج يدفع لفيالج وهاد ال�ضي راه ساير يكثر والناس والو كيجريو على 
والديهم من ديورهم. هللا يجازيكم بخير قديتو على هاد ال�ضي باش تبنيو 
لهم سبيطار وخليلهم بويا عمر محلول إلى ما قديتوش على هاد ال�ضي..

قديتو تديروا سبيطارات ديروا ما كاين حتى مشكل، وكذلك هاد الناس 
اللي دار راه باقين مراضين دروكة معقدين، ما تكدوش السيد الوزير 
تصيفطوا ليهم األطباء الرجال النفسيين يشوفوا مع هاذ الناس راه دوار 
كامل والوليدات أو كاملة معقدة، هللا يجازيكم صيفطو واحد القافلة 

اللي تم�ضي وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخكريمخلةزي د5:

السيد  الصوت  الرئيس،  السيد  الصوت  الوزير،  السيد  شكرا 
الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

راه عندك الصوت.

لةم ئبخلةسيدخكريمخلةزي د5:

شكرا السيد الوزير، غير بغينا نذكروك السيد الوزير باملستشفى 
ديال بن سليمان راه البلوك حابس هذه مدة، معندناش الطبيب بناج، 
آ  اليوم  اللي مشكور  ، درت مجهود   les. gynécosخاصنا جوج ديال
السيد الوزير راه احنا تنتسناوك فيك، بقات لينا يعني الشهور القليلة 

باش...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

في ما يخص السيد النائب املحترم، هاذ ال�ضي راه ما�ضي نعسنا وفقنا 
وبدينا في هاذ الصحة العقلية والنفسية راه وجدنا ليها عام ونصف، 
كان خالها ناقصين كنا غالطين في املسائل صحيح، في ما يخص األسرة 
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كانت في املغرب 2012: 2053 سرير ديال األمراض العقلية والنفسية 
واحنا كنا قلنا آواخر 2016 غنوصلو ل3400، اليوم إلى حدود مارس 
أواخر مارس 2016 وصلنا ل 2773 أسميتو، يعني كاين مجهود وهاذ 
ال�ضي ألن تنصحو األمور وإال راه هاذ ال�ضي اللي تتقول صحيح فينا هو 
واليني غادي نمشيو ما نديرو حتى �ضي حاجة حتى يكون عندنا كول�ضي 
موجود، ما عمرو يكون �ضي حاجة موجودة، بالعكس واليني ما�ضي نديرو 

عاوتني نمشيو غير هكاك...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

آني عن  املوالي وهو سؤال  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
واقع وآفاق املنظومة الصحية ببعض املدن وأقاليم اململكة السيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل 

السيد النائب املحترم مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةصمدخأكدلش:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةوزير،

بكرلخلةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

السيد الوزير، نحن بدورنا ننوه باملجهودات اللي قامت بها الوزارة، 
وكنوهو بالحكامة الجيدة اللي عندكم، السيد الوزير تعلمون على أن 
املوارد البشرية تعتبر شق ال يستهان به في املنظومة الصحية وبالتالي 
السيد الوزير أنتم أعلنتم بتاريخ 19 دجنبر سنة 2015 بمدينة مراكش 
حيث قلتم أن 2016 سوف تكون سنة ديال النهوض باملوارد البشرية 
ومع تحسين ظروف التشغيل ديالهم ثم تحسين الوضعية املادية، وفي 
هذا السياق بغيناكم السيد الوزير تاخذو إقليم شيشاوة كنموذج في 

هذا اإلعالن وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

ال أعلنا هاذ ال�ضي صحيح، هاذ اإلعالن أنه هاذ السنة غتكون سنة 
املوارد البشرية اللي بدينا فيها، في ما يخص التكوين، وليني منين تنقول 
تحسين ظروف  ثانيا  ديالهم،  التكوين  أوال  البشرية  املوارد  تيهم  اللي 
العمل ديالهم ولهذا راكم صوتوا على هاذ ال�ضي في امليزنية زائد مليار 
درهم لهاذ املناطق، باش الناس يلقاو باش غيخدمو، باش أي منطقة 
يكون فيها scanner يكون IRM، قاعات العملية تخذم، ثالثا تحسين 
الظروف  ألن  القدر  بهذا  أكتفي  ولهذا  كلهم  ديالهم  املادية  الظروف 
املادية أنا ما تنبغيش نصرح ب�ضي حوايج اللي باقي ما وصلتش لنتيجة، 

خدام أو ساكت نهار غتكون نتيجة غنعلن عليها، شكرا

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم، تعقيب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةصمدخلكدلش:

شكرا السيد الوزير على الجواب القيم، ونظرا لضيق الوقت السيد 
الوزير بغيت نحيلكم مباشرة على بعض األوضاع اآلنية باإلقليم ديال 
شيشاوة، أوخذيا بالتشاور مع املندوبية ديال الصحة، على بعض النقط 
في ما يخص جامعة تاولوكلت السيد الوزير بالفعل وصلونا التجهيزات 
اللي خاسر  الراديو،  وتتفضلوا مشكورين، لكن عندنا املشكل ديال 
لهذه 20 سنة او هو خاسر جاو التقنيين باش يصلحوه مع األسف لم 
يتم اإلصالح ديالو إذن خاصنا راديو، ثانيا السيد الوزير احنا كنشكرك 
طبعا ذاك البرنامج ديال EMP le املتعلق باملستعجالت ديال القرب 
هاذ ال�ضي مزيان ولكن خاصنا جوج ديال الفرمليات في نفس الجماعة، 
ثم عندنا السيد الوزير بالتشاور مع املندوبة عندنا جماعة كوزمت 
بوابوض الرحالة اللة عزيزة، حالة لال عزيزة آيت حدوس، آفاليسن، 
إيروهالن، عين تازيتونت، إيمنتانوت وتمليلت أو إشبرار، كلهم خاصهم 
طبيبة هاذو مراكز في كل مركز خاصو طبيبة أو هاذ ال�ضي السيد الوزير 
راه احنا انجزناه مع املندوبة باإلقليم أو ما جئنا إال لنثمن ونزكي الطلب 

اللي قامت به السيدة املندوبة وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخبنيعقوب:

السيد الوزير مشكورون على املجهود الذي تقومون به في موضوع 
الصحة العمومية، أنا عندي غير مناشدة وارتباطا بهاذ السؤال مناشدة 
ديال ساكنة الرباط والجوار ديالها في ما يتعلق باملستشفى الجهوي، 
صحيح أنه تيتبنى مستشفى أو ما غيشوف النور حتى لواحد سنتين، 
ولكن القرابة ديال 300 إطار وشبه الطبي راهم مهددون بالعطالة وهذا 
على خالف على اعتبار أن البناية التي تأوي املستشفى الجهوي أصبحت 
يعني عديمة الجدوى وضيقة جدا وال تستوعب األنشطة النشاط الطبي 
الساكنة  باسم  ونناشدكم  نناشدكم  الوزير  السيد  وبالتالي  باملطلق، 
ديال الرباط، اوديال الجوار ديال الرباط املسارعة بتمكين املستشفى 
الجهوي الرباط من امللحقات الكائنة بنفس املستشفى وخصوصا أنها 

تأوي مر�ضى السل وما أدراك ما مر�ضى السل وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر، السيد النائب 
املحترم عن الفريق الحركي، تفضلوا مشكورين.
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لةم ئبخلةسيدخموةودخأجف:

السيد الوزير، مجهودات جبارة قامت بها الحكومة بطبيعة الحال 
هناك  اليوم  ولكن  الجنوبية  باألقاليم  الصحية  الخدمات  لتحسين 
بهاذ  االختصاصيين  األطباء  ديال  الغياب  يعني  الوزير  السيد  واقع 
األقاليم كيجعلنا في املشكل كبير، بوجدور إقليم تحدي السكانير ما 
كاين السيد الوزير، املشاكل كبيرة في طانطان في السمارة في الداخلة 
العيون خصوصا الغياب ديال األطباء االختصاصيين، نتمناو السيد 
الوزير بأن تكون هناك قرارات شجاعة باش يكونوا هاذ األطباء هاذي، 
األطباء ديال االختصاصيين تحسين وضعية مجموعة من املستشفيات 

وخاصة في الجماعات القروية في هاذ األقاليم هاذو وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

االستقاللي  الفريق  إضافي،  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخمقمع:

الوزير مدينة مكناس تستنجد بكم من أجل الوضع الصحي بها، 
السيد الوزير سبق لينا تقدما أمامكم بسؤال كتابي من أجل إنقاذ 
على  لقمان  دار  وبقيت  بمكناس،  املدني  اسماعيل  موالي  مستشفى 
حالها، السيد الوزير الوضع الكارثي اللي وصل له هاذ املستشفى هو 
أنه في الجناح املخصص ملرض العيون لطب العيون املر�ضى يأوون 
إلى املستشفى بعد الحصول على مواعيد لفترة طويلة ومن أجل إزالة 
في  التقطيرة  ليهم  أو كيديرو  ديالهم كيستقبلوهم  العين  الجاللة من 
الليل أو الصباح تيخرجهم على أساس ما كاينش البنج، على أساس 
ما كينش الضوء، السيد وزير الصحة املحترم، هاذ الوضع هذا هو 
كارثي جدا مدينة مكناس تستنجد من أجل إنقاذها، واش كاين املغرب 
النافع واملغرب غير النافع، مدينة مكناس في وضع مزري فيها بخصوص 

الصحة وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير ، تعقيب على التعقيبات.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

املحترم  النائب  السيد  قال  اللي  شيشاوة،  يخص  فيما  بعجالة 
فاملشكل املوارد البشرية أعدك أن 2015 ألن حطيت لي السؤال قريتو 
.la ديال 2016-2015،  promotion قبل غادي يتزادو 10 أطباء، بين
17ممرضة وممرض، 5 زائد 4 هي 9 القابالت و2 ديال أطباء الترويض، 
فغادي نحاولو، أما فيما يخص الراديو أنا أعدك السيد النائب املحترم 
أنه غنحل هاذ املشكل إيال كان بكل صراحة وبكل مسؤولية ما كنتش 

أنا عارف هاذ ال�ضي إيال كان الراديو خاسر واقف ما خدامش، ربما ما 
عارفش عالش أنا ما فخباريش، فأنا أعدك أنه غادي نصححو األمور 
فيما يخص  أقرب وقت،  في  أنه غادي نشري واحد جديد وغندبرو 
املستشفى الجهوي ديال موالي يوسف فهذا قرار اللي خذيناه جميعا، 
مستشفى موالي يوسف غيبقى مستشفى جهوي ديال الرباط وعما 
قريب أواخر هاذ السنة أكد كذلك غيتحل ديال تمارة وغيتحل ديال سال 
وغيبدا البناء ديال أكبر مستشفى جامعي في املغرب هو ديال الرباط، 
فاحنا ما حيدنا حتى �ضي حاجة هاذ ال�ضي غيبقى وهاذ ال�ضي اللي غيبقى 
في موالي يوسف واللي غيتحيد منو غيتقام بقرار ديال جميع املهنيين 
وجميع املسؤولين والجهات املسؤولة، وهاذي اجتماعات واجتماعات 
بالناس ديال الجهة وبالسيد والي جهة الرباط، فيما يخص املناطق 
الجنوبية الغياب فبكل تواضع القرارات تتخاذ وربما تتسمعها وربما 
تتسمع العواقب ديالها، أي واحد كان عندنا ثبت باللي هاذ ال�ضي تناخذو 
قرارات، ولكن أكثر ملي شد ليا نقطع ليك ما تيحلش املشكل، خص وليني 
ما�ضي خص اتفاق شراكة حتى أنتما معنا نشجعو هاذ األطباء نشجعو 
هاذ املمرضين حتى هما راه عندهم يعني مشاكل تيعيشوها مع عائلتهم 
إلى آخره، أخيرا فيما يخص مستشفى مكناس فأعدك السيدة النائبة 
املحترمة غير نخرج غانعيط للمدير الجهوي وغاندير واحد االجتماع 
نشوف شنو هما املشاكل ونشوف كيفاش نحلوها خاصة فيما يخص 

أمراض العيون، شكرا لك السيدة النائبة املحترمة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي وهو سؤال آني حول مكانة شعبة 
القبالة في السياسة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق االتحاد الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخزردللي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، في الفريق الدستوري نسائلكم عن الحيف 
وضعف إدماج املمرضات القابالت في الوظيفة العمومية رغم الدور 

املهم اللي تلعبنه والخصاص في القطاع؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

مكانة القابالت في السياسة العمومية هي جوهرية، هي محورية، هي 
رئيسية، هما 4000 على الصعيد الوطني، 3400 في القطاع العام حوالي 
600 في القطاع الخاص، اللي التكوين ديالهم املناصب املالية مثال في 
2014 حلينا املناصب 380 قابلة، 2015، 241 قابلة، وكانت مباريات 
جهوية كيف قلت قبيلة خاصة فقط لهاذ الفئة هاذي، ألن ما ننساوش 
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مباراة  كل�ضي  كيدوزو  كانوا  أكثر من خمس سنين ست سنين  هاذي 
تيدخل فيها متعدد التخصصات القابالت التخذير إلى آخره، تينجحو 
3، 4 حتى األمراض العقلية والنفسية، أخيرا هاذ ال�ضي كل�ضي باش 
غيتحل؟ بواحد القانون هاذ الناس القابالت ما عندهومش قانون من 
1954 بدون قانون، فكاين القانون، القانون 44.13 اللي داز في الغرفة 
األولى باإلجماع داز في الغرفة الثانية ودبا رجع للغرفة األولى في القراءة 
الثانية ونتمنى على هللا أنه نهار غيدوز هاذ القانون هو اللي غيحل جميع 

املشاكل والتي يحيلها على جميع اإلشكاليات، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخزردللي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، متفقين على الدور املهم اللي تتلعبو املمرضة املولدة، 
هذا مهم وخاصة يعني بالخصوص الدور في التخفيض ديال الوفيات 
ديال األمهات الواضعات وال املواليد الجدد، ولألسف أهداف األلفية 
الثالثة ما حققنهاش، البرنامج الحكومي حتى هو جاب هاذ األهداف ما 
حققنهاش، االستراتيجية ديال القطاع ديال الصحة فيها هاذ األهداف 
حتى هي ما تحققتش، ملي بدينا هاذ الوالية وحنا نتكلمو على الخصاص 
ديال األطر الطبية والشبه طبية، ما زال في العالم القروي كل نهار 
يموتونا النسا ملي يولدو يموتونا االوالد كذلك الوليدات ملي يتزادو، وفي 
املؤسف أنه نعرفو أن حاليا عندنا أكثر من ألف واحدة عاطل عندك 
ألف عاطلة وأنت عندك خصك الخصاص، وأنت عندك أهداف أنك 
 2012 في  الوزير  والسيد  الواضعات،  األمهات  ديال  الوفيات  تنقص 
الفوج اللي تخرج كان كل �ضي توظف، احنا قلنا مزيان وزارة الصحة 
السياسة ديالها غادية، إيوا غادية في النهج الصحيح ولكن في -2015 
 500 وتبقى  مائة  700توظف  يتخرجو   600 يتخرجو  الحظنا   2014
عاطلة، وبالتالي يعني كاين واحد االزدواج هنايا ما فهمنهاش، احنا في 
الوقت السيد الوزير اللي نقولو للنسا سيرو ولدو ما تولدوش في الديور 
ديالكم، سيرو ولدو في املراكز الصحية ولدوا في دور الوالدة، في الوقيتة 
اللي نقولوا للممرضة وال املولدة تبعي املرأة من أثناء الحمل حتى الوالدة 
وتشدها عندها 48 ساعة وتعلمها الرضاعة أو كول �ضي نحسوه هاذو 
في الوقت نقربو، نقربو املراكز لدور الوالدة في املناطق الداخل النائية 
ونديرو هاذ األطر والحمد هلل هاذ الناس راهق راو 15 سنة، السيد الوزير 
كاين بعض املولدات اللي عندها اإلجازة زائد ثالث سنوات ديال التكوين 
وبالتالي راه والت باك زائد سبعة، احنا السيد الوزير عارفين نتفقو بأنه 
كاين واحد الفئة متاع الناس عندها التغطية الصحية وبإمكانها تم�ضي 
عارفة فين تم�ضي، ولكن كاين واحد الفئة ديال الناس اللي بغينا حتى 
هاذ النسا يولدو يعني في شروط الئقة وتحت رقابة صحية وشبه طبية 

الئقة وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
تفضلوا مشكورين، عفوا السيد الوزير هناك تعقيب إضافي في األخير، 

تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخميمو8خعمير5:

هو  أشنا   ،2016-2015 ديال  التعيينات  إطار  في  الوزير،  السيد 
النصيب ديال إقليم زاكورة اللي كيعرف خصاص مهول اللي بلغناكم 
السيد الوزير، العديد املراكز كانوا فيها أطباء، العديد الجماعات كانوا 
الوزير هذه أربع سنين أو  فيها أطباء وانتقلوا ما تعوضوش؟ السيد 

كنبلغكم ولكن باقي ما...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

كي قلت في ما يخص السيد النائب، فما كاينش �ضي ازدواجية في 
الخطاب، أنا ما متفقش معاك تماما في الهضرة ديالك أو في األرقام، 

نشرح ليك، هاذ الصباح كان عندنا اجتماع فيما يخص املوارد البشرية، 

في ما يخص الطباء، ال العام اللي داز وال هاذ العام حلينا 250 منصب 

مالي، العام اللي داز 113 أو إضطرينا نقلبوهم مناصب ديال املمرضين، 

هاذ العام هاد الصباح 116 منصب مالي ما كيناش قابلة بكل احتراماتي 

 les. cliniques تيقلبوا عليهم ب في شوماج كيف كتقول،  اللي  ليهم 

بالريق الناشف، الشوماج كيفاش تيتفهم عند املغاربة ونقولها بكل 

صراحة وبكل جرأة اللي ما خدامش في القطاع العام راه في الشوماج، 

وإال خاصو يخدم هنا وهنا، كاين الخدمة لكول �ضي وإال كيفاش احناي 
راه هاذ الصباح قلبت 116 منصب مالي ديال األطباء باش نقلبو، وهي 

كنتفلى العام اللي داز 113 منصب وهي تنتفلى، ال خاصنا نعرفوا اشنو 

هو الشوماج، الشوماج إيال ما خدامش هنا وهنا هو هذا شوماج اللي 

خدم في القطاع العام مرحبا واللي ما كاينش راه كاين القطاع الخاص، 
هاذ ال�ضي ما كاينش، احنا هاذ الناس اللي قلت باك بليس سبعة فوق 
القانون؟  هاذ  خرجنا  زربنا  عالش  املهم  ديالهم  الدور  ولهذا  راسنا 

تيستهلوا كل خير، محتاجينهم تيعوضوا الجبار جدا أو خدمنا معهم هاذ 

القانون والحمد هلل راه بين أيديكم ألن إن شاء هللا غادي نصوتو عليهم، 

في ما يخص زاكورة ما�ضي ما بغيتش نجاوبك بكل صراحة ما عنديش 

األرقام يعني باش نقول ليك األرقام نطلق �ضي أرقام ما�ضي هي هاذيك 

ما عرفتش منين تنقزوا منles.sages.femmes واليني هذا ال يعني أنا ما 

نجاوبكش، غادي نحاول نستجب للطلب ديالك، شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  تنشكركم  الوزير،  للسيد  شكرا 
الجلسة اللي قضيتو معانا نصف املدة املخصصة في الجلسة، قبل 
ما نمرو للقطاع املوالي اللي هو قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي، 
نبغي نخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أنه تم تأجيل الجلسة 
إلى جلسة  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  ملناقشة  غدا  املخصصة 

الحقة شكرا لكم.

التعليم  في جودة  التفاوت  إشكالية  املوالي حول  السؤال  إلى  نمر 
واملعاصرة.  الصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخبوغالم:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

القطاع  بين  الجودة  في  الكبير  الفرق  الوزير على  السيد  نسولكم 
العام والخاص وكذا في القطاع العام من منطقة إلى أخرى؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

جوابا على هاذ السؤال أعتقد بأنه ال يجب التعميم بحيث أنه لحد 
اآلن ليس هناك دراسة معمقة وتحترم قواعد البحث العلمي يمكن أن 
نعتمدها الستصدار مثل هذه األحكام، ثم أن هناك الكثير فعال من 
املدارس األممية التي تحقق جودة مشهود لها والدليل أن هناك ضغط 
سنوي على الطلب على التسجيل في هذه املدارس العمومية، مع ذلك 
االستراتيجية  الرؤية  هناك  شاملة  رؤية  لها  والحكومة  اآلن  الوزارة 
هناك  ثم   ،2030-2015 والتكوين  التربية  منظومة  التعليم  إلصالح 
اللجنة الدائمة لدى رئيس الحكومة املكونة من حوالي 30 قطاع وزاري، 
وهناك تدابير ذات األولوية وكل هذه البرامج تستحضر تطوير الجودة ال 

في القطاع العام وال في القطاع الخاص، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املحترم عن  النائب  السيد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخوهبي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، اسمحوا لي في الحقيقة وقت ما جينا عندكم للمكتب 
األبواب ديالكم مفتوحة ولكن هناك إشكال، أنه جميع االلتزامات اللي 
تتديرها وزارة التربية الوطنية ال تحترمها مطلقا، عندنا التجربة ديال 
الثانوية التأهيلية لتينزرت واللي الجماعات وضعت املبالغ املالية لبناء 
الشراكة،  اتفاقية  إطار  في  تأهيلية  ملؤسسة  وتحويلها  املؤسسة  تلك 
ولحد اآلن ترفض وزارة التربية الوطنية أن تنفذ اتفاقية الشراكة اللي 
املواطنين عطاو الفلوس وبناو هاذيك املؤسسة، حتى من حيث طلبنا 
موعد مع السيد وزير التربية الوطنية عطانا املوعد ديال 10 جواه ما 
عرفش شكون اللي غادي يبقى حي واش احنا وال هو من هنا ل 10 جواه 
باش يمكن نذكرو على واحد املؤسسة، إيال كنتو بغيتو تأهلو املجال 
التربوي واملجال التعليمي خصكم غير تحترموا االلتزامات اللي عندكم، 
خصكم غير تحترموا االتفاقيات ديال الشراكة اللي عندكم، خصكم 
غير تهتمو باملناطق القروية اللي التزمتو بها، كيف يعقل اآلن أن 4 ديال 
الجماعات أو 10 ديال الجماعات كلها متفقة باش يكون في حين أن أوالد 
برحيل كل قسم فيه 52 تلميذ !بحيث جينا نخففو عليكم رفضتو تنفذو 
االتفاقية ديال الشراكة، كيفاش تسمحو لنفوسكم بعدا االتفاقية 
أنكم ما تنفذوها ؟ كيفاش تسمحو لنفوسكم أنه أوالد برحيل فيه 52 
تلميذ وحيث ... األقسام ما نفذتوهاش ؟ كيفاش تسمحو لنفوسكم 
أنكم تطلبوا االتفاقيات وما تنفذوهاش؟ كيفاش تسمحوا لنفوسكم 
أنكم ترفعوا املستوى ديال التعليم... ترفضوها ؟ اسمحوا لي السيد 
الوزير، إيال كانت هاذي الدولة ما تتلتزمش باالتفاقيات ديالها شكون 
اللي غادي يلتزم بها ؟ إيال كانت وزارة التربية تتمثل الحكومة والدولة 
شكون اللي غادي يلتزم بها؟ ألن هاذ الجماعات ما عندها إمكانات إيال 

ما التزماتش شكون اللي غادي يلتزم بها؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املحترم عن  النائب  السيد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
فريق العدالة والتنمية.

لةم ئبخلةسيدخلدريسخلةثمر5:

السيد الوزير، التالميذ ديال القسم الداخلي بإقليم أسفي منذ 
شهر مارس ما كتقدمش ليهم التغذية، وكيصيفطوهم للبيوت دياولهم 
بالتناوب، وهاذي طبقات هشة السيد  وكيعطيوهم العدس واللوبيا 
الوزير وتكلمنا معكم في املوضوع باش تحلو املشكل وإلى اآلن لم يحل 

املشكل، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن الفريق الدستوري.
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لةم ئبخلةسيدخموةودخبرك يو:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، تنعرفو أن بالدنا باش يمكن لها تتقدم ال بد أننا 
نصلحو هاذ التعليم، تنالحظو أن بعض األقاليم النائية بحال مثال إقليم 
أزيالل باقي تيعرف ما يسمى بهذاك القسم ديال متعدد املستويات، قسم 
تيكون فيه 4، 5 ديال املستويات والدراسات عطات أن كاع هاذ التالميذ 
اللي قراو فهاذ الظروف زيرو، حتى واحد فيهم ما يوصل حتى للباكلوريا، 

زد على االكتضاض ديال 40، 50، تنطلبو منكم السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا شكرا السيد الرئيس املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيد الوزير تفضلوا للتعقيب على التعقيبات.

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا وإن أثيرت بعض النقط التي ال عالقة لها بالسؤال األصلي، 
اعتمادها  يتم  املدرسية هناك قواعد وهناك مبادئ  الخريطة  ولكن 
سنويا في تحديدها واآلن وسبق أن قلت بأن األكاديميات اآلن تم اعتماد 
تقسيم جهوي جديد، وهذه األكاديميات الجهوية لها القرار التام وهناك 
لجن تشرف على وضع الخريطة املدرسية السنوية، هناك عدة معايير 
تعتمد في هاد الصدد ومع ذلك نحن في الوزارة رهن اإلشارة لدراسة أي 
طلب أو أي خلل قد يعتقد أي نائب او أي مواطن بأنه حاصل في هذا 

القطاع مركزيا أو محليا وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

باألقاليم  التعليم  واقع  عن  املوالي  السؤال  الوزير  السيد  شكرا 
الحركي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  الجنوبية 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخسيد5خلبرلهيمخخيي:

لةسيدخلةوزير،

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

النموذج  انطالقة  هللا  نصره  امللك  جاللة  أعطى  الوزير  السيد 
وأعطى   2015 نوفمبر   6 يوم  الجنوبية  باألقاليم  الجديد  التنموي 
انطالقة مشاريع بقيمة 77 مليار درهم التي سترى النور قريبا إن شاء 
هللا، ما هو دور منظومة التعليم في مواكبة هذه املشاريع وما هي القيمة 
املضافة التي سيمكن ألبناء املنطقة أن يواكبوا هذه املشاريع الضخمة؟ 
علما أن هناك اختالالت كبيرة في منظومة التعليم، اختالالت تأتي من 

تراكمات قديمة في البنية التحتية في الطريقة البيداغوجية، في قلة 
املوارد البشرية، في ضعف تعليم اللغات إلخ، السيد الوزير بغينا رؤية 
وبغينا استراتيجية إلصالح قطاع التعليم باألقاليم الجنوبية، وما هو 

رأيكم في هذا املوضوع؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال الذي يهم املناطق 
الجنوبية العزيزة علينا جميعا، هذه املناطق التي تحظى بعناية ملكية 
هناك  ومؤخرا  باستمرار  الجميع  وبعناية  حكومية،  كذلك  وبعناية 
برنامج كبير لتنمية األقاليم الجنوبية وفي إطار قطاع التربية الوطنية 
يجب أن تعلموا بأن كان نصيب األقاليم الجنوبية في التقسيم الجهوي 
الجديد أن تم اعتماد ثالث أكاديميات في هذه املناطق، أكاديمية العيون 
الداخلة  أكاديمية  الحمراء  الساقية  العيون  وأكاديمية  الذهب  واد 
واد الذهب وأكاديمية كلميم واد نون، هناك ثالث أكاديميات ضمن 
12 األكاديمية في املغرب بمعنى راه كنعتابرها أنا 12 وزارة بكل معنى 
الكلمة، مع ذلك هناك مجهودات بذلت في السنوات املاضية واملؤشرات 
في القطاع التعليمي بالنسبة لألقاليم الجهوية راه أحسن مؤشرات في 
املناطق األخرى عندما نطلع عليها بتفصيل، يمكن أن أشير هنا مثال 
إلى تواجد 492 مؤسسة تعليمية بكل مستوياتها، هناك 91 ثانوية 68 
ثانوية إعدادية 68 ثانوية تأهيلية و270 مدرسة ابتدائية ثم هناك تم 
ألنه في السؤال تمت اإلشارة العتماد وسائل تكنولوجية تم تكوين حوالي 

8493 أستاذة وأستاذ عن الوسائل التكنولوجية الحديثة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخسيد5خلبرلهيمخخيي:

الحكومة،  بها  قامت  جبارة  مجهودات  هناك  الوزير  السيد  فعال 
ولكن هناك فعال خلق 3 أكاديميات جهوية ورحبنا يعني حتى بالتعيينات 
اللي في املناصب اللي هي كان اختيار الكفاءات الصحراوية في األقاليم 
الجنوبية، ولكن السيد الوزير هناك تراكمات كبيرة هناك اختالالت 
في منظومة التعليم وهناك عدم االهتمام بالعنصر البشري، مؤسسة 
لألساتذة  خدمات  تقدم  ال  االجتماعية  لألعمال  السادس  محمد 
واملوظفين اللي كيعني يستقروا في األقاليم الجنوبية ومفروض أنها تكون 
قربهم وتكون بجنبهم وتساعدهم في التنقل وفي أمورهم االجتماعية، 
وهناك ضعف تعليم اللغات األجنبية، هناك االكتضاض في املؤسسات 
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العمومية وهناك ضعف بعض البنيات التحتية، املخطط االستعجالي 

أتى بمشاريع ولكن األقاليم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي عن االستعدادات املتخذة ملرور امتحانات 

الباكلوريا في احسن الظروف للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الوطني لألحرار تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةسملي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

إخولنيخأخولتيخلةمولبخولةم ئش تخلملحترمو8،

السيد الوزير، ال تفصلنا إال بضعة أيام عن امتحان الباكلوريا، 

ماذا أعدت الوزارة الجتياز هذه املباراة في ظروف حسنة؟ وما هي نتائج 

املتالعبين بتسريب امتحانات السنة املاضية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 

مشكورين.

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

بالنسبة للتحضيرات للباكلوريا الوزارة بناءا على نتائج أو ظروف 
السنة املاضية قامت بتقييم شامل ملنظومة االمتحانات في الباكلوريا 
وتم اعتماد استراتيجية جيدة أكثر صرامة وأكثر إحاطة لتوفير الشروط 
املناسبة إلجراء االمتحانات، بحيث أنه تم تأمين ظروف اجتياز هاد 
اتخذت  وكذلك  مناسبة،  وظروف  صحية  ظروف  في  االمتحانات 
بالوسائل  االستعانة  سيتم  كما  وقانونية  مؤسساتية  إجراءات  عدة 
التكنولوجية الحديثة لتوفير املراقبة الالزمة، كما أنه هناك مشروع 

قانون وضع أمام البرملان لزجر الغش وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ تعقيب ياهلل تفضل، 
لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا 

تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةسملي:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير صراحة هاد

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الوقت، انتهى الوقت السيد، هاهما طلقوا لك الوقت ياهلل تفضل.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةسملي:

قلت السيد الوزير أنا غير بالنسبة لالستعدادات وخاصة املشروع 

اللي جبتوا السيد الوزير وتتهضرو عليه على 02.13 هذا قانون فيه 

الزجر ديال التالميذ، التالميذ راهم تربويين خصهم عقاب تربوي ما�ضي 

زجري بالسجن هاد السجن هذا خصه للناس اللي كيسربو واملسؤولين 

على االمتحانات هاد املادة 7 خصها تطبق على الناس اللي خانوا األمانة 

ما تطبقشاي على التالميذ اللي سيفطناهم يقراوا، اآلن درتو من بين 

اإلجراءات اللي درتو هاد السنة هو التزام األب، الطفل في الثانوية هو 

مراهق غايقدر بطريقة أو أخرى يغش في االمتحان، أباه يم�ضي للحبس 

أعتقد السيد الوزير هاد اإلجراءات ما�ضي تربوية وهذه سميتها وزارة 

التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية هاد الزجر السيد الوزير خصه 

يدار للناس اللي كيلعبوا في طرح األسئلة، الناس اللي كيسربوا األسئلة 

هما اللي خصهم يتعاقبوا وهم اللي خصهم الزجر ما�ضي التالميذ أالسيد 

الوزير نوضوا احنا التالميذ سيفطناهم يقراوا وغذا يم�ضي باه يدي له 

املاكلة للسجن، ألن املؤسسة ما بقت�ضي تربوية وال بدلو لهم األسماء 

كنظن السيد الوزير أن هاذ احنا في فريق التجمع الوطني لألحرار غادي 

ندليو برأينا في هاذ مشروع قانون وخاصة املادة 7 ألنها ما�ضي تربوية وال 

تمت للتعليم بصلة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي وهو متعلق 

املنهي؟  للتكوين  العليا  املعاهد  لطلبة  بالنسبة  املنح  من  باالستفادة 

للوحدة  الفريق االستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

طلبة  استفادة  حول  االستقاللي  الفريق  سؤال  الوزير،  السيد 

التكوين املنهي من املنحة؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.
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لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

بكرلخلةسيدةخلةم ئشل،

سبق أن قلت في جواب سابق أن هناك تفكير والتوافق لدى مكونات 
الحكومة على تمكين طلبة التكوين املنهي بعد الباكلوريا من االستفادة 
من املنحة على شاكلة الطلبة بالجامعات وقد تم اتخاذ هاذ القرار 
وأشرت إليه، اآلن الحكومة اآلن تعمل على اتخاذ اإلجراءات القانونية 
واملؤسساتية واملالية للتمكن من تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن إن 

شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إن شاء هللا، تعقيب السيد النائب املحترم، السيدة النائبة املحترمة 
تفضلي مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخبنيحيى:

شكرا السيد الوزير، بالفعل كان سبق لكم أنكم اعلنتو على هاذ 
املسألة وحيث تأخرتو في اإلعالن على، ما هي اإلجراءات لذلك؟ الفريق 
االستقاللي بغا يعرف املآل ديال هاذ التفكير والتوافق اللي قلتو، ما 
ألن  عالش؟  الواقع  ألرض  ينزل  بغيناه  وتوافق  تفكير  يبقى  بغيناش 
التكوين املنهي واحد املسألة مهمة في بالدنا، بالدنا في حاجة ليد مكونة 
ومؤهلة وكذلك غادي يكون عندها واحد، بغض النظر عن كون املنحة 
تتعاون الطلبة باش يتعاونو في الدراسة ديالهم في املصاريف ديالهم، 
باإلضافة إلى ذلك هي كتمثل تكافؤ الفرص ما بين الطلبة في الجامعات 
والطلبة في التكوين املنهي، خاصة وأن الدستور ال في التصدير ديالو وال 
في املادة بالضبط 38 أظن كتقول بأنه التكوين املنهي كيخص يتاح لو 
جميع الفرص، الدولة خصها تقوم بجميع الوسائل املتاحة، إذن اآلن 
أنتما كتعرفو بأن التكوين املنهي واكبنا الطلبة ديال التكوين املنهي غادي 
تحلنا حتى املشكل ديال التشغيل، خاصة وأن الحكومة عجزت اآلن عن 

حل مشكل البطالة، وبالتالي ألن ما يتمكن لهمش يشتتغلو في القطاع.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

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

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

السيدة النائبة، فقط تنبغي اإلشارة بأنه رغم عدم اعتماد لحد اآلن 
هاذ االختيار ولكن هناك اآلن فعال بعض مظاهر دعم الدولة للتكوين 
في املجال املنهي عبر تمكين املستفيدين من التكوين املنهي من الداخليات 
وكذلك هناك برنامج لدعم التكوين املنهي بتقديم مساعدات ومساهمات 

للقطاع الخاص وللجمعيات، ومع ذلك كما قلت ستعمل الحكومة على 
استخراج هذا األمر للواقع في أقرب وقت ممكن.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بالخصاص في املوارد 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  البشرية 
العدالة  فريق  مشكورين.  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  والتنمية، 

والتنمية يتفضل أحد النواب، تفضلوا السيد النائب مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخربيدخلةقشيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،خ

عن الخصاص في املوارد البشرية نسائلكم؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

املوضوع  هاذ  بخصوص  السؤال  هاذ  على  النائب  السيد  شكرا 
التي  األمور  من ضمن  الوزارة  في  ألنه  املجلس  هذا  في  وبالخصوص 
نستحضرها دائما في كل دخول مدر�ضي وحتى خالل السنة الدراسية 
هو املوارد البشرية، ألنه في السنوات األخيرة هناك نقص كبير في قطاع 
التربية الوطنية في مجال املوارد البشرية بحيث أن املناصب املخصصة 
سنويا هي جد محدودة، ثم أن هناك الكثير من األساتذة يحالون على 
التقاعد بشكل مرتفع وبشكل متزايد ثم أن هناك الكثير من األساتذة 
من يطالبون باإلحالة على التقاعد لعدة ظروف في السنوات األخيرة، 
ومع ذلك الوزارة تعمل على وضع خطة ملواجهة هاد الخصاص باستمرار 
ونتمنى دعم مجلس النواب وكل الجهات للوزارة في سعيها للحصول على 

ظروف مناسبة في مجال املوارد البشرية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  للسيد  شكرا 
مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةعثم ني:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، الخصاص في املوارد البشرية في التعليم هو نتيجة 
طبعا لتراكم سياسات سابقة ابتدأت من سياسة التقويم الهيكلي في 
لتفاقم الوضعية  املغادرة الطوعية  الثمانينات والتسعينات، وزادت 
الفترة هادي، ولذلك  في هاد  النتائج اآلن كنحصلوا عليها  طبعا هاد 
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السيد الوزير راه الحل األمثل من أجل حل مشاكل املوارد البشرية في 
املستقبل هو الرفع من عدد املناصب املالية هذا من جهة، ثم حسن 
تدبير املوارد البشرية ألن هناك واحد الفرق كبير ما بين العالم الحضري 
والعالم القروي، مثال في التعليم اإلبتدائي ال بد من السعي وامل�ضي في 
سياسة املدارس الجماعاتية، هاد املدارس الجماعاتية أ السيد الوزير 
تحتاج إلى دعم النقل املدر�ضي، النقل املدر�ضي السيد الوزير خاص 
تكلف به الوزارة ما�ضي يتكلفوا بيه جمعيات كيلقاو مشاكل وكنسقطوا 
في نفس الوضع وهو الهدر املدر�ضي، لذلك فالسيد الوزير هاد الحكومة 
خاصها في املستقبل إن شاء هللا في الوالية القادمة أنها تركز على املوارد 

البشرية في التعليم

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلبدرلر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، لقد أكدنا مرارا هنا بأن قضية التربية والتكوين لم 
تشكل يوما أول أولويات العمل الحكومي وهذا ما تؤكده حالة القطاع 
رئيس  السيد  وباعتراف  القطاع  بهذا  البشرية  املوارد  تدبير  وإشكالية 
الحكومة، غادي نعطيك جوج تاإلحصائيات السيد الوزير، 120 ألف 
2024 عن  2022و  التقاعد  إحالة على  ألف   120 اليوم  لينا  وأكدوا 
أي جودة نتحدث السيد الوزير، اليوم 15 ألف أستاذ كيشتاغلوا في 
ال  ظروف  في   les. établissements. satellites كنسميوها  مؤسسات 
إنسانية، هاد الجواب هذا هو اللي كنا بغينا نعرفوا اليوم، املجلس األعلى 
للتربية والتكوين السيد الوزير والبحث العلمي صدر رؤية استراتيجية 
بالفرد  من أجل إرساء مقومات مدرسة الجودة واإلنصاف واالرتقاء 
واملجتمع، اليوم السيد الوزير كنشهدوا بأن أو السنة اللي من املفروض 
أن الحكومة تدير فيها واحد املجهود إضافي نقصت 2 مليار ديال الدرهم 
من امليزانية، اليوم األزمة اللي عارفها القطاع ديال التربية والتكوين ال 
تنسجم مع الحدث ديال خروج هاد الرؤية االستراتيجية في هاد املحطة، 

اليوم السيد الوزير نحن الناس كيقراو 50 في القسم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن الفريق االشتراكي مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخرلبد5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

أنا غير على الجواب متاع السيد الوزير كيقول بأن باش نتغلبوا 
على الخصاص اللي كاين في املوارد البشرية متاع قطاع التعليم خاص 
مجلس النواب يدعمنا، بالفعل حنا كمعارضة كندعموا هاد الجانب 
وكنديرو تعديالت وكنرفعو من املناصب ولكن الحكومة كترفض ذلك، 
ونزيدك السيد الوزير، هديك 10 آالف أستاذ اللي خلقت عليها ضجة 
و5 أشهر وعباد هللا كيحتجوا برا هادوك كيساهموا في سد الخصاص، 
األحزاب  دعماتو  البرملان  دعمه  دعمه،  اللي  البرملان  غير  ما�ضي  وهذا 
السياسية والنقابية واملجتمع املدني، هادوك املرسومين اللي جبتوهم 
باش تقتلوا التعليم هداك هو اللي خصكم انتما تعالجوه ما�ضي تجيوا 
اليوم حتى آلخر الحياة ديالكم وتتقولوا خاص البرملان يدعمكم، كاين 
خصاص مهول كيفاش غادي تعالجوا إشكاليات نقل اللغة الفرنسية 
من املواد العلمية وانتما عندكم في الفصول أكثر من 50 تلميذ، هذا 
غادي يخلق واحد االرتباك كبير وغادي يزيد يقتل املنظومة التعليمية، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا مشكورين تعقيب على التعقيبات.

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

قلت أنه مع هاد الحكومة بعدا الحمد هلل النزيف توقف، النزيف 
توقف وقلت هاد الحصيلة اللي كنهضرو عليها وهاد التقييم اللي كنهضرو 
عليه راه نتيجة ديال التراكمات ديال سنوات، احنا وقفنا النزيف وهذه 
شهادة هلل، واآلن ما بقاش �ضي واحد يمكن له ما يقومش بالواجب 
دياله، كاينة املراقبة واحنا مستاعدين نتلقاو أي معلومة كتفيد بأنه 
ما كاينش �ضي واحد اللي ما كيديرش شغله، واآلن هاد الجهوية اللي تم 
اعتمادها اآلن كاين أكاديميات وكتدبر أمورها وكتراقب األمور ديالها عن 

قرب وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن مشاكل مستخدمي شركات 
املناولة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، 

تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

لةم ئبخلةسيدخي سي8خأحج م:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزيرخلملحترم،

يعاني مستخدمو شركة املناولة مشاكل عديدة تتلخص في عدم 
بينها وبين وزارتكم،  املوقعة  التحمالت  لدفاتر  الشركات  احترام هذه 
إلنصاف  وزارتكم  إجراءات  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا 

املتضررين وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين،

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

في  والنظافة  الحراسة  بمهام  تهتم  الوزارة  النائب،  السيد  شكرا 
املؤسسات التعليمية باعتبارها أساسية للحفاظ على األمن ونظافة 
وجمالية املرافق واالعتماد على مثل هذه الشركات يتم بناءا على صفقات 
تحترم دفتر تحمالت دقيق وملزم وهناك مجموعة من الضوابط يتم 
اعتمادها والسهر على احترامها في دفترا التحمالت، ومصالح الوزارة على 
املستوى املركزي واملحلي تتدخل ومستعدة للتدخل عندما يكون هناك 

تقصير من أي جهة في هذا املجال، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة،

لةم ئشلخلةسيدةخسعيدةخبوةعيشخلاحجرلو5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

عمال  سواء  الشركات،  هذه  مستخدمي  واقع  الوزير،  السيد 
النظافة أو الحراسة أو مطاعم مدرسية، ال عالقة له بدفاتر التحمالت 
املوقعة مع وزارتكم. صحيح أن هناك مجهودات واإلشكال في التنزيل، 
في املراقبة، في تفعيل دور مفتشية الشغل، هاد الفئة السيد الوزير 
ما كاين عندها عقود عمل مضبوطة مع هذه الشركات ما كاين عندها 
تغطية صحية، كاين حاالت اجتماعية اللي عندها إشكاالت وعندها 
أمراض مزمنة مكلفة مللي كتم�ضي تدير الرميد كيترفض لها بدعوى 
أن عندها تغطيبة صحية وأي تغطية صحية تنطرحوها، األمر السيد 
الوزير هو التأخر الكبير في دفع مستحقات نعطيك نموذج من إقليم 
الفحص- أنجرة وصل التأخر من 7 أشهر، 9 أشهر إلى 11 شهر في جميع 
الجماعات، خميس أنجرة، الجوامعة، ملوسة، القصر الصغير، قصر 
املجاز وتاغرمت، السيد الوزير، من هاد املنبر كنحيي جميع املناضالت...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

كما قلت، الشركات هي التي تتحمل عبر عقود تدبير أمور هؤالء 
العمال ولكن مع ذلك الوزارة وبتنسيق مع وزارة الشغل تراقب مدى 
احترام دفتر التحمالت، وعلى مستوى األكاديميات هناك أجهزة تراقب 

وتتابع تنفيذ هذه العقود على أحسن وجه وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن اإلجراءات املتخذة لتفادي تسريب 
امتحانات الباكالوريا، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 
املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلي  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخرب ع:

امتحانات  االمتحانات،  تسريب  لتفادي  املتخذة  اإلجراءات  عن 
الباكالوريا بالطبع؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةتربيلخ وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ برج و5خ خ ةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكوينخلملنهي:

هناك  قلت  ذلك  مع  ولكن  تجميعهما  أو  السؤالين  هاد  توحيد 
مجموعة من اإلجراءات اتخذت لتأمين مرور امتحانات الباكلوريا على 
أحسن وجه هاد السنة، بحيث كما قلت تم القيام بعملية تقييم شامل 
ملنظومة امتحانات الباكالوريا للعمل على تطويرها وتحسينها وتحصينها 
التكنولوجية الحديثة وعلى  الوسائل  باستمرار، وسيتم اعتماد على 
وسائل املراقبة، كما تم القيام بحمالت تحسيسية في أوساط التالميذ 
إلى  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  إحضار  عدم  على  لحثهم  واآلباء 
ذلك  أعلن  السنة،  تعامل صارم هذه  هناك  القاعات وسيكون  باب 
بشكل واضح، سيتم التعامل بشكل صارم مع إحضار هذه الوسائل 
التكنولوجية، ثم كما قلت هناك مشروع قانون ولزجر الغش مع العلم 
أنا أريد أن أوضح للسادة النواب بأنه هناك الوزارة لم تأت بقانون 
جديد هناك قانون أو ظهير 58 لزجر الغش ويتضمن عقوبات جنائية 

إذا الحكومة لم تأت بعقوبات جنائية ألول مرة، العكس...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخرب ع:

أن تقومو بإجراءات تربوية هذا معقول ومنطقي، لكن أن تفكروا في 
إجراءات لحد سن قانون يزج بالتالميذ دياولنا في السجون فهذا هو الغير 
طبيعي وال يمكن أن نقبله وهذا مرفوض جملة وتفصيال، املسؤولية 
االمتحانات  على  املؤتمنون  أولئك  عند  اللي  هي  والجنائية  األخالقية 
الشبكات،  على  الجنائية  املسؤولية  ديالهم،  النهاية  إلى  البداية  من 
كاينة شبكات السيد الوزير كاينة شبكات كتاجر في االمتحانات في أيام 
الباكالوريا، كاين شبكات كتغنى في أيام امتحانات الباكالوريا وهنا اللي 
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خاصكم تقلبوا على إجراءات وتقلبوا على إمكانيات وهاد الشبكات وال 
عندها إمكانيات جد متطورة اخترقت يعني عدد ديال األمور، وبالتالي 
ال يمكن أن نفكر في الحلقة األضعف اللي هي التلميذ، التلميذ ضحية 
منظومة تربوية فاشلة كنحملوكم املسؤولية وكلنا كنتحملو املسؤولية 
في النتيجة الفاشلة اللي كتوصل لها املنظومة التربوية، ولهذا التفكير 
خير دليل السيد الوزير أن التسريبات املاضية راه ما كانش البطل ديالها 
هو التلميذ، راه كان األبطال ديالها هما عدد ديال الناس اللي انتما 

عرفتهم وما عرفناش املصير ديالهم لحد.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة شكرا لكم، تيظهر لي انتهى الوقت 
عندكم السيد الوزير آه انتهى، هل من تعقيب إضافي؟ نعطيو السيد 
الوزر فرصة إيال كاين �ضي تعقيب إضافي، ما كاينش؟ كنشكروا السيد 

الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة.

نمر إلى القطاع املوالي، قطاع السكنى وسياسة املدينة سؤال متعلق 
املحترمين عن  النواب  للسيدات والسادة  السكن االجتماعي،  بجودة 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةدي ز:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،خ

أجل  من  املتخدة  اإلجراءات  املحترم عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
ضمان جودة السكن االجتماعي ومراقبة إنجاز مشاريعه وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدخمحمدخنبيلخبنخعشدخهللاخوزيرخلةسكنىخوسي سلخلملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على هذا السؤال، فقط أريد أن 
أؤكد بأنه حتى التاريخ باش توضع السؤال، أعتقد أنه يتعين أن نأخده 
بدل من أجل تحسين جودة  الذي  املجهود  أن  االعتبار بحيث  بعين 
السكن االجتماعي هو مجهود حقيقي، بالطبع هناك صورة تكاد تكون 
البيضاء  الدار  ناحية  املناطق، فعال  في بعض  اليوم نمطية موجودة 
أو في بعض املناطق األخرى، فيما يتعلق بنقص التجهيزات، لكن أكثر 
فأكثر اليوم هناك صرامة فيما يتعلق بجودة ما يبنى بالنسبة للسكن 
االجتماعي في املراقبة في دفاتر التحمالت وكذلك في املنتوج النهائي الذي 
يقدم، علما بأن التنافس اليوم كيفرض عليهم كاملين في تدخلهم أنهم 

يقدموا منتوج من مستوى مرتفع؛

ثانيا- هناك مجهود بدل من قبل الدولة واملتدخلين املحليين من 
أجل تزويد كل هذه األحياء الجديدة بالتجهيزات العمومية، بالخدمات، 

بالطرق، باملدارس بغير ذلك بمعنى أن مجهود كبير بدل خاصة في هذه 

السنوات األخيرة، ربما أن هناك حاالت للي حنا مستعدين نعالجوها إن 

دعت الضرورة إلى ذلك.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةم ئبخلةسيدخعزيزخبمبرلهيم:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

دفتر  مخالفة  الشأن  هذا  في  يالحظ  املحترم،  الوزير  السيد   

البنايات، السيد  التحمالت، خصوصا ما تعلق بدعامات وأساسات 

الوزير مواد البناء املستعملة دون الجودة املطلوبة، والنتيجة واضحة، 

ظهور تسربات وشقوق بل بعض األحيان امليل في البنايات، كما وقع 
في إحدى البنايات بمدينة سال، مباشرة املستفيدين لإلصالحات فور 

حصولهم على الشقق، علما أن أغلبهم من الفئات الهشة، أيضا هناك 
التالعب باملستفيدين بخصوص الشقق املخصصة لهم، هذه األمور 

أدت إلى احتجاجات وتظلمات وصل بعضها إلى القضاء، يضاف إلى 

ذلك النقص الكبير في إنجاز تجهيزات القرب واملرافق الضرورية خاصة 

لألسف  الوزير،  السيد  الساكنة  واألسواق،  واملستوصفات  املدارس 

الشديد انتقلت في بعض األحيان من السكن غير الالئق إلى سكن غير 

الئق بشكل آخر، وهذا من شأنه أن يكرس الشعور بالحكرة لدى هذه 

الفئة. أخيرا السيد الوزير يبقى سؤال الشفافية مطروحا في معايير 

االستفادة، نشر اللوائح...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

املوالي عن إجراءات الحكومة من أجل الحد من ظاهرة البناء العشوائي 

والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخعزيزخلةكرم ط:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، البناء العشوائي رغم املجهودات املبذولة من طرف 

ألجل  جديدة  إجراءات  �ضي  كاين  واش  يحبس،  بغاش  ما  الحكومة، 

إليقاف هذا النزيف؟ شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.
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لةسيدخمحمدخنبيلخبنخعشدخهللاخوزيرخلةسكنىخوسي سلخلملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، أعتقد أنكم تتميزون بصراحتكم 
وفي مقابلها صراحة أخرى، البناء العشوائي ما غينتهيش إيال ما انتهتش 
هناك  املستويات.  من  عدد  على  كنالحظوها  اللي  التالعبات  معاه 
مجهود هائل الذي بدل من قبل الدولة في عموم التراب الوطني، وآن 
األوان باش نقولو �ضيء أسا�ضي، لو ما تبدلش هاد املجهود لوجدنا كل 
هاد املئات اآلالف ديال األسر في الشوارع في لحظة تاريخية معينة، 
فبالتالي فعال كاين، وبالخصوص فيما تتكلمون عنه من منطقة. كاين 
بعض االستثناءات السلبية اللي باقي فيها واحد الضغط كبير ويتعين 
أن يتحمل الجميع املسؤولية ديالو من أجل إيقاف ذلك على مستوى 
املراقبة واملراقبة القبلية من أجل زجر كل هذه التدخالت. نحن، في 
وزارة السكنى تعلمون أننا، لم نعد نتكلف بملف التعمير وبالتالي هذا 
األمر يتعين أن يأخذ بجدية كبيرة حتى ال نسقط في أننا كنصرفوا املاليير 
ديال الدراهم في إعادة الهيكلة ديال األحياء بقدر ما كنصرفو املاليير 

بقدر ما كتنشأ لنا أحياء أخرى في بعض املناطق ما�ضي كلها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير.  السيد  شكرا 

مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخإدعم ر:

شكرا السيد الوزير في الحقيقة السؤال موجه إليكم ولم يوجه 

كنهدروش  وما  تقليدي،  ليس  السؤال  التعمير، ألن  على  للمسؤولين 

على املخالفات د البناء التقليدية، كنهضرو على البناء العشوائي اللي 

كيعطينا األحياء، اللي كيعطينا بعض املدن الال قانونية، اللي كيعطينا 

مراكز حضرية غير قانونية وانتم كتعرفوا السيد الوزير بللي دابا في 

املدن ديالنا كاين 2 طرق لالغتناء الفاحش والسريع، املخدرات والبناء 

العشوائي. البناء العشوائي اللي كتسيطر عليه مافيات اللي كتنطلق من 

التقسيمات العشوائية والسيطرة واالستيالء على العقارات د األوقاف، 

العقارات د املياه والغابات، العقارات د األمالك املخزنية وكاين الوسطاء 

وكاين املتخصصين في صناعة وثائق التملك، وكاين املتخصصين في 

البناء وهاد �ضي كامل كل �ضي كيشوفو، ولكن حتى واحد ما كيهضرش 

بالنسبة  الهوامش  في األحياء  اللي كنشوفو  بالضبط داك �ضي  بحال 

للمخدرات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم. هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي عن الدور 

اآليلة للسقوط للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع 

الوطني لألحرار. تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخنورخلةدينخلألزرق:

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

تخرج  الشتاء،  بعد  الخير،  أمطار  سقوط  بعد  الوزير،  السيد 
الشمس. كنعرفوا بأن الدور اآليلة للسقوط كتبدا هي كذلك كتساقط. 
فكاين مدينة سال، آسفي، الدار البيضاء، الصويرة، ولكن هاد السكان 
د املدن العتيقة فهاد الفترة كيعيشوا خوف على أن األسقف يمكن لها 
تطيح، فعارفين أن وقعنا واحد االتفاقية اللي كانت ف 2005 ومن بعد 
وقعت ف 2010، إعادة التوقيع ديالها ف 2014 وتوقعت أمام أنظار 
جاللة امللك، اللي بموجبها أنه هناك ميزانية رصدت إلى الدور اآليلة 
للسقوط ملدينة سال وكذلك مدينة الصويرة. هاد امليزانية بموجبها كاين 
45 مليون ديال الدرهم أي 4 مليار ونص إلعادة إصالح الدور اآليلة 
للسقوط، ما يقارب 5 د املليون د السنتيم لكل منزل. بغينا نعرفوا هاد 

االتفاقية فين وصالت وهاد اإلصالحات وقتاش غتبدا؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم. تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخمحمدخنبيلخبنخعشدخهللاخوزيرخلةسكنىخوسي سلخلملديمل:

بكرلخةكمخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

االتفاقية اللي كتكلموا عليها هذا الصباح فقط كنت في نقاش مع 
السيد العمدة ديال املدينة على أساس أنه بعد املجهودات اللي قمتيو 
بها واللي قمنا بها بشكل مشترك من أجل استئناف األمر أن تتم معالجة 

هاد الدور اآليلة للسقوط وأن نمر إلى التنفيذ في القريب العاجل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم تعقيب في بعض الثواني.

لةم ئبخلةسيدخنورخلةدينخلألزرق:

السيد الوزير بصراحة ما عندي عالش نجاملك، املجهودات اللي 
كتقوم بها واملشاكل اللي حليتي جد مهمة، ولكن تيبقى هاد اإلشكال 
أنه هاد امللف عند العمران خاص التسريع بإصالح هاد الدور ألن كل 
شهر كيدوز إال والخطر مطروح على هاد الساكنة، هناك كذلك ترحيل 
بعض السكان 900 عائلة تالفنادق والدور اآليلة للسقوط حتى هي كاين 
فلوسها ،كاين املنازل، خاص غير التسريع باإلجراءات الضرورية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.
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لةسيدخمحمدخنبيلخبنخعشدخهللاخوزيرخلةسكنىخوسي سلخلملديمل:

املرتبطة  اإلشكاليات  من  عدد  ولتجاوز  الظاهرة  هذه  ملعالجة 
أننا  تعلمون  السليمة من أجل ذلك  باملقاربة  باملهارات  باالختصاص 
صادقنا على نص قانوني الذي يعالج إشكالية اآليلة للسقوط، ويحدث 
آلية جديدة اللي غتكون عندها الخبرة الكافية في هذا املجال من أجل 
تسريع كافة البرامج، أتمنى أن تكون مدينة سال من ضمن املدن التي 
ستشتغل فيها باألولوية في هذه الوكالة الجديدة والدار البيضاء آنفا 

حتى هي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  قطاع  املوالي،  للقطاع  ننتقل 
للسيدات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وضعية  عن  سؤال  االجتماعية. 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخبوبنيف:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة مرت 9 سنوات على توقيع املغرب على 
إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  بحماية  املتعلقة  الدولية  االتفاقية 
نسائلكم ماذا تحقق من أهداف هذه االتفاقية؟ وما هي اإلجراءات 

التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها وزارتكم في هذا االتجاه؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

سيدخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8،

أوال، السيد النائب املحترم، أشكرك على هذا السؤال املهم جدا 
باملواثيق  املغرب  التزامات  انطالقا من  والذي يمكن أن أجيبك عنه 
وقعه  ما  خصوصا  إعاقة،  وضعية  في  باألشخاص  املتعلقة  الدولية 
املغرب سنة 2009 وكذلك دستور اململكة انطالقا من ديباجته التي 
تنص على عدم التمييز إزاء املواطنين، وكذلك املادة 32 التي تنصص 
على حقوق األشخاص في وضعية إعاقة ودور الدولة اتجاههم، أوال ال 
بد أن نذكر، أننا بدأنا بإنتاج مشروع قانون في وقتها قانون إطار اليوم 
بعد مصادقتكم أصبح قانونا قائم الذات وهو الذي يمكن األشخاص 

في وضعية إعاقة من الولوج إلى جميع حقوقهم، وأذكر منهم ألهميته 
حقهم في التمدرس الذي أصبح جزء ال يتجزأ من املنظومة التعليمية؛

ثانيا- ال بد أن نؤكد أننا اشتغلنا منذ 2012 إلى يومنا هذا على سياسة 
عمومية مندمجة لصالح أشخاص في وضعية إعاقة تحقق اإللتقائية 
بين جميع املتدخلين الحكوميين واملدنيين والجماعات املحلية، واليوم 

بين أيدينا البرنامج التنفيذي لتنزيل هذه السياسة العمومية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  شكرا،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
للتعقيب مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةوه بخرلجي:

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدةخلةوزيرةخلملحترمل،

هو أوال ما يلفت اإلنتباه هو أن املغرب بالفعل اخد واحد الخطوة 
ثم   ،2007 منذ  االتفاقيات  هاد  في  انخرط  كونو  وجريئة  متقدمة 
اليوم  تالحرج  2009 ولكن أيضا كنشعرو بشوية  في  املصادقة عليها 
اللي كنلقاو نفوسنا حتى 2016 عاد باش كنقدروا نوصلو باش نقدروا 
نخرجوا واحد القانون إطار اللي هو 13/97 وخى 13 لألسف، حنا ما 
صادقنا عليه 2016، فهاد العمل على كل حال هدا عمل كبير ومجهود 
جبار لسببين رئيسين أوال بالطريقة اللي تم بها وهو االنفتاح على كل 
يعني  إطار كمشروع  يعني قانون  أنه جاء  والثاني هو  املعنية  الفئات 
منفتح على الجانب الصحي السيا�ضي الثقافي وما إلى غير ذلك، ولذلك 
هدا واحد العمل اللي هو مهم ويصح لنا أن نفتخر به كمغاربة، ولكن في 
املقابل السيدة الوزيرة نرى أن هذا القانون من واحد الجهة هو مثقل 

بستة نصوص تنظيمية، هاد النصوص لن تسمح لها...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
للسيدات  االجتماعية  الرعاية  بتحسين  االلتزام  عن  سؤال  املوالي، 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

لةم ئبخلةسيدخلةبهلولخربيد:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةوزيرة،

في شأن تحسين الرعاية االجتماعية نسائلكم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة.
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ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

لكم  نقدم  لكي  الباب  هذا  في  الدائمة  اللجنة  انعقاد  إلى  نحتاج 
السياسة وكذلك البرامج في املوضوع.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

مشكورين،  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  التعقيب  شكرا، 
تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخلةبهلولخربيد:

السيدة الوزيرة ال زال هذا القطاع الحيوي ينتظر منكم تحقيق 
والحكومة  أنه  إال  خدماته،  وتجويد  بتحسين  به  التزمتم  ما  وتنفيذ 
مشرفة على نهاية واليتها يبدو أن املؤشرات لم تراوح مكانها حيث يعرف 
هذا القطاع خصاصا ملحوظا على مستوى بنيات استقبال الفئات التي 
تعيش في وضعية هشاشة وإقصاء، إضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة 
أساسا بعدم التزام بعض الجمعيات املسيرة بدفاتر التحمالت وضعف 
املنحة املخصصة من طرف وزارتكم، خاصة تلك املوجهة للمؤسسات 
التي توجه خدماتها للتالميذ والطلبة، فضال عن قلة املؤسسات املوجهة 
للعجزة واملشردين واألطفال املهملين وانعدامها في مناطق أخرى كإقليم 
الوزيرة إعطاء  نلتمس منكم السيدة  سطات على سبيل املثال، لدا 

العناية الالزمة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

لةسيدخلةم ئبخلملحترم،

منظومة  إصالح  على  اشتغلت  الوزارة  ألن  منصفين  أنكم  بد  ال 
املؤسسات  من  لكثير  دعمها  ورفعت  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة 

بالنسبة 300 % وال بد أن نؤكد على ذلك.

درهم  مليون   201 مجمله  ما  قدمنا  و2015،   2012 بين  ما  من 
ملؤسسات للرعاية االجتماعية ومتنساوش بأننا كذلك خرجنا بتقرير 
إصالح  منها  اإلصالح،  مداخل  وحددنا  املؤسسات  لهذه  تشخي�ضي 
القانون 05/14 اللي كنستناو أنه يتبرمج قريبا إن شاء هللا باش يتحال 

على املؤسسات ديالكم املوقرة؛

ثالثا، املؤسسات الرعاية االجتماعية بدينا كنخدوها باالختصاصات 
املسنين  املنقضية جعلنا جميع مؤسسات   2005 السنة  ديالها، هد 
مؤسسات قابلة أو مأنسنة نقول وقابلة لولوج مطمئن للمستفيدين 

منها...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، السؤال املوالي متعلق باملقاربة الحكومية ملحاربة الفقر 
والهشاشة في املجتمع للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

لةسيدخلةرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، ما هي مقاربة الحكومة لتقليص نسبة 
الفقر والهشاشة والتهميش في مجتمعنا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلالجتم عيل:

البشرية كمبادرة  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إلى  إضافة  أوال  هناك 
من  مجموعة  بإحداث  مرتبطة  البرامج  من  مجموعة  هناك  ملكية، 

الصناديق لفائدة مختلف فئات املجتمع في وضعية صعبة طبعا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة تفضلوا السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد الجواب، وبصح الحمد هلل اللي كاينة 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية الواقع املعاش واللي كنشوفوه السيدة 
الوزيرة نخرجو غير من هنا من البرملان منين كنجبروا ديك الشباب 
كيبيعوا غير املناديل الورقية، هذا كيبينا اشنو كاين، كنشوفوا النموذج 
بال ما نخرجو لألحياء الهامشية، بال ما نشوفو القرى، املهم أنا ما�ضي 
نرتكز فقط على الواقع املعاش اللي كنشوفو وأيضا على التقارير ديال 
املؤسسات الوطنية والدولية هاد املؤسسات كتؤكد عجز الحكومة في 
السياسة ديالها للتصدي للتهميش والهشاشة والفقر في الحواضر كما 
في البادية، البادية اللي كاين منظمة األغذية والزراعة اللي تابعة لألمم 
املتحدة أكدت على أن البادية ما كتستافد�ضي من البرامج اللي كاينة في 
العالم القروي على قلتها وأحسنهم املغرب األخضر اللي كنواعد باللي 
ما�ضي يجبر 1 مليون ونصف منصب شغل في العالم القروي، ولكن لحد 
اآلن كاين 89 ألف أش قرب 89 ألف في مليون ونصف، إذن هاد األبناء 
ديال العالم القروي ماللي ما كيجبرو�ضي الشغل ماكيجبروا حتى �ضي 
حاجة شنوا غادي يعملوا وكاين 14،5 % اللي هما كيعيشوا تحت عتبة 
الفقر اللي كيعملوا أن الهجرة للمدينة منين كيهاجروا للمدينة كيمشيو 
للمدينة كيمشيو لألحياء الهامشية حنا كنعرفوا شنوا كينتاظرهم تمة، 

كاين الفقر واإلقصاء والتهميش واالستغالل...



عدد.20–18.شعبان.1437  )25.ماي.2016( الجريدة الرسمية للبرملانمشش   

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

التوقيت، هل من تعقيب  انتهى  النائبة املحترمة،  شكرا السيدة 

إضافي؟ تفضلوا أ السيدة الوزيرة.

ولألسرةخ ولملرأةخ لةتض منخ وزيرةخ لاحق و5خ بسيملخ لةسيدةخ

ولةتمميلخلالجتم عيل:

للتنمية  الوطنية  باملبادرة  كنفتاخرو  كلنا  النائبة  السيدة  طبعا 

البشرية بال مزايدة في هاد املوضوع، لكن كذلك ما دام ركزت على العالم 

القروي خاصنا نقولوا بأن هناك رصد 77 مليار لفائدة العالم القروي 

الذي يستهدف الدواوير املهمشة، ويستهدف كذلك الفئات القروية في 

وضعية صعبة ما ننساوش كذلك أن صندوق التنمية القروية اللي 

ترصدات لو 50 مليون ديال الدرهم لفائدة هذا العالم، إذن هناك 

مجموعة من املبادرات ولكنها دائما غتبقى غير كافية ،كيفما الحكومات 

السابقة بذلوا بعض الجهد ولكن ما قدروش يقهروا ما قدروش يقضيو 

على الفقر وبقا الفقر وجات هاد الحكومة حتى هي بذالت هاد الجهد 

ديالها وال ربما ألنها تتبنى سياسة اجتماعية بذلت جهد أكبر ولكن مع 

ذلك ال زال الفقر قائما والزال يستحق منا الشعب املغربي بحضره وبقراه 

أن نبذل جهدا أكبر وأن نحقق التنمية في بالدنا، وأن نمكن للمواطن 

املغربي من كل حقوقه، الحق في السكن، الحق في األكل، الحق في 

التمدرس، كل الحقوق اليوم حنا مسؤولين باش نمكنوا األشخاص 

املغاربة من جميع حقوقهم نساء وال رجال وال أطفال سواء كان عندهم 

إعاقة وال ما عندهمش إعاقة، سواء كانوا في املدينة أو كانوا في القرية، 

لذلك السيدة النائبة املحترمة كنشكرك على السؤال...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  كنشكرك  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

الجلسة، القطاع املوالي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

باملنح  املكلفة  اللجان  عن  البرملانية  الرقابة  فرض  عن  سؤال  األطر 

العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجامعية 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

لةم ئبخلةسيدخأحمدخبوخبزةخ:

اللجان  على  البرملانية  الرقابة  فرض  عن  املحترم  الوزير  السيد 

اإلقليمية املكلفة باملنح الجامعية نسائلكم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخاحسنخلةدلود5خوزيرخلةتعليمخلةع ليخولةشحثخلةعلميخ
وتكوينخلألطر:

لةسيدخلةرئيس،

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

إيال دخلوا البرملانيين في اللجن، ما غاديش تبقى عندهم املراقبة، 
خليهم يبقاو يراقبو ولكن حنا بصدد تغيير املسطرة كلها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلي  املحترمة،  النائبة  السيدة  تعقيب  الوزير،  للسيد  شكرا 
مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخبنخلةعس ويل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أن  يمكن  وكبيرة ال  كثيرة  املحترمة  الوزارة  الوزير، جهود  السيد 
نسردها في هذا الوقت الضيق، ولكن على األقل ننوه بمجموعة من 
املحترمة، خصوصا على مستوى  بها وزارتكم  اللي قامت  املجهودات 
ملف الدعم من حيث املقاربة الشمولية التي تناولتهم بها من حيث 
ارتفاع  للمنح،  املخصص  املالي  الغالف  ارتفاع  اإليواءات،  املطاعم، 
عدد املمنوحين، ولكن، السيد الوزير املحترم، ال يمكن أن ننكر أن هذه 
اللجن التي تعتمد معيار واحد في املناولة أو في التعاطي والحسم في نوعية 
وعدد املستفيدين يعني تقع في مجموعة من االنزالقات ومجموعة من 
الخروقات إن صح القول، لذلك نطالبكم السيد الوزير باش تكون 
يعني واحد الرقابة برملانية من لدن السادة البرملانيين حتى يكون هناك 

شفافية أكبر ودقة أكبر بالنسبة لهذه اللجن وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدخاحسنخلةدلود5خوزيرخلةتعليمخلةع ليخولةشحثخلةعلميخ
وتكوينخلألطر:

غادي نعاودها 100 مرة، راه عمر �ضي حكومة ما خدمات كيفما 
كتخدم هاد الحكومة، هكذاك، شوف الفساد نهار يقول لكم الشيطان 
مات راه ما غاديش يبقى الفساد فهاد الدنيا، فين ما كان الفلوس راه 
كاين الفساد. اآلن حنا كنبدلو املسطرة ولكن غير حتى تعيا، اللي كيسرق 
ما�ضي انت اللي كتحضيه هو اللي كيحضيك. هاد ال�ضي مشكل اكبر 
مشكل كنعانيو منو هو الشفافية على مستوى املنح، وطورنا الفلوس 
من 700 مليون ل 2 مليار د الدارهم. واش كيمشيو املستحقين. هذا 
ما عندكم ما تديرو الفساد غادي يبقى كيفاش نحاربوا نقللوا، اآلن 
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كتعرضوا علي اللجنة، نعرض عليكم املسطرة الجديدة اللي الطالب 
غادي يعمر يعطينا امللف حتى حنا، عبر االنتريت، غير اللي كيحط ملف 
آخر باش حتى حنا نراقبوا من املكتب عندنا، ولكن رغم ذلك غادي 
يبقى الخواض خصكم أنتما تكثروا املراقبة، تكثروا اللجن فين ما بان 
لكم الشك نوضوا حزموا رؤوسكم ومشيو راه ما يمكنش حنا نديروها، 
هادي الصالحية ديال البرملان، البرملان بغيناه يعاونا بغينا الناس يديرو 

لجن على الجمعيات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير انتهى الوقت، نشكرك على حسن املساهمة، 
بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا.

الكلمة  الداخلي.  النظام  من   104 املادة  وفق  الكلمة  لتناول  نمر 
االفتقاد  زردالي حول  محمد  املحترم  النائب  السيد  األول  للمتحدث 
للقاح املضاد ملرض التهاب السحايا عن الفريق الدستوري، تفضلوا 
السيد النائب املحترم، هاد السؤال؟ ما�ضي املكتب اللي كياخد القرار 
السيد الرئيس، الحكومة..قبلت لكم سؤال آخر، تفضلوا السيد، ال هو 
طرح تساؤل أنا جاوبتو، تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا ال�ضي 

زردالي.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخزردللي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخلةس دةخلةوزرلء،

لةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

السيد الرئيس، في إطار املادة 104، يعني نريد أن نحيط املجلس 
علما بواحد اإلشكالية التي نعيشها اليوم، هو التلقيح ديال املينانجيت 
اللي حاليا مفقود، هاد التلقيح وقبل ذلك السيد الوزير يعني نشيد 
حاليا بدفتر التلقيح ديال األطفال في املغرب، وكطبيب أصبحنا اليومي 
السابقة والوزارة حاليا، أصبح  الوزارة  اللي دارتها  يعني، املجهودات 
هاد الدفتر يضاهي إن لم نقل أحسن من بلدان أوروبية، ولكن املشكل 
حاليا السيد الوزير هو هاد التلقيح ديال املينانجيت للي راه مفقود، 
هاد التلقيح كيديروه الناس اللي يمشيو العمرة وال يمشيو الحج، هاد 
التلقيح كان األول يدير 170 درهم بقا مفقود، بقاو الناس يديروا واحد 
التلقيح آخر اللي فيه هذا األول زائد واحد التلقيح آخر، ولكن يدير 785 
درهم تقريبا واحد 800 درهم وحتى هو حاليا ولى مفقود، حاليا السيد 
الوزير حنا مقبلين الناس اللي كيمشيو واللي شفنا البارح الناس اللي جاو 
l’institut املعهد ديال باستور، الناس من كل املدن املغربية اإلشكال 
هو هاد التلقيح اللي ما كاينش، واش غادي يبقى مفقود حتى لوقاتش؟ 
واش غادي يبقى كاين غير في الدار البيضاء وطنجة؟ واش غادي يمكن 
لنا غادي يكون ونوزعوه على املدن املغربية وما يبقاش داك املعتمر وال 
ديك الحاجة اللي عندها 70 عام وال 80 عام خاصها حتى الدار البيضاء 

باش دير هداك التلقيح؟ يعني من خالل هاد اإلحاطة السيد الوزير نريد 
واحد التوضيح في هاد اإلشكالية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

كنشكرك السيد النائب على طرحك هاد السؤال باش نأكد ونعاود 
نأكد ونأكد حتى �ضي لقاح في املغرب، العربية السعودية تطلب من 
الحجاج واملعتمرين على الصعيد العالمي اللقاح ضد التهاب السحايا 
على امليمانجيت رباعي التكافؤ un.vaccin.tetravalent، في املغرب هاد 
اللقاح كاين نوعين اللمقترن non.conjugué انت راك طبيب عارفو، 
اللي  هو   vaccin. conjugué. vaccin. conjugué يعني  املقترن  وكاين 
 lesتيدير حوالي 800 درهم اللي اشرتي ليه أكثر فعالية وأكثر نجاعة و
anticorps تيبقاو بزاف، إيال درتيه كل 5 سنين باراكا، الخور تيدير 174 
 les.anticorps درهم فاصلة �ضي حاجة اللي ناقص فعالة ديالو 3 سنين
.le على الصعيد  conjugué ما بقاوش تيديرو، فمناين اللقاح الثاني
العالمي الناس كلهم تيطلبو واخا غالي ألن ما تاي... هادوك الناس اللي 
تيصنعه ما تيصنعوهش للمغرب بوحدو، هداك املغرب ارتأى تيبيع 
أنه  درهم،   800 تيدير  نجاعة  األكثر  فعالية  األكثر  اللقاح  من  بزاف 
تدريجيا علمنا على الصعيد العالمي أنه هاد اللقاح تدريجيا غيبقى 
الوزارة بتدبير استباقي مشات  2020 يحبسو،  إلى حدود  ينقص منو 
جابت اللقاح non.conjugué اللي موجود واللي اعلنا عليه في البوابة 
اإللكترونية ديال l›institut.pasteur باش نبداو البارح اللقاحات، بدينا 
البارح إلى حدود اليوم وصلنا حوالي 2810 ديال اللقاحات، زدنا من 
املوارد البشرية، زدنا من التقنيين فأنا ما فهمتش منين جات هاد الفكرة 
غير حنا قرار ديال العمل بغينا نبداو املعتمرين ابتداء من يوم اإلثنين 
والحجاج وخدينا جميع التدابير أقولها وأتوجه للمغاربة باش إن شاء 

هللا ال الحج وال العمرة غادي تدوز في ظروف جيدة وجيدة جدا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إن شاء هللا شكرا السيد الوزير، السؤال الثاني للسيدة النائبة 
املحترمة صباح بوشام حول انقطاع اللقاحات الضرورية للبروتوكوالت 
النائبة  السيدة  والتنمية، تفضلوا  العدالة  املبرمجة سلفا عن فريق 

املحترمة مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخصش حخبوب م:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أوال، كنشكر السيد الوزير الشكر الجزيل على تلبية هاد الدعوة 
السابقة  الحصة  في  وكنعتذرو على عدم حضورنا  املتكررة  والتلبية 
تلبية هاد  تفاهم، ونعتذر ونشكركم على  املهم وقع �ضي سوء  وذلك 
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الدعوة كلما يعني كنا محتاجين لتوضيح أمر ما لرأي، السيد الوزير 
املحترم، حنا اليوم بغينا نوضحو غير للمغاربة والرأي العام هاد ال�ضي 

عالش كنجيبو هاد اإلحاطة، حنا كنشوفو

عالش  هاد�ضي  العام  وللراي  للمغاربة  نوضحوا  بغينا  اليوم  حنا 
كنجيبوا هاد اإلحاطة، حنا كنشوفوا بأن بعض األدوية واليوم كنتكلموا 
العمرة  موسم  بأن  كتعرفوا  راكم  املوسم  هذا  ألن  اللقاحات  على 
التهاب  ديال  اللقاح  على  تكلم  املحترم  النائب  السيد  الحج.  وموسم 
السحايا بما يكفي، ولكن غير حنا فعال هاد اإلحاطة وهاد التوضيح راه 
مزيان للمغاربة، هما راه ما كيعرفوش conjugé.ou.non.conjugé ما 
كيعرفوش السعودية أشنو قالت وهذا، فمزيان أننا نحسسو ونعلمو 
املغاربة ونوضحو لهم بأن راه، ومللي كيتزاد الثمن راه ما�ضي كيتزاد عليهم 
زعما، ولكن راه الفعالية ديال الدواء واالتفاق مع الدولة املستقبلة 

خصهم يعرفوه، هذا من جانب.

اليوم السيد الوزير، كنبغيو نسولوا أيضا على لقاحات كثيرة، يعني 

ونوضحوا على ما يجري في معهد باستور. اللقاحات كثيرة راه منقطعة 

السيد الوزير، Le.vaccin.de.l’hépatite.B وراكم كتعرفوا بأن الناس 

ديال القصور الكلوي اللي كيديرو Dialyse كيديرو واحد البروتوكول، 

وهادو راه ما كيلقاوهش وحنا كنقولوا هاد�ضي راه ممكن أن يكون واحد 

االنقطاع فبالصة، أنا كنهضر على ملي ما كيلقاوهش...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخلاحسي8خلةورد5خوزيرخلةصحل:

ال ال، اللي قالت السيدة النائبة املحترمة أنا متفق، االختالالت، 

املشاكل، كيكونوا عندنا �ضي مرات نقص هنا في املدينة، واليني كنأكد 

أمامكم ما كاينش هاد ال�ضي، يعني جميع اللقاحات موجودة بما فيها 

la.tuberculose بما فيها.. غير املشكل اللي كاين كتلقى فبعض..عندنا 

مشاكل..ألن هاد اللقاحات على الصعيد العالمي كتعرفوا كاين دولة 

واحدة في العالم اللي عندها املواد األولية la.matière.première هي 

الهند، أوال هي اللي كتصدر للعالم كلو مثال عندو املشاكل فهاد ال�ضي، 

ولكن كيعلمونا وكناخدو إجراءات استباقية كاللي وقع، أنه قلت ليك 

هاد le.vaccin املقترن conjugé كاين وما عمرو حبس في املغرب غير 

هو غالي، ولكن ما خصناش املغاربة يفهموا باللي راه ما كاينش، كاين 

واليني حنا خدينا بعين االعتبار القدرة الشرائية د املغاربة، طلبنا هاد 

ال�ضي شرينا 3 ديال املحالت متفرقة من الواليات املتحدة ومن أوروبا 

إلى آخره فجبنا بكمية كافية، واعلناه على البوابة وبدينا البارح هذا 

يعني البرمجة ديالنا، جبنا املوارد البشرية زائدة، جبنا التقنيين. هذا 

أنه األمور... شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على املساهمة ديالكم، شكرا للسادة النواب 

املحترمين،خرفعتخلاجلسل.
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محضرخلاجلسلخلةس بعلخعشرةخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ: الثالثاء 17 شعبان 1437ه )24 ماي 2016م(.

لةرئ سل: السيد مصطفى الغزوي، النائب الثامن لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  ابتداء من  لةتوقيت: ساعتان و ثالثة وعشرون دقيقة، 
الثانية زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولخ
الحكومية التالية: 25 سؤاال )2 آنيان(

العدل والحريات؛ .•

الوظيفة العمومية؛ .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•

لةسيدخمصطفىخلةغزو5خرئيسخلاجلسلخ:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8،

لفتتحتخلاجلسل.

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعة  شفهيا  سؤاال   25 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي 
على قطاعات مختلفة، واآلن أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة 

املراسالت الواردة على الرئاسة فلتتفضل مشكورة.

لةسيدةخصش حخبوب مخأميملخلملجلس:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

توصل مكتب املجلس من النائب السيد علي اليازغي برسالة تتعلق 
ب  النواب  مجلس  رئاسة  وتوصلت  النواب،  مجلس  من  باستقالته 
36 سؤاال شفويا و38 سؤاال كتابيا و62 جوابا عن األسئلة الكتابية؛ 
األسئلة الكتابية املتبقاة بدون جواب هي 7956، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

بكرلخلةسيدةخلألميمل،

بداية، أخبر السيدات والسادة على أنه ستعقد جلستين عموميتين، 

للحسابات،  السيد رئيس املجلس األعلى  ستخصص ملناقشة عرض 
الساعة  تبتدئ من  والثانية  العاشرة صباحا  الساعة  بدء من  األولى 

الثالثة بعد الزوال.

حضرلتخلةسيدلتخولةس دة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع العدل والحريات بسؤال متعلق باالعتقال االحتياطي 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  لألشخاص 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئشلخلةسيدةخسليملخفرجي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

املتعلقة  الجنائية  السياسات  تطوير  انتظار  في  الوزير،  السيد 
ببدائل االعتقال االحتياطي وبدائل العقوبات السالبة للحرية، ما هي 
استراتيجياتكم خصوصا إذا علمنا أن 2000 شاب مقاول مهدد باإلكراه 
البدني وقد بدأ تطبيق اإلكراه البدني في مواجهتهم بسبب عدم تنفيذ 

التزاماتهم التعاقدية اتجاه األبناك، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري ت:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخلةم ئش تخولةس دةخلةمولب،

أشير السيدة النائبة أن سؤالكم كما ورد علينا مكتوبا ال عالقة 
له بالسؤال الذي تفضلت به آنفا، سؤالكم حول االعتقال االحتياطي 
من  كبيرة  أعداد  هناك  وكيقول   2012 مارس   13 وهو  لألشخاص، 
األشخاص الذين يتم اعتقالهم احتياطيا ومنهم من يسفر البحث عن 
عدم متابعتهم وعن هؤالء نسائلكم السيد الوزير، ملاذا ال يتم تعويضهم 
عن فترة اعتقالهم ؟ سؤالكم اآلن يتعلق باإلكراه البدني، هل تريدين 

عن أجيبك عن اإلكراه البدني أم على االعتقال االحتياطي؟

قانون  في  سواء  معلوم،  هو  كما  سيدتي،  البدني  اإلكراه  طيب، 
املسطرة الجنائية أو من منطلق املادة 11 من العهد الدولي للحقوق 
املدنية والسياسية ال يمكن أن يمارس ضد األشخاص الذين يثبت 
أنهم عندهم يعني وضعية اجتماعية ديال الحاجة، ويثبتون أيضا عدم 
تملكهم ألي عقار، في هاذ الحالة إذا كان األشخاص من هاذ النوع، راه 
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ما غاديش يكون ضدهم أي إجراء من اإلجراءات اإلكراه البدنية.

بالنسبة لالعتقال االحتياطي السيدة املحترمة، والتعويض عنه، 
الخطأ  عن  التعويض  قرر  الدستور  من   122 الفصل  بأن  أفيدك 
الذي  القضائي  تنظيم  مشروع  في  تكرس  هذا  وبالطبع  القضائي، 
صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان باألمس. وأفيد 
حضراتكم جميعا، أننا بصدد التفكير في قانون خاص يتعلق بالتعويض 

عن..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائبة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخسليملخفرجي:

ملا ربطت مشكل اإلكراه البدني باالعتقال االحتياطي ملا فيه ذلك ألن 
اإلكراه البدني يتسبب في اكتظاظ السجون، وسأجيبكم السيد الوزير.

فريق األصالة واملعاصرة تقدم بمقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة 37 
من التنظيم القضائي، هذه الفقرة التي كانت ترمي إلى فرض تعويض 
لكل من ق�ضى مدة االعتقال االحتياطي وصدر حكم لفائدته بالبراءة أو 
أمر بعدم املتابعة وتضرر ضررا جسيما ورفضتم هذا امللتمس السيد 
الوزير، ملاذا ألنكم تذرعتم بكون ميزانية الدولة ال تسمح بذلك، رغم 
أن الفصل 122 من الدستور السيد الوزير، الفصل 122 من الدستور 
يجيز لكل من تضرر من خطأ قضائي أن يتقدم بالتعويض وأن هذا 
التعويض تؤديه الدولة، واالعتقال االحتياطي هو ضرر وفرع من األصل 
الذي هو الخطأ القضائي، لذلك نحن ال نعلم ألن هذا مستجد بالنسبة 

لرفض امللتمس ألن في جميع الدول الديمقراطية يحكم على..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ إذا نمر للسؤال املوالي عن وضعية حقوق اإلنسان ببالدنا 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فلتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةولحدخلألنص ر5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، في الوقت اللي بالدنا خطات خطوات بشهادة 
اإلنسان  حقوق  ميدان  في  املهتمين  جميع  بشهادة  والخارج  الداخل 
األحيان  بعض  في  التقارير  بعض  علينا  تطلع  نجد  تالوينها،  بجميع 
بمغالطات ت�ضيء إلى سمعة بلدنا في هذا املوضوع، وتعتمد مع األسف 
معطيات مغرضة، معطيات مغلوطة، تعتمد حاالت في نظرنا معزولة 

لتعممها وتعطيها الصبغة التقريرية في تقاريرها التي تقدمها وخاصة.

وأخيرا من هاته التقارير هو تقرير الخارجية األمريكية، أوال ما ردكم 

السيد الوزير عما جاء بها التقرير من مغالطات ؟ ثانيا ما هي اإلجراءات 

التي تعتزم الحكومة أخذها احترازيا حتى ال نقع في تلكم الحاالت املعزولة 

التي يعتمدها املغرضون لتقديم هذا النوع من التقارير ؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري ت:

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

بالفعل بالدنا حققت مكاسب كثيرة على صعيد حقوق اإلنسان، 

ولكن هذا ال يمنع من القول بأنه هناك تمة نقائص أيضا كثيرة، نشتغل 

في الحكومة مع البرملان مع كافة الجهات املعنية من أجل الرقي بأوضاع 

حقوق اإلنسان في بالدنا، نفاجأ بجهات دولية تبخس كل الجهود التي 

الديمقراطي  التطور  وعبر  مرت  التي  السنين  هذه  عبر  اململكة  بذلتها 

الحاصل في البالد، ما ذا ينبغي فعله ؟

إدانة  إلى  الوطنية أن ال تعمد  الحقوقية  للجمعيات  ينبغي   : أوال 

مؤسسات الدولة قبل التأكد من صحة الواقعة التي تصدر بشأنها حكما 

حقوقيا، وكذلك األمر بالنسبة للصحافة الوطنية ألن هذه املعطيات 

الحقوقية  الهيئات  لدى  معتمدة  تصبح  فإنها  بكثافة،  تدور  حينما 

الدولية وتصبح وكأنها الحقيقة وتعتمد ضد بالدنا، أيضا من واجبنا 

أن نشتغل من أجل الرقي أكثر فأكثر بوضعنا الحقوقي ليصبح يعني أكثر 

تقدما، وبالطبع أنا رهن إشارتكم في جلسة خاصة ألقدم لكم جميع 

جوانب القوة وجوانب الضعف في واقعنا الحقوقي ومن أجل مقاربة هاذ 

املوضوع باملقاربة التي سنستطيع من خاللها أن نواجه هذه التحديات 

التي تواجهنا، خاصة وأنني قلتها الواليات املتحدة ليست يعني صراحة 

من حقها أن تحاكم..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب فيما تبقى.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةولحدخلألنص ر5:

بعض  يعرف  الحقوقي  واقعنا  أن  املحترم  الوزير  السيد  أكيد 

االختالالت، ونحن معكم في الحكومة في الفريق االستقاللي نطلب من 

الجهات التي تقدم تقارير في هاته الحاالت املعزولة أن تتحرى الدقة 

واملوضوعية، ألن من شأن ذلك أن يركب عليه خصوم بالدنا من جميع 

النواحي السياسية، فاملنتظم الدولي حضرت السيد الوزير ممثال لهاته 

املؤسسة املوقرة عند تقديم التقرير األول الشامل في جنيف، وكان 

املنتظم الدولي..
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال ؟ تفضلي السيدة النائبة عن فريق العدالة والتنمية.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخبلعيس ويل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

مشكور السيد الوزير، ورغم كل الضمانات الدستورية لحقوق 
إال  الحقوقي،  بوضعنا  للرقي  ذكرتم  التي  املبذولة  والجهود  اإلنسان 
أننا نتفاجأ في بعض املرات باختالالت حقوقية داخل بلدنا من قبل 
منظمات وهيئات حقوقية تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان وأيضا 
يدعون  وأيضا  وجالدين،  قضاة  أنفسهم  األشخاص  بعض  تنصيب 
حماية حقوق اإلنسان، لكنهم في نفس الوقت ينتهكون هذه الحقوق، 
لذا ندعوكم السيد الوزير مزيدا من الجهود في هذا اإلطار خاصة في ظل 

آخر حدث الذي وقع في جامعة مكناس وغيره إلى آخره، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هل هناك تعقيب آخر لهذا السؤال ؟ رد السيد الوزير إذا كان ؟ إذن 
نمر للسؤال املوالي عن استفحال ظاهرة عدم تنفيذ األحكام اإلدارية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخرلبد5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة أو التي ستتخذونها 
في تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري ت:

السيد النائب املحترم، أفيد سيادتكم بأن عدد امللفات املسجلة 
ضد الدولة وعلى املؤسسات العمومية والجماعات املحلية كان سنة 
2012 : 8027 ملف، اآلن أو في سنة 2015 وصل العدد إلى 10857 
ملف، وزارة العدل والحريات ليست لها سلطة مباشرة تستطيع أن 
تمارسها في مواجهة القطاعات الحكومية األخرى وال الجماعات املحلية 
وال املؤسسات العمومية، لكن ذلك ال يمنع وأنا قلت مرارا بأن تنسق 

عملية املذاكرات من أجل تنفيذ األحكام القضائية.

وفي هذا الصدد أشير إلى أنه في سنة 2015 تم تنفيذ حوالي 288 
ملف   1717 هم  الحكومية  القطاعات  كافة  قبل  من  درهم  مليون 
بالنسبة للمحكمة اإلدارية بالرباط فقط، وبالطبع هذا املوضوع ديال 
تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة، سيجد مجال تنظيمه بالطريقة 

املالئمة في..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، شكرا، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب 
املحترم.

لةم ئبخلةسيدخلمل ت رخرلبد5:

شكرا للسيد الوزير على هذا الجواب، احنا نشيرو للسيد الوزير 
باللي أن هاذ السؤال وجهناه لرئيس الحكومة هو اللي معني بتنفيذ 
األحكام الصادرة ضد الدولة وليس لوزير العدل، هذا مبدأ دستوري 
السيد وزير العدل، الدستور في الفصل 126 يقول أن األحكام النهائية 
بهذا  تلتزم  لم  الحكومة  لكن  للجميع،  ملزمة  القضاء  عن  الصادرة 
املبدأ الدستوري وعدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة 
األحكام  للدستور،  كذلك  وإهانة  للقانون  وإهانة  للقضاء  إهانة  هو 
القضائية مثال نزع امللكيات هناك ملفات كتراوح اآلجال ديالها أكثر من 

14 سنة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ إذن ال أحد. إذن نمر للسؤال املوالي متعلق بتنفيذ األحكام 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل احد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخإدخمو�شى:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، يعتبر تنفيذ األحكام يعني من أحد املشاكل 
العويصة تعاني منها العدالة، نسائلكم السيد الوزير، عن آليات وتدابير 
حماية هذه األحكام. وبالتالي ما هي التدابير التي ستتخذونها ملعالجة هذه 

الوضعية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري تخ:

شكرا السيد النائب، غير نبغي نأكد واحد الحقيقة، وهي بالفعل أن 
األحكام القضائية واجبة التنفيذ سواء بمقت�ضى الدستور أو بمقت�ضى 
القانون، لكن بالنسبة للدولة املؤسسات العمومية، الجماعات املحلية 
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أن تواجه صعوبات، وأنا في كثير من األحيان أواجه بأسئلة يطرحها 
برملانيون هم أنفسهم رؤساء جماعات وأجد أنهم هم أنفسهم عندهم 

مشكل الذي من أجله يتساءلون.

اليوم نحن نشتغل في أفق إيجاد حل لهاذ املعضلة من خالل مشروع 
قانون املسطرة املدنية، الذي سوف يتضمن مجموعة من املعطيات، 
على سبيل املثال تحديد املسؤول اإلداري للمؤسسة العمومية كجهة 
يقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ األحكام القضائية مع إقرار مسؤوليته 
الشخصية التأديبية واملدنية في هذا املجال، تحديد آجال تنفيذ في 3 
أشهر مع وجوب التنفيذ داخل آجل أقصاه سنة عفوا 6 أشهر ابتداء 
من تاريخ املصادقة على ميزانية السنة املوالية إذا لم تتوفر االعتمادات 
الالزمة أو الكافية في ميزانية السنة الجارية، مثال إمكانية الحكم بغرامة 
مادية في مواجهة املؤسسة املنفذ عليها أو املسؤول الشخ�ضي، إذن هذا 
املوضوع راه عندو يعني فيه معطيات دقيقة سترد عليكم..في تدقيقها 
وتحسينها لنصل إلى تحقيق ما تفضل به السيد النائب، غير هو السيد 

النائب راه ما�ضي فقط الدولة اللي هي واجبة التنفيذ..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخإدخمو�شى:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات، كل ما هنالك السيد الوزير، 
هناك يعني مشاكل مطروحة على مستوى املحاكم العادية، فيما يتعلق 
باملؤازرة السيد الوزير، وهناك مشكل ديال عدم التنسيق بين النيابة 
العامة ومصالح ديال األمن، نتلمس منكم السيد الوزير إيجاد مقاربة 
وآليات جادة اللي يعني لتثبيت الفعالية على مستوى املحاكم اإلدارية، 
ما كاينش عند القا�ضي التنفيذ سلطة بالنسبة للمجالس يعني هناك 
اعتبارات هناك ملفات ديال 2015/2011 تنفذ في 2015 هناك اعتبار 
يتعين إيجاد حلول ومقاربة جديدة، على مستوى اإلدارات كذلك السيد 
القواعد  في مجموعة ديال  النظر  يتعين إعادة  الرئيس هناك عرقلة 
وكذلك ظهير 14 يونيو 1944 السيد الوزير، هناك مقتضيات اللي في 

الحقيقة تجاوزها التاريخ يتعين إعادة النظر فيها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم، فريق االتحاد الدستوري.

لةم ئبخلةسيدخلا ليفيخلقدلدرة:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، حوالي 2000 شاب من املقاولين الشباب معرضون 
حلول  إيجاد  الحكومة  من  نلتمس  البدني،  اإلكراه  إطار  في  للسجن 

بديلة عن االعتقال تماشيا مع توقيع املغرب على اتفاقية العهد الدولي 
غادي  الوزير  السيد  أسرة   2000 هذه  والسياسية،  املدنية  للحقوق 
تشرد، وحرام أن شاب في البداية ديال عمر ديالو في بداية املشوار ديالو 
نعتقلوه نظرا ألنه فشل في املشروع ديالو، الفشل راه هو قدر مكتوب 
على اإلنسان، كنتمناو أن الحكومة تعيد النظر في القضية ديال الشباب 
وتلقى حلول بديلة باش هاذ الناس يسددوا ذيك الديون اللي عليهم دون 

أن يتعرضون للسجن في إطار اإلكراه البدني، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك تعقيب إضافي في هاذ السؤال؟ تفضلوا السيد النائب.

لةم ئبخعشدخلةولحدخلألنص ر5:

ليس  تقديري  في  اإلدارة  يؤرق  الذي  الوزير  السيد  املوضوع  هاذ 
مشكل مسطري اللي نقول به تعديالت قانون املسطرة املدنية، كما 
درنا الوكالة القضائية بتدبير قضايا الدولة، أعتقد أنه جاء الوقت باش 
الحكومة تفكر ف�ضي مؤسسة التي تتجه إليها املواطنين عندما تكون 
بيدهم أحكام لتنفيذ هذه األحكام على الدولة بغض النظر وترصدها لها 
من مالية العامة للدولة املبالغ الالزمة وتكون توقعات عند وزارة املالية 
سنوية الستخالص هاته املبالغ، وإال سنظل في نفس الدوامة مهما كانت 

النصوص، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب آخر؟ إذن ال أحد، رد السيد 
الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري تخ:

عندوا  الدولة  ديال  القضائية  األحكام  تنفيذ  ديال  املوضوع  هاذ 
يعني الجانب املسطري فيه أهمية، ولكن إذا بغينا ناقشوه راه ناقشوه 
من ألفه إلى يائه، راه خاص الدولة تدافع على نفسها بالشكل الجيد، 
وخاص أيضا يعني تكون دولة تنصف في األحكام التي تصدر ضدها، كما 
ينصف كذلك باألفراد، خاص هذا وهذا، عدا غادي نجيو فعال لهاذاك 
املستوى ديال املؤسسة التي يمكن أن تشرف عن املوضوع ولكن أيضا 

الجانب املسطري موضوعي.

بالنسبة لهاذ الناس اللي كيتكلموا عليهم بعض السادة النواب واللي 
دخلوا في موضوعهم في موضوع ال عالقة له به، كنقول بأنه املواطن 
اللي عندوا عجز عن الوفاء بالتزاماته املدنية في إطار الحكم عليه بأحكام 
قضائية راه ال يطبق عليه اإلكراه البدني، هاذ الناس إذا ما عندمش ما 

غادي يدخلوا ال السجن ال نصفه ال ربعه، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر السؤال املوالي عن محاضر الضابطة 
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الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القضائية 
فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلألعرج،خرئيسخلةفريقخلاحركي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، نعتقد جميعا أن دستور 2011 جاء بمجموعة من 
املكتسبات في مجال ديال الحقوق والحريات، هناك الباب الثاني من 
الدستور 2011 جاء بمجموعة من الفصول وصلت إلى 21 فصال من 
الفصل 19 إلى 21 الحريات والحقوق األساسية، كذلك هناك مكتسبات 
في مجال ديال حقوق اإلنسان من خالل املمارسة، هناك مكتسبات 
من خالل مصادقة املغرب على مجموعة من االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، ولكن الزلنا نالحظ بعض 
املسطرة  قانون  في  الثغرات  وبعض  اإلكراهات  وبعض  اإلشكاليات 
القضائية  الضابطة  بمحاضر  املتعلق  الشق  في  وخصوصا  الجنائية 
ال من حيث إنجاز هذه املحاضر ال من حيث االطالع عليها ال من حيث 
التوقيع عليها ال�ضيء الذي يؤدي أحيانا إلى مجموعة من االنتقادات التي 
توجه ملحاضر أو إنجاز محاضر الضابطة القضائية. وبالتالي نتساءل في 
الفريق الحركي، هل هناك مقاربة جديدة لسد هذه اإلكراهات وهذه 
الشق  في  خصوصا  القضائية  الضابطة  بمحاضر  املتعلقة  الثغرات 
وشكرا  الجنح  ديال  القضايا  في  خصوصا  املطلقة  بالحجية  املتعلق 

السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، جواب السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري تخ:

السيد الرئيس املحترم، العدالة الجنائية تتأسس على مجموعة من 
املعطيات، لعل أهمها في هذه املرحلة هي املحاضر، في انتظار أن تتطور 
األمور عندنا لتصبح العدالة الجنائية تتأسس على املعطيات العلمية 
التي يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثباتها، هل لدينا مقاربة جديدة، 
نعم لدينا مقاربة جديدة، هذه املقاربة اللي هي من حيث املثال هي أن 
يحضر املحامي مع كل مشتبه فيه مثل أمام الشرطة القضائية، هذا 
هو الهدف األسمى، في انتظار ذلك، اآلن عندنا مشروع قانون املسطرة 
الجنائية أن يكون املحامي مؤازرا للشخص الغير املعتقل للشخص اللي 
هو حدث حتى لو كان تحت الحراسة، للشخص اللي عند عته كبير حتى 
لو كان تحت الحراسة، بالنسبة لألشخاص اللي عندهم يعني ما هوماش 
من هاذ الحاالت وعندهم الحراسة النظرية، هاذ سنضمن حقوقهم من 
خالل التسجيل السمعي البصري، وأقول أن هذا غير حل مؤقت، ألن 
الحل املثال هو أن يحضر املحامي في جميع األحوال، وهاذ األمر سيتقرر 
إن شاء هللا عما قريب ألن التطور الحقوقي في البالد سيصل إلى هذا 

املكتسب وأرجو أال يتجاوز ذلك سنة 2020، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلألعرج،خرئيسخلةفريقخلاحركي:

شكرا جزيال السيد الوزير، أوال نسجل بإيجابية املقاربة الجديدة 
بوزارة العدل والحريات فيما يتعلق بمقاربة جديدة املتعلقة بالعدالة 
الضابطة  محاضر  أن  على  جميعا  نعلم  وأننا  خصوصا  الجنائية، 
القضائية ال يمكن الطعن فيها إال بالزور، وبالتالي نسجل أو يمكن أن 

أقول بأنه البد من اإلسراع في إخراج املعطيات العلمية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إذا نمر إلى السؤال 
دولية ضد  منظمات  من  الحقوقية  االنتقادات  تصاعد  املوالي حول 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغرب، 
السيدة  تفضلي  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فلتفضل  والتنمية، 

النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخعزوه خلةعرلك:

لوحظ مؤخرا تزايد االنتقادات املوجهة لوضعية حقوق اإلنسان في 
املغرب من طرف جهات خارجية رغم الجهود املبذول في هذا املجال، 

نريد أن نسمع رد الحكومة في ذلك؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري تخ:

أنا قلت آنفا حنيا في البالد تسعى إلى تطوير ذاتها ما عندنا حتى �ضي 
عقدة نقولوا بأن الوضع الحقوقي الوطني كما وقع فيه من تطور وإيجابية 
مازال يشكو من نقائص، ما عندنا حتى �ضي أسباب يمنعنا باش نقولوا 
الدولية خاصها  النقائص، ولكن أيضا الجهات  بأننا معنيين بتجاوز 
تآمن بأن مغرب اليوم ما�ضي هو مغرب األمس، هاذ الجهات الدولية 
باقي ما استوعبتش التحوالت العميقة الجارية في املغرب. وحنايا اآلن 
بدينا حوارات مع أمنيستي آنترناسيونال ومشيت حتى لندن واستقبلت 
األمين العام هنا وكان حوار إيجابي، اآلن فتحنا حوار مع...خاصنا هاذ 
 ،Amnesty.International الحوار هذا تكون فيه الوضوح اللي كان مع
ولكن بغينا أيضا كما قلت سابقا، الفاعلين الحقوقيين كما من واجبهم 
أن يفضحوا تجاوزات، لكن ما يتسرعوشاي وما يمشيوش يعني أنهم 
يتبناو بعض يعني أوجه الدفاع التي يدفع بها بعض األشخاص الذين 
يمكنوا أن يكونوا متورطين في بعض االتهامات، أنهم يجعلوا منها حقائق 
ألنه األمور كتطور حتى تصل إلى مستوى أحيانا مجلس األمن، وأحيانا 
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يمكن أن تؤثر حتى يعني على القضية الوطنية، إذن األمور راه فيها 
تشابك وارتباط، مرة أخرى سيدتي املحترمة أقول لك الواليات املتحدة 
وكنقولها على صوت غير مؤهلة ملحاسبتنا، الواليات املتحدة فيها من 

الخروقات يعني ما..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخآمملخم ءخلةعيمي8:

تراجعات خطيرة، انتهاكات جسيمة، انتكاسة وردة، قوات القمع 
العناوين  الوزير هي  السيد  الشارع، هذه وغيرها  في  باملواطنين  تنكل 
التي نطلع عليها كل صباح في بعض وسائل اإلعالم وبعض الصحافة 
الوطنية، لألسف الشديد وهي اللي نفسها العناوين التي تبناها مجموعة 

من املنظمات الحقوقية في املغرب.

طبعا في سياق املزايدة على الحكومة قد نقبل االختالف في ما بيننا 
قد نقبل االنتقادات التي يجب أن توجه فعال لوضعية حقوق اإلنسان 
في بعض األحيان عندما تكون هناك تجاوزات، لكن في النهاية يجب أن 
نتحمل املسؤولية، ألن هاذ املنظمات الحقوقية الدولية سواء كانت 
حكومية أو غير حكومية حنا كبرملانيين في عديد من الحاالت استقبلناهم، 
املرجعيات بالنسبة لهم في العديد من األحيان هي نفسها التقارير التي 
تصدرها جهات وطنية، وفي أحيان كثيرة من الصحافة، فلذلك اليوم 
يجب أن نتنبه إال أنه يمكن أن يأتى املغرب من وضعية حقوق اإلنسان 
كمدخل يعني يراد به الكثير من لباطل في حق املغرب، وهاذ ال�ضي يمس 
أيضا حتى القضية الوطنية اليوم، البارح منظمات يعني غير حكومية، 
أمس ايضا التقرير ديال الخارجية األمريكية فعال حنا صدمنا ألن هاذ 
التقرير صدر بسوء نية يعني اعتمد معلومات غير محينة، إن لم يتحر 
الدقة الواجبة، وبالتالي حنا نستغرب من دولة تعطي لنفسها هذا الحق 
في أن تحاكم دولة أخرى لها كامل السيادة، لها كامل شروط العضوية 
وبالتالي التعامل بيننا وبين هاذ القوى هي في النهاية دول يجب أن يكون 

على يعني..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك تعقيبات إضافية في هاذ السؤال؟ تفضلي السيد الرئيس، 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخوهبي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

مصداقيتها  لها  التقرير  في  قليلة  أو  كثيرة  أشياء  أن  الحقيقة  في 
وأشياء غير صحيحة ليست لها مصداقيتها، ثانيا أن من حق أي شخص 
وفقا لعاملية حقوق اإلنسان أن ينتقد املغرب، ولكن ماذا فعلتم أنتم 

فعلتم؟  ماذا  الحقوقي؟  الواقع  عن  املسؤولون  بصفتكم  الحكومة 
قدمتم بيانات ضد هذه الدولة، ولكن ماذا قدمتم للمواطنين حول 
امللفات املشار إليها في هذه امللفات؟ ما هي التوضيحات؟ ما هو التقرير 
وضد  الدول  وبيانات ضد  مواقف  مجرد  به؟  تقدمتم  الذي  املضاد 
املنظمات، هل فتحتم نقاش مع املنظمات الوطنية للجمعية املغربية 
لحقوق االنسان، منظمة حقوق االنسان، فرع منظمة العفو الدولية 
حول هذه امللفات؟ هل جئتم إلى اللجنة وقدمتم توضيحات حول هذه 
امللفات؟ أم فقط يهمكم إصدار بيانات؟ نحن من املسؤولون عن هذه 
امللفات، نحن الذي يجب أن تكون لنا الرؤية عن هذه امللفات، وأنتم 
دولية،  منظمات  ألنها  ليس  للمواطنين،  امللفات  هذه  توضيح  يجب 
نسكت على قمع املواطنين، وحينما خرجوا في املظاهرات قمعتموهم، 
واآلن تقولون ملا جاءت في التقرير، نسيتم ماذا فعل األساتذة املتدربون، 
ماذا وقع في الشارع، وغيرها من امللفات وتستخدم األطفال وسن الشغل 
إلى آخره، نحن خلقنا هذه امللفات، واآلن نقوم بتقديم بيانات، اسمحوا 
لي السيد الوزير، أوال أن توضحوا لنا كمغاربة وأنتم مسؤولون سياسيا 

عن الوضع الحقوقي، مسؤولون عن الخروقات..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت، هل هناك تعقيب آخر في هذا السؤال؟ إذن رد السيد 
الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري تخ:

السيد النائب املحترم، عوض أن تواجنهي بهذا االنفعال، كان يمكن 
أن تواجنهي بالطريقة التي يسمح بها قانون هاذ املجلس، وتستدعيني 
للمثول أمام اللجن املختصة لكي أقدم كافة البيانات والتوضيحات، 
أقول لك اليوم أنا مستعد أن أحضر أمام مجلس النواب غدا، هل 
أنتم مستعدون؟ السيد النائب هذا أوال، أما التوجه إلى املغاربة بشأن 
بلدهم،  يعرفون  فاملغاربة  امللقاة،  واالدعاءات  املوجودة  االختالالت 
ويعرفون التطور الحقوقي، ويعرفون جوانب القوة فيه وجوانب السلب، 
نحن لم نقول بأن مجتمعنا ومؤسستنا ودولتنا راه دولة املالئكة، وبأن 
ليس فيها تجاوزات، نقول هناك فعال تجاوزات، لكن أؤكد لكم أن 
التجاوزات املذكورة في تقرير الخارجية األمريكية أنا أعرف أن بعضها 
غير صحيح تماما وال أساس له مطلقا، وأنا قلت لزمالئي املحامين إنني 
كافة  الحقائق ألعرض عليكم  تق�ضي  لجنة  تشكلوا  أن  منكم  أطلب 
الحاالت، أما حوارنا مع الجمعيات الحقوقية فكل االدعاءات بشأن 
االختطاف وما إليها، ليس في علمك أنني كنت أستدعي هذه الجمعيات 
وأعرض عليها كافة املعطيات، ومستعد أن أعرض عليها أي معطى من 

املعطيات...أرجوك ارحمونا على كل حال..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر مباشرة إلى السؤال املوالي حول ظاهرة 
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اغتصاب األطفال واالعتداء عليهم جنسيا للسيدات والسادة النواب 
السؤال  واضع  أحد  فليتفضل  الديمقراطي،  الفريق  من  املحترمين 

مشكورا، تفضلوا السيد الرئيس املحترم.

لةتقدمخ فريقخ رئيسخ روكش 8،خ ربيدخ لةسيدخ لةم ئبخ
لةديمقرلطي:

تتمس  اإلشكالية  حول  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  شكرا، 
مجتمعنا، متعلقة بالحاالت االعتداء الجن�ضي على األطفال، األطفال 
كأسرة  كحكومة  حمايتها،  منا  تنتظر  عمرية  كفئة  هشة،  كفئة 
اليوم أصبح  الجن�ضي  االعتداء  الحاالت  هاذ  اجتماعية،  كمؤسسات 
تطفو على السطح، أصبح يتفاعل معها اإلعالم، أصبح العديد منها 
تحال على املحاكم، املالحظ أن األحكام الصادرة من قبل القضاء وطبقا 
للنصوص القانونية والقانون الجنائي، أحكام أعتبرها، ال تتناسب مع 
بشاعة هذه الجرائم أحيانا وال تتناسب مع حجم الضرر املادي والنف�ضي 
الذي تحدثه على األطفال القاصرين، هؤالء األطفال عدد كبير منهم 

يعاني من إعاقات نفسية مستديمة ترابطهم طيلة حياتهم.

على  املعتدين جنسيا  على  يحكم  أن  يمكن  للقانون  طبقا  اليوم 
ابتداء  يحكم  أن  للقا�ضي  يتيح  القانون  بسنتين، ألن  األطفال فقط 
من سنتين فما فوق، أما فيما يتعلق بالجانب املرتبط ببيع األطفال 
واستغاللهم في الدعارة، وفي املواد اإلباحية، األحكام تبتدئ من سنة، 
مع  أبدا  تتناسب  ال  األحكام  هذه  سنة،  وعندنا  سنتين  عندنا  يعني 
حجم الضرر، وسؤالنا هو، ما هي املقاربة الجديدة من أجل تشديد 
العقوبات على مرتكبي جرائم االعتداء الجن�ضي على األطفال، حتى أوال 
نحمي املجتمع من هؤالء املجرمين، وحتى تشكل زجرا وردعا للمجرمين 

اآلخرين، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، الجواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري تخ:

السيد رئيس الفريق، بالفعل فجرائم االعتداء الجن�ضي على األطفال 
هي من أبشع الجرائم، والتي ينبغي أن ينهض الجميع ويتعبأ الجميع من 
أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها، اآللة التي يمكن أن تعتمد في هذا هي آلية 
التشريع، ألنكم تحدثتم عن أحكام قضائية، القضاة يطبقون القانون 
ويصدرون أحكامهم في إطار ما يسمح به القانون، إذن تبقى مسؤولية 
من مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرملان، مسؤولية الحكومة أنها اآلن 
بصدد مقاربة هذا املوضوع مقاربة جديدة في إطار مشروع القانون، 
مسؤولية البرملان هو أنه 3 فرق محترمة ومنها فريقكم املحترم تقدمتم 
بمقترحات قوانين اتفقتم فيها على �ضيء واحد وهو الرفع من العقوبات 

املقررة لهذه الجريمة الشنيعة.

نحن من اآلن نقول بأننا نشارككم املقاربة وهي مقاربة التشدد في 
العقاب، مع العلم وهنا ستختلفون معي، أنا أقول لكم رأيي وقد ال يقبله 
الكثيرون، إذا تعلق األمر بجريمة مثل جريمة اغتصاب الطفل وقتله، 
أنا مع اإلعدام وأقول لكم أكثر من ذلك أنا مع تنفيذ اإلعدام في هذه 

الحالة بعد تمتيع املتهم بأق�ضى ظروف املحاكمة العادلة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةتقدمخ فريقخ رئيسخ روكش 8،خ ربيدخ لةسيدخ لةم ئبخ
لةديمقرلطي:

شكرا، طبعا نحيي الحكومة على تفاعلها اإليجابي مع مقترح القانون 
الذي تقدم به فريقنا النيابي، بهدف تشديد العقوبات والذي نقترح فيه 
كحد أدنى ابتداء من 10 سنوات إلى 20 سنة، ورفعها من 20 إلى 30 

سنة، إذا تعلق األمر..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن صافي.

لةتقدمخ فريقخ رئيسخ روكش 8،خ ربيدخ لةسيدخ لةم ئبخ
لةديمقرلطي:

قلت ابتداء من 10 سنوات إلى 20 سنة ومن 20 سنة إلى 30 سنة 
إذا تعلق األمر بمجرم و�ضي على الطفل، إما األصول دياله أو املربيين 
دياله أو الو�ضي الديني أو القائم على تربيته أو حراسته، يعني عنده 
مهمة ديال مراقبة هاذ األطفال أو نتج طبعا عن االعتداء افتضاض أو 
حمل، وأحيانا نقترح أيضا ببعض الحاالت الوصول إلى املؤبد. نتمنى 
التسريع بتفعيل هذا التوجه من أجل حماية فلذات أكبادنا من بطش 
هؤالء املجرمين وبمقاربة أيضا تقوم على التحسيس والتوعية ومعالجة 

املر�ضى البيدوفليين، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، رد السيد الوزير، إذن، نمر للسؤال املوالي 
السطو  ظاهرة  على  للقضاء  القضائية  التدابير  مآل  عن  آني  سؤال 
على العقارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخربيدخلةقشيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

ملكية  لحماية  مهمة  إجراءات  الحكومة  اتخذت  الوزير،  السيد 
السيد  نسائلكم  لذا  لألجانب،  اململوكة  العقارات  وخاصة  العقارات 

الوزير عن نجاعة وفعالية هذه اإلجراءات؟ وشكرا السيد الوزير.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

لةسيدخمصطفىخلةرميدخوزيرخلةعدلخولاحري تخ:

السيد النائب املحترم، هذا املوضوع موضوع االستيالء على عقارات 
الغير، اآلن نحن نوليه أهمية كبيرة، ولذلك وقد سبق لي اإلعالن عن 
ذلك عقدنا اجتماعا مع كافة القطاعات املعنية وتم اتخاذ قرارات مهمة 

وهي عديدة سأذكر منها على سبيل املثال :

حث املحافظين على األمالك العقارية على رفض أي تقييد  .-
يتعلق بهذا املوضوع متى كان هناك شك في صحة املعاملة؛

الطرف  إدخال  على  العقارية  األمالك  على  املحافظين  حث  .-
املعني بالعقار في أي دعوة ترمي إلى إلغاء قراراتهم املتخذة بخصوص 

هذا املوضوع؛

تشجيع املالك على سحب نظائر الرسوم العقارية املتعلقة  .-
بهم، وأقول هذه راه وسيلة حاسمة في دفع هذا العدوان على امللكية 
العقارية، هي سحب نظير الرسم العقاري، نظير الرسم العقاري اللي هو 
حق ديال املواطن أنه يأخذه من املحافظة العقارية ويحتفظ به في بيته 
أو في أي مكان آمن، هذا إيال تم هاذ اإلجراء يستحيل أن يكون أي عمل 

من شأنه أن يغير معالم املعطيات اللي هي كاينة في املحافظة العقارية،

أيضا تدخل النيابة العامة في ملفات تديين العقود األجنبية  .-
املتعلقة بتفويت العقارات؛

-. حث النيابة العامة النيابات العامة على القيام باإلجراءات 
القانونية الالزمة إلجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات 

تشكل جريمة؛

-. التنسيق بين العدول واملوثقين واملحامين املؤهلين لتحرير 
العقود والنيابات العامة املختصة من أجل ضبط حاالت التزوير في 

حالة الشك؛

-. النظر في إمكانية تعديل املادة الرابعة من قانون..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

أو  السيدات  أحد  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
السادة، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةلطيفخبنخيعقوب:

شكرا السيد الوزير، صراحة استبشر املواطنون خيرا بالتدابير التي 
اتخذتموها للحد من هذه الظاهرة وهذا جزء ال يتجزأ مما استثمرتموه 
كحكومة في ما يتعلق باألمن القانوني والقضائي واألمن العقاري كذلك، 
لصوص  املجرمين  من  شردمة  هناك  الوزير  السيد  لألسف  أنه  إال 

العقارات يسيئون لسمعة البلد ويسيئون الستقرارها من خالل سلسلة 
من العمليات التي استهدفت بعض عقارات األجانب وخصوصا بمدينة 
الدار البيضاء، هذه اإلجراءات هي إجراءات مهمة وهي حزمة فعالة، إال 
أنه لألسف السيد الوزير يقع حاليا تنفيذ مجموعة من األحكام لبعض 
هؤالء اللصوص القابعون في السجون من خالل شركات وهمية، علما 
أن هذا التنفيذ يتم في ظروف سيئة، منها ما هو بدون أعذار، منها ما هو 
في السادسة صباحا، منها ما هو بمجموعة كبيرة من القوات العمومية، 
وبالتالي هذا يترك انطباعا سيئا لدى الساكنة ولدى الضحايا، وأنا أقدر 
أن هناك مجموعة من األشياء التي يمكن أن تقترح في هذا الصدد، 
منها على سبيل املثال منح الفرقة القضائية الوطنية االمتياز األسا�ضي 
للبحث في هذه القضية، بالنظر ملا راكمته من تجربة ولتجميع هذه 
القضايا وتجميع العناصر الفعالة والشركات الوهمية التي تترحك في 

هذا الجانب ووقف وتجميد جميع اإلجراءات..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ إذن شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، ونمر إلى قطاع املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 
بسؤال حول عدم التقيد باملقررات اإلدارية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، سؤال حول عدم التقيد باملقررات، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخربيعلخطمين�شي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لفئة  العليا  الشهادات  لحاملي  املناصب  من   7% تخصيص  تم 
تقيد  الوزير، عن مدى  السيد  نسائلكم  الخاصة.  االحتياجات  ذوي 
القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية بهذه النسبة لهذه الفئة التي 

توجد في وضعية صعبة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أذكر أن فئة األشخاص املعاقين 
ذوي االحتياجات الخاصة لهم عناية خاصة في املنظومة التشريعية 
والقانونية الوطنية، وهكذا تم تخصيص حصيص ديال %7 من مجموع 
املناصب املتبارى بشأنها لهذه الفئة وأصبحت اإلدارة العمومية ملزمة 
بتطبيق هذه الحصة، أو هذه النسبة طبقا للمرسوم ديال 2011، التي 
ألزم اإلدارة باالحتفاظ بهذه الحصة ألن األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة إال أن هذا املقت�ضى ال يطبق في كثير من األحوال ألسباب تقنية 
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فال يمكن تخصيص %7 إذا كان عدد املناصب املتبارى بشأنها ال يتعدى 
15 منصبا، أو 15 منصب كتعطي %7 هي منصب واحد، فمنين ما 
تيكون التباري على 4 املناصب أو 5 املناصب أو 6 ما كتعطينا �ضي واحد، 
ولكن هاذ القضية منين كنجمعو املجموع ديال املباريات اللي فيها العدد 
قليل فتستثنى هذه الحصة ديال %7 وما كيستافدوش منها هاذ الناس 
هاذو، لهذا غتم املراجعة ديال هاذ املنظومة هاذي لتخصيص فعال 
%7 من مجموع املناصب حتى لو دعا األمر إلى تراكم هذا العدد بين 
عدد السنوات لتخصيص هذه الفئة من االستفادة من هذه الحصة 

املخصصة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخسعدخح زم:

شكرا السيد الوزير، بالطبع هاذ األسباب التقنية هي اللي خالتنا 
ما  اللي  فئة  هادي  وأن  على خصوصا  اليوم  التساؤل  نطرحوا  باش 
خداتش حقها كثير، وهادي فئة اللي كنتكلموا عليها اللي حاصلة على 
الشواهد راه عانت من العديد من الصعوبات، سواء بالنسبة لها هي 
أو ال بالنسبة األسر ديالها باش توصل لهاد املواقع، اليوم صوتنا مؤخرا 
على القانون اإلطار األشخاص في وضعية إعاقة واللي خرج في الجريدة 
أنه يخرج مرسوم جديد  الرسمية األسبوع املا�ضي ومن املنتظر على 
اللي غادي ينظم هاذ النسبة الجديدة، تندعيو من خالل هاذ السؤال 
تندعيو أنه يتم هاذ الحصيص هاذ النسبة هاذي تولي تم على املستوى 
الكوطة تم على مستوى املقاعد في قانون املالية، املناصب املحدثة في 

قانون املالية بحيث أنه يولي تحترم هاذ الكوطة ديال %7، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذا ال أحد، 
ما بقاش لك الوقت، نمر إلى السؤال املوالي حول تحديث القطاعات 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العامة 

للوحدة والتعادلية، فلتفضل احد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخلةضور:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، تغير اسم الوزارة التي تتحملون مسؤولية 
مع  انسجاما  العامة  القطاعات  تحديث  عبارة  لتحمل  تدبير شؤونها 
توجهات البرنامج الحكومي الذي التزمت بمقتضاه الحكومة بتحسين 
الخدمات اإلدارية وتبسيط املساطر واالرتقاء باملرفق العام إلى مستوى 
وطنية  استراتيجية  إطار  في  العالية  واملردودية  والفعالية  النجاعة 
مندمجة، ترتكز أساسا على الحكامة الجيدة واإلدارة اإللكترونية ملا فيه 
خدمة املواطنين وتعزيز مناخ االستثمار، ونحن على مشارف نهاية عمر 

الحكومة، نتساءل عن مظاهر تحديث القطاعات العامة التي تحققت 
في عهدها في غياب االستراتيجية الوطنية املندمجة التي التزمت بالعمل 

في إطارها؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

السيد النائب املحترم، أذكر أن اإلصالح والتحديث هو مسلسل من 
اإلجراءات والقوانين املتتالية من أجل الوصول إلى إدارة فعالة وناجعة 
للسياسات  منزلة  وكذلك  العمومية  الخدمات  إلى  للولوج  ومسهلة 
العمومية، ففي هذا اإلطار نشتغل كحكومة ملواكبة التحول واالنتقال 
الذي يعيشه املغرب كتبسيط املساطر في إطار مشروع املرسوم، تأهيل 
املوارد البشرية في إطار إصالح النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، 
تحسين جودة االستقبال واإلرشاد، تطوير اإلدارة اإللكترونية، الولوج 
إلى املعلومة، االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد، الالتمركز اإلداري 

بإعداد تصور شامل لإلدارة الالممركزة، وأخيرا هناك مشروع املرافق 

العمومية اللي هو اآلن في طور املصادقة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخلةضور:

السيد الوزير، إيال درنا تقييم ديال هاذ اإلجراءات اللي كانت التزمت 

بها الحكومة في البرنامج ديالها، اللي وضعات كهدف إعادة الثقة بين 

اإلدارة واملواطن، سنجد بأن هاذ الثقة باقية مفقودة وكذلك بالنسبة 

لتبسيط املساطر مازالت معقدة، بل تعقدت أكثر، هناك ما يتعلق 

باإلدارة اإللكترونية املغرب الرقمي، يعني كلنا كنعرفوا أشنوا هو املآل 

ديالوا وبأنه هو يعني الحظنا بأنه ما توصلش للنتائج املطلوبة، الحكامة 

الجيدة في التدبير العمومي، التوقيت املستمر، السيد الوزير، راه وال 

الغياب املستمر وهذا راه مشكل كبير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 

هذا السؤال؟ إذن ال أحد، إذن نمر للسؤال املوالي حول إصدار ميثاق 

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  للمرافق 

تفضلي  السؤال مشكور،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة 

السيدة النائبة املحترمة.
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لةم ئشلخلةسيدةخآمملخلةعمرلنيخلإلدري�شي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، نص البرنامج الحكومي في إطار الحكامة الجيدة في 
العمومية يحدد قواعد  للمرافق  العمومي على إصدار ميثاق  التدبير 
الحكامة الجيدة، كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور. لذا 
التي ستتخذونها من أجل  نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات 

تنزيل مقتضيات هذا الفصل؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

بكرلخلةسيدةخلةم ئشلخلملحترمل،

 فعال وتنزيال ملضامين الدستور، خصوصا الفصل 157، تم إعداد 
مشروع ميثاق املرافق العمومية وهو اآلن محال على األمانة العامة 
للحكومة من أجل املصادقة وتيضمن هذا املشروع الهام مجال تطبيق 
امليثاق ويهم اإلدارات العمومية والجماعات الترابية وكافة املؤسسات 
املواطن  اتجاه  اإلدارة  التزامات  تحديد  كذلك  يتضمن  العمومية، 
واملقاولة والقواعد للتخطيط االستراتيجي والتنظيم والتقييم ووضع 
القواعد املنظمة لعالقة اإلدارة باملواطن وخاصة فيما يتعلق بنشر 
النصوص القانونية وتيسير ولوج إليها كتبسيط املساطير وحق الولوج 
إلى املعلومة، كما يتضمن كذلك آلية لتتبع تفعيل امليثاق وهذا املشروع 
أذكر أنه جزء من املخطط التشريعي وسيتم قريبا إحالته على البرملان 

قبل املشاركة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدة النائبة، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخلةسعديلخزلكي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، باعث على طرح هذا السؤال في فريقنا هو 
التي تنص على إصدار ميثاق  الدستور  157 من  الفصل  مقتضيات 
املرافق العمومية، أيضا الباعث على هذا السؤال هو البرنامج الحكومي 
وتفضلتم السيد الوزير وتكلمتم على أنكم بصدد يعني إعداد مشروع 
املرافق العمومية وهذا فيه كمسجل على الحكومة على وفائها بالتزامها 

فيما سطرته في البرنامج الحكومي وبخصوص هذا امليثاق.

السيد الوزير الباعث أكثر على طرح هذا السؤال هو الزمن الكبير 
الذي عرفته إصالح اإلدارة، صحيح أن هذه الحكومة وفي شخصكم 

وفي شخص وزارتكم وضعت استراتيجية مهمة تهم إصالح اإلدارة فيما 
يخص الرأسمال البشري وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة اللي هاذ امليثاق 
هو اللي غيحدد هاذ املبادئ هادي للحكامة الجيدة، لكن السيد الوزير 
هناك يعني اختالالت الزالت مطروحة، هناك إشكاالت يعني من شأن 
هاذ امليثاق أن يجيب عن هذه االختالالت وأن يعالج هاذ اإلشكاالت، 
السيد الوزير ألن فعال الواقع اليوم اإلدارة مع املواطن كيعرف واحد 
يوم بعد يوم ما كيعرفش واحد التحسن اللي كنا كننتاظروا أنه يكون 

ولكن هذا مشكل ديال زمن بعيد..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن نمر للسؤال املوالي سؤال عن سياسة الحكومة في مجال الرفع من 
جودة الخدمات املقدمة للمواطن للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخسميرخبلفقيه:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

في  الحكومي  تقييمكم لألداء  املحترم، ما هو  الوزير  السيد  شكرا 
مجال تحديث اإلدارة من أجل الرفع من الخدمات املقدمة للمواطنين؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

السيد النائب املحترم جوابا على سؤالكم، البد من أن أشير إلى أن 
مجموعة من التدابير التي قامت بها الحكومة في مجال تجويد الخدمات 

العمومية أذكر منها:

ودعم  الفساد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  .•
الشفافية؛

اإلداري  الالتمركز  إطار  في  اإلدارية  املصالح  هيكلة  إعادة  .•
لتقريب اإلدارة من املواطنين واملواطنات الجهوية؛

تطوير اإلدارة اإللكترونية بإعداد منظومة متكاملة، أخص  .•
واعتماد  العمومي  والتشغيل  العمومية  الخدمات  بوابة  منها  بالذكر 

برنامج وطني لتحسين االستقبال باإلدارة العمومية؛

شكاية  ومعالجة  والتتبع  للتلقي  مشروع  مرسوم  إعداد  .•
املرتفقين؛

تبسيط مجموعة من املساطر اإلدارية ووضعها على الخط،  .•
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مما نتج عنه تقليص اآلجال والتكاليف وعدد الوثائق ومما ساهم في 
تحسين ترتيب املغرب في مؤشر مناخ األعمال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخسميرخبلفقيه:

في  الوزير ثقة املواطنين  الوزير على اإلجابة، السيد  شكر السيد 
تعميم  فباستثناء  املطلوب،  املستوى  إلى  ترقى  لم  العمومية  اإلدارة 
تبقى  تدبير توقعي ومنصف  إلى أي  يفتقر  الذي  التوظيف  في  املباراة 
أجل  من  استراتيجية  أي  إلى  تنصيبها  منذ  تفتقر  الحكومة  سياسة 
تحديث وإصالح اإلدارة العمومية، وذلك من إجابة على سؤال جوهري 
وهو غياب عدالة مجالية في تدبير وتوزيع املوظفين املتمركزين في بعض 

املناطق على حساب مناطق أخرى.

وهنا أخص العالم القروي ولهذا نعتقد بأن تدبير توزيع املوظفين ال 
يستجيب ألي منطق اقتصادي أو ديمغرافي أو اقتصادي، وهذا ما أشار 

إليه املجلس األعلى في تقريره األخير.

السيد الوزير، من املفروض أن اإلدارة العمومية يجب أن تلعب 
دورها املحوري في الفضاء السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي وتعمل 

على التحفيز، على التنافس والجدية وروح املبادرة.

السيد الوزير عندي سؤال، أسائلكم اليوم ماذا أعدت الحكومة..، 
أنا جميع اإلجراءات التي تحدثتم عنها السيد الوزير تبقى مجرد متمنيات 
لم يتم تقيمها إلى اليوم، ماذا أعدت الحكومة بالفعل من خالل واليتها 
ملواكبة تنزيل ورش الجهوية املتقدمة من أجل التقليص من مركزية 

اإلدارة.

السيد الوزير تحدثتم عن اإلدارة اإللكترونية، ماذا هو تقييمكم 
إلى  تقريبها  أجل  من  العمومية  اإلدارة  ولرقمنة  اإللكترونية  لإلدارة 

املواطنين وكذلك من أجل محاربة الرشوة وظاهرة الفساد؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ إذن نمر للسؤال املوالي عن تفعيل الجهوية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخع دلخلةسش عي:

بكر،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

مفهوم  وتطوير  املوسعة  الجهوية  تفعيل  إطار  في  الوزير،  السيد 
اليوم  نسائلكم  للجهوية.  الصحيح  للتنزيل  كذلك  وتهيئا  الالمركزية 
عن مدى عزم الحكومة على استحضار البعد الجهوي في فتح مباريات 
التوظيف والتشغيل بصفة عامة على اعتبار أن فتح مباريات التشغيل 
على الصعيد املركزي يفرض على طالبي الشغل تحمل أعباء التنقل و 
اإلقامة، إلى املركز الجتياز هذه املباريات، ال سيما بالنسبة للمتبارين 
القاطنين في املرتكز البعيدة أو املدن البعيدة عن مرتكز االمتحانات، 
أو املباريات، وعلى مستوى آخر نسائلكم السيد الوزير، عن الجهود 
املبذولة لبلورة البعد الجهوي في التدبير اإلداري وفق ميثاق الالتركيز 
إداري؟ وما هو مستوى التنسيق الذي تقوم به الوزارة مع املجالس 

الجهوية الجديدة انسجاما مع القانون التنظيمي للجهوية؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا الجواب السيد الوزير.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

السيد النائب املحترم، أذكر فقط أن املرسوم ديال 25 نوفمبر 2011 
ينص كقاعدة تنظيم املباريات على املستوى الالمركزي، إال في بعض 
الحاالت الخاصة التي ال تمكن من تنظيم هذه املباريات على املستوى 
اإلقليمي أو الجهوي، نظرا مثال لغياب تمثيلية جهوية أو إقليمية لبعض 
القطاعات، أذكر أن تقريبا بين 2012 و2015 تم تنظيم 1100 مباراة 
تهم 60.000 منصب شغل أو منصب متبارى بشأنه، %72 من هذه 
التربية  في قطاعات  وإقليميا وخصوصا  تنظيمها جهويا  تم  املباريات 
الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية، الصحة، املندوبية 
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج. وهذه القطاعات كلها كتضم 
تقريبا %84 من املناصب املتباراة بشأنها، كما قلت القاعدة األساسية 
هي الالتمركز وأنا أتفهم املشاق لبعض املرشحين اللي خاصهم ينتقلوا 
في  ربما  األمر  الرباط، وسنتدارس هذا  في  للتباري  بعيدة  مناطق  من 
جهوية املباريات، ولكن تبقى املباريات عمومية وسنعمل على تقريب 

هذه املباريات لتكافؤ الفرص بين جميع املرشحين، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

لةم ئبخلةسيدخع دلخلةسش عي:

شكرا على التوضيحات ديالكم وكنشكركم كذلك على املجهودات 
ديال  تنزيل  يتم  باش  يعني صعيب  كنتفهموا  بها، حنا  اللي كتقوموا 
واحد الورش اللي هو كبير يعني في ظرف 10 أو أقل من 10 أشهر، ولكن 
كنطلبوا حنا كبير وكنتمناو باش يكون التنزيل سليم وتطلعات الشعب 
املغربي وبالنسبة لهذه املبارايات اللي كتطالبوا بها باش تكون جهوية، 
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كنطالبوا بها باش تكون على غرار كيفما كيديرو اإلخوان في املديرية 

العامة لألمن الوطني، كيديرو يعني املباريات اإلقليمية. كاين �ضيء آخر 

السيد الوزير وهو بالنسبة للتدبير اإلداري وهو عدم مواكبة العديد من 

القطاعات لهذه الجهوية بحيث كنلقاوا مثال جهة مراكش آسفي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية 

في هذا السؤال؟ إذن التعقيب للفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخلةضعيف:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

السيد  شموليتها،  في  الجهوية  عن  سأتحدث  الوزير  السيد  أنا 

الوزير، الجهوية كورش حقيقي صفق له املجتمع الدولي وكذلك سيتيح 

لنا العدالة املجالية في جميع الحقوق يجب إخراج جميع..، يجب أن 

تنخرط فيه الحكومة برمتها، ليس الوظيفة العمومية هي املسؤولة عن 

هذا الورش، الحكومة برمتها يجب أن تنخرط في هذا الورش، ويجب 

إخراج النصوص التنظيمية لهذا الورش وكذلك املوارد املالية لهذا 

الورش. السيد الوزير هذا الورش يجب أن تنخرط فيه جميع اإلدارات 

العمومية برمتها ألنه صفق له الجميع وكذلك هو ورش متكامل سيؤدي 

إلى التنمية والعدالة املجالية إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الرد السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

السيدة النائبة املحترمة، كما جاء في تدخلكم فهذا ورش نراهن 

عليه جميعا من أجل تقدم البالد، وكذلك ينخرط في استكمال بناء 

مؤسسات املغرب في إطار العهد الجديد ونحن معبؤون فيها كحكومة 

إلنجاح هذا الورش الجامعي مكوناتنا وفق البرنامج الحكومي املسطر 

لهذا الغرض، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

اإلدارة  اعتماد  حول  املوالي  للسؤال  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 

اإللكترونية باملرافق واملؤسسات العمومية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخجليللخمرسلي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

واملؤسسات  باملرافق  اإللكترونية  اإلدارة  اعتماد  أصبح  لقد 
العمومية مطلبا أساسيا ملسايرة التطور التكنولوجي والعلمي املعاصر، 
فما هي تدابير الحكومة في هذا الشأن من أجل عصرنة اإلدارة العمومية 

وتطويرها إلكترونيا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

النائبة املحترمة شكرا، أوال جوابا على سؤالك أذكر أنه تم اتخاذ 
مجموعة من التدابير واإلجراءات من أجل تأطير اإلدارة اإللكترونية 
إشارة  رهن  الخدمات  من  مجموعة  وضع  من  الجهود  هذه  مكنت 
املواطنين واإلدارات العمومية واملقاوالت، أخص بالذكر رقمنة الخدمات 
الضرائبية والجمركية، االمتحانات ورخص السياقة، السجن العدلي، 
جواز السفر بيومتري، بوابة التشغيل العمومي بوابة املرافق العمومية، 
مواعد املستشفيات العمومية عبر الخط، الشباك اإللكتروني لطلب 
الوثائق اإلدارية وهم 160 جماعة بفضل هذه املجهودات فقد عرف 
ترتيب املغرب في عدد من املؤشرات العاملية تطورا مهما بحيث تقدم 
الرتبة  اإللكترونية، كما يحتل  املتحدة  في مؤشر األمم  38 درجة  ب 
األولى إفريقيا في مؤشر الخدمات اإللكترونية عن بعد، أما على مستوى 
مؤشر املشاركة اإللكترونية احتل املغرب الرتبة 17 عامليا والرتبة األولى 

إفريقيا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخجليللخمرسلي:

نسجل  يعني  الحقيقة  في  هي  الوزير،  السيد  الجواب  على  شكرا 
بإيجاب ما تم إنجازه في هذا املجال، يعني ولكن كيبقى امللموس هو 
�ضيء آخر، يعني املعاش اليومي للمواطن واملرتفقين لدى املؤسسات 
ولوج  من  تمكن  املغرب  بالفعل  آخر،  �ضيء  هو  العمومية  واإلدارات 
خدمات األنترنيت وكان هناك واحد من النوع من االستغالل اإليجابي 
لهاذ املسألة هذه داخل اإلدارات العمومية، لكن لذا املواطن هناك نوع 
من عدم الوعي أو عدم التسويق لهذه الخدمات اإلدارية اإللكترونية 
واليوم نحن نود إذا كان ممكن السيد الوزير، أن تعطين بعد األرقام 
يعني ما هو السقف الزمني؟ أشنا هي النسبة اللي احنايا باغين نوصلوا 
ليها في تطوير اإلدارة اإللكترونية يعني األشكال وال األهداف املتوخاة 
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من هذا الورش الكبير اللي دبا كاين داز عليه واحد العدد ديال السنين 
على يعني le.lancement ديالو، هناك أيضا مشروع اإلدارة الذكية وال 
املؤسسات الذكية فين وصلنا فيه نسبة اإلنجاز، نسبة اإلنجاز ديال 
يعني 0 ورق داخل اإلدارات اإللكترونية واإلدارة بال زمن، هذه كلها إذا 
أمكن السيد الوزير أنك تعطينا إيجابات أو بعض األرقام في ما يخص 

هذه..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هناك  هل  إذن  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
عن  املوالي  للسؤال  نمر  أحد  ال  السؤال؟  هذا  في  إضافية  تعقيبات 
النواب  والسادة  للسيدات  الفساد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخأوب ر5:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

اعتمدت الحكومة مؤخرا استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد، مما 
لقي استحسانا كبيرا لدى الرأي العام وعلقت عليه آمال كبيرة لخلخة 
بنية الفساد في قالعه، نسائلكم السيد الوزير، عن أهم ما ورد في هذه 

االستراتيجية وعن آفاق تحقيق األهداف املرجوة منها؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

شكرا السيد النائب املحترم، كلنا مجمعون على ان الفساد له آثار 
سلبية وفي هذا اإلطار قامت الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية ملكافحة 
الفساد رغم التدابير اللي قامت بها هاذ الحكومة هذه في هذا الشأن 
ما أعطاتش �ضي نتائج كبيرة ألنها كانت كتفتقد لإلنتقائية واملردودية 
والتتبع واملراقبة والتنزيل واالعتمادات إلى آخره، فهذه االستراتيجية التي 
تم التعاقد بشأنها هذه 10 أيام من بين مختلف القطاعات خصوصا 
القطاعات األكثر عرضة للفساد كالصحة والعدل واإلدارة الترابية فهي 
كتضمن رؤية ديال 2025 هدفين أساسيين هو تقليص من التأثير ديال 
الفساد، لها ركائز هي الوقاية هي الزجر هي التحسيس هي التكوين هي 
التأطير، لها كذلك آليات للمتابعة، لها هيئة تسهر على تنزيل كل هذه 
املشاريع وهي تتوزع إلى 3 مراحل سيقع تقييم كل مرحلة قبل االنتقال 

إلى مرحلة ثانية، لها 270 برنامج.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تعقيب، انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب 
املحترم.

لةم ئبخلةسيدخسليم 8خلةعمرلني:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

السيد الوزير، البد أن أهنئكم وأهنئ الحكومة على هذا اإلنجاز املهم 
لبلورة هذه االستراتيجية التي تعبر عن تصور ورؤية واضحة بمنطق 
أفقي وعمودي مهم جدا، رغم التأخر الذي وقع، لكن السيد الوزير يجب 
أن نقر اليوم بأن الحكومة لم تنتظر بلورة استراتيجية، لكنها انخرطت 
منذ أول يوم في سياسة إرادية ملواجهة الفساد عبر فعاليات متعددة 
ملتابعة أصحاب الفساد وإحالتهم على القضاء، وكذلك تفعيل التقارير 
وإقرار قواعد الحكامة الجيدة والشفافية في القطاع العام، يجب أن 
منذ  تأسيسية  فترة  يشهد  املغرب  أن  الوزير  السيد  أيضا  اليوم  نقر 
2011 والحكومة قامت بمجهود جبار لتفعيل مضمون حقيقي لدولة 
القانون واملؤسسات وهذه االستراتيجية تعبر عن هي مثال عن هذه 
القواعد األساسية التي اليوم املغرب يجب أن نقر أن منطق اإلصالح 
يتقدم باستمرار وأن منطق الفساد واإلفساد والتحكم يتراجع وهذه 

االستراتيجية هي أداة أساسية للحكومة املقبلة إن لم تكن حكومة..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا  إذن  السؤال؟  هذا  في 

املحترم عن فريق االتحاد االشتراكي.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخب عزيز:

بإجراءات  إال  تتم  لن  الفساد  ملكافحة  بالسبة  الوزير،  السيد 
تتعلق  النصوص  من  مجموعة  سنت  السابقة  والحكومة  قانونية، 
بحماية املبلغين بالرشوة والشهود إلى آخره، فمكافحة الفساد لن تتم 
بالخطب وبالكالم الفضفاض وبحديثكم هذا، ينبغي أن تتم بتبسيط 
املساطر واإلجراءات وتفعيل وتنزيل القانون، السؤال املطروح اليوم 
الفساد؟  نكافحو  خاللو  من  ممكن  اللي  قانون  �ضي  لينا  جبتو  واش 
تتحدثون على مجموعة من  الوزير ألن حينما  السيد  أيضا  السؤال 
األرقام، فاحنا عندنا مثال في السبعينات تحاكمو وزراء ولكن لم يحارب 
الفساد، إذن املطلوب هو الشفافية في الصفقات، املطلوب هو تأهيل 
املناخ االقتصادي واملالي، املطلوب أيضا هو أنه على األقل ذاك ال�ضي 
اللي عندكم في البرامج ديالكم تفعلوه، أنتما تعايشتو مع الفساد من 
خالل آخر ما قال وزير التعليم العالي أنه أينما كان املال يوجد الفساد، 
أعطوا لنا قانون اللي غادي نحميو فيه هاذ األموال هذه، فالسيد الوزير 

اليوم عندنا في الفريق االشتراكي مقترح خلق التأشيرة القانون..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، انتهى الوقت السيد النائب، هل 
هناك من تعقيب آخر في هذا السؤال؟ إذن رد السيد الوزير.
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لةسيدخمحمدخمشديع،خلةوزيرخلملمتدبخةدىخرئيسخلاحكوملخ
لملكلفخب ةوظيفلخلةعموميلخوتحديثخلإلدلرة:

بكرلخلةسيدخلةم ئبخلملحترم،

 السيد النائب املحترم، هذه االستراتيجية ملحاربة الفساد تتضمن 
مجموعة من املحاور االستراتيجية، مجموعة من املشاريع فيها الزجر، 
فيها التحسيس، فيها التكوين، فيها التواصل، هذه القوانين اللي كتقلب 
مشكل  ما�ضي  الفساد  محاربة  ديال  املشكل  ولكن  الحكومة،  عليها 
القوانين، هي أخالق، هي سلوك، هي تعبئة، هي إرادة، هي انخراط ديال 
البرملانيين، ديال النقابيين، ديال التعليم، ديال األسر، وديال الشارع، 

وديال املجتمع املدني، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، سؤال 
عن األخطار التي تواجه مغاربة الثغرين املحتلين سبتة ومليلية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخسع دخبيخي:

املغاربة  واملواطنات  املواطنون  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
لهجمة شرسة  ومليلية  سبتة  من  بكل  املحتلين  بالثغرين  يتعرضون 
تستهدف هويتهم الوطنية والدينية، هاذ األمر اللي كيتطلب منا اتخاذ 
إجراءات ومضاعفة الجهود واالهتمام به وبقضاياهم. لهذا أسائلكم 
السيد الوزير املحترم، ما هي التدابير التي تنوون اتخاذها للحفاظ على 

الهوية الوطنية واإلسالمية ملغاربة سبتة ومليلية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدةخلةم ئشلخلملحترمل،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

القاطنين  املغاربة  بهؤالء  كاملة  العناية  الزم  أن  معاك  نتفق  أنا 
بهذين الثغرين، ولكن البد نتافقو كذلك بأن حرص هؤالء كما حرص 
مهاجرين،  ليسو  هاذو  املهاجرين،  من  األخرى  البلدان  في  املوجودين 
الضمانة  هو  وعيهم  مغاربة  هم  جميعا،  نعرفها  وضعية  في  ولكنهم 
 courant.d’air للحفاظ على هويتهم، علما بأن هذاك املحل فيه واحد
فيه واحد يعني ديال الرياح املذهبية الخطير جدا وله تشجيعات من 

عدة جهات، ونحن واعين بذلك، العمليات اللي كنقومو بها اللي هي 
ممكنة مع القنوات التواصل والتعاون مع الهيئات القانونية اللي كتمثل 
املساجد وكتمحور هاذ العملية في الرفع من كفاءة القيمين الدينيين 
والعناية بهم واستفادة جميع األئمة من لقاءات وبرنامج التأهيل في 
إطار خطة ميثاق العلماء، استفادة جميع األئمة والخطباء من نظام 
التغطية الصحية، استفادة جميع القيمين من الخدمات التي تقدمها 
مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية، تقديم دروس 
العلماء  من  عدد  انتداب  املحمدي،  املصحف  توزيع  األمية،  محو 
واملحاضرين والوعاظ واملرشدين، تأطير الحجاج، هذه هي العمليات 
هاذ  ديال  الوعي  على  لكم  قلت  كما  كنعتمدو  احنا  ولكن  املمكنة، 
الناس والتشبث بالهوية ديالهم، ألن في الحقيقة هذيك هي املناعة اللي 

كتحميهم وكتحمي اآلخرين.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخموال5خربيدخسليم ني:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

شكرا السيد الوزير على تفضلكم باإلجابة، يقول املثل العروف لوال 
القا�ضي عياض ملا ذكر املغرب، والقا�ضي عياض ما هو إال سليل إحدى 
أعرق األسر املغربية املوجودة في سبتة املحتلة، وعندما نتحدث بجرح 
وألم عن القا�ضي عياض عن سبتة عن تاريخنا األليم، عن تاريخنا 
املحتل، هذا يحيلنا إلى سياسة يعني طمس الهوية اإلسالمية والوطنية 
احتالل  هو  فيها  واألخطر  هناك،  االحتالل  إدارة  يعني  تنتهجها  التي 
القلوب والعقول، وهذا ما نحتاج إلى مواجهته، لدرجة أن اآلن يتحدثون 
عن أربع هويات وليس عن هوية واحدة أو هويتين اثنتين، يتحدثون عن 
هوية يهودية وهوية هندوسية وما إلى ذلك، حتى ال نطيل عليكم هناك 
مجموعة من األمور ال بد إضافة إلى ما تفضلتم به السيد الوزير، ممكن 

أن نقوم بها خاصة على املستوى قناة محمد السادس..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال ؟ إذن ال أحد، نمر إلى السؤال املوالي حول تأهيل قطاع 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العتيق،  التعليم 

االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخاحسنخبمولر5:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،
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ما تزال املدارس العتيقة وخاصة في منطقة سوس تشكل قالعا لنشر 
الوسطية في الدين، غير أن واقع هذه املؤسسات الضاربة في القدم تعاني 
عدة إكراهات مادية ومعنوية، وعلى الرغم من البرنامج ديال التأهيل 
الذي أطلقته وزارتكم، لهذا السيد الوزير، نسائلكم ما هو شكل الدعم 
وأنواع الدعم التي تنوي وزارتكم تقديمها لهذا القطاع؟ خاصة فيما 
يتعلق بتثمين املسار الدرا�ضي لهؤالء الطلبة وخاصة بإحداث تعليم عالي 
عتيق كما هو الحال بالنسبة إلقليم تزنيت اللي أعطى واحد امللتمس في 

هاذ االتجاه ؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

السيد النائب املحترم وفريقكم، في الحقيقة ورش التعليم العتيق 
من األوراش الكبرى اللي وقع فيها إصالح ديال التعليم ديالنا واللي عندو 
عالقة وثيقة بالهوية ديالنا، والحمد هلل هاذ اإلصالح ناجح ألن جميع ما 
نص عليه الظهير الشريف املنظم لهذا التعليم قد تم وذلك بانضمام 
مؤسسات التعليم العتيق إلى البرنامج الذي سطرته الدولة، ومقابل 
ذلك فهي تستفيد من الدعم املادي ديال البنيات والدعم االجتماعي 
يتعلق  فيما  التالميذ،  انفتاح  تحقيق  في  واملساهمة  البرامج  وتوحيد 
باملسار الدرا�ضي هنالك يعني على أساس توحيد البرامج وعلى أساس 
املراقبة هنالك اعتراف رسمي بشهادة هاذ التعليم العتيق وكما ذكرتم 
هنالك طموح هاذ التعليم العتيق إلى أن تصبح له مؤسسات تعليم عالي 
حرة، وهنالك ما رأيناه أخيرا من إصالح في جامعة القرويين بتعليمات 

من أمير املؤمنين أعزه هللا، فهاذ التعليم كذلك يمثل..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب ؟

لةم ئبخلةسيدخمحمدخب ج الت:

السيد الوزير، فيما يتعلق بالنسبة لهاذ املدارس العتيقة، نقر بأن 
وزارتكم تدخلت، وكما تعلمون القبائل كانت تقوم بدور، اآلن املشكل 
في  التالميذ  التعليم ويبقى  القبائل على هذا  أنه تخلت  األسا�ضي هو 

الدرجة األولى واملقيمين على هذا التعليم في وضعية مادية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأبوخلةفرلج:

شكرا السيد الوزير، فعال فيما يخص هاذ املدارس العتيقة كاين 

بإقليم  وأنا كنعطي مثال  منها،  ديال عدد  االندثار  أوال  مشكل كبير، 

سيدي بنور، إقليم سيدي بنور اللي واحد العدد ديال املدارس أغلقت 

بقينا اآلن في ثالثة وهاذوك الثالثة اللي هما كاينين ما توصلوش حتى 

الدراري باش تشجعهم على  اليوم،  باقة متعطلة حتى  ديالهم  باملنح 

حاجة قريبة ما�ضي �ضي كثيرة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، رد السيد الوزير؟ فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيدة 

النائبة املحترمة.

لةم ئشلخلةسيدةخخديجلخأبال�شيخ:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

ال تفوتني الفرصة أن أشكر السيد الوزير على الحقيقة االلتفاتة 

القيمة والطيبة لهذا القطاع، خاصة ملا توجهنا إليكم بواحد املجموعة 

من اإلشكاليات وحليتوها في اآلن، إشكالية التعليم العتيق أنا أحليكم 

اللي تستوعب نصف جغرافية املغرب، املدرسة  فقط على املدرسة 

املتواجدة بجهة واد نون، هذه املدرسة توصلنا بإشكالية صيغة التعاقد 

التي ال تساعد على استقرار األساتذة، أيضا املنحة ال بد أن تعتمد 

املردودية للجهة، وصراحة التجهيزات التي وفرتم والخدمات التي قدمتم 

كوزارة مشكورين عليها، لكن نتمنى أيضا أن تعطى صالحيات موسعة 

للجهة، املراكز الجهوية من أجل حل اإلشكاليات، أختم بواحد الطلب 

خاص وهو هاذ الشباب بغاو مركب ريا�ضي نتمنى إن شاء هللا يتعطى 

هم، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، هل هناك تعقيب آخر في هذا السؤال ؟ إذن رد السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

علمي،  جانب  عندو  تربوي،  جانب  عندو  الحقيقة  في  ورش  هذا 

عندو جانب تأهيلي، وعندو جانب مادي، فكل هاذ الجوانب اشتغلنا 

عليها والنتائج يعني محمودة، فيما يتعلق باملدارس اللي كتكون يعني 

اندثرت فهنالك مدارس كثيرة تتجدد، كل سنة هنالك طلبات كثيرة 

وبنايات كثيرة ملدراس جديدة، فيما يتعلق بهاذ الطلب الخاص، طبعا 

لو كان لقينا نجهزو هاذ املدارس كلها بجميع التجهيزات ما كرهناش، 

ولكن األمر راه كلو ال يعدو أنه عندو 15 عام وال 14 العام ديال العمل في 

هاذ الجوانب كلها، في سنة 2010 عاد انتهى ما نص عليه القانون من 

اندماج، إذن عمليا راه ياله اشتغلنا 5 سنين وردنا فيها الحمد هلل أشياء 

اللي غادي نتابعو التحسين ديالها باستمرار.
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شهر  الستقبال  االستعدادات  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
رمضان األبرك للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
السيد  تفضلوا  السؤال مشكورا،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية، 

النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخس ةمخلةشيهي:

لةسيدخلةرئيس،

كبيرا  إقباال  األبرك  رمضان  شهر  يعرف  املحترم،  الوزير  السيد 
للمغاربة على املساجد من أجل الصالة والذكر، وأحيانا ليالي االستماع 
إلى دروس الوعظ واإلرشاد الذي تؤطره وزارتكم، لذا نسائلكم السيد 
فتح  أجل  من  وزارتكم  ستتخذ  التي  التدابير  هي  ما  املحترم،  الوزير 
املساجد املغلقة أو تعويضها ؟ ثم ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها 
لتجهيز املساجد املفتقرة إلى أفرشة وصوتيات ومكيفات ؟ شكرا السيد 

الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم وفريقكم، كما كنعلمو بأنه كانت 
تغلقات 3634 مسجد، اآلن باقي منها 865 مسجد، وقلنا بأنه خاصها 
واحد 660 مليون درهم، وبأنه كنتمناو في السنتين املقبلتين أنه هاذ 
ديال  الجديد  القانون  اآلن مع  نهيوه، ولكن هنالك كل عام  املشكل 
العناية باملباني ديال املساجد راه تقريبا 250 مسجد جديد ينبغي أن 
تغلق، فهاذي واحد امليزانية كبيرة كيخصها لكن هاذ ال�ضي كله جديد 
ولكن راه واخذ طريقو، فيما يتعلق بشهر رمضان هنالك املندوبيات 
كلها عندها تعليمات حيث يوجد االكتظاظ الزائد أنها تلقى أماكن أو 
تلقى وسائل خصوصا الستقبال يعني املشفعين واستقبال املقبلين على 

الصالة في هذا الشهر املبارك.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب، تفضل السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخأوريش:

بكرلخلةسيدخلةوزيرخلملحترم،

بطبيعة الحال ال يمكننا إال نثمن املجهودات املبذولة من طرف 
وزارة األوقاف في تأهيل الحقل الديني عموما، سواء ما يتعلق باملساجد 
أو باألئمة أو بالقيمين الدينيين أو غيرها من املدارس العتيقة، صحيح 
البرامج  ديال   3 عندكم  الوزارة  ديال  البرنامج  في  أن  الوزير  السيد 

لتفعيل وإحداث املساجد سواء البرنامج املتعلق ببناء املساجد باألحياء 
الهامشية أو بالعالم القروي أو باألحياء الجديدة، هذا الرقم اللي عطيتو 
السيد الوزير هو رقم مهول أن 265 وال 250 كتسد تغلق سنويا، إذن هاذ 
البرامج يبدو أنها ستكون عاجزة خصوصا وأن اإلجراءات غادي تكون 
معقدة، لذا نطالب بتسهيل املساطر في وجه املحسنين والجمعيات باش 
يساهموا إلى جانب الدولة وإلى جانب وزارتكم في تحرير هذه املساجد 
القيمين  للمواطنين واملواطنات، أما على مستوى  وتأهيلها وإعدادها 

الدينيين السيد الوزير نطالب بالتفاتة بالرفع من هديك املكافآت ب..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد 
النائب عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخجني:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، هاذ املساجد اللي غلقوا آشنا هو الحل ديالهم 
وتابعة  تمنار  بلدية  الصويرة  إقليم  في  عندنا مسجد  الوزير،  السيد 
لوزارة األوقاف السيد الوزير، تسد 5 سنين هذه، وهاذ الناس هادوا 
بغيناك تقول لهم فين غادي يصليوا في هاذ الشهر املبارك اللي جاي، 
السيد الوزير اللي كنطلبوا منك هاذ املسجد راه 4 سنين وال 5 سنين 
وهو مسدود، وما وقع فيه حتى حاجة، خاصه غير الصيانة �ضي حاجة 
قليلة السيد الوزير، ودايرين السؤال في هاذ، لك السيد الوزير في هاذ 
وما جاوبتيناش هللا يجازيك بالخير بغيناك هاذ الناس جاوبهم مباشرة 

احنا وصلنا لك السؤال أنت جاوبهم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، كاين �ضي تعقيب إضافي آخر؟ إذن رد السيد الوزير

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

نعم شكرا لك، هاذ الناس كنعتذر لهم كيما اآلخرين كلهم، لكن 
املساجد غادي تصاوب غادي تصاوب، إنما هاذ ال�ضي كيما قال السيد 
النائب اآلخر اللي انتبه إلى أن هنالك وال 250 في املعدل اللي تتخلق معنى 
خاص ميزانية جديدة، هاذ املرفق ما كناش منتابهين له من الناحية 
املادية، منتابهين له من نواحي أخرى بعض االنتباه، اآلن هنالك نظرة 
شمولية لهاذ املوضوع، هاذ الناس هادوا فيما يتعلق فين يصليوا هللا 
تعالى جعل النبي صلى هللا عليه وسلم األرض طهورا يصليوا في األرض، 
ما كاين مشكل، لكن ما�ضي معنى أنه الجامع ما غاديش نصاوبوه، غادي 

نصاوبوا الجامع إن شاء هللا، ولكن هذا ما يمنعهوم �ضي أنهم يصليوا..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

باملساجد  األمية  محو  برنامج  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
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للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخوك ك:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

سالم هللا على من في القاعة املوقرة،

عن مزيد من نفس جديد لبرنامج محو األمية في املساجد نسائلكم 
السيد الوزير؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

شكرا السيد النائب املحترم وفريقه، برنامج محو األمية من أنجح 
هاذ  في  األمية  نسبة  هي قضية  بقضية خطيرة  يتعلق  ما  في  البرامج 
املجتمع، الحمد هلل يعني أنه هاذ النجاح يشهد به الجميع وبالخصوص 
أن 70 % من املستفيدات منه نساء، وأهمية أن النساء يقراوا وإن كان 
جزاهم هللا خيرا كيقراوا باش يقراوا املصحف هذا واحد ال�ضيء تتميز 
به هذه األمة، فلذلك أنا متأثر جدا بهاذ املوضوع هذا، فلذلك فنحن 
النفس الجديد هو أنه النتيجة ديال البرنامج عبر التلفاز عبر قناة محمد 
السادس هو برنامج ناجح وأننا ينبغي على أساس هذا كل مرة نجددوا 
نسبة ديال األمية في هاذ البالد، أما هو برنامج ناجح نظرا ألنه مرتب 
ب�ضيء ناجح أساسا وهو املسجد، ولكن راه كيكلف واحد امليزانية اللي 

خاصنا نضاعفوها..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخوك ك:

إن كنتم متأثرين السيد الوزير املحترم فنحن أكثر تأثيرا، تأثرا تأثرا، 
هاذ البرنامج هو من املبادرات املحمودة التي رسخها سيدنا املنصور 
باهلل، ليس من رأى كمن سمع، هذا البرنامج أينعت ثماره منذ بدايته، 
وبدت تقطف في كل آن وحين، هذا البرنامج تتبعناه منذ بدايته، رأينا 
الكثيرين ممن تعلموا من النساء والرجال وقد بلغوا الستين، حفظوا 
صورا من القرآن الكريم، وحفظوا أحاديث نبوية، ولكننا أؤكد لكم ها 
هنا أنه ال بد أن تضاعفوا وإن ذكرتم أنه يكلف اعتمادات، ما يدفع 
ملحو األمية لن يغالبنا ولن يغلبنا، ولذلكم نؤكد على ضرورة وضع آليات 
جديدة وتوفير اعتمادات جديدة وأن تعيدوا النظر في بعض البدائل، 
هنا نجاحه متناغم في البوادي والحواضر، ولكن في بعض البوادي ال 
نجد مؤطرات ممن حصلن على البكالوريا، أال ترون أنه يمكن أن نكتفي 

بمستوى البكالوريا ونأخذ بأيسر األمور؟ وهذه من املصالح املسترسلة، 
ولذلكم في آخر تعقيبي أثمن عاليا مجهوداتكم باسم فريق التجمعي 

سواء في الحقل الديني.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية ؟ تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةم ئشلخلةسيدةخفتيحلخلةشق لي:

.. يعني أكثر تأثيرا ألن فعال محو األمية تستهدف النساء، ولكن نطالب 
السيد الوزير بفتح تحقيق بما راج في وسائل اإلعالم باستعمال التسجيل 
في اللوائح االنتخابية عبر اآلليات املخصصة لبيوت هللا، فأوال كنطالبو 
بأن هاذ املسألة ألن أنا خايفة بما جاء في كلمة السيد النائب، أكثر تأثيرا، 
هاذ التأثير كنتمناو أنه يعني بيوت هللا توقر، أن املسائل اللي فيها الدين 
كتبقى للدين، أما التسجيل في اللوائح االنتخابية واستغالل الحواسيب 
واستغالل الويفي، واستغالل أماكن العبادة، فهاذي خاصها تتوقف، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب آخر ؟ 
تعقيب للسيدة النائبة عن فريق التجمع الوطني لألحرار، فلتتفضل 

مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخف طملخب هو:

تانمريت بهرا موقرن السيد الرئيس، السيد الوزير املحترم، نال غيات 
مازيرت تمازيرت نيغ تكا الدولة اإلسالمية يلي دارنيغ أمير املومنين أداغ 
تيادج ربي أتنصر ربي يعزوت ماسرغاتينيغ يعني بالنسبة ميدن يسكارنين 
محاربة األمية غي املجتمع املدني ألي أيام التكوين يكان كافي إ الدروس 
آد أفاد أداد نكفي األجبال اللي تحتارمن الوطن آر تقداسن الحياة د 
أدالغما غماس أدونبرا د املذهب نتبعا تمازيرت نغ داريد أدورد إستغالن 
األماكن إدغ يتغاوسيوين اللي أرتافقنين داماس املذاهب نيغ ثم أدوتيك 
محاربة األمية يات الوسيلة لتعريب املناطق اللي غيحفضنين في اللغة 

األصلية حافضناغ في التقاليد تانميرت.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، إذن رد السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

فيما يتعلق بمالحظة السيدة النائبة املحترمة، نريد يعني شكاية أو 
بيان في هذا الباب للقيام بالتحقيق الذي طالبتم به، أنا ليس لي علم 
بهذا األمر وطبعا الجهات التي ينبغي أن تقوم بالتحقيق ما�ضي هي وزارة 
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األوقاف، ألن هاذي مسائل إذا ثبتت، فلها يعني بياناتها أو بيناتها، فيما 
يتعلق أيضا إدا تنيت ورتكسوت إيغ أوكان وكان غران مدن أناس أوكان 

غران يوف وال دبقان أورغرين ياك.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، نقطة نظام، تفضلي.

لةم ئشلخلةسيدةخأمخلةشمي8خاحلوخ)نقطلخنظ م(:

بكرلخةلسيدخلةرئيس،

مع األسف لم أتمكن من فهم ال السؤال ال الجواب، شكرا السيد 
الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، نمر إلى السؤال املوالي عن وضعية املساجد 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتعادلية، فلتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخحسنخلةشبهي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير املحترم، رغم املجهودات املبذولة من أجل االرتقاء 
بمستوى أماكن العبادة، الزلت بعض مساجد اململكة بالعالم القروي 
يستوجب  مما  اإلهمال،  من  تعاني  يعقوب  موالي  بإقليم  وخاصة 
التعجيل بإصالحها والعناية بالقيمين الدينيين الذين يقومون بمهام 
نبيلة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان شهر األبرك الذي تمتلئ 

فيه مساجد الرحمان.

التدابير املتخذة لتحسين وضعية  السيد الوزير املحترم، فما هي 
وانتظارات  تطلعات  مستوى  في  وجعلها  القروي  بالعالم  املساجد 
املواطنين ملمارسة شعائرهم الدينية وتجاوز الوضعية املزرية التي توجد 
عليها اآلن؟ كما هو الشأن بإقليم موالي يعقوب التي ذكرت سالفا الذي 
الزالت الساكنة تتطلع إلى إصالح شامل ملساجدها واالعتناء بالساهرين 

عليها، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا جواب السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

شكرتم  إلن  طبعا  ولفريقكم  املحترم  النائب  السيد  لكم  شكرا 
ألزيدتكم، دائما كتقولوا رغم كذا، هذا هو املهمة ديالنا جميعا، يعني 
 8 املغرب  في  املساجد  ال�ضي طبيعي،  وهاذ  املزيد،  وكتبغيو  كتشكرو 

د املالين د األمتار املربعة، يفشرها ويتبعا وكذا إلى آخره، وهاذ ال�ضي 
جديد كلو، لذلك حنا غاديين الدولة ماشية كدعم هاد وحنا كنكتشفو 

املسائل وكنديرو الخطط وكنديرو البرامج لذلك.

إقليم موالي يعقوب ليس له حالة خاصة من التدهور كيتوفر على 
525 مسجد تلبى حاجيات السكان في األماكن املخصصة للعبادة بحيث 
عرف اإلقليم إقباال على تأهيل املساجد املتضررة من طرف املحسنين 
بلغ معه عدد املساجد التي تم بنائها وتم توسعتها 207 أي بمعدل 20 
مسجدا في السنة، من بينها 52 مسجدا تم تأهيلها، 24 مسجدا في 
طور البناء، وإقليم موالي يعقوب به مسجد دوار مرس حميان جماعة 
العجاجرة مغلق وقد باشرت الوزارة الدراسات الخاصة بهدمه وإعادة 
بنائه، وفي نفس السياق ستعمل الوزارة خالل 2016 على صيانة 20 
ما هواش  لذلك  اإلقليم،  بهذا  15 مسجد  وتفريش  إضافية  مسجد 

استثناء أبدا، ولكن كل واحد يدافع على جهتو مزيان.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخحسنخلةشبهي:

شكرا السيد الوزير، على هاذ الجواب اللي هو جواب مقنع وهللا 
سبحانه وتعالى يحب العبد امللحاح، كنشكرم على العمل اللي قمتيو به، 
ولكن نطالب باملزيد وخاصة بالنسبة للقيمين الدينيين السيد الوزير 
املحترم، تتعرفو الوضعية املزرية اللي تيعيشوا فيها، تيقتاتو مما يتصدق 
الناس عليهم، كذلك بالنسبة للمساجد، املساجد األغلبية ديالهم فهي 

مبنية من طين ومهددة باالنهيار في أي وقت وحين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نرد هل  تعقيبات إضافية؟  النائب، هل هناك من  السيد  شكرا 
هناك تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب عن حزب العدالة والتنمية.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلملجيدخلاجوبيج:

السيد الوزير كنسولوك على املسجد العتيق بن مسيك هاذ املسجد 
تهدم بدعوى إعادة البناء ديال واملشروع ديال البناء ديال تقدم أمام 
جاللة امللك، املدة ديال اإلنجاز 18 شهر، لحد اآلن واقف منذ سنتين 
وأصبح مكانا للنفايات، كذلك كنسولوك السيد الوزير املدينة القديمة 
حيث تم إغالق 5 مساجد بدعوى اإلصالح، ولكن لحد اآلن املسألة باقة 

معطلة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب آخر؟ إذا رد السيد الوزير 
على هاذ التعقيبات، إذن نشكركم السيد الوزير على هاذ..، رد السيد 

الوزير، تفضلوا.
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لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزيرخلألوق فخولةشؤو8خلإلسالميل:

غير واحد املسألة كون أنه املسجد يعني تبرمج إعادة بناؤه يعني 
في حضور سيدنا هللا ينصروا، واحد القضية كتعرفوها جميعا، راه 
عندنا مشاكل مع املقاوالت، راه عدد اآلجال تنعطيوها على أساس ديك 
املقاولة، ولكن إذا خدمات شهرين وما يمكن �ضي تزيد ألسباب تتعلق 
يعني مختلفة راه كنولوا في عامين 5/4/3/ وهاذ ال�ضي واقع في عشرات 

ديال الحاالت ما يمكن يكون غير هكذا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
والشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلف  قطاع  آخر  إلى  وننتقل 
الهجرة السؤال املتعلق بحماية الناس املغربيات املهاجرات للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضع 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيدة الرئيسة.

لةم ئشلخلةسيدةخربيدةخبممسعود:

لةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، سؤالنا يتعلق باستغالل بعض النساء املهاجرات 
املغربيات واإليقاع بهن في ممارسة الدعارة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

لةسيدةخلةم ئشلخلملحترمل،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

التدقيق اللي جاء في السؤال ديالكم السيدة النائبة كان ضروري 
ومهم ألن في الحقيقة بالنسبة للمغربيات واملغاربة بصفة عامة الحمد 
هلل كيشرفوا البالد، وبالنسبة للمغربيات غنقول لك أن النسبة كبيرة 
جدا جدا حققوا نجاحات وتيحضاو باالحترام والتقدير، إال أنه فعال 
كاين بعض الحاالت اللي غرر بهن، واللي ربما ومشاو لقاوا واحد الظروف 
مغايرة اللي كانوا كيعتقدوا أنهم غادي يلقوها، لهذا في هذا املجال هذا 
اللي بغيت نأكد لك السيدة النائبة املحترمة أن هناك 2 ديال الطريقة 
علم  تناخذو  متى  الحال  بطبيعة  هناك  الحاالت،  هاته  مثل  ملواجهة 
كاين  فيها،  الجوانب كتدخلو   2 كاين  ال�ضي هذا،  هاذ  بحال  بحاالت 
املساعدة القانونية عن طريق االعتمادات اللي كتوفرها الوزارة، عن 
طريق القنصليات والسفارات باش تساعد الضحايا، ديال هاذ الحاالت 

وكاين كذلك..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخربيدةخبممسعود:

السيد الوزير، فعال نحن نعتز باملغربيات اللي حتلوا مواقع مهمة في 

مراكز القرار في دول االستضافة، وفي مجاالت املعرفة واإلبداع كذلك، 

ولكن هذه الفئة الصغيرة للنساء تشوش على هذه الصورة املضيئة 

للمرأة املغربية في الخارج، وتشوش على صورة املغرب.

في هاذ اإلطار السيد الوزير يمكن نقول لك بأن السفارات املغربية 

االجتماعية  املساعدة  توفر  ال  املجال،  هذا  في  مقصرة  والقنصلية 

وضحايا  التغرير  ضحايا  النسوة  هؤالء  ملصاحبة  الكافية  والقانونية 

النسوة من  ينبغي تكثيف واملصاحبة لهؤالء  الوهمية،  العمل  عقود 

أجل الحفاظ على كرامتهن ومن أجل إنصافهن ومن أجل تحصين املرأة 

املغربية املهاجرة والتقليل من هذه الظاهرة ألن الهجرة النسائية في 

تزايد 50 % اآلن من املهاجرين أو من تركيبة الديمغرافية للهجرة هي 

نساء، الشروط..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الرئيسة، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 

تفضلي السيدة النائبة عن حزب العدالة والتنمية.

لةم ئشلخلةسيدةخنزهلخلةوفي:

بتألق  اعتزازنا  بقدر  مناسبة كذلك  املحترم، هاذي  الوزير  السيد 

كفاءات املغربيات بالخارج، نريد أن نلفت االنتباه إلى الهشاشة كذلك 

 100 أمهاتهم،  أطفال قاصرين من  ينتزع  إثرها  اللي على  االجتماعية 

حالة حسب تقرير جمعية محامي إيطاليا بمدينة طورنطو 300 ملف 

على القضاء النتزاع أطفال قاصرين وكيتم وكتكون صعوبة في بعض 

األحيان استحالة استعادتهن، هذا ملف كان من الحكومة السابقة إلى 

اليوم، باقي فيه إشكال كبير، اليوم اعتقد أنكم ستقومون بمجموعة 

من املجهودات املهمة والتي نثمنها، ولكن في نفس الوقت اليوم كنعتقد 

أن تأييد املصالح االجتماعية هي املدخل باش النساء ما كيتحرموش من 

فلذات الكبدات ديالهم فقط ألن إما الزوج ديالهم ألن ما بقاش عند 

البيت باش يأدي الكرا أو أنه في وضعية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت هل هناك تعقيب إضافي آخر في 

هذا السؤال، إذا رد السيد الوزير املحترم.
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لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

ما بين وزارة الخارجية ووزارة التشغيل ووزارة الجالية أن املغاربة 
نساء أو ذكورا ما يمشيوش ل�ضي بالصة حتى تكون كل االحتياطات 
أخذت، وهاذ ال�ضي تنقومو به كذلك مع املسؤولين الحكوميين ديال 
دول االستقبال اللي عبروا بطريقة واضحة وصادقة عن استعدادهم 

التعاون معنا في هذا املجال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن معاناة أبناء جاليتنا بالخارج 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلا  ةقخلةقروطي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةوزير،

مس ءخلا يرخعلىخلاجميع،

السيد الوزير خطب املغفور له الحسن الثاني، وخطب امللك محمد 
بأوضاع  النهوض  أجل  من  توجيهات  كلهم   2011 ودستور  السادس 

الجالية املغربية. فماذا أنتم فاعلون؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

هو ما يقوم به آالف ديال املوظفين واملسؤولين لكل نضال وبكل 
قناعة وبكل إيمان 24 ساعة على 24 ساعة، ألن هادي القضية ديال 
استراتيجية  هناك  جهته،  من  تيساهم  واحد  وكل  كاملين،  املغاربة 
واضحة، والسؤال اللي تنطرحوا على نفوسنا، شنو الجالية اللي بغينا؟ 
شنو الدور اللي بغيناها تلعبوا؟ شنو هو املوقع اللي بغيناه؟ وهذا هوا 

اللي تيأسس االستراتيجية كلها في هذا املجال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلا  ةقخلةقروطي:

شكرا السيد الوزير، سبق لحزب االتحاد االشتراكي أن تقدم بمذكرة 
مطلبية من أجل التمثيلية حول مشاركة ألبناء الجالية في االنتخابات، 

لكن السيد الوزير كما تعلمون أن ربع تقريبا الشعب املغربي هم أبناء 
الجالية، ما عندهم نقابات تدافع عليهم، ما عندهم غرف مهنية تدافع 
عليهم، عالش ما يتمكنوش بواحد الكوطة على غير الالئحة ديال النساء 

وديال الشباب.

السيد الوزير عندنا جالية مهمة، عندنا نخب عندها مستوى عالي 
ومن  الهشاشة  من  تتعاني  فئات  كذلك  وعندنا  املجاالت،  جميع  في 
الغربة، ولهذا هاذ اآلالف اللي تكلمت عليهم ديال املوظفين غير قادرين 
باش يواكبو ويسايرو الجالية املغربية ال في التأطير في إطار تنمية املواطنة 

وال في الحقل الديني وال في مواكبة ديالهم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال 
إذا ال أحد، رد السيد الوزير، تفضلوا.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

أقول أن أهمية الجالية املغربية ال ينكرها أحد، خاصة وأنه ال تخلو 
عائلة مغربية من أفراد يوجدون في الخارج، وال ينكر أي أحد كذلك 
املساهمة ديالهم في التنمية ديال بالدنا، وال ينكر أحد بأنهم سفراء ديال 
بالدنا، وبأنه موضوع بحال هذا أعتقد أنه يتطلب كذلك نقاش حوار 

صادق، شفاف، وحر، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جاليتنا  عبور  عملية  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املقيمة بالخارج للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد 

النائب.

لةم ئبخلةسيدخجم لخلستيتو:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، عودة مغاربة العالم إلى وطنهم خالل عطلة الصيف 
املعروف  وهو  اإلدارية  للمصالح  وتمرينا  لبالدنا  متميزا  حدثا  يشكل 
وطنيا بعملية مرحبا، سؤالنا السيد الوزير ما هي اإلجراءات العملية 
والتقنية الواجب اتخاذها في عملية العبور بهدف تفادي كافة العوائق 
بالطريقة السليمة؟ ثم  العملية  التي تقف في وجه سير  والصعوبات 
ماهي اإلجراءات الضرورية التي من خاللها يمكن تفادي عملية االزدحام 
واالكتظاظ سواء بميناء الجزيرة الخضراء أو ميناء طنجة املتوسط؟ 
وبالتالي ماهي الحلول املقترحة لتجاوز االنتظار الطويل الذي يعانيه 
املسافرون في فترة ذروة العبور؟ ثم ثالثا ما هو نصيب االسطول من 
وخاصة  العبور  عملية  على  يستحوذ  الذي  األجنبي  األسطول  خالل 

البواخر اإلسبانية؟ فما هو نصيب الشركات املغربية؟ وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير، تفضلوا.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

شكر السيد النائب املحترم، اللي يمكن لي نقولك بكل افتخار كذلك 
عملية عبور اللي كتديرها بالدنا عملية مرحبا هي نموذجية عبر العالم، 
وهاذ ال�ضي تبعنا العالم اللي عندهم إيجابيات فكل بالصة، وكذلك 
النموذجية ديالها والتميز ديالها أنها تحظى برعاية مباشرة من جاللة 

امللك هللا ينصروا، هذي نقطة أساسية.

النقطة الثانية درنا التقييم ديال 2015 الحمد هلل 2015 صيفطنا 
كذلك، وكل ما املشاكل اللي كانت في 2014 خاصة 2014 اللي كان واحد 
النهار فيه اكتظاظ كبير في طنجة، استفدنا من هداك ال�ضي والعملية 
ديال 2015 كانت العملية كذلك الحمد هلل مرت في ظروف مهمة جدا، 
القطاعات وبين  الداخلية مع مختلف  كاين تنسيق كتقوم به وزارة 
وزارة النقل بطبيعة الحال، البارح واليوم كاين االجتماع ديال اللجنة 
املغربية االسبانية اللي جاء من بعد 2 اجتماعات دارتهم اللجنة املغربية 

اللي فيها كل هاذ القطاعات ومؤسسة محمد الخامس.

ميناء  في  منها   11 باخرة،   23 عندنا  البحري  لألسطول  بالنسبة 
طنجة املتوسطي إضافة إلى باخرة احتياطية تدارت غير إيال كان �ضي 
مشكل باش يمكن لها تدخل، وهاذ ال�ضي عالش درناها ألن استفدنا من 

التجربة ديال 2014.

تكون  باش  كناخذو  العبور  ديال  العملية  هاذ  األخرى  النقطة 
انسيابية، ولكن كذلك حتى املقام ديالهم ملا يكونوا في املغرب وهاذ 
ال�ضي كيفسر ذلك الشباك الوحيد اللي تنشأ بعد ما كانت الدورية ديال 
السيد رئيس الحكومة في يوليوز 2015، هناك كذلك مواكبة قانونية 
وإدارية، هناك ديمومة على جميع، عدد من املصالح، وزارة الجالية مثال 
ما كاينش العطل ما كاينش الكونجيات، كل �ضي كيبقى هناك ديمومة، 
إذن هناك اهتمام خاص بالنسبة ملقام الجالية املغربية اللي الحمد 
هلل سنة على سنة وهدي نقطة إيجابية جدا تعرف ارتفاعا مقارنة مع 

السنة الفارطة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب املحترم فيما تبقى من 
الوقت، تفضلوا.

لةم ئبخلةسيدخجم لخلستيتو:

شكرا، طبعا مع تثمين املجهودات التي تمت على مختلف املستويات، 
امللكي  والدرك  الوطني  األمن  التحية ملختلف  توجيه  البد كذلك من 

والجمارك ومؤسسة محمد الخامس، ولكن نسجل بعض االختالالت 
خاصة على مستوى ديال تقديم الخدمات الصحية والطبية، كذلك 
نتساءل عن أين وصل الشباك الوحيد لهاد الفئة ديال مغاربة العالم؟ 

ثم نتمنى كذلك أن يشاركوا في العمليات االنتخابية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ إذن ال أحد. نمر للسؤال املوالي حول الحمالت العنصرية 
التي يتعرض لها مغاربة العالم بديار املهجر للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةم ئبخلةسيدخحسنخبوهريز:

بكرخلةسيدخلةرئيس،

السيد الوزير، جاليتنا هي مفخرة لنا مرآة مشرفة لنا في الخارج. 
كيف تتصرفون، كيف تتعاملون مع الحمالت العنصرية التي تتعرض 

لها بين الفينة واألخرى؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

شكرا السيد النائب املحترم، هاذ املوضوع مطروح وعندو رهينية 
وعندوا حدة وعندوا كذلك انتظارات موجودة وهاذ ال�ضي هذا تنعتابرو 
أن املعالجة ديالو والتدبير ديالوا فيه شقين اثنين، شق ما يتعلق باملدى 

القصير وشق يتعلق باملدى املتوسط واملدى البعيد.

بالنسبة للمدى القصير هناك بطبيعة الحال عمل كبير كتقوم به 
التمثيليات الديبلوماسية ديالنا والقنصليات مع الحكومات، املسؤولين 
الحكوميين، مع املنتخبين في الدول لطمأنة الجالية ديالنا اللي ما�ضي 
بوحدها اللي معنية بطبيعة الحال، إضافة إلى كل ما يتعلق بلقاءات 
طاوالت مستديرة التحسيس، التواصل، الشرح، هاذ ال�ضي كلو أسا�ضي 
باش الناس كذلك توعى والعمل مع وسائل اإلعالم مع املؤثرين على 

الرأي العام في تلك الدول.

هناك الجانب األقل املدى املتوسط واملدى البعيد وهو في الحقيقة 
من  النائب  السيد  جاوبت  كيف  ديالنا،  االستراتيجية  ديال  القلب 
في  تكون جالية  أنها  ديالنا  الجالية  نخليو  الفريق االشتراكي، كيفاش 
واحد املوقع معين في واحد املوقع اللي يسمح ليها أن تؤثر على القرار 
السيا�ضي واالقتصادي وغير ذلك، هادي هي املعادلة وهذا هو البرنامج 
اللي تنشتاغلو عليه بطبيعة الحال بخصوص الجالية املغربية، وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخحسنخبوهريز:

في الحقيقة طرح هاذ السؤال، يدفعنا إلى طرح سؤال آخر، رغم كل 
تنامي حاالت العنصرية، ال نالحظ يعني االستياء ديال الجالية، الجالية 
إلى  الكبير، وهذا ما يدفعنا  بالشكل  لم تعبر عن استيائها واحتقانها 
طرح السؤال، الجواب ألنه هناك عمل تقوم به الدولة، شفنا كيفاش 
كانت الجالية كتدور، وجاللة امللك حينما كان يتواصل معها مباشرة، 
الحكومة تقوم كما قال السيد الوزير بحمالت تواصلية وتوعية ممثال 
في الوزارة املكلفة باملغاربة في الخارج، البرملان كذلك يقوم بالدور ديالو، 
واملجتمع السيا�ضي من أحزاب إلى غير ذلك، وحتى املجتمع املدني، هاذ 
شدة التواصل خالت اليوم الجالية تعرف بأنه املغرب راه معاها ما 

كيخليها �ضي في عزلة.

قلتوا  اللي  بحال  يعني  إلى  الوزير  السيد  يدفعنا  كذلك  السؤال 
كيفاش ترقاو بهاذ الجالية وكيفاش تعلموها كذلك تواجه االستفزازات، 
استقطاب  أجل  من  هي  العنصرية  الحمالت  هاذ  املرات  بعض  ألنه 
مع  تعامل  كيفاش  الحكومة  ديال  الدور  متطرفة،  انتخابية  أصوات 
الجالية، كيفاش توريها تفادا يعني التفاعل السلبي مع بعض األصوات 
الدول  في صراعات مع  ندخل  أن  أقلية ال تستدعي  اللي حقيقة هي 
كيخليها  للمغرب  احترامها  املستضيفة  الدول  ألنه حتى  املستضيفة، 

تعامل مع الجالية ديالنا في معاملة يمكن أن نشكرها عليها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إذن ال أحد، 
نمر إلى السؤال املوالي عن أوضاع الجالية املغربية في املهجر للسيدات 
فليتفضل  الدستوري،  االتحاد  املحترمين من فريق  النواب  والسادة 

أحد واضعي السؤال، مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخن صر:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

بالديار  وخاصة  العالم  مغاربة  لدعم  املتبعة  السياسة  هي  ما 
اإلسبانية؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

الجالية،  اتجاه  بالدنا  بها  كتقوم  اللي  السياسة  الحقيقة  في 
في  واللي كيف جاء  كانت،  ما  املغربية فين  الجالية  تتهم  هي سياسة 
الجواب ديالي قبايلة تتاخذ بعين االعتبار الوضع الراهن، ولكن كذلك 
استشراف املستقبل والتطور ديال هاذ الجالية، وكذلك املشاكل اللي 
كتغير وكتطور، هذا هو الرؤية، هاذي الطريقة ديال االشتغال ديالنا 
بخصوص الجالية ديالنا أينما وجدت، بطبيعة الحال ومنها إسبانيا اللي 
فيها واحد الجالية مهمة جدا ما بين 800 ألف إلى مليون مغربي يعيشون 

هناك، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخن صر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

يعاني أفراد الجالية املغربية الخاصة بالديار اإلسبانية عدة مشاكل 
على رأس هاذ املشاكل سحب السلطات اإلسبانية لبطاقة اإلقامة بشكل 
متعسف ومنهج، وغالبا ألسباب واهية، وأحيانا في غياب هذه األسباب 
ويحدث هذا بشكل ممنهج، ويجد املواطن املغربي املهاجر نفسه وحيدا 

أمام البيروقراطية اإلدارية اإلسبانية دون أي مساعدة.

في  اللي  الجالية  هاذي  املغاربة  طلبوها  قنصلية  الوزير،  السيد 
20 سنة، تنتظر إحداث قنصلية بجهة  إسبانيا في مورسيا أكثر من 
مورسيا وأليكانتي، عالش السيد الوزير ما املانع واملشكل في إحداث 
قنصليات جديدة لتقريب الخدمات إلى املواطنين في املهجر تماشيا مع 

التوجيهات امللكية السامية؟

السيد الوزير، أشنو دارت الحكومة باش تدوز عملية مرحبا في 
أحسن الظروف؟ وخصوصا أن كاين فرز في التعامل مع الجالية بنقط 

العبور خصوصا القادمين من إسبانيا.

السيد الوزير، كاين الناس رجعت تخدم في الفيراي وخاصة بعد 
األزمة وقهرهم بالعشور والضريبة في الديوانة خصوصا ميناء الناظور.

السيد الوزير، واش فخباركم بلي مواطن مغربي تقتل بخمسة ديال 
القرطسات، 4 في الرجل وواحدة في الرأس وال أحد حرك ساكنا، في 
حين أن واحد السائح طاح في تاوريرت نهار األحد قامت القيامة، جاء 
القنصل ديال إسبانيا وديال مليلية املحتلة وقامت قيامة عليه، فين 

كرامة املهاجر املغربي؟

السيد الوزير، واش عمركم مشيتو اسبانيا خصوصا في مورسيا 
املهاجر  لها  وصل  اللي  املزرية  الحالة  وتشوفوا  والنواحي  وأليكانتي 

املغربي؟
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ما  وانتما  باملشاكل  وحماقت  ملت  راه  الناس  الوزير،  السيد 
مسوقينش للمهاجر املغربي، راه وهللا الحكرة هاذي.

السيد الوزير، راه شحال من وقفة احتجاجية تدارت وحتى واحد 
ما سمعهوهم السيد الوزير راه خاصهم التفاتة غير بسيطة من أجل 

الدفاع على حقوق املهاجر، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن ال أحد، إذن ال أحد، رد السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

السيد النائب املحترم، انت اللي ما مسوقش، ألن ذاك املغربي اللي 
توفى بخمسة القرطسات كان وقوف وتتبع يومي على هاذ ال�ضي والبالد 
واململكة املغربية اللي جابت الجثة وكان الهاتف مع الوزيرة االسبانية 
اللي اتصلت واعتذرت وكان األب ديالو اللي بغى الفيزا وتدخلت االخت 
مباركة بوعيدة مع السلط اإلسبانية وخذا الفيزا باش يم�ضي السبانيا. 
السيد النائب املحترم راه درت زيارة السبانيا أنت اللي ما مسوقش، 
والفرز املغاربة كلهم والد املغرب ما كاينش الفرق ما بين املغاربة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في 

جدول أعمالنا.

نمر لتناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي، املالحظ 
وجود 4 طلبات لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالعنف الجامعي على 
ضوء االعتداء الذي تعرضت له مستخدمة بمقصف أحد الفضاءات 
الجامعية بمكناس، وتأسيسا على ذلك سيتم طرحها من طرف الفرق 

النيابية املعنية التي ستولي الحكومة اإلجابة عنها.

السيد عادل  النائب املحترم  السيد  للمتحدث األول  الكلمة  إذن 
فليتفضل  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  تشيكيطو 

مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

لةم ئشلخلةسيدةخمميلخغوالم:

أنا كنوب على ال�ضي عادل تشيكيطو، الفريق االستقاللي هو الذي 
سوف يطرح اإلحاطة.

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8.

حادث خطير ومريع اهتز له الوسط الطالبي في املغرب عموما وفي 

مكناس خصوصا، حينما تعرضت عاملة مقصف بكلية العلوم بجامعة 
40 صفعة تحت  موالي اسماعيل لحلق لشعرها وحاجبيها وصفعها 
من طرف طالب  الداعشية  الطريقة  على  امليدانية  املحاكمة  يافطة 
بالبرنامج  عليه  يصطلح  ما  أو  القاعدي  الديمقراطي  للنهج  ينتمون 
املرحلي، بحجة قيامها بأعمال تجسسية، باهلل عليكم هل تصرف من 
هذا النوع يمكن أن يصدر عن إنسان عاقل سوي، وباألحرى يكون طالب 
ويكون يساري من الفوق، يعني يتشبع بالفكر اليساري اللي هو فكر بعيد 
كل البعد عن هاذ التصرفات. سؤالي السيد الوزير فين هم املسؤولون؟ 
أين هي الجامعة؟ أين رئاسة الجامعة؟ ما هو دور الوزارة في هاذ ال�ضي 
كامل؟ هاذ الناس معروفين داخل الجامعات ما�ضي غير في مكناس في 
املغرب كامل، معروف شنو كيديرو، معروف شنوا العمل ديالو، واش 
ما يمكنش التصدي لهم؟ واش الوزارة ما عندهاش �ضي برنامج للتصدي 
على هاذ األعمال الهمجية داخل الجامعات؟ اليوم شيماء هي الضحية 
عالش؟ ضحية ألنه حظها للبائس سقط أنها تشتغل في مقصف هاذ 

الكلية، يمكن يكون أستاذ، يمكن يكون الضحية موظف آخر.

الحرم  الطلبة داخل  املستخدمين وهاذ  إذن شكون كيحمي هاذ 
الجامعي، شكون اللي كيحمي هاذ املواطنين اللي هما بالدرجة األولى 
أوال املواطنين قبل ما يكون مستخدمين داخل الجامعة، هاذ العمل 
الوح�ضي في أي إطار يمكن أن يدخل؟ هذا إجرام يفقد للدولة هيبتها، 
ألنه هاذ الناس داروا محاكمة ونفذوها وطبقوها أمام املأل وفي الحلقية 
والناس كتفرج إذن فين ولينا هذي السيبة ولينا فيها، فين هي دولة الحق 
والقانون، الضحية ليست هي فقط شيماء التي نتضامن معها ونتمنى 

أن املحاكمة تدخل مجراها، وأنها تاخذ حقها..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للمتحدث الثاني السيد النائب وديع بن عبد هللا الفريق 
التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخوديعخبمعشدخهللاخرئيسخفريقخلةتجمعخلةوطنيخ
ةألحرلر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

األحداث  الوطني  العام  الرأي  ومعهم  تتبع  الكل  الرئيس  السيد 
املأسوية التي شاهدها محيط جامعة موالي إسماعيل بمكناس والتي 
تمثلت في إقدام فصيل من الطلبة على حلق شعر مستخدمة بمقصف 
الجامعة بل أكثر من ذلك حلق حتى حاجبيها ومما كانت له ردود فعل 

قوية إيزاء هذا الفعل الالأخالقي و الال إنساني.

إننا في  الرئيس أمام هذا التحدي لدولة الحق والقانون،  السيد 
التجمع الوطني لألحرار وبكل قوة نرفض رفضا باتا ونشجب وندين مثل 
هذه األفعال العنيفة الال أخالقية والال إنسانية والتي تعبر على تدني 
املستوى األخالقي، وندق ناقوس الخطر للحد من ظاهرة العنف داخل 
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الجامعات املغربية، ونحت الحكومة على إيجاد حلول وصيغ وآليات 
ملعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تأخذ منحنا تصاعديا خالل هذه األيام 

األخيرة.

في  ساهم  أو  تورط  من  كل  مع  والصرامة  بالزجر  نطالب  كذلك 
السيد  املغربية.  في جامعات  الفتنة  والفو�ضى وزرع  الشغب  إحداث 
الرئيس، ال تفوتني الفرصة أن أحيي السلطات املحلية واألمنية بمكناس 

الستطاعتها الحتواء الوضع ومنع انتشار الفو�ضى.

ولكن السيد الرئيس، ليست هذه أول مرة يتدخل فريق التجمع 
الوطني لألحرار في هذا املوضوع، بل سبق لنا ومن داخل هذا املنبر ومن 
عدة منابر أخرى أن سجلنا رفضنا التام ملثل هذه األفعال الالأخالقية. 
لذلك نطالب الحكومة تنوير الرأي العام في حينه وآنه بكل واقعة، كذلك 
إخبار الرأي العام بالنتائج التي أسفرت عنها التحريات في هذا املوضوع.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

واملعاصرة  األصالة  فريق  الثالث  املتحدث  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة نبيلة بنعمر، فلتتفضل مشكورة.

لةم ئشلخلةسيدةخنبيللخبمعمر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

السيد وزير التعليم العالي، عرفت رحاب جامعة املوالي إسماعيل 
بمكناس وبالتحديد كلية العلوم سابقة خطيرة تتمثل في املحاكمة أقولها 
بالكلية من طرف بفصيل  تعنيف مستخدمة  في  بين مزدوجتين،  ما 
طالبي معين، تعنيف بالعنف بأبشع أوجهه، حلق الرأس وما له من 
حمولة في التاريخ املغربي في عهد االستعمار ما هي حلق رأس سيدة؟ نحن 
في حزب األصالة واملعاصرة ندين بشدة العنف من أي طرف كان، نحن 
ندينه ونشجب هذا العنف ونتساءل، أين كانت إدارة الجامعة السيد 
الوزير؟ ألكثر من ساعتين الذي مورس العنف في حق السيدة، أين 
األمن واألمان في الحرم الجامعي الذي له حرمة؟ أين الحماية املتوفرة 
لسيدة هي مستخدمة بالكلية ؟ أين كانت اإلدارة ؟ أين كان األمن؟ هذا 
�ضيء ال نتقبله ال نتقبله ألن واحد الزمن اللي هو م�ضى بطيء وبطيء 
جدا بالنسبة للضحية، وهناك ناس يتفرجون وهناك حلقة وهناك 
محاكمة، كيف وقع ذلك ؟ ما دوركم السيد الوزير؟ أين الحكومة؟ أين 
اإلدارة؟ أينكم كلكم السيد الوزير؟ هذه سابقة خطيرة نحن ندينها، 
نحن نرفضها، ال بد أن يعاد النظر في كل ما يقع داخل الجامعة، ال بد 
أن تفكروا مليا في هذا الفصيل اآلخر، نحن ندين العنف، ندين أي 
�ضيء يصدر عن هاذ الناس، هاذ الطلبة الالمسؤولين، ولكن هاذ الطلبة 
راه ما�ضي بوحدهم في الجامعة السيد الوزير، راه معهم مؤطرين، معهم 

أساتذة عندهم إدارة، فاين كنتم..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب  السيد  الرابع  للمتحدث  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترم رشيد روكبان عن فريق التقدم الديمقراطي، فليتقدم مشكورا.

لةم ئبخلةسيدخربيدخروكش 8خرئيسخفريقخلةتقدمخلةديمقرلطي:

أن  بمكناس،  حدث  ما  كبير  وغضب  وأسف  بأ�ضى  سجلنا  لقد 
تتعرض مستخدمة بمقصف بإحدى الفضاءات الجامعية بكلية العلوم 
بجامعة مكناس، ملا تعرضت له أمر بشع، هذا ما�ضي نقولوا راه عنف، 
هذا إجرام، سلوكات إجرامية، اللي قاموا بهاذ ال�ضي هادوا مجرمين من 
قاموا بهذا األمر، أنك تشد مواطنة تشدها وتشهر بها وتنكل بها وتحط 
بالكرامة ديالها وتكثفها وتعصب ليها العنين ديالها وتبدا تصدر أحكام 
لواه قطع اليد، ال برك قطع اليد بزاف نحسنوا لها حجبانها ونحسنوا 
لها شعرها شنو هو هذا؟ آش من صورة كنعطيوا على بالدنا بهاذ النوع 
ديال السلوكات، نحن في فريق التقدم الديمقراطي وفي حزب التقدم 
واالشتراكية ندين بشدة هذه السلوكات وهذه املمارسات ذات الطابع 
اإلجرامي والتي يجب التصدي لها بكل صرامة بدءا بإعمال املسطرة 
القانونية، ونحيي السلطات التي شرعت في هذا األمر، وكذلك التصدي 
الفكري ملثل هذه املمارسات، ما حدث ي�ضيء للطالب الجامعي وي�ضيء 
الحركة  ونضاالت  الطالبية  للحركة  أيضا  وي�ضيء  املغربية  للجامعة 
الطالبية الجادة واملسؤولة املتشبعة بقيم حقوق اإلنسان، ما حدث ال 
عالقة له بحقوق اإلنسان، املؤمنة بدولة الحق والقانون واملؤسسات، 
نسجل باملقابل بأسف أيضا سكوت بعض التنظيمات املدافعة عن 
حقوق اإلنسان، ونستغرب عدم دفاعها بالقدر الذي تدافع فيه في 

مناسبة أخرى وفي قضايا أخرى، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، إذن جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد 
الوزير املحترم، الجواب، تفضلوا للمنصة السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخلةدلود5،خوزيرخلةتعليمخلةع ليخولةشحثخلةعلميخ
وتكوينخلألطر:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

تسأل  ال  اإلحاطة  في  أوال  الدروس،  بعض  بعدا  نعطي  غادي 
الحكومة، اإلحاطة ما�ضي تحطو السؤال، ونجاوبكم، أوال هذا املغاربة 
يدينون للعنف كيف ما كان ومن أي طرف جاء، أرى قل لي شكون ربى 
هاذ الناس، هذا رآه غير شباب مشاو ضحية �ضي بعضين، وفين تخزنو 
هدوك، عندنا، شفوا جلبابكم فين تخزنوا هدوك اللي ربوهم، هاذو 
شباب مشاوا ضحية لذوك اللي رباوهم، واللي سكتوا نزيدكم واحد 
ياهلل خرج من مكناس من السجن 9 سنين وجاو املدججين باألسلحة 
البيضاء ومعهم زعيم ومحامي ودخل الحي الجامعي من هدوك الناس 
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اللي ما بغوش يدينوا العنف، شكون اللي وراهم، خليو هداك الشباب 
هاذوا ضحية، راه أوالدنا، أنا ما كندينش هدوك، كندين اللي ربوهم 
واللي تمولوهم هذوا يستعملون مع األسف هاذ الشباب ديالنا ضحية 
ديال هاذ التيارات، كنقول أنا كنقول اللي كاين، أوال هاذ الشابة كل �ضي 
متعاطفين معها، ما�ضي غير بالكالم، السلطة قايمة بالواجب ديالها، 
باش تقولوا فين السلطة، فين دولة الحق والقانون، السلطة قايمة 
بواجبها، قبضات على الناس وكاين اللي ما�ضي طلبة منهم، كاين اللي 
ما�ضي طلبة، ما كاين�ضي االستباق راه كانوا عالش ما تقبطوش قبل؟ فين 
تتربوا خليني نتكلم، هذوا كانوا في الستينات والسبعينات واللي ربوهم 
ياهلل صغار مساكن، قلبونا أم ندينوا هاذ الشباب ال تدينوا التيارات 
اللي ورآهم، وهاذ الناس اللي كيتقالوا بحقوق اإلنسان وساكتين عليهم 
وتشجعوهم وتمولوهم، ديروا لجنة تق�ضي الحقائق وتعرفوا شكون 
ورى هاذ ال�ضي، هاذ الشابة بعدا ما كانتش داخل الحرم الجامعي، 
جبذوها ودخلوها للحرم الجامعي، باش يكون عندها الصوت باش نتوما 
تكلموا، باش يكون عندهم دعاية كبيرة، كتديروا لهم الدعاية ألن كن 
طرا هاذ ال�ضي في الشارع ما يكونش هاذ ال�ضي، والسلطة قايمة بواجبها، 
املشكل هو األمن ملي كيقبطوهم كيديوهم للمحاكم، كيقولك عطينا 
الحجة، اآلن في طنجة 8 اللي كانوا كيهرسوا اآلن عاود تطلقوا، راهم 
في الحي الجامعي، تنقبطوهم في الحي الجامعي، ما تلومش العمداء وال 
األساتذة واإلداريين، حرام تقولوا هاذ الكالم، واش االستاذ وال اإلداري 
و ال العميد مسؤول على األمن، عنده مهنة بيداغوجية ودرنا اتفاقية مع 
وزارة الداخلية، الحرم الجامعي ما كانش حرم جامعي، األمن اللي كاين 
في الداخل في الشارع خاص يكون داخل الجامعة، ما نقولش العمداء، 
العمداء غادي يقدموا لكم استقالتم غدا إذا بغيتوا تحملوهم مشكل 
األمن، واش األستاذ غادي يكون مكلف باألمن، اآلن هما علموا، األمن ما 
ل، كل واحد وعندو التقدير ديالو، املشكل 

ّ
قدرش ذاك الوقت انه يدخ

هي دايما الحجج ملي تيمشوا املحاكم كيطلقوهم ألن ما كينش الحجة 
وتيرجعونا، راه األساتذة راه عياوا من هاذ ال�ضي، ال باش ما دينوش 
انتما مسؤولين،  الوالدين،  الجامعات هللا يرحم  العمداء وال رؤساء 
كيفاش هاذ اإلشكالية تطرح كيفاش القوانين ديالكم تطوروها باش 

فعال هاذ الناس يتحاكموا ألن املشكل هو املحاكمة.

إذن ندين هاذ األعمال ال في تطوان وال فاس وال في وجدة وال في 
جامعة مكناس، هاذ التيارات معروفة في الساحة، وكاين اللي تيدافع 
عليها وكيجوا املحامين ديالهم هاذ ال�ضي عالش ما كتقولوش،...، بغيتوا 
تدبرو  إيو ألن  تكلم،  الحق  نتكلم، ما عندكش  اموالي سكت خليني 
الناس، ألن الناس حسو براسهم عندهم مسؤولية، هما اللي ربوهم 
على هاذ ال�ضي، ...، شكون اللي ربهم على هاذ ال�ضي، شكون هاذ التيارات 
واش هاذ األبناء خرجو من كروش مواتهم متطرفين، �ضي بعضين ردوهم 
من  على  وعارفين  عارفينهم،  وراكم  تيمولوهم،  وبعضين  متطرفين، 
كنتكلم، باش ما نبقاوش نحرفو الكالم، ونقول دولة الحق والقانون، 
الدولة قائمة بالواجب ديالها، القانون أنتما اللي كتشرعو في القانون، 

القضاء كيطبق القانون اللي أنتما صوتوا عليه، باغين تغيرو القوانين 
غيروها هنايا، راه ما كاينش راه أنتما هما دولة الحق والقانون، راه 
القوانين أنتما اللي كتديروها، آش من قانون غتطبقو على هاذ الناس، 
ديرو لجنة تق�ضي الحقائق ونطلعوها ملكناس، ما�ضي غير هنا الكالم، 
باش نتعاونو أنا رسلت املفتشية، ومشات الوزيرة حينا الوزيرة مشات 
ذاك الوقت للجامعة، باش نتباعوها على أرض الواقع، والعمداء تيديرو 

شغالتهم، اإلدارة كتدير شغالتها، وهما دائما في الواجهة.

راه األساتذة نهار االمتحانات خاصكم تمشيو تحضرو معهم آش 

كيديرو، آش كيعانيو، أوال غير نقولوها لألساتذة راه كيضحيو، هاذ 

كاين  ما�ضي  الطلبة  كيضحيو،  املسؤولين  هاذ  كيضحيو،  اإلداريين 

%0,0001 وغنقولو الجامعة املغربية، ال ما�ضي الجامعة املغربية، راه 

الشوارع ديالنا فيها نفس اإلجرام، فيها أكثر من داخل الجامعة، ولكن 

الجامعة هي إطار تالبوق باش يتعرف هاذ ال�ضي بالساحة وتنسكتو عليه، 

أنا كنطلب منكم لجنة تق�ضي الحقائق في هاذ األحداث اللي كتطرا في 
الجامعة، وهذا الحدث اللي طرا في الحي الجامعي ديال مكناس شكون 
دخل، شكون دخل ومع من دخل، باش تشوفو وتعرفو الواقع شكون 

كيساند هاذ الناس، هذا قتل، خرج من السجن جابوه للحي الجامعي 

ودارو تظاهرة في الحي الجامعي، إذن تنقول لكم احنا مستعدين نتعاونو 

معكم، إيال كانت النية حسنة، راه ما�ضي غير الكالم والغوات، التضامن 
راه ما�ضي غير بالقلب، احنا ما�ضي غير باللسان، احنا التضامن بالقلب 

الكالم  هاذ  حتى  راه  املغربية  الجامعة  والصورة  ال�ضي،  بهاذ  ونتكواو 

تيوسخ الصورة الجامعة املغربية خاصنا نبداو بعد نهنيو هاذ األساتذة، 

نهنيو هاذ الطلبة ديالنا، نهنيو الجامعة املغربية راه هي اللي كتستقطب 

ليكم االستثمارات، راه والدها اللي كيخرجو األطر والتقنيين، شكون راه 

البحث العلمي هاذ األساتذة اللي كيديروه، ورغم ذلك كيعانيو.

املنبر األساتذة واإلداريين واملسؤولين على  أنا كننهي من هاذ  إذن 

الجامعة املغربية واألمن نهنيو على يوميا خاصو يبقى حاضر حاضر 

حاضر ولكن تيقول ليك اللي كيسرق ما�ضي أنت اللي كتحضيه، السراق 

هو اللي كيحضيك، ما يمكنش األمن يبقى 24 ساعة على 24، وما�ضي 

غير  األخبار،  هاذ  لينا  جايب  شكون  ساعتين،  قال  شكون  ساعتين 

سقصيونا احنا، شكون جا ليكم منين جات ليكم هاذ الساعتين، ياهلل، 

باش نفوهو فيها قدام التلفزيون قدام املواطنين، وخذو غير املعطيات، 

ال ما نعطيكومش ألن ما سقصيتوش، 45 دقيقة غير باش تعرفو الواقع.

إذن تنقولوا هناك مجموعة صغيرة معروفة في الساحة ولكن القضاء 

ما عندوش الحجة باش يقبطهم ألن احنا في دولة الحق والقانون، قلتو 

بغيتو هاذ دولة الحق والقانون هي هذه، خاص ما يمكنش القا�ضي 

احنا  كيطلقوهم،  البوليس  تيشدهم  بالبرهان،  جتيش  ما  إال  يحكم 

خاصنا باش ناخذوهم الكاميرات راه تيهرسو لينا الكاميرات، شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، إذن ندوزو للكلمة للمتحدث 
الخامس السيد النائب املحترم محمد أبركان حول معاناة املهاجرين 

جراء قلة البواخر عن الفريق االشتراكي، فليتفضل مشكورا.

لةم ئبخلةسيد.خمحمدخأبرك 8:

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

لةس دةخلةوزرلء،

الوزير الجالية  أنا تعجبت دابا سمعت سريغاس  الرئيس  السيد 
يناغ ع 32 أغروب .قال باللي عندنا 32 باخرة، حنا ما عندنا حتى �ضي 
واحد، ها ما عندنا والو ديالنا، كل �ضي ديال أوروبا وكل �ضي ديال أوروبا 
الجالية قريب  بغاو،ديال ماتريمونيو وال عندنا  اللي  الساعة  كيخدم 
7 مليون ديال الجالية، 4 مليون في أوروبا، نعم آ سيدي أكثرية ديال 
الجالية كتدوز على كوستا مديتيان رينفو باش باش تطلع من أنميريا بني 
نصار الناظور، ولكن من نهار مشات كوماناف لرواس كوماناف الشراكة 
ديالنا روحنت غارواس منين كان إيروميين آش دارو النصارى، دارو 

السياسة ديالهم كتم�ضي لجانس l’agence في أمليريا كيقول ليك بأن 

ليك  ملليلية، كتقول  رانيو كتجي ألولينسا وكتم�ضي  الترانس ميديتيل 

باللي الباركو ديال الناظور بلينسا معمر، باش يقطعو ليك ملليلية، باش 

يديرو الجالية في السجن واحد الباركي في الحدود ما فيه ال مرحاضات 

ال هاذي وكيموتوا تم األوالد واللي كيرعاو بحال اللي كيرعاو الغنم تما، 

وزيد منين يوصلو للحدود مزيرة تما الطريق، حكا كان هنا توالفو في 

البواخر ديال كومناف وديال الشراكات ديال ماسترال اللي كان كيجيو 

لبلينسا البوليس كيمشيو معهم كيطبعو وكيخرج من الباطو ديريكت 

كيشد الطريق ديالو ودابا كيجيو ملليلية في شهر ديال 7 وال 8 كيموتو تما، 

شكون اللي غادي يدافع عليهم، دبا باقية الحكومة شهرين راه شهرين 

أخرى ديال congé ما غادي نحسبوهاش، آش دارو في هاذ أربع سنين 

منين هاذوك..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب، الكلمة للحكومة.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

السيد النائب املحترم، أور تحسيت مزيان ما ننيغ ما كولتش 32، 

قلت 23، راه هضرت حتى جبت الهضرة على املينا ديال بني نصار بما أن 

بني نصار من امليناء.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

السيد النائب، آ ال�ضي..

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

النوبة ديالي باش نهضر أتجي أتسيولغ أ �ضي أبركان.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبيرو،خلةوزيرخلملكلفخب ملغ ربلخلملقيمي8خب ا  رجخ
وبؤو8خلةهجرة:

هاذ املشكل اللي طرح السيد النائب املحترم، تناقشنا فيه غير هاذ 

األسبوع، السؤال اللي مطروح جبذ كومناف يعني شركة وطنية هذا 

مشكل مطروح وراه وزارة النقل تتشتغل عليه واملغرب كله تيشتغل 

عليه، ألن محتاجين ألنه تكون عندنا شركة وطنية هاذي ما كنختلفوش 

فيها، كانت ظروف معينة السبب، كانت ظروف معينة، واآلن االشتغال 

باش إن شاء هللا أنه نتجاوزو هاذ املشكل.

ولكن في انتظار ذلك، ما غاديش نبقاو نكثفو يدينا ابركان خاصنا 

نجيبو األجوبة البارح ولبارح كان اجتماع في اسبانيا من النقط اللي 

هاذ  الباخرة،  ديال  القضية  هاذ  اسبانيا  ديال  اللجنة  مع  تحطات 

القضية ديال امليناء ديال الناظور، راه طرحت وفي هاذ املجال هذا 

بطبيعة الحال كاين 23 باخرة وكاين 11 باخرة بالنسبة للميناء ديال 
طنجة املتوسط وكاين باخرة إضافية اللي يمكن ليها تدخل في الناظور 

وتدخل في طنجة وتدخل في كذا، هاذ ال�ضي كله مجهود، إضافة كذلك 

إلى أنه غادي تكون واحد الشراكة اللي غيتعبأ 2 باخرات ما بين شركة 

وطنية والبنك املغربي، واحد البنك املغربي وشركة يونانية اللي غادي 

تم بموجبها فتح 7 ديال الخطوط بمختلف املوانئ اللي غادي يربط ما 

بين ميناء الناظور وأمليريا، هاذ ال�ضي كيدخل في الجهات املجهودات اللي 

كيدارو، ربما مازال ما وصلناش ذاك ال�ضي اللي تنتظروه اللي بغيناه احنا 

قبل ما تبغيه أنت ال�ضي ابركان، ولكن أعتقد ان الحل اللي تنشتغلو 

عليه وزارة النقل خاصة وكل القطاعات املعنية غادي يمكنا إن شاء 

هللا أننا نتجاوز وهاذ املشكل، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

النائب  السيد  السادس  للمتحدث  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترم محمد العراقي حول مخالفات شركة النقل العمومي للمسافرين 
للضوابط القانونية وما يسببه من حوادث مفجعة عن فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل مشكورا.
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لةم ئبخلةسيدخمحمدخلةعرقي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،خلاحمدخهللخولةصالةخولةسالمخعلىخ
رسولخهللا.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

أتناول الكلمة اليوم للتحدث في موضوع حادثة السير بالطريق السيار 
باملحمدية والتي وقعت فجر األربعاء املا�ضي، في البداية نتوجه بأحر 
التعازي ألسر الضحايا وبالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى واملعطوبين، 

السيد الوزير املحترم أتناول هذا الحدث من ثالثة زوايا:

أوال : مالبسات الحادث ألتساءل ماذا وصلت مجريات التحقيق فيها 
؟ فحسب ما تناقلته وسائل اإلعالم وما حكاه لنا شهود عاشوا الرحلة 
السرعة  املخالفات،  أنواع  فيها كل  اجتمعت  الحادث فقد  وحضروا 
املفرطة وما انقسام الحافلة إلى شطرين إال دليل قاطع، عدم احترام 
زمن السياقة حيث سائق واحد من تنغير في الخامسة مساءا إلى وقوع 
الحادث في الرابعة صباحا، 11 ساعة ديال السياقة، ال أحد تحدث مع 
الركاب لربط حزام السالمة، ناهيك عما يسمعه الركاب في مثل هذه 
الحافالت من اإلهانات والكالم الساقط من طرف طواقمها، وما يروج 

من محرمات داخل الحافلة؛

ثانيا : دور الوزارة الوصية، ال أحد ينكر السيد الوزير جهودكم 
لتأهيل قطاع النقل العمومي، لكن هناك ضعف في مراقبة حافالت 
النقل العمومي، لفرض احترام القانون ومقتضيات دفاتر التحمالت، 
خاصة أقراص تسجيل السرعة وزمن السياقة، وهنا نقترح تزويد هذه 

الحافالت بكاميرات تكون مرتبطة بأجهزة املراقبة؛

املرة  هذه  الضحايا  الفواجع،  هذه  مثل  في  الحكومة  دور   : ثالثا 
أغلبهم من إقليم الراشيدية السيد الوزير، على بعد 600 كلم من مكان 
الحادثة لم تجد أسرهم اهتمام وال رعاية لنقل الجثامين وإجراءاتها، 
ال من الشركة صاحبة الحافلة وال من املسؤولين املركزيين وال جهويين 
وال إقليميا، أسر الضحايا أحسوا بالحكرة السيد الوزير، استحضروا 
حوادث مماثلة وما أحاط بها من زيارة الجرحى ومؤازرة أسر الضحايا 
املعرفة  الحادثة أعرفهم حق  8 ضحايا  6 من أصل  العزاء،  وتقديم 
السيد الوزير، تركوا أرامل وأبناء، ناس املغرب الشرقي السيد الوزير 

خدامين بتغرادهم طالعين يخدمو.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للحكومة، شكرا السيد 

النائب.

لةسيدخمحمدخنجيبخبوةيفخلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةتجهيزخ
ولةمقلخولةلوجستيكخلملكلفخب ةمقل:

شكرا السيد الرئيس، بالفعل نحن في الحكومة ال يمكن إال أن نعزي 
أيضا أسر الضحايا وأن نترحم عليهم وأن نسأل هللا عز وجل أن يخرج 

بسالمة حالة اآلخرين.

كما تعلمون السيد النائب الذي تفضل بطرح هذا املادة 104 في 
هذا املوضوع اإلشكال هو إشكال في جزء منه ما تفضل به ال سواء 
املسألة ديال التحقيق اللي تنقوموا به اللي هو تقني وإداري أبان على 
أنه املسألة ما كانش مسألة ديال السرعة باعتبار أنه الحافلة كانت 
تتم�ضي ب 90، املكان هو اللي هو ثالثي تتعرفوه األوطوروط اللي هي في 
الدخلة ديال املحمدية قريبة، اإلشكال هو أساسا في نوم السائق، ألنه 
عندما وقعت الحادثة السائق كان نائم، هاذ النوم راجع باألساس على 
أنه الرحلة فيها حوالي 14 ساعة، السائق خرج مع 5 ديال العشية من 
تنغير وصل للحادثة ما�ضي 4 ديال الصباح مع 6 ديال الصباح، 6، 6و5، 
6و10 تقريبا هو الساعة ديال الحادثة، بمعنى ساق أكثر من 10 ديال 
الساعات هو تيسوق 10 ديال السوايع ونصف، بينما القانون تيفرض 
عليه أنه ما يفوتش 9 ديال الساعات وذاك 9 ديال الساعات خاصو 
يكون عندو 45 دقيقة ديال الراحة، هاذ ال�ضي كلو اآلن موثق، اليوم كاين 
إشكال حقيقي على صعيد اإلصالح ديال املنظومة ديال النقل ومنها هاذ 
ال�ضي ديال الرخص اللي تيجعلو أن أصحاب الرخص بالفعل عندهم 
إشكاالت، صاحب الرخصة مرخص له هو من بين الناس وهاذي فرصة 
باش نقولوها في البرملان اللي تيتحاور معنا من املسؤولين اللي تيتحاور 

معنا في الوزارة، هو من الناس اللي عرقلو املسألة ديال اإلصالح.

املسألة الثانية املسير ما كانش عندو ما�ضي املسير ديال الرخصة 
ما�ضي هو اللي كانت عندو الحافلة، الحافلة كانت املسير كانت عندو 
الحافلة معطوبة وم�ضى جاب حافلة أخرى باش هي اللي قامت بهاذ 
الرحلة، اليوم نحن نقرر على أنه اإلجراءات ستكون صارمة، ما باقيش، 
من هنا غنعطيوهم واحد الشهر، ما باقيش الحافلة اللي عندها أكثر 
من.. وهاذ ال�ضي ديال الطاكي غراف اللي باقاو تيأخروه، اإلصالح ما 
باغيينش يديروه البعض ها النتائج ديالو، عيينا ما نجريو باش يّدار، 
البعض كيعرقل، اليوم حتى السائق اللي هو اآلن مجروح ونتمناو لو 

الشفاء، داير 2 طاكي غراف...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، شكرا للسيد الوزير، شكرا انتهى 
الوقت. بهذا نكون قد استوفينا أشغال هذه الجلسة، شكرا للجميع، 

ورفعتخلاجلسل.
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محضرخلاجلسلخلةث مملخعشرخبعدخلةثالثم ئل

لةت ريخ: األربعاء 18 شعبان 1437ه )25 ماي 2016م(.

لةرئ سل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  وستة  ساعتان  لةتوقيت: 
الواحدة زواال والدقيقة الرابعة.

جدولخلألعم ل: جلسة عمومية تخصص ملناقشة عرض السيد 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املجلس لسنة 

.2014

لةسيدخرلبيدخلةط ةبيخلةعلميخرئيسخمجلسخلةمولب:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8.

لةسيدل8خلةوزيرل8خلملحترم 8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

عمال بأحكام الفصل 148 من الدستور وتطبيقا ملقتضيات املادة 
التي  الجلسة  هذه  النواب  مجلس  يعقد  الداخلي،  النظام  من   225
تخصص ملناقشة العرض الذي تقدم به الرئيس األول للمجلس األعلى 

للحسابات أمام البرملان.

على بركة هللا، نفتتح باب املناقشة في إطار التدخل األول للفرق 
واملجموعة النيابية، الكلمة لفريق العدالة والتنمية، السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيمخولةصالةخولةسالمخعلىخموالن خرسولخ
هللاخوآةهخوصحشه.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

بداية، ال بد من تسجيل أهمية هذه املناسبة، حيث لم يعد تقديم 
رئيس املجلس األعلى للحسابات التقرير لهذا املجلس كما جاء في دستور 
2011 حدثا استثنائيا، إذ تكرر األمر خالل هذه الوالية التي نعتبرها 
تأسيسية بجميع املقاييس، وما دمنا أمام مناقشة التقرير ال محالة 
أنه جاء باستنتاجات وخالصات وتوصيات مهمة، إال أنه اعترته كذلك 

نواقص عديدة.

ال نقول هذا انتصارا ملوقف األغلبية ومبادراتها، ولكن ألنه في العديد 
من فقراته أغفل الرجوع إلى واقع الحال قبل مجيء حكومة السيد عبد 
اإلله بنكيران، حيث ورث أوضاعا لن نقول أنها كانت كارثية ولكن بحق 

كانت صعبة، بشهادة تقارير دولية وفاعلين وطنيين، أكدوا أن كافة 
الظروف لم تكن مناسبة كما ادعى البعض لتحقيق نموذج الرفاه، 
بل على العكس انتصروا جميعهم للمنطق الذي آمنا به وهو محاولة 

التغيير واإلصالح في ظل االستقرار.

العديد  السابقين  لنبخس  املستوى  هذا  في  عدميين  نكون  ولن 
القسطاس  باستعمال  نطالب  ولكن  وتضحياتهم،  إنجازاتهم  من 
العادل إلعطاء كل ذي حق حقه، وهنا سنذكر بواقع اإلرث املخلف 
والذي وقفت عليه حكومة السيد عبد اإلله بنكيران سنة 2012. هاذ 
املغرب عرف السنوات األخيرة واحد الجدل، جدل حاد حول الظرفية 
االقتصادية واملالية ومدى قدرة الحكومة على مواجهتها، خاصة في ظل 
الصعوبات املالية التي سبق أن عاشها املغرب بين سنتي 2009 و2011، 
حيث بلغ عجز امليزانية مستويات قياسية وصلت املالية العمومية ملأزق 
خطير، في ظل االرتفاع املهول لنفقات املقاصة وقرب إفالس أنظمة 
التقاعد واللجوء املكثف إلى االستدانة العمومية. فمع نهاية سنة 2011 
وهي الفترة التي سبقت مباشرة تولي حكومة عبد اإلله بنكيران واليتها 
شهر يناير 2012، عرفت املالية العمومية باملغرب وضعا خطيرا كان 
ينذر بانهيار االقتصاد الوطني، ووصلت املؤشرات االقتصادية واملالية 
وامليزانياتية لحافة اإلفالس. بعد ثالث سنوات من الصعوبات املالية 
التي عرفتها ميزانية الدولة، فقد تضاعف عجز امليزانية على مدى ثالث 
سنوات بحيث انتقل من 16 مليار درهم سنة 2009، ولجأت الحكومة 
آنذاك للتمويل االستثنائي عبر االستدانة بمبلغ يناهز 18 مليار درهم 
ضمنها 13 مليار درهم من الديون الخارجية، وتم توظيف جزء كبير 
من الدين العمومي لتمويل نفقات التسيير التي لم تعد املوارد العادية 
2010 ارتفع عجز امليزانية بشكل  آنذاك تستطيع تغطيتها. وفي سنة 
غير مسبوق ليناهز 36 مليار درهم بنسبة 6,4 وارتفعت موارد الدين 
العمومي لحوالي 29 مليار درهم منها 16 مليار درهم من الدين الخارجي. 
وتميزت هذه السنة 2010 طبعا أيضا بعدم قدرة املوارد العادية على 
تغطية نفقات التسيير، ضمنها نفقات املقاصة التي تضاعفت ألزيد من 
28 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 13 مليار درهم سنة 2009، وتم 

أيضا تمويل جزء كبير من نفقات التسيير بموارد الدين العمومي.

وخالل سنة 2011 عرف الوضع االقتصادي واملالي منحى خطيرا أدى 
إلغراق املالية العمومية للسنوات الالحقة، فقط فاق عجز امليزانية 48 
مليار درهم بما نسبته 6.5 % من الناتج الداخلي الخام، وناهزت موارد 
الدين العمومي 39 مليار درهم. فخالل هذه السنة انحصرت املوارد 
العادية في حدود 190 مليون درهم، ضمنها 5.3 مليار ديال الدرهم من 
موارد خوصصة 20 % من رأسمال البنك الشعبي املركزي، في حين فاقت 
نفقات املقاصة وحدها 42 مليار درهم، إضافة إلى نفقات املوظفين 
التي ناهزت 90 مليار درهم، ونفقات خدمة الدين العمومي 36 مليار 
درهم. وعند بداية والية الحكومة الحالية سنة 2012، كانت الوضعية 
املالية على حافة اإلفالس ولم تجد خالل األشهر األولى من نفس السنة 
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املبالغ الكافية لتغطية النفقات الضرورية للتسيير، واضطرت الحكومة 
آنذاك لالقتراض مرتين خالل الستة أشهر األولى ألداء أجور املوظفين 
وتغطية نفقات املقاصة التي وصلت ألزيد من 54 مليار ديال الدرهم مع 
نهاية سنة 2012. فإذن وجدت الحكومة الحالية نفسها آنذاك مسؤولة 
بشكل أسا�ضي عن وقف هذا النزيف الحاد للمالية العمومية والذي تميز 
بتفاقم عجز امليزانية وارتفاع حجم املديونية مقابل ضعف األثر الفعلي 
للسياسات العمومية، هذا هاذ املقدمة كانت وال بد ضرورية أن نقف 
عندها ألنها هي التي توضح األعمال التي قامت بها الحكومة فيما بعد، 

طبعا احنا قراءتنا في هاذ الصباح.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

حتى نختصره حول املالية العمومية، لذلك كانت هذه املقدمة، 
20 صفحة سأختصرها اختصارا وبتركيز،  فيها  الكلمة  وعندنا طبعا 
السياق  يستحضر  أن  ينبغي  العمومية  املالية  تطور  تحليل  إن  إذن 
االقتصادي واملالي الدولي والوطني، كما ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار 
ويبرز املنطلقات، وكذا تقييم املجهودات التي أدت إلى تحسينها وإبراز 

السياسات والسياقات التي قد تكون أدت إلى تدهورها.

وهنا نسجل أن تقرير السيد الرئيس يكتفي بتسجيل التطورات التي 
حصلت دون تحليل للسياسات العمومية املرتبطة بالنفقات أو املوارد 
التي صاحبتها بل وأنتجتها، ونذكر هنا أن ارتفاع وتيرة املديونية بدأ كما 
أوضحت مع سنة 2009، وفي سنة 2010 حيث ارتفعت بأزيد من ستة 
نقط ما بين 2009 و2011، وذلك تزامنا مع بداية تفاقم عجز امليزانية. 
هذا العجز استمر سنة 2012 مع االرتفاع املهول لنفقات املقاصة وتزايد 
الطلب االجتماعي وسيستمر كذلك سنوات 2013، 2014 و 2015 لكن 
بوتيرة أقل، مع انخفاض العجز الناتج أساسا عن اإلصالح الذي هم 

نظام املقاصة.

هيكلي  إصالح  أهم  فإن   ،2015 إلى   2008 من  لسنوات  وبالنظر 
على اإلطالق مس املالية العمومية هو إصالح نظام الدعم الذي سمح 
باستعادة التوازن املالي وبتوسيع هامش امليزانية وبتخصيص أفضل 
وأنجع للنفقات، هذا هو اإلصالح الكبير اللي خصنا نوقفو عليه، ألنه 
ملي تنتكلمو على 2013، 52 مليار ديال الدرهم وفي 2013، كنتكلمو 
على 56 مليار ديال الدرهم، جوج ديال املليار ديال الدرهم طبعا للسكر 
–عفوا- جوج ديال املليار ديال الدرهم للدقيق املدعم؛ 4 ديال املليار 
الدرهم للسكر؛ 12 مليار ديال الدرهم لغاز البوطان؛ و36 مليار ديال 
الدرهم للمحروقات. هاذ 56 مليار ديال الدرهم كم تمثل في امليزانية؟ 
تمثل الثلث من ميزانية الدولة، لذلك هذا اإلصالح الكبير والعميق واللي 

دارتو هاته الحكومة كان كيميز هاذ املرحلة من 2008 إلى 2016.

بعض  على  -سأركز  التقرير  في  جاء  لقد  العمومية:  املالية  تطور 

املقاطع- قد جاء في التقرير أن االستثمار انخفض بمبلغ 15 مليار سنة 
2015، لكن بالرجوع إلى املعطيات نجد أن االستثمار املسجل في نفس 
السنة بلغ 48 مليار و198 مليون درهم مقابل 51 و448 درهم سنة 
2012، وأن ما حدث هو تراجع في امليزانية التوقعية لالستثمار بمرسوم 
حكومي هذا الذي وقع. فالحكومة عملت، رغم اإلكراهات التي عرفها 
االستثمار  مستوى  دعم  على   ،2012 سنة  خالل  الوطني  االقتصاد 
ليشكل %6 من الناتج الداخلي اإلجمالي. وموازاة مع ذلك، عملت على 
تقليص عجز املوازنة، بالنسبة للنفقات واملداخيل خالل سنة 2013، 
فصحيح أنه قد يكون هناك فرق بين ما كان متوقعا وبين ما تم صرفه 
وتحصيله، لكن ذلك ال يعكس تدهور املالية العمومية بالشكل الذي 
يستشف من قراءة املؤشرات التي قدمها السيد الرئيس األول في تقريره.

فخالل هذه السنة كان األداء جيدا، فاملعطيات املتوفرة تبين أن 
العجز قد تقلص بنقطتين كنتيجة لتحسن املوارد التي انتقلت من 190 
مليار و363 مليون درهم سنة 2012 إلى 206 مليار و199 مليون درهم 
سنة 2013. باملوازاة مع ذلك، تقلصت النفقات من 250 مليار و188 إلى 

251888 من نفس السنة.

إن ارتفاع املديونية بعد سنة 2009 جاء نتيجة لتأثير األزمة العاملية 
على االقتصاد الوطني، حيث سجل الطلب الخاص تراجعا تجسد في 
تطور االستثمار اإلجمالي. وتفاديا لتراجع الدينامية التي عرفها النمو 
االقتصادي منذ مطلع األلفية، اختارت الحكومة نهج سياسة توسعية 
تمثلت في دعم االستثمار العمومي كما أشرنا إلى ذلك سالفا. لكن بعد 
سنة 2013 أصبح هاجس تراكم املديونية حاضرا في تدبير االقتصاد 
الدين، استقرار  التحكم في مستوى  الكلي، إذ عملت الحكومة على 
مديونية الخزينة بين 2014 و2015 في %63.5 من خالل العمل على 
إصالح صندوق  عبر  خاصة  النفقات،  بترشيد  املوازنة  عجز  تقليص 

املقاصة وخفض نسبة كتلة األجور إلى الناتج الداخلي الخام.

األخير  تقريره  خالل  الدولي  النقد  صندوق  أن  بالذكر،  والجدير 
ديال 2016 قام بدراسة تقييم ديمومة الدين العمومي، خلصت إلى أن 

مخاطر تدبير الدين تبقى متحكم فيها على املدى املتوسط.

الرئيس، هو  السيد  إليه  أشار  ما  بين  التقاعد من  أنظمة  توازن 
جميعا  نتقاسمها  والتي  التقاعد  ألنظمة  املالية  الوضعية  تشخيص 
وأصبح عليها إجماع. كما أن اإلصالحات املقياسية املقترح على املدى 

القصير ليس عليه اختالف رغم أن هناك صعوبة لتبنيها إلى حد اآلن.

السيد الرئيس، تحدث كذلك عن إصالحات هيكلية لنظام التقاعد، 
لكن لم يقدم مقترحات جديدة في هذا الصدد، نحن نعتقد بأن اإلصالح 
الهيكلي ألنظمة التقاعد مرتبط بإصالحات الهيكلة لالقتصاد الوطني، 
فحل إشكالية التقاعد على املدى البعيد يتطلب تحقيق نسبة نمو 
مرتفعة كفيلة بخلق مناصب شغل لتوسيع قاعدة املساهمين في أنظمة 
التقاعد وهذا مرتبط بدعم شرط الرفع من االدخار واالستثمار الوطني 
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عبر تحسين مناخ األعمال ومحاربة الريع وتشجيع تنافسية االقتصاد 
الوطني.

لقد ركز التقرير على االنعكاسات السلبية للجوء للتقاعد املبكر، 
خاصة بعد االرتفاع الذي عرفه خالل السنين األخيرة دون ضوابط 
مع  كما حدث كذلك  املبكر  فالتقاعد  معه،  نتقاسمه  محددة وهذا 
املوارد  أعداد  تقليص  في  2005 ساهما معا  الطوعية لسنة  املغادرة 

البشرية وانخفاض ديمومة نظام التقاعد.

أن  صحيح  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  لقطاع  بالنسبة 
الوضعية املالية للمقاوالت العمومية تدعو إلى القلق وألنه سيؤثر ال 
محالة عن النمو واستقرار االقتصاد الكلي بشكل كبير خالل السنوات 
املقاوالت  داخل  الحكامة  تحسين  بأن  مقتنعون  طبعا  نحن  املقبلة، 
لذلك  املستقبل  في  العمومية  املالية  لتدبير  التحديات  أهم  سيشكل 
نثمن الدراسة التي قام بها املجلس التقييمي ألداء املقاوالت العمومية 
والصورة التي قدمها السيد الرئيس باألرقام عن املقاوالت تدفعنا إلى 
التساؤل حول املقاربة التي تبناها املجلس الحتساب املؤشرات املقدمة، 

نذكر منها:

جاء في التقرير أن نسبة ديون املقاوالت العمومية تبلغ %25 من 
الناتج الداخلي اإلجمالي، إذا ما أضفنا إليها مديونية الخزينة التي هي 
63,4 فسيكون الدين العام هو %88 من الناتج الداخلي في الوقت الذي 
ال تتجاوز فيه هاته النسبة ديال املديونية %81 حسب آخر معطيات 
وزارة املالية والتي أتى بها املجلس األعلى للحسابات، من جهة أخرى فإن 
التقديرات، التقديرات التي قدمت في التقرير عن متأخرات الضريبة 
على القيمة املضافة املستحقة للمؤسسات العمومية عرفت ارتفاعا 
يصل إلى 25,18 مليار ديرهم سنة 2015، فهذا الحجم الذي يبقى في 
نظرنا مرتفعا يسائلنا حول معرفة الخلل في تدبير املتأخر الضريبة على 
القيمة املضافة، لهذا نرجو توضيحا حول كيفية تقدير هذه النسبة 
كما سيكون األفضل رصد تطور هاته املستحقات بين 2010 و2015 
األسئلة  خالل  من  والتنمية  العدالة  كفريق  به  سنتقدم  ما  وهذا 

واالستجوابات التي سنتقدم بها إلى املجلس األعلى للحسابات.

في ما يتعلق بمنظومة الوظيفة العمومية، ففي ما يخص الدراسة 
التي يقوم بها املجلس حول منظومة الوظيفة العمومية، فإننا نريد أن 
نلفت االنتباه إلى أن التشخيص الذي قدم بعض املؤشرات التي لربما ال 
تعكس الجهود التي قامت بها الحكومة لترشيد نفقات األجور، فالتقرير 
اعتمد في تحليله احتساب نمو كتلة األجور بالقيمة اإلسمية تطور نمو 
املؤشرات بالقيمة اإلسمية ال يعكس التطور الحقيقي ألداء السياسات 
العمومية خالل الفترة ما بين 2008 و2015 في الوقت الذي كان من 
األفضل رصد تطور كتلة الجور نسبة إلى الناتج اإلجمالي، وهو املؤشر 
املعتمد في هذا اإلطار لتقييم تطور هذا املكون من النفقات العمومية 
وهذا معمول به على الصعيد الدولي، فباعتماد هذا األخير يتبين أن 
التطور كان إيجابيا فقد انتقلت كتلة األجور من %9,8 من نسبة الناتج 

الداخلي اإلجمالي سنة 2008 إلى %10,8 خالل سنة 2011 هاته النسبة 
ارتفعت إلى 11,4 سنة 2012، مع قدوم الحكومة الحالية التي بذلت 

جهودا من جل تقليصها لتصل إلى %10,3 سنة 2015، مسجلة...

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس..

لةم ئبخلةسيدخعشدخهللاخبوولنوخرئيسخفريقخلةعدلةلخولةتمميل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

سأختم،

مسجلة نفس النسبة التي كانت قد سجلت سنة 2006 بعد املغادرة 
الطوعية اللي وصلت إلى %10، نقول هذا كان السيد الرئيس، الكلمة 
مركزة وإال فالكلمة اللي فيها 22 صفحة سنقدمها لكي تضمن في التقرير 

شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 ) املداخلة لم تسلم للرئاسة(.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةم ئشلخلةسيدةخمميلخغوالمخعنخلةفريقخلالستقالليخةلوحدةخ
ولةتع دةيل:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8،

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يسعدني اليوم أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية ملناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات كأحد أهم تقارير 
تقييم السياسات العمومية والذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس 
األعلى أمام مجل�ضي البرملان، جميع املواضيع واملحاور والقطاعات التي 
تطرق لها السيد الرئيس األول هي مطروحة للنقاش اليوم هي محاور 
مهمة وأساسية، لكن نحن في الفريق االستقاللي ارتأينا أن نركز على 
القضايا املالية العمومية وتنفيذ قوانين املالية ملا لها من أهمية قصوى 
على املسار التنموي لبالدنا، فقد وقف السيد الرئيس األول من خالل 
هذا التقرير على أبرز الجوانب األساسية لتدبير املالية العمومية وعلى 
األخيرة  السنوات  خالل  واالقتصادية  املالية  الظرفية  مؤشرات  أهم 
السيد الرئيس، إذا كان التقرير الذي عرضه السيد الرئيس األول يقف 
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على مجموعة من االختالالت التي شابت تنفيذ قوانين املالية أو يحصر 
عدد من التدابير الالاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذها 
لقوانين ماليتها، والتي كان لها الوقع ال�ضيء على الوضعية االقتصادية 
واالجتماعية فإنه يجدر بنا اليوم التذكير أن الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية كان دائما ينبه أثناء مناقشة قوانين املالية سواء في جلسات 
لجنة املالية والشؤون االقتصادية أو في اجتماعات الجلسة العامة إلى 
كل هذه االختالالت، والتي يمكن أن نلخصها في ثالث مواضيع أساسية:

من  الذي  واالقتصادي  املالي  التصور  غياب  هو  األول  املوضوع 
الحكومة  تدرجها  التي  للتدابير  الناظم  الخيط  يشكل  أن  املفروض 
األنظمة  كل  في  تعتبر  املالية  القوانين  كانت  فإذا  املالية،  قوانين  في 
وقاطرة  التنموي  وللتصور  االقتصادي  للنموذج  أساس  االقتصادية 
التنمية  تحقيق  في  وتساهم  االستثمار  على  ومحفزة  والتحفيز  للنمو 
االجتماعية فإن اإلجراءات التي تبنتها الحكومة في قوانين ماليتها منذ 
2012 افتقدت للتصور االقتصادي الواضح لدعم نمو التشغيل إلى 
لتصريف  قوانين  بأنها  املعدة  املالية  قوانين  يمكن وصف  أنه  درجة 
افتقدت  قوانين  للحكومة،  اليومي  للتدبير  قوانين  الحكومة،  أعمال 
للرؤية، بل كنا دائما نالحظ هوة كبيرة بين املذكرة التوجيهية إلعداد 
تنخرط  والتي  الحكومة  رئيس  السيد  والتي تصدر عن  القوانين  هذه 
في تبني توجهات دعم االستثمار ودعم املقاولة وتحسين ظروف عيش 
تقترحها  التي  وغيرها  الضريبية  والتدابير  اإلجراءات  وبين  املواطنين 
الحكومة أو التي تنفذها خالل السنة املالية والتي تسير في منحى بعيد 

عن هذه التوجهات؛

املوضوع الثاني هو تحكم املنطق املحاسباتي في كل قوانين املالية 
التي أعدتها الحكومة منذ توليها تدبير الشأن العام، فعلى الرغم من أن 
هناك بعض اإلجراءات اإليجابية في اتجاه تحسين مناخ األعمال من 
خالل تبسيط بعض املساطر اإلدارية أو في اتجاه دعم املقاولة نذكر 
منها على سبيل املثال تقليص نسبة الضريبة على الشركات ذات األرباح 
أقل من 300 ألف إلى %10، معالجة إشكالية املصدر املتعلق بالضريبة 
على القيمة املضاف، محاولة رفع القدرات التمويلية للمقاولة الحاصلة 
على الصفقات العمومية من خالل تفعيل املقتضيات املتعلقة بتقديم 
التسبيقات للمقاوالت وكذلك املصادقة على مشروع قانون يتعلق برهن 
الصفقات العمومية، فإن التدابير التي اتخذتها لم تخرج عن نفس النهج 
املتمثل في توجهين كبيرين، التوجه األول هو التقليص من املجهودات 
االستثمارية والذي أشار إليه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 
عبر وقف تنفيذ 15 مليار درهم من استثمارات امليزانية العامة سنة 
2013 ووقف التزامات االستثمارات قبل انتهاء السنة املالية بشهرين أو 

ثالثة أشهر أو التأخر في تحويل االعتمادات املالية، مما ترتب عنه:

- أوال- تراكم مقلق ملتأخرات األداء والتي أثرت سلبا على تمويل 
االقتصاد الوطني وهكذا وعلى سبيل املثال ارتفعت متأخرات الضريبة 
على القيمة املضافة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية من 8,7 

مليار في 2010 إلى أزيد من 25 مليار في نهاية 2015، للذين يتحدثون 
عن اإلرث، أي حوالي نصف مداخيل الضريبة على القيمة املضافة ومن 
شأن تراكم هذه الديون أن يحد من الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات 

في التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

الجهوية  األكاديميات  لفائدة  االعتمادات  تحويل  في  التأخر  ثانيا- 
للتربية والتكوين حيث تراكمت املتأخرات لتصل إلى 9 مليار درهم مع 
نهاية 2015، مما أثر سلبا على الوضعية املالية للعديد من املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة التي أصبحت تواجهها إكراهات تمويل أنشطتها مما 

أفقد املقاولة الوطنية لديناميتها كما جاء في تقرير املجلس األعلى؛

ثالثا- هذا التأخير في تحويل االعتمادات ووقف األداء من طرف 
الحكومة جعل متوسط آجال تسديد فواتير املقاوالت يصل إلى ستة 
أشهر مما حدا بالعديد من املقاوالت الصغرى واملتوسطة إلى إعالن 
إفالسها، حيث تشير إحصائيات info.risque هو موقع إلكتروني يضم 
قاعدة معطيات خاصة بأزيد من 350 ألف مقاولة إلى أن 5016 مقاولة 
في  املتواصل  لتأخر  نتيجة  إفالسها،  2015 إلعالن  في سنة  اضطرت 
تحصيل مبالغ فواتيرها في ثالثة أشهر األولى ت 2016: 1703 شركة 
ملقاوالت  العام  االتحاد  أعلن  السياق  نفس  في  اإلفالس  نحو  متجهة 
املغرب أن عدة شركات اتجهت إلى العمل في القطاع الغير املهيكل بعد 
تستطيع ضمان  لن  الشركات  من   67% املالية،  تأزمت وضعيتها  أن 
مناصب شغل خالل الربع األخير من سنة 2016، كما أن %17 ستقوم 
القدرات  من  التقليص  الثاني،  التوجه  املستخدمين،  عدد  بتقليص 
الضرائب  في  الزيادة  عبر  للمقاوالت  والتمويلية  للمواطنين  الشرائية 
وإحداث ضرائب جديدة أزيد من 35 ضريبة جديدة وزيادة في الضرائب 
عرفتها هذه الحكومة، الضغط الجبائي ارتفع ب %3 منذ 2012 إذن 
هنا ال بد من اإلشارة أن االتجاه الذي اتجه فيه تقرير املجلس األعلى 
 % 8 للحسابات إلى تدني مستوى تحصيل املداخل الجبائية بنسبة 
مقارنة مع التوقعات في سنة 2014، هاذ التدني هو توجه عام ألنه احنا 
دائما كنا ننبه أثناء مناقشة قوانين املالية إلى ضرورة وضع استراتيجية 
والتي  الجبائية  املداخيل  من  استخالصه  الباقي  لتحصيل  محكمة 
تتفاقم سنة تلو األخرى، فبحسب آخر املؤشرات فإن الباقي استخالصه 
فاق 70 مليار درهم أي ما يفوق الغالف املالي الذي تخصصه الحكومة 
لالستثمارات، في مقابل ذلك، في مقابل تدني تحصيل املداخيل هناك 
ارتفاع غير مسبوق لنفقات املعدات والتسيير، غنعطي األرقام انتقلت 
هذه النفقات من 23 مليار سنة 2002 إلى 34 مليار سنة 2007 يعني 
تزادت ب 10 ديال املليار ما بين 2002 و 2007 إلى 38 مليار سنة 2011 
يعني تزادت ب4.5 مليار من 2008 إلى 2011، إلى 59 مليار سنة 2015، 
يعني تزادت ب 20.5 مليار ما بين 2012 و 2015 هاذي نفقات التسيير 

واملعدات، ملن يتحدثون عن اإلرث إذن هذا هو اإلرث الحقيقي؛

هذه  توجيه  دون  االقتراض  إلى  املفرط  اللجوء  الثالث  املوضوع 
ناجع  استخدام  أي  دون  ومن  والتشغيل  النمو  لدعم  االقتراضات 
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الناتج  من  الخزينة  دين  نسبة  انتقلت  قد  القروض،  لهذه  ومعقلن 
الداخلي الخام من 52.7 في 2011 إلى 63.6 في 2013، ومن املتوقع 
أن تصل النسبة بحسب املندوبية السامية للتخطيط إلى أزيد من 65 
% سنة 2016، وفي هذا اإلطار الحكومة اقترضت من السوق املالية 
الدولية أي بواسطة إصدار السندات ما يقدر ب 3 ديال املليار و550 
مليون درهم يعني 30 مليار درهم، يعني أزيد مما اقترضته الحكومات 
السابقة مجتمعة منذ حكومة التناوب ب 36 % يعني تجدر اإلشارة إلى 
أنه الحكومة اقترضت في ظرف أربع سنوات يعني من 2012 و 2015، 
196 مليار درهم بما فيها 50 مليار درهم كمديونية خارجية وعاد السيد 
الرئيس دبا تيقول أنه في 2010 ياله 16 املليار كمديونية خارجية، شوفو 
الفرق ما بين 16 املليار و50 مليار ونتحدث بعد ذلك عن اإلرث. على 
العموم ال يمكن أن ننكر أن االرتفاع القيا�ضي للمديونية قد عصف 
بكل مجهودات الحكومات السابقة منذ سنة 2000 لتقليص املديونية 
العمومية وتدعيم استقاللية بالدنا االقتصادية، هذا فضال على أن 
ارتفاع الخدمات ديال الخزينة أدخل امليزانية في دوامة تمويل العجز أو 
ما يعرف بتأثير كرة الثلج، حيث أن ارتفاع الدين يقلص إما النفقات 
االجتماعية أو من االستثمارات أو يؤدي إلى تعميق العجز وبالتالي اللجوء 

تفاقمت  التقرير  في  إلى االستدانة، وفي هذا اإلطار وكما جاء  املتكرر 

نفقات خدمات دين الخزينة التي ناهزت 143 مليار درهم، هنا كنتحدثو 

 143 التقرير  في  العموالت، جات  الفوائد زايد  على االستهالكات زائد 

مليار درهم سنة 2015، أي ما يمثل 14.5 من الناتج الداخلي الخام، 

هاذ املبلغ شنو هو؟ هو 78 % من املداخيل الجبائية إيال كنا احنا 

كنديرو 183 مليار ديال املداخيل الجبائية اللي هي املداخيل األساسية 
ديالنا، كنعطيو منها 143 مليار في خدمة الدين آشنو بقى باش نديرو 

الخدمات االجتماعية واالستثمار ونخلصو املوظفين؟ يعني شنو بقى؟ 

غادي نعاودو نديرو استدانة ودخلنا في le.cercle.vicieux ، هذا يدل 

أن الدين العمومي أصبح غير متحكم فيه أصبحت نفقات دين الخزينة 

تشكل تقريبا 80 % من املداخيل الجبائية وتسير بشكل متسارع باتجاه 

أن تعادل املداخيل الجبائية، يعني غادي نوليو ندخلو الجبايات باش 

نخلصو الدين، أصبحت نسبة الدين العمومي تفوق 80 % من الناتج 

الداخلي اإلجمالي، بلغ الدين العمومي 807 مليار درهم في 2015 ومن 

املتوقع أن يصل إلى 860 في 2016، إذن تشير الدراسات االقتصادية 

أن تأثير االستدانة على وتيرة النمو يصبح عسكي عندما يفوق معدل 

الدين العمومي مقارنة مع الناتج الداخلي اإلجمالي 60 %، وهاذ املعدل 
راه فاق في بالدنا 83 %، نفس الدراسات تتقول أنه ملي تيفوق الدين 

العمومي 60 % من الناتج الداخلي اإلجمالي فإن زيادة 10 نقط مائوية 

من الدين العمومي تقلص معدل النمو ب 0.25 نقطة، ;في حالتنا هذه 

بما أن املديونية وصلت ل 83 % فإن اقتصادنا الوطني سوف يفقد 

نصف نقطة سنويا من الناتج الداخلي الخام بسبب االستدانة.

لةسيدخلةرئيس،

إن انتهاج الحكومة للمنطق املحاسباتي الضيق أبعد قوانين املالية 
عن لعبها األدوار التنموية الضرورية في االقتصاد الوطني وأدى إلى اختالل 
التوازنان االقتصادية في العديد من القطاعات وإلى تنامي االحتقان 
االجتماعي وذلك بسبب إلغاء بعض املشاريع االستثمارية والتأخر في 
أداء مستحقات املقاوالت وتحويل أو استعمال اعتمادات امليزانية وكذا 
تقليص النفقات ذات البعد االجتماعي، فضال عن الرفع من معدالت 
الضريبة واستحضار ضرائب أخرى، كل ذلك أدى إلى تراجع كبير ملعدل 
النمو في القطاعات الغير الفالحية، من 5 % كمتوسط ما بين 2007 و 
2011 إلى 2 % ما بين 2012 و 2015 وهذا إرث كذلك لنتحدث عن اإلرث 
في مجمله، تدهور قدرات القطاع الخاص على االستثمار حيث أصبحت 
الداخلي  الناتج  في  الثابت  املال  للرأس  اإلجمالي  التكوين  مساهمة 
اإلجمالي يعني la.FBCF ناقص 1.5 % في 2013، وناقص 0.4 في 2014، 
ارتفاع معدالت البطالة خاصة وسط الشباب وحاملي الشهادات العليا 
والتي بلغت %36 إلى حدود الفصل األول من 2016 عوض %19 قبل 
أربع سنوات، تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، تراجع وتيرة تطور 
الدخل الفردي ب %50، تراجع قدرات القطاع الخاص على إحداث 
فرص الشغل، أحدث القطاع الخاص ما بين 2012 و 2015 فقط 24 
ألف فرصة شغل كمعدل سنويا، مقابل 113 ألف فرصة شغل ما بين 
2008 و 2011، تضاعف الديون معلقة األداء ما بين مارس 2011 كانت 
30 مليار ومارس 2016، 60 مليار يعني تضربات في جوج، وهي نسبة 
عالية تبرز مدى الضيق الذي تعيشه املقاولة من خالل ضعف قدراتها 
على أداء مستحقات ديونها، ما من شك أن الوعي بأن قانون املالية ليس 
مجرد معطيات مرقمة بل يتجاوز ذلك إلى كونه يسطر آليات تنفيذ 
السياسات العمومية االقتصادية واالجتماعية التي تعتزم أي حكومة 
إعمالها سيمكن من استعادة قانون املالية األدوار التنموية التي من 
املفروض أن يلعبها شريطة توفر الرؤية الواضحة واإلرادة السياسية 

الالزمة، السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيس:

الوطني  التجمع  لفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
لألحرار.

لةم ئشلخلةسيدةخنعيملخفرحخعنخفريقخلةتجمعخلةوطنيخةألحرلر:

بسمخلملولىخعزلخوجلخولةصالةخولةسالمخعلىخخيرخلةبشر،

لةسيدخرئيسخمجلسخلةمولب،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

تفضل السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات منذ مدة 
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ليس بالبعيدة بتقديم عرض اشتمل على خالصة عمل املجلس األعلى 
للحسابات ومجالسه الجهوية، كما يق�ضي بذلك الدستور املغربي في 
فصله 148، هذا الدستور الذي أعطى للمجلس الصالحية الكاملة في 
مراقبة املالية العمومية ومكنه من تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة 
للسياسات  واملناقشة  املساءلة  عبر  واملحاسبة  والشفافية  الجيدة 
العمومية مع رصد االختالالت التي قد تحدث هنا وهناك، مما يعزز 

املسار الديمقراطي الذي اختارتها بالدنا كمنهج ومسلك.

أيه خلاحضورخلملوقر،

ال داعي هنا للتذكير بأن هذا العرض الشامل قد تطرق إلى شرح 
مفصل ومدقق حول تنفيذ قانون املالية لسنة 2013، ومدى استهالك 
تفاقم  التنفيذ ومدى  األعلى حول هذا  املجلس  بنوده مع مالحظات 
في  املديونية  نسبة  ارتفاع مستوى  نتج عنه  مما  العمومية  املديونية 
الناتج الداخلي الخام التي بلغت بلغة األرقام نسبة 63.5 %، مما أدى 
إلى تدهور في االقتصاد وعجز في امليزان التجاري وتفاقم املديونية ونقص 
حاد في احتياطي العملة وارتفاع معدل البطالة، كل هذا كانت نتيجته 
هي فقدان الثقة في املغرب االقتصادي، مما جمد وحد من االستثمارات 
األجنبية، هذه هي املعطيات التي وقف عليها التقرير واالختالالت التي 
قد نتفق مع بعضها التي رصدها املجلس األعلى للحسابات بخصوص 
سنة 2013، مما يعني وبتلخيص شديد أن الثقة في مقومات االقتصاد 
الوطني قد تدنت إلى أدنى املستويات، وال أودع سرا إذا قلت أن هذه هي 
الوضعية االقتصادية التي وجدها التجمع الوطني لألحرار وهو يتخذ قرار 
املشاركة في الحكومة، وبعد ذلك عرج التقرير على سنة 2014 ونستشف 
 2013 مرحلة  مرحلتين،  بين  انتقالية  سنة  اعتبرها  أنه  العرض  من 
ومرحلة 2015، ليتطرق التقرير بعد ذلك إلى تنفيذ قانون املالية لسنة 
2015 التي عرفت تطورا إيجابيا مكن من عودة الثقة وتدفق االستثمار 
وعودة انخفاض معدالت البطالة وانتعاش االقتصاد واستقرار مالي 
ورجوع احتياط العملة إلى املعدل العادي مما يعادل 6 أشهر و24 يوم، 
طبعا بفضل مجهودات وزراء التجمع والحكومة، على أن، كما تدفقت 
العديد من الشركات العاملية على املغرب لفتح مصانعها فوق ترابه، 
واحتضنت بالدنا نوعا جديدا من الصناعات املتمثلة في مجال الطيران، 
كل هذا نتج عنه عودة الثقة إلى املغرب على املستوى االقتصادي واملالي 
مما قد يمنح بلدنا الفرصة ليكون في مصاف الدول الصاعدة، صحيح 
لنتيجة  إلى هذه  الوصول  في  التي ساعدت  العوامل  أن هناك بعض 
اإليجابية منها تأثر الظرفية االقتصادية بتراجع أسعار النفط ومشتقاته 
وكذلك املنتجات الغذائية األساسية، مما كان له األثر اإليجابي على 
امليزان التجاري للمملكة، لكن وبكل صراحة فلوال املجهودات التي بذلت 
من طرف الحكومة التي يشارك التجمع الوطني فيها عبر القطبين املالي 
واالقتصادي ملا استطعنا الوصول إلى هذه اإليجابيات بدليل أن هناك 
دوال أخرى لها نفس ظروف اململكة، لكنها لم تستطع إخراج اقتصادها 
من عنق الزجاجة التي وجدت نفسها فيه رغم توفر نفس اإلمكانات 

ونفس األرضية االقتصادية الدولية اإليجابية، هذا ال يعني أن ميزانية 
االستثمار لم تعرف بعض االختالالت وأن الخزينة لم تعرف بدورها 
دول  مساعدات  انخفاض  إلى  بعضه  يوعز  قد  الذي  التراجع  بعض 
الخليج العربي وإن كانت الحكومة قد استطاعت تغطية هذا التراجع 

عبر الترخيص للجيل الرابع لالنترنيت.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

إن كل املعطيات التي قدمها التقرير وكل ما أسلفناه في مداخلتنا هذه 
يؤكد بامللموس الذي ال يحتاج إلى تأكيد بأن الوضعية املالية العمومية 
ملحوظا  تحسنا  ذلك  إلى  تطرقنا  وكما  عرفت  قد  كما   2015 لسنة 
وتطورا إيجابيا، املطلوب اآلن بدل مزيد من املجهودات للمحافظة على 
هذا املنحى اإليجابي التصاعدي لالقتصاد املغربي وماليته، مع ضرورة 
التحكم في كل ارتفاع للدين العمومي عبر العمل من أجل استخالص 
متأخرات الضريبة على القيمة املضافة املستحقة لفائدة املؤسسات 
املقاوالت  العمومية، كما نحث بدورنا على ضرورة إمداد  واملقاوالت 
الصغرى واملتوسطة من مستحقاتها لكي تواجه كل اإلكراهات وتواصل 
عملها االستثماري مما سيؤدي ال محال إلى خلق مناصب شغل جديدة 

وتوفير ظروف العيش الكريم الذي يطمح إليه كل املغاربة،

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

االقتصاد  مكنت  الالزمة  الصرامة  من  مضت  سنوات  ثالث  هي 
إليه وعودة الروح اإليجابية في صفوفه  املغربي من عودة االنتعاش 
ولن أجانب الصواب إذا قلت أيضا بان كل ذلك كان بفضل املجهودات 
التي  واملتعددة  العديدة  رسائله  عبر  البالد  قائد  بدلها  التي  الجبارة 
ترجمتها زياراته لعدد من الدول سواء اإلفريقية أو األوروبية أو العربية 
أو األسيوية من أجل إعطاء الصورة الحقيقية ملغرب القرن 21، مغرب 
االستقرار، مغرب األمن، مغرب الحقوق، ومغرب الواجبات، ومغرب 

التربة الخصبة الستثمار ناجح، وأيضا بفضل مجهودات حكومة

ائتالفية والتجمع مشارك فها وضعت نصب أعينها رفاهية املواطن 
املغربي وهو مطمح لكل املغاربة التواقين لبناء دولة ديمقراطية يحكمها 

القانون والواجب.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

وشرحناها  وشرحناها  التقرير  منها  جزء  على  وقف  إيجابية  هذه 
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مجهودات  رغم  بأنه  القول  من  يمنع  ال  هذا  لكن  وتدقيقا،  تفصيال 

الحكومة بتخصيص أغلفة مالية جد هامة لدعم استراتيجيات املغرب 

القطاعية فإن بعض املقاوالت السيما الصغرى منها واملتوسطة ما زالت 

تعيش ظروفا صعبة، مما قد يؤثر ال محالة على خلق فرص التشغيل، 

وال نن�ضى هنا التذكير بأهمية البعد االستراتيجي للمؤسسات واملقاوالت 

العمومية لذلك فوصاية الدولة عليها واجب يضمن أداء جيد ملهام هذه 

الهيئات، هذه الوصاية تفرض أيضا خلق تواصل بين هذه املؤسسات 

وبين الوزارات القطاعية الوصية عليها، من جانب آخر ال نن�ضى هنا أن 

التقرير قد وقف على حالة الطوارئ بالنسبة ألنظمة تقاعد وأية هاوية 

هو سائر في ظل ما هو قائم اآلن مع التشديد على أن كل سيناريوهات 

اإلصالح املقترحة تبقى غير كافية وهذا إن دل على �ضيء، فإنما يدل على 

ضرورة انخراط جميع الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين والسياسيين 

بعيدا عن كل ما هو السيا�ضي سياسوي من أجل إيجاد إصالح يضمن 

حقوق املتقاعد بالدرجة األولى مقابل اإلبقاء على االحتياط الخاص 

بهده الصناديق. من هذا املنطلق ال بد أن يتحول هذا املوضوع إلى 

قضية وطنية يشتغل في إطارها الجميع بعيدا عن كل املزايدات التي قد 

تؤدي بنا ال قدر هللا إلى النفق املسدود.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

لقد تضمن التقرير بعض املعطيات واألرقام التي قد تتناقض أحيانا 

مع أرقام ومعطيات لجهات ومؤسسات أخرى وال بأس أن نذكر هنا بتلك 

املتعلقة بالغياب فيما يتعلق برجال التعليم وبرجال الوظيفة العمومية، 

والتي نعتبرها في بعض األحيان أرقام مبالغ فيها خصوصا وأن املجهودات 

التي يبدلها رجل التعليم واملوظف بصفة عامة هي مجهودات جبارة في 

ظل ظروف أقل ما يمكن أن نقول عنها ال تليق باملغرب القرن 21، لذلك 

فكل التحية هذا املنبر للرجال التعليم وللموظف.

إن كل املنجزات الهامة التي تحققت على املستوى املالي واالقتصادي 

في ثالث سنوات املاضية في عصر هذه الحكومة يمكن أن نقول بأنها 

ستكون عجلة ومقدمة للحكومة املقبلة من أجل االستقرار ومن أجل 

لكل  تامة  في مواكبة  العمومي  في االستثمار  والزيادة  الجهوية  ترسيخ 

حاجة املواطن املغربي الذي يستحق كل ما هو أفضل والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته .

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلملهد5خلةكنسو�شي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيمخوصلىخهللاخعلىخسيدن خمحمدخوعلىخ
آةهخوصحشه.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة 2014، وهو تقرير يندرج 
في سياق مساعدة املجلس األعلى للحسابات للبرملان من أجل تقييم 
والتتبع  الرصد  على  مبني  منطلق  العمومية من  للسياسات  مجلسنا 
بآليات متسمة باملوضوعية بعيدة عن النظرة السياسوية، إن التقرير 
الذي نناقشه اليوم رسم لنا صورة واضحة عن الكيفية التي تعاطت 
بها الحكومة مع عديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية واملالية 
الجيدة  الحكامة  وقيم  مبادئ  لحماية  استحضارها  وعدم  العمومية 
التي تصدرت أولويات البرنامج الحكومي، وهي صورة سبق لنا في فريق 
بل  املناسبات،  من  العديد  في  عندها  توقفنا  أن  واملعاصرة  األصالة 
لكن لألسف  دالة،  وبأرقام  دراسات ومعطيات  جسدناها من خالل 
الشديد عوض االنتباه إليها وأخذها بعين االعتبار نعثتنا الحكومة آنذاك 
بالتشويش وبنعوث أخرى تخدش في عمق الحياة السياسية وتضرب 
املسار الديمقراطي الذي عرفته بالدنا والسيما بعد دستور 2011، الذي 
خول للمعارضة مكانة دستورية وقانونية ملراقبة العمل الحكومي، فإذا 
كانت قوانين املالية أداة مركزية وجوهرية في إعمال السياسات العامة 
والعمومية فإن هذا التقرير املتميز بالجدية واالستقصاء، أظهر بوضوح 
 ،2013  ،2012 سنوات  خالل  املتخذة  الحكومية  التدابير  محدودية 
وعدم  العمومية،  املالية  االختالالت  استمرار  وبالتالي  و2015   2014
ضمان تساعد في نسب النمو بما يخلق دينامية اقتصادية من شأنها 
خلق الثروة واستفادة جميع شرائح املجتمع املغربي من ثمارها، كما 
أنه قدم للحكومة حلوال ناجعة يمكن االستئناس بها من أجل تجاوز 
كانت  فإذا  يتعقب شعبنا،  مقدورا  قدرا  التي صارت  الفعلية  األزمة 
السنة املالية 2012، بيضاء كما توقعنا ذلك في آنه فإن سنة 2013 
لم تختلف عن سابقتها، بحيث لم تمر أشهر معدودة على املصادقة 
على قانون املالية حتى قررت الحكومة خفض مستوى االستثمارات 
ب 15 مليار درهم املرصودة آنفا، إضافة إلى تحديد نهاية شهر أكتوبر 
2013، كأجل أق�ضى إلصدار مقترحات االلتزام ال�ضيء الذي يبرهن على 
أن الحكومة غير ماسكة بزمام األمور وال تتوفر على رؤية اقتصادية، 
بل أدى ارتباكها إلى تفاقم املديونية العمومية خالل سنة 2013، حيث 
بلغت 63 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 59.6 خالل السنة التي 
سبقتها أي سنة 2010، وتواصلت املديونية في توجه تصاعدي خالل 
سنتي 2014 و2015 إلى أن وصل الدين العمومي بجميع مكوناته اليوم 
إلى 81.3 % من الناتج الداخلي الخام، فكان هذا هو الحل الذي اعتمده 
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املدبرون للمالية العمومية من أجل خفض عجز امليزانية الذي تصنفه 
الحكومة من إنجازاتها الكبرى، فبدل إحداث طفرة نوعية في املردودية 
الوطني  االقتصاد  رهن  على  الحكومة  أقدمت  واملالية  االقتصادية 
ورهن مستقبل أجيال مجتمعنا إرضاء لتعليمات املؤسسات املانحة، 
من  التقليص  أجل  من  املمكنة  وامليكانيزمات  آليات  كل  واستعملت 
نسبة العجز انسجاما مع اختيارات املؤسسات املالية الدولية، فكيف 
يمكن للحكومة أن تدعي أنها تولي أهمية قصوى إلنتاج الثروة في الوقت 
الذي تساهم فيه بطريقة مباشرة في إلجام إحدى أهم آليات إنتاجها، 
أقصد بذلك املؤسسات واملقاوالت العمومية التي بلغت متأخراتها من 
الضريبة على القيمة املضافة 18 مليار درهم في نهاية 2015 حيث أنها 
لم تتجاوز 8.7 مليار سنة 2010، إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر 
هذا التوجه الالمسؤول فرملة للدور التنموي الذي تقوم به املؤسسات 
االجتماعية  املعاناة  استمرار  على  الحكومة  تعمل  وبالتالي  العمومية 
بشتى أنواعها بما فيها الهشاشة والفقر وضعف نسبة النمو االقتصادي 
التي صرح أخيرا الوزير املالية على أنه لن يتعدى %1،8 هذه السنة، 
والتي عجزت الحكومة مع جميع ما رأيناه وما نشاهده أن تتجاوز هذه 
الوضعية املأسوية، لقد طالت املتأخرات املذكورة كثيرا من القطاعات 
في األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وقطاع الصحة والتجهيز إلى 
وظرفي  مؤقت  بشكل  تتخذ  اإلجراءات  هذه  أن  نتفهم  قد  ذلك.  غير 
فلذا  األساسية  االجتماعية  القطاعات  وتشمل  هيكلية  صارت  لكنها 
أصبح األمر خطيرا يفند أطروحة أولوية الجانب االجتماعي الذي تدعي 
الحكومة االعتناء بيه، كما أننا ال نشاطر الحكومة فيما أقدمت عليه 
بخصوص إصالح منظومة التقاعد، فعوض االقتضاء بتجارب دولية 
التي  الدول اإلسكندنافية  أملانيا وبعض  امليدان مثل  في هذا  ناجحة 
عملت على تجاوز املقاربة الكالسيكية في تمويل صناديق التقاعد من 
خالل تنويع مصادر التمويل عوض ذلك اختارت الحكومة خيارا يضرب 
في العمق القدرة الشرائية للمواطنين وجعل أعمدة اإلصالح املنتظر 
تقف على جيوب األجراء واملوظفين، وكأنهم مسئولون على وضعية 
صناديق التقاعد الحالية ومشاكلها، ومن جهة أخرى نسجل تجاوزات 
كثيرة فيما يتعلق بالصفقات العمومية كتجهيز املستشفيات ومؤسسات 
بكيفية  الطلبيات  وتعد  الشفافية  مباديء  تحترم  ال  حيث  تعليمية 
موجهة وعلى مقاس شركات معينة لتفوز بالصفقة وتضرب التنافسية 
ال�ضيء الذي يترتب عنه نتائج سلبية فيما يتعلق باالستثمارات العمومية 
ينزعجون  الدين  املغرب  لشركاء  بالنسبة  الدولة  مصداقية  وانعدام 
من هذه املمارسات، لقد أبانت التساقطات املطرية االستثنائية التي 
عرفها بلدنا في السنة املاضية والتساقطات الرعدية التي عرفها كذلك 
هذه السنة عن غياب رؤية واضحة ودقيقة لدى الحكومة في مجال 
تدبير املخاطر والكوارث الطبيعية، وفي هذا اإلطار نؤكد كما أكد على 
ذلك املجلس األعلى للحسابات على أن املقاربة املعتمدة والتي ترتكز 
بالدرجة األولى على معالجة تقنية لم تعود تجدي نفعا في ظل التحوالت 
املناخية التي يشهدها العالم لذلك أضحى لزاما على الحكومة االنخراط 

في منطق استراتيجي مندمج يستحضر هذه التحوالت. كما عرت هذه 
التساقطات أيضا على الواقع املزري للعديد من املنشات الفنية والبنية 
التحتية بشكل عام في الوالية التشريعية فقد أشرفت على نهايتها وأن 
أكثر من 525 منشأة فنية قابلة ألن تعمرها املياه ولألسف الشديد فهي 
موجودة بطرق وطنية مصنفة إضافة إلى تلك التي في وضعية متردية 
وتعقل حركة مرور وتهدد سالمة املواطنين ولنا االعتقاد التام على أن 
السيد رئيس الحكومة لم يزرها أبدا وال يعرف أماكنها، أما فيما يتعلق 
بمنظومة الوظيفة العمومية والتي تعتبر في نظرنا أساسا ومنطلق كل 
عامل ناجح فتأكد لنا من خالل الواقع املعاش ال �ضيء تغير، مستوى 
الخدمات املقدمة ال زال بعيدا عن معايير الحكامة، منظومة األجور 
العامة بشكل مقلق  امليزانية  كاهل  وتثقل  مليار درهم   100 تجاوزت 
وبقدر ما تكرس التفاوت الكبير والغير املقبول بين فئات املأجورين لقد 
أقدمت الحكومة سنة 2006 على تبني مرسوم من توقيع الوزير السيد 
بوسعيد يق�ضي بإنشاء هياكل مكلفة بافتحاص داخلي في كل الوزارات، 
ال�ضيء الذي يمكنه أن يساعد على تشخيص الهفوات لتجنبها وتحديد 
املسؤولية عنها وابتكار إدارة حديثة وفعالة تساهم في اإلقالع التنموي 
املنشود في بالدنا، لكن املرسوم لم يفعل مع األسف إلى اليوم وال زالت 
اإلدارة العمومية تتخبط في مشاكل عويصة يصعب التغلب عليها في 
ظل تنظيم إقطاعي يشرف عليه مسؤولون تجاوز عدد كبير من سن 
التقاعد، ال يعبأون ال بمجلس الحسابات وال بتقاريره، وخالصة القول 
ونظرا لذاك الوقت فإنني أستحضر موقف فريقي انطالقا من املعطيات 
التي تضمنها التقرير وأقول على أننا كنا أمام حكومة هاوية استثمرت 
جل وقتها في تدبير الخالفات واختالق أزمات مصدرة للعديد منها نحو 

الحكومة املستقبلية والسالم عليكم.

لةسيدخلةرئيس:

الكلمة للفريق االشتراكي.

لةم ئبخلةسيدخسعيدخب عزيز:

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

لاحضورخلةكريم،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار مناقشة 
عرض السيد الرئيس األول ملجلس األعلى للحسابات وفي هذا السياق 

أبدأ باملالحظات التالية:

التزام السياسة حذرة إزاء تواصل املنحى التصاعدي للدين العمومي 
بجميع مكوناته وحث الحكومة على بدل كثير من الجهود قصد التحكم 

في ارتفاعه؛
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الحد من عدم معالجة االختالالت على مستوى أداءات الخزينة 
ومؤشرات املالية العمومية من حيث تراكم متأخرات األداء يحد من 
قدرة املؤسسات املعنية على الوفاء بالتزاماتها وتشكل إحدى املخاطر 
التنمية  في  محوريا  دورا  تلعب  ألنها  العمومية  املالية  تهدد  قد  التي 

االقتصادية واالجتماعية؛

من  املمنوحة  باإلمدادات  املتعلقة  الديون  معالجة  إلى  الدعوة 
لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في آجال معقولة بهدف استقرار 
الوضعية املالية لهذه املؤسسات وتسديد مستحقات مقاولة القطاع 

الخاص بكونها عدم أداءها يهدد نسيج املقاوالت الوطني؛

ضرورة التفكير في إعادة النظر في طبيعة مكانة الوكالة القضائية 
الصلح  على  واإلشراف  بوظائفها  للقيام  صالحيتها  وتوسيع  للمملكة 

وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة؛

للمقاوالت  املالية  الوضعية  تسوية  على  تدريجية  بصفة  العمل 
القروض  متأخرات  تراكم  وتجنب  املخاطر  وتقليل  الكبرى  العمومية 

والديون؛

لةسيدخلةرئيس،

هاته املالحظات والتوصيات وكذا مالحظات أخرى لم أتطرق لها 
تتجه  حكومتكم  أن  بامللموس  تؤكد  خطر  ناقوس  بمثابة  تعد  والتي 
بالبلد نحو احتمال تعرض لصعوبات مالية جديدة على مدى املتوسط، 
هاته هي النتائج الحقيقة للقهقهة والتنكيت وعدم اإلنصات لصوت 
املعارضة وتدعون فوق كل �ضيء أنكم أخرجتم البلد من عدم االستقرار 
االجتماعي والحال أن التحليل امللموس للواقع امللموس يؤكد عكس 
الوطني  املالي  القرار  تهديد حقيقتي لسيادة  تدعونه ويكشف عن  ما 
واالستقرار الذي ينعم به بلدنا، فها أنتم اليوم تتجهون ببلدنا نحو 
لنا وللشعب املغربي حقيقة األمور، ألغيتم جزء من  املجهول قولوا 
 2013 أكتوبر  نهاية  جعلتم  كما  درهم  مليار  االستثمار ب15  نفقات 
 2015 املالية  لسنة  وبرسم  االلتزام،  مقترحات  إصدار  لنهاية  موعدا 
وفرتم بسبب تراجع األسعار العاملية والكميات املستوردة من املواد 
النفطية بما يناهز 32.11 مليار درهم ومن انخفاض واردات املنتجات 
الغذائية 6 د املليار ديال الدرهم وراكمتم متأخرات األداء املستحقة 
لفائدة املقاوالت العمومية واملؤسسات بزيادة 16.48 درهم، ووقفتم 
جزءا من اإلمدادت املمنوحة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
بقيمة 8.9 مليار درهم، وتراجعت تحمالت صندوق املقاصة بما يقارب 
18.7 مليار درهم. أين ذهبت هذه األموال وما مصيرها حتى يتم تبرير 
لجوئكم لالستدانة؟ ها أنتم رغم ما تم توفير ارتفع الدين العمومي من 
ديون الخزينة وضمان الدولة من 591.85 مليار درهم سنة 2012 إلى 
678.85 مليار درهم سنة 2013 أي بزيادة 87 مليار درهم بنسبة 12.8 
% وهي نسبة قياسية لم يشهد لها املغرب خالل 8 سنوات، ثم خالل 
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مليار درهم سنة 2015 بزيادة 64 مليار درهم وما يمثل نسبة 81.3% 
من الناتج الداخلي الخام، لقد حطمتم األرقام القياسية في اللجوء إلى 
املديونية ورهنتم األجيال املقبلة وذهبتم ببلدنا هذا نحو املجهول ونحن 
في الفريق االشتراكي سبق أن نبهناكم مرارا إلى هاته املخاطر واملنزلقات 
منذ تحملكم للمسؤولية وإلى اليوم في إطار األسئلة الشفوية والكتابية 
ومناقشة قوانين املالية وامليزانيات القطاعية، وفي املسائلة الشهرية 
تتنكر لكل  العامة لكن حكومتكم  السياسات  الحكومة حول  لرئيس 
التوجيهات وترد بالتماسيح والعفاريت وتقول نستدين لنستثمر والحال 
أن املديونية ووجهتموها للتسيير حيث اقترضتم خالل سنتين فقط 
مجموع ما اقترضته الحكومات السابقة خالل 10 سنوات، سيقول 
قائل منكم أن عائدات موارد الخزينة الغير الجبائية تراجعت بنسبة 
%6.17 سنة 2013 و%6.10 سنة 2015 والحال أن املشكل في شق 
املؤسسات  من  املتأتية  املداخيل  انخفاض  ألن  لكم  يعود  منه  كبير 
الفريق  في  إننا  الفاشلة،  سياستكم  عن  ناتجة  العمومية  واملنشآت 
االشتراكي نسجل وبأسف شديد توجه الحكومة نحو ضرب االستقرار 
لتراكم  منها إليجاد حلول  في محاولة  بلدنا  به  ينعم  الذي  االجتماعي 
متأخرات األداء املستحقة لفائدة املقاوالت العمومية واملؤسسات على 
عاتق أبناء الشعب البسطاء، عبر تمكين البعض منها كاملكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب من قروض بنكية إضافة إلى رفع أسعار 
املاء والكهرباء بشكل لم يسبق له مثيل ورفع الضريبة على عملية النقل 
السككي وغيرها من القرارات الالشعبية، أباللجوء إلى جيوب املواطنات 
واملواطنين تحل هذه األزمات؟ أهذه هي وعودكم االنتخابية؟ أهذا هو 
مضمون تصريحكم الحكومي؟ لقد عرقلتم تنمية بلدنا هذا وعدتم 
به إلى الوراء في كل القطاعات الحيوية من ارتفاع أسعار املاء الكهرباء 
املحروقات والنقل العمومي وتردي خدمات التعليم الصحة السكن 
التشغيل ورفع الدعم عن املواد األساسية في الحياة اليومية وتدهور 

مختلف الخدمات االجتماعية.

لةس دةخلةوزرلء،

في هذه القاعة وتحديدا في جلسة األسئلة الشفوية ليوم 27 يناير 
2015 أي منذ أزيد من 16 شهر صرح وزير االقتصاد واملالية في جواب 
له عن سؤال لنا في الفريق االشتراكي بأن مشروع قانون مراجعة الوكالة 
الكالم تضمنه  اللمسات األخيرة ونفس  في  للمملكة يوجد  القضائية 
تصريحكم الحكومي وكذا مخططكم التشريعي، لكن يبقى األمر مجرد 
كالم في كالم، وها هو اليوم املجلس األعلى للحسابات يؤكد ما نبهناكم 
إليه من ضرورة وضع استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها 
بديلة  واعتماد حلول  املنازعات  من  القبلية  الوقاية  وهي  األساسية، 
وتدبيرها واللجوء إلى الصلح والتحكيم وهذا ما تضمنه مقترح قانون 
إحداث قضايا الدولة الذي قدمناه في الفريق االشتراكي بتاريخ 18 شتنبر 
2012 وتمت برمجته مؤخرا في لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، 
لكن وزيركم في امليزانية تخلف عن الحضور في إطار سياستكم اإلقصائية 
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لكل املبادرات الجادة التي تأتي من املعارضة وألنكم ال تريدون االعتراف 
بالدور الفعال الذي تقوم به هذه املعارضة، وها أنتم اليوم وبفعل 
عدم قدرتكم على اتخاذ القرارات الجريئة والناجحة من قبيل القرار 
التاريخي الذي اتخذته حكومة التناوب عبر أداء 11.5 مليار درهم لفائدة 
الصندوق املغربي للتقاعد ومساهمتها في رفع احتياط هذا الصندوق 
مع  تلجأون  املتعاقبة،  الحكومات  اتخذتها  التي  املشابهة  والقرارات 
كامل األسف إلى البهرجة الزائدة والكالم الالمتناهي في حديثكم على ما 
تسمونه بإصالح التقاعد حتى أصبح الجميع يصف حكومتكم بحكومة 
الكالم فقط، كفانا من الكالم والهروب نحو األمام، كفانا من املس 
بجيوب صغار املوظفين، كفانا من الحلول الترقيعية واملقياسية التي 
لم ولن تنجح والدليل ما وصل إليه مشروعكم نتيجة سياسة التهريب 
التي تنهجونها وتتركون ما لكم في التاريخ من دروس وعبر جانبا والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي، السيد الرئيس.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلألعرج،خرئيسخلةفريقخلاحركي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

لةسيدل8خلةوزيرل8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يطيب لي باسم الفريق الحركي أن أبدي بعض اآلراء واملالحظات 
الجهوية  واملجالس  األعلى  املجلس  أعمال  تقديم خالصات  بمناسبة 
للحسابات، أمام البرملان ولن أتوقف على كل القطاعات واملؤسسات 
الواردة في التقرير بل سأقدم مقترحات وآراء حول بعض منها، إن في 
البداية ال بد أن نسجل بإيجابية حضور السيد الرئيس األول ملجلس 
األعلى للحسابات أمام البرملان لتقديم تقريره السنوي تنفيذا ملقتضيات 
الفريق الحركي حدثا له  في  148، ونعتبر  الدستور خصوصا الفصل 
مغزى ودالالت للسعي، بالدرجة األولى، إلى تطوير التواصل املؤسساتي 
ما بين املؤسسات الدستورية وكذلك لتطوير العمل املتعلق بالرقابة 
على التدبير العمومي، وكذلك سعيا إلى رصد أهم النقط املتعلقة بتدبير 

السياسات العمومية.

متميزة  فصول  لها  أفرد  الدستور  أن  على  جميعا  تعلمون  وكما 
سعيا إلى التدبير الجيد للمالية العمومية، وكذلك في البداية ال بد أن 
أتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس املجلس األعلى وقضاة هذه املؤسسة 
واألطر، على إنجازهم لهذا التقرير والذي ال بد أن نسجل كذلك أنه تمت 
في  القانون، خصوصا  ملقتضيات  تطبيقا  متميزة  باحترافية  صياغته 
الشق املتعلق بالتشخيص ومراقبة تدبير عدد من القطاعات الحكومية 

انطالقا من االختصاصات املخولة لهذه املؤسسة الدستورية، كذلك 
فقد أردف بدائل وهناك خطط استشرافية في شكل توصيات ال شك 
أنها ستشكل منطلقات جوهرية للتدبير العمومي في سياق رغبة الجميع 
في الشفافية، رغبة الجميع في اإلصالح، رغبة الجميع في الحكامة وتخليق 
ونحن  الدستورية  املحطة  هذه  خضم  في  نحن  إننا  العامة،  الحياة 
نخوض في هذا الحوار الديمقراطي املتوازن بين املؤسسات الدستورية، 
نسعى جميعا إلى ترسيخ مبادئ وأسس دولة الحق والقانون باستخالص 
الدروس العبر واستنطاق مختلف التراكمات املسجلة من أجل توظيفها 

التوظيف األمثل في مختلف تفاصيل السياسات العمومية.

لةسيدخلةرئيس،

لدينا اعتقاد راسخ في الفريق الحركي أن مضامين العرض وكذلك 
مع  والتقويل  للتقييم  لحظة سانحة  يشكل  أن  يجب  املرفق  التقرير 
إعمال بطبيعة الحال كل آليات املحاسبة املكفولة قانونا في إطار دولة 
املؤسسات، فال يمكن في نظر الفريق الحركي أن نختزل في حوارنا على 
والتي  أو محاسبة،  متابعة  بدون  املعلومات  أو سرد  مجرد تشخيص 
أصبحت كما هو معلوم مبدأ دستوريا مرتبطا بكل املسؤوليات املطلع 
بها، إننا أمام تقرير ملؤسسة دستورية تعد الهيئة العليا ملراقبة املالية 
خول لها القانون مهام وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة 
ملسار  تتويجا  تأتي  املهمة  املحطة  هذه  إن  واملحاسبة،  والشفافية 
طويل في تثيبت املؤسسات الدستورية من أجل إرساء مغرب القانون 
العام  املال  ما دامت مسألة حماية  واملحاسبة  والنزاهة  واملؤسسات 
وحسن تدبيره تعتبر العمود الفقري في أي إصالح أو خطوة إلى األمام في 

اتجاه الديمقراطية.

وانطالقا مما سبق وبحكم املجهود الكبير الذي بذل خالل السنوات 
الذي  القوي  والتجاوب  للحسابات  األعلى  املجلس  من طرف  األخيرة 
وكذلك  املدني،  واملجتمع  الحكومية  األوساط  مختلف  من  يتلقاه 
مؤسسات دستورية وفي مقدمتها البرملان، اسمحوا لي أن أبدي بعض 

املالحظات. مالحظات منهجية، مالحظات موضوعية.

تتعلق  بالتساؤالت،  املتعلقة  باملبررات  أساسا  تتعلق  منهجية 
بالدرجة األولى باملبررات املتعلقة باختيار قطاعات معينة ومؤسسات 
معينة وجماعات ترابية معينة دون األخرى، لكن في نفس الوقت، فإن 
الدستورية  املؤسسة  هذه  مالحظات  ألخذ  بدورها  مدعوة  الحكومة 
كذلك  للبالد،  العمومية  السياسات  وتحيين  وضع  في  االعتبار  بعين 
على مستوى بعض القطاعات، خصوصا في املجاالت املتعلقة باملالية 
اإلجمالية  النسبة  أن  التقرير  أكد  املوارد  مستوى  على  العمومية، 
للتحصيل لن تتعدى نسبة %92 من توقعات قانون املالية 2013، 
وهو ما يجعلنا نطالب بتكثيف املجهودات وتعزيز املوارد البشرية لكي 
يكون التحصيل في املستقبل في مستوى التطلعات بخصوص تفاقم 
في تقرير املجلس األعلى، هذا يحيلنا على ضرورة  املديونية كما ورد 
كذلك التفكير في ربط املديونية بتمويل االستثمارات باملالية العمومية، 
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وتوجيه الدين الخارجي لالستثمار الذي تتولد عنه فوائد كافية لتغطية 
فوائد الدين العمومي، واستخدامة والحيلولة دون استخدام املديونية 
لحاجيات التسيير مع االلتزام باتخاذ سياسة حذرة إزاء تواصل املنحى 
التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته، وإذا كنا نحذر جميعا من 
تفاقم املديونية العمومية التي ال تعتبر بأي حال إشكاال جديدا مرتبطة 
فقط بهذه الحكومة، فإننا نؤكد بأن اللجوء إلى الدين من أجل تعزيز 
وحتى  الصاعدة  الدول  كل  بل  مغربيا صرفا،  تدبيرا  ليس  االستثمار 
املتقدمة تلجأ إلى االستدانة شريطة أال تتجاوز هذه املديونية نسبة 
الخطر كما حددتها املؤسسات الدولية، ال بد كذلك بخصوص التقرير 
املتعلق بتدبير املخاطر، ال بد من وضع آليات لتدبير املخاطر والتنبيه 
ملا يقترف من أخطاء في تقييمها وما يترتب عنه من إهدار للمال العام، 
مع ضرورة تعزيز عمل املجلس األعلى للحسابات بمساءلة املؤسسات 
التأكيد على األخذ  التي تعرف اختالالت، كذلك  والهيئات واإلدارات 
بما جاء في تقرير املجلس األعلى للحسابات بإصالح منظومة التقاعد 
إذ نعتبر أن التقرير يمثل دعما للحكومة، التقرير يمثل دعما للحكومة 
في املقاربة املتعلقة بإصالح أنظمة التقاعد وإن كانت بعض املآخذات 
األخرى ولكن تيبقى هناك دعم في ما يتعلق بمقاربة الحكمة لنظام 
التقاعد والتي دعت إلى االستعجال في اإلصالح، دعت إلى االستعجال 
في اإلصالح وقدمت مشروعا إلصالح املعاشات املدنية مع التأكيد أن 
اإلصالحات الحكومية تأخذ باملكتسبات وعملت على أن يكون إصالحا 
تضامنيا وتدريجيا بإقرارها ملساهمة إجبارية للدولة، فرغم أن تقرير 
املجلس األعلى للحسابات أشار إلى أن اإلصالحات التي اعتمدت تبقى غير 
كافية وإن كانت ضرورية إال أنه نبه إلى أن اإلصالح ال يشمل الجميع، وفي 
هذا الصدد فإننا في الفريق الحركي نثمن انخراط الحكومة في الحوار مع 
النقابات وتعاطيها مع مختلف مطالبها بشكل شمولي يأخذ بعين االعتبار 
إمكانيات ومصلحة البالد واملواطنين لكننا ال نفهم بصراحة خلفيات 
التصدي لهذا الحوار ومناقشة هذا املشروع من قبل الفرقاء داخل 
املؤسسة التشريعية مع العلم أن هذه املؤسسة هي الفضاء الحقيقي 
للحوار واملناقشة ومن خالل ما نسميه دائما بالديمقراطية التمثيلية، 
بخصوص تدبير املنازعات القضائية للدولة وأهمية املبالغ املالية املعنية 
بهذه املنازعة فإننا بالفعل نسجل غياب استراتيجية لتدبير منازعات 
الدولة على مستوياتها األساسية لذا ال بد من آليات للرقابة للوقاية من 

املنازعات واعتماد الحلول والوسائل البديلة.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس، انتهى التوقيت.

لةم ئبخلةسيدخمحمدخلألعرج،خرئيسخلةفريقخلاحركي:

ال غير إيال سمحتي لي غير في ما يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية 
بمكافحة  املتعلقة  الحكومية  الوطنية  االستراتيجية  بإيجابية  نسجل 
الفساد وندعو إلى اإلسراع بإخراجها في أسرع األوقات وشكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الدستوري.

لةم ئبخلةسيدخلا ليفيخلقدلدرة:

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

يشرفني باسم فريق االتحاد الدستوري أن أساهم من خالل هذه 
للمجلس  األول  الرئيس  به  تفضل  الذي  العرض  مناقشة  في  الكلمة 
األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية أمام مجلسنا املوقر وفقا 

ملقتضيات الفصل 148 من الدستور.

أهمية هذا  النواب  السيدات والسادة  وكما ال يخفى على جميع 
تساهم  السنوية  حصيلته  خالل  من  معلومات  يقدم  الذي  العرض 
من جهة في إغناء وتجويد املساءلة واملناقشة حول تنزيل السياسات 

العمومية وتقييمها ورصد االختالالت التي قد تشوبها.

وتفعيال من جهة أخرى ملبادئ الحكامة والشفافية واملحاسبة من 
خالل تمكين مجلسنا من آليات وأدوات ضرورية إلعمال املراقبة، ونظرا 
لضيق الحيز الزمني، فإننا في فريق االتحاد الدستوري سنكتفي بإبداء 

بعض املالحظات:

فبخصوص املديونية، نسجل منذ البداية انسجاما مع ما ذهب 
إليه العرض، حيث تفاقمت املديونية بنوعيها الداخلي والخارجي، إذ 
ارتفع حجم الدين العمومي ب 60.6 مليار درهم سنة 2013 ما يناسب 
%63.5 من الناتج الداخلي الخام دون احتساب الديون املضمونة من 
طرف الدولة، ومعنى ذلك أن الحكومة لم تجد بديال عن اللجوء إلى 
االقتراضات وإغراق مستقبل البالد واألجيال القادمة بتحمالت كبيرة، 
مما يترجم افتقار الحكومة إلى ابتداع حلول أخرى لتغطية عجز امليزانية.

أما بخصوص النمو، فقد تراجع هذا املعدل الذي كاد أن يالمس 
%5 في الوالية التشريعية السابقة ولن يتعدى %3في أحسن األحوال 
بالنسبة إلى هذه الوالية، وهذا راجع إلى املس بنفقات االستثمار كما 
في سنة 2013، حيث تم تجميد 15 مليار درهم وعدم االشتغال على 
منظور  أي  غياب  في  اليومي،  التدبير  على  واالقتصار  النمو  محركات 
استراتيجي يمكن من تحقيق التقائية البرامج القطاعية وبفعل كذلك 
االرتهان إلى التقلبات املناخية. وإن كان من نجاح مفترض لهذه الحكومة 
غير  خارجية  عوامل  إلى  أيضا  راجع  فهو  العجز،  بخفض  يتعلق  ما 
متحكم فيها، وعلى رأسها تراجع قيمة الواردات النفطية واملواد األولية 
األساسية، وكذا التقليص من نفقات االستثمار. ولنا أن نتساءل عن 
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من  توفيرها  تم  التي  املقاصة  صندوق  نفقات  فارق  توظيف  كيفية 
جيوب املواطنين.

إننا نتوافق والتوصيات التي أعقبت هذا العرض في اتجاه االنخراط 
باتجاه  وتنحو  السهلة  التدابير  مع  تقطع  حقيقية  إرادية  سياسة  في 
املنشود  االقتصادي  اإلقالع  لتحقيق  وواقعية  جريئة  خيارات  إقرار 
واالستجابة بالتالي ملتطلبات املواطنين في العيش الكريم، وفي الشغل 
املنتج، هذا األخير الذي فشلت فيه الحكومة باعتراف رئيسها ورفعت 
واليتها  الحكومة  وستختتم   ،10% إلى   9% من  البطالة  نسبة  من 
وصناديق التقاعد تراوح مكانها والعديد من القضايا العالقة بالنظر إلى 
غياب تفعيل آليات صناعة القرار وغياب سياسة التقييم والتتبع ألغلب 
املشاريع، مما جعلها محرجة أمام الرأي العام الوطني لعدم التزامها 

بوعودها في برنامجها الحكومي.

إننا في فريق االتحاد الدستوري إذ نثمن الدور الرقابي للمجلس 
كبيرة  نعتبر عروضه ذات قيمة  املالية،  وللمحاكم  للحسابات  األعلى 
ألشغالنا في مجلس النواب، سواء تعلق األمر بمجال املراقبة أو بمجال 
تقييم السياسات العمومية، ونعتبر التعاون املثمر بين مجلسينا إنما 
يندرج في سياق مستجدات الدستور الجديد الذي بدأنا نقطف أول 
ثماراته من خالل هذا التعاون والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي.

لةم ئبخلةسيدخحفيظخلةترلبي:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

يسعدني أن أتقدم باسم فريق التقدم الديمقراطي بهذه املساهمة 
للمجلس األعلى  الرئيس األول  السيد  في مناقشة عرض  املتواضعة، 
للحسابات املقدم أمام البرملان بغرفتيه، تطبيقا ملضمون دستوري، 

يندرج في إطار العالقة بين املؤسسات الدستورية.

ومما ال شك فيه، فإن مناقشة هذا العرض تعتبر مناسبة دستورية 
وسياسية هامة، يتم من خاللها إطالع البرملان ومعه الرأي العام الوطني 
على بلورة وتفعيل السياسات العمومية وعلى تدبير املالية العمومية 
ومدى عقلنتها وترشيدها وفق مبادئ الحكامة والشفافية، في إطار ربط 

املسؤولية باملحاسبة واملساءلة.

وإذا كان العرض الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحسابات أمام أعضاء البرملان السنة الفارطة هو األول من نوعه في 

عهد دستوري جديد، ومن تمة كان طبيعيا أن يتركز النقاش العمومي 
واإلعالمي حول أسلوب التعاطي الحكومي والبرملاني مع مضمون العرض 
أكثر من تركيزه على القضايا األخرى، فإن الخالصات الواردة في عرض 
هذه السنة تجعلنا نركز على محتوياته وعن املالحظات املسجلة بالنسبة 
للمالية العمومية. كما تعطينا هذه الخالصات تصورا عن الجوانب 
األساسية لتطور هذه املالية وعن الظرفية املالية واالقتصادية، وكذا 
أساسية  مجاالت  في  الحكومة  اتخذتها  التي  والتدابير  اإلجراءات  عن 
وجوهرية، من قبيل املديونية العمومية وتقليص عجز امليزانية وعدم 
توازن أنظمة التقاعد والوضعية الراهنة للوظيفة العمومية ومواضيع 

أخرى.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

إن املعطى الجوهري العام الذي يمكن استخالصه من عرض السيد 
الحالية  الحكومة  أن  هو  للحسابات،  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس 
بذلت مجهودات كبيرة من أجل استرجاع عافية االقتصاد الوطني، من 
خالل اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات التي كانت قاسية أحيانا، 
إال أنها انعكست إيجابا وبشكل جليل على املالية العمومية وعلى عدة 
الحساب  عجز  ومستوى  التجاري  امليزان  عجز  قبيل  من  مستويات، 
الجاري مليزان األداءات ومستوى االحتياطات الدولية ومستوى تحمالت 
املقاصة ومستويات أخرى، عالوة على أن منهج تدبير املالية العمومية 
واملؤسسات العمومية يجسد إرادة اإلصالح الحقيقية وأن حسن تدبير 
املالية العمومية يعد من اإلصالحات التي بذلت بشأنها مجهودات كبيرة.

وإذا كان تأثير الظرفية االقتصادية التي تميزت بتراجع أسعار النفط 
مليزان  الجاري  الحساب  إيجابا على مستوى عجز  الدولية  السوق  في 
األداءات وعجز امليزانية، فإنه في املقابل ال تزال املالية العمومية تعاني 
من اختالالت مرتبطة أساسا بنفقات االستثمار والدين العمومي والتي 
تتطلب من مؤسسات الدولة تطوير سبل تدبير ميزانيتها لتكون قادرة على 
الوفاء بالتزاماتها، سواء اتجاه املقاوالت أو اتجاه املواطنين املستفيدين 

املحتملين من مشاريع الدولة اإلنمائية.

كما نسجل بأنه بالرغم من التحسن الظرفي لعجز امليزانية، فقد 
واصلت ديون الخزينة ارتفاعها وكذلك الشأن بالنسبة للدين العمومي، 

بما في ذلك دين املؤسسات العمومية.

الديمقراطي، نعتبر بأن  التقدم  أننا في فريق  إلى  ووجبت اإلشارة 
مسألة الدين ال يجب أن ننظر إليها بشكل سلبي طاملا ربط املديونية 
بتمويل االستثمارات باملالية العمومية وتوجيه الدين الخارجي لالستثمار 
الذي تتولد فوائد كافية لتغطية فوائد الدين واستخدامه والحيلولة 

دون استخدام املديونية لحاجات التسيير.



عدد.20–18.شعبان.1437  )25.ماي.2016( الجريدة الرسمية للبرملان8 8   

التقدم  فريق  في  فإننا  التقاعد،  أنظمة  إصالح  يخص  وفيما 
الديمقراطي نؤكد على موقفنا الثابت بهذا الخصوص واملتمثل في كون 
هذا اإلصالح ينبغي أن يشكل محطة فاصلة في تأسيس ملنظومة متكاملة 

لالحتياط االجتماعي، باعتباره أساس وقاعدة املجتمع املتضامن.

وتعزيزا للجهود الحكومية املبذولة على هذا املستوى، فإننا ندعو 
االجتماعي  االحتياط  ملنظومة  الشمولي  اإلصالح  مباشرة  إلى  فريقنا 
والعمل على تجاوز العجز املسجل في الصندوق املغربي للتقاعد عبر 
اتخاذ إجراءات معيارية متعلقة بسن اإلحالة على التقاعد مع مراعاة 
املنخرطين  ومبالغ مساهمة  املهن  من  لعدد  والقا�ضي  املضني  الطابع 
قاعدة  وتوسيع  الحكامة  وتحسين  املعاشات،  احتساب  وطريقة 
املنخرطين، وذلك في أفق توحيد أنظمة التقاعد على أساس قطبين 
اثنين: قطب عمومي وآخر خصو�ضي، وفي إطار من التشارك والتشاور 
مع الفرقاء االجتماعيين، من خالل آليات الحوار االجتماعي القائم على 
الجدية واملسؤولية وهو ما يجعلنا نؤكد على استعجالية هذا اإلصالح، 
وهو ما قد يشكل عجز أنظمة التقاعد من خطر على مستقبل وحقوق 
املؤمنين ويربك دور الدولة القانوني واألخالقي في الوفاء بالتزاماتها تجاه 
املعنيين باألمر، باعتبارها الساهر على ضمان الحقوق واملسؤولة على 

تدبير صناديق التقاعد.

الديمقراطي  التقدم  فريق  في  اهتمامنا  أثارت  التي  النقط  ومن 
ضمن العرض املقدم من قبل السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحسابات، ما يتعلق بما تعانيه اإلدارة العمومية من اختالالت مرتبطة 
أساسا بضعف ترشيد استعمال أعداد املوظفين وسوء توزيعهم، وكذا 
القروي واملناطق  في املجال  العمومي خاصة  للمرفق  الولوج  صعوبة 
نتيجة  الدولة  بميزانية  النائية. كما نسجل استئثار نفقات املوظفين 
عدالتها.  وعدم  باملوظفين  املتعلقة  والنفقات  األجور  بنية  اختالالت 

وعالوة على اختالل التوازن بين مكونات منظومة األجور.

لةسيدخلةرئيس،

لةس دةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولب،

إن املطروح اليوم على بالدنا وبقوة هو تفعيل استراتيجيات ناجحة 
لتجويد الحكامة وتدبير مختلف مؤسساتنا الوطنية وإدارة املالية العامة 
عبر إشعاع املعلومة االقتصادية واملالية، من خالل القوانين ومساطر 
واضحة توضع رهن إشارة الجميع وكل ذلك في إطار تدعيم وحماية 
مبادئ وقيم الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية واملحاسبة من جهة، 
وتفعيل التفاعل اإليجابي بين مؤسسات الدولة، من خالل مساعدة 
املجلس األعلى للحسابات للبرملان في املجاالت املتعلقة بمراقبة املالية 
العامة واإلجابة عن األسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائف البرملان 
أخرى  العامة من جهة  باملالية  املتعلقة  والتقييم  واملراقبة  بالتشريع 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة ملجموعة تحالف الوسط.

لةم ئبخلةسيدخعشدخلةع ليخمحمدخلةهاللي:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

في هذا الوقت الوجيز اللي عندي، غادي نخصكم بالذكر غير بعض 

املالحظات اللي تنعتبرها أساسية.

هو أنه املالحظة األولى، أنه حينما نصوت على قانون املالية نرخص 

العتمادات معينة بأرقام معينة، إال أنه خالل السنة وخالل التنفيذ 

تأتي في النهاية أرقام مخالفة ملا صوتنا عليه. رب قائل يقول أن هذه 

مجرد توقعات، ولكن يجب التذكير بأن التوقعات اآلن تخضع لتقنيات 

من  قريبة  توقعات  تعطينا  التقنيات  لهاذ  وإيكونمتريك  محاسباتية 

التوقعات الحقيقية، إال أن هذا لم يعمل ونجد أنه االعتمادات النهائية 

تخالف تماما االعتمادات التي رخصناها في بداية السنة.

ملاذا تأتي هذه االعتمادات مخالفة؟ تأتي عبر قرارات تنظيمية وعبر 

مراسيم ديال السيد وزير االقتصاد واملالية، هذه القرارات التنظيمية 

وزير  للسيد  يسمح  القانون  يعني  قانونية  حقيقة  التراخيص  وهذه 

االقتصاد واملالية بأن يغير ويحول االعتمادات من فصل إلى فصل ومن 

article ل article إلى آخره، ولكن املجلس األعلى يالحظ على أن هذه 

التحويالت، أغلب هذه التحويالت وهذه القرارات التنظيمية لم تكن 

مبررة، يعني لم تعرف االستعجال ولم تعرف أشياء طارئة حتى يأخذ 

بها. وحينما نحول ونزيد في التكاليف، نجد أن اإلنجازات أقل من األرقام 

التي كانت في البداية، إذن هنا يطرح املجلس األعلى للحسابات ما معنى 

هذا التحويل؟ إذا كنا ال ننجز األرقام األولية، االعتمادات األولية، تبرير 

هذا التحويل ال نجد له يعني مفعوال وال نجد له يعني أغلب القرارات 

التي تتخذ ال نجد لها ما يبررها في الواقع، لذلك تكون هناك تحويالت 

وتكون هناك إمدادات ويالحظ املجلس العلى للحسابات على أن هذه 

اإلمدادات تتم لقطاعات وملؤسسات عمومية لم تكن ميزانيتها مدرجة في 

قانون املالية، وهذا �ضيء غريب، يعني أستغرب منه، أن هذه التحويالت 

تحول إلى مؤسسات عمومية ومقاوالت عمومية لم تكن ميزانيتها مدرجة 

في قانون املالية، شكرا.

لةسيدخلةرئيس:

شكر، شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة، السيد وزير 

االقتصاد واملالية، ال، واش الحكومة باغة تتدخل؟
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وزيرخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ لإلدري�شيخ لألزميخ إدريسخ لةسيدخ
لالقتص دخولمل ةيل،خلملكلفخب مليزلنيل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم،خلاحمدخهللخربخلةع ملي8خوصلىخهللاخ
وسلمخعلىخسيدن خمحمدخوعلىخآةهخوصحشهخأجمعي8.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

زمالئيخلةوزرلءخلملحترمو8،

التي  املباركة  العمومية  الجلسة  هذه  في  الكلمة  بتناول  أتشرف 
يخصصها مجلسكم املوقر ملناقشة العرض الذي تقدم به أمام البرملان، 
في إطار مقتضيات الفصل 148 من الدستور، السيد الرئيس األول 
للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية. وبطبيعة الحال 
هذه املناقشة ستنصب على ما جاء في التقرير، باعتبار أن الحكومة 
فخورة بحصيلتها ومستعدة ملناقشتها ولعرضها ولالستماع بشأنها وفي 

إطار فصول أخرى من الدستور، الفصل 148 واضح.

وفي البداية وقبل أن أتناول باملناقشة مجموعة من املواضيع التي 
أثارها هذا التقرير على عالقة بالوزارة، أود اإلشادة بالدور الدستوري 
املهم والحيوي الذي يقوم به املجلس األعلى للحسابات باعتباره الهيأة 
وقيم  مبادئ  يدعم  مما  العمومية،  املالية  ملراقبة  العليا  الدستورية 
الخصوص  بهذا  أؤكد  كما  واملحاسبة.  والشفافية  الجيدة  الحكامة 
مواصلة الحكومة لنهجها في التفاعل اإليجابي مع مالحظات وتوصيات 
املسؤولية  لربط  تطبيقا  والقيم  املبادئ  هذه  يعزز  بما  املجلس، 
سليم  بشكل  وتدبيره  العام  املال  حرمة  لحماية  وضمانا  باملحاسبة، 
وفعال وناجع، وحرصا على تخليق الحياة العامة وعلى الرفع من أداء 
وفعالية ونجاعة املوارد والنفقات العمومية، بما يمكن الهدف األسمى 
وهو توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية للمواطنين واملواطنات وبما 
يوفر لبالدنا بصفة عامة بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ولوجستية 

بمعايير عالية تعزز جاذبية بالدنا ونموذجها التنموي املتميز.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

اسمحوا لي أن أتناول االستنتاجات واملالحظات والتوصيات التي 
وردت في العرض حسب املحاور األربع التالية:

تنفيذ قانون املالية ؛2013 وتطور املالية في 2014 و2015؛

العمومية(  واملقاوالت  املؤسسات  )قطاع  التقاعد  أنظمة  إصالح 
وأخيرا تدبير املنازعات القضائية للدولة.

فيما يتعلق بمالحظة املجلس حول تنفيذ قانون املالية لسنة 2013 
وتطور املالية 2014 و2015 أود توضيح ما يلي:

أثار املجلس القرارين الذين اتخذتهما الحكومة في إطار قانوني وبكل 
شفافية وعلى العلن بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات االستثمار 

برسم سنة 2013 وتحديد آخر أجل آخر أكتوبر 2013 كأجل إلصدار 
االلتزام بالنفقات. وفي هذا الصددـ أود التذكير مرة أخرى بأن هذين 
القرارين تم اعتمادهما وألول مرة وفق مسطرة قانونية دقيقة وشفافة 
إطار  في  املسؤوليةـ  منطق  من  اعتمادهما  تم  أنهما  كما  ومسؤولية، 
منظومة متكاملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة الستعادة توازن 
كانت  ميزانية  نتكلمو غنتكلمو على  إيال غادي  يعني  العموميةـ  املالية 
في 2008 و2009 تحقق فائضا وصلت في 2012 ل %7.2 كعجز وهاد 
الحكومة هبطاتها %7.2 ل %3.5 إذا أين هو االنهيار، واش يفّرط في 

الفائض أو اللي هبطها من 7.2 ألقل من %3.5؟

إلى أن حجم االعتمادات املرحلة، وكما تتذكرون  وتجدر اإلشارة 
النقاش العمومي اللي كان حول الوقف ديال التنفيذ ديال، كان ألن 
كتلة  لوحدها  تمثل  إلى سنة أصبحت  املرحلة من سنة  االعتمادات 
حرجة كميزانية االستثمار على الهامش، والتي ال يمكن التحكم في مآالتها 
بالنسبة لتدبير امليزانية العامة، حيث انتقلت االعتمادات املرحلة من 9 
ديال املليار ديال الدرهم في 2005 إلى 21 مليار ديال الدرهم سنة 2013، 
هاذ األرقام حفظناها وأصبحت معلومة للجميع، كنا كاعتمادات مرحلة 
في 9 ديال املليار في 2005، وصلنا إلى 21 مليار في 2013، كاعتمادات 
مرحلة. للتذكير فقط، هاد 21 مليار كانت في سنوات خلت هي ميزانية 

االستثمار، أصحبنا في اعتمادات مرحلة.

وبالتالي، وعيا من الحكومة بضرورة الحد من االرتفاع املتواصل 
املالية، فقد  التوازنات  ملا تشكله من خطر على  املرحلة  لالعتمادات 
تم اتخاذ مجموعة من التدابير تتمثل أساسا وهاذي جبناه في قوانين 
املالية:إلغاء االعتمادات املرحلة التي لم تكن محل أمر باألداء خالل 
ثالث سنوات متتالية؛ وكذلك قامت الحكومة بالوقف ديال 15 ديال 
املليار ديال الدرهم، في إطار منهجية مسؤولة وشفافة وفي احترام ودون 

املس بالسير العادي باملشاريع الكبيرة واملشاريع املقررة.

وللتذكير، فقد تم توزيع هاذ املبلغ املذكور وفق منهجية دقيقة على 
مختلف القطاعات، بناء على معايير تراعي القدرة التدبيرية للقطاعات 
الوزارية وتراعي حجم االعتمادات املرحلة وحجم االعتمادات املفتوحة 
وقدرتها على التنزيل وتصفية االعتمادات املرحلة. كما تم تحفيز اإلدارة 
على تسريع وتيرة االعتمادات املرحلة، من خالل مواكبة هذه القرارات 
على  املالية  قانون  في  املفتوحة  اعتمادات  برسم  االلتزامات  بوقف 

مستوى امليزانية العامة وباقي امليزانيات األخرى.

وبطبيعة الحال، في إطار ترصيد هذا النهج اللي كان تدبيريا وفق 
قرارات، أصبح اليوم دستوريا في إطار القانون التنظيمي، تم حصر 
إلى سنة في  حجم االعتمادات التي يمكن أن يرحلها قطاع من سنة 
حدود 30 %، اعتمادات األداء مفتوحة، وهذا اعتراف صريح بأن القرار 
الذي اتخذ في 2013 هو قرار ذو صبغة ليس فقط قانونية ولكن صبغة 
دستورية، ألن هاذ القرار هذا وهاذ الحصر ديال االعتمادات املرحلة في 
السقف ديال %30 وأعطى القانون التنظيمي لقانون املالية اإلمكانية 
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ديال الخفض ديال هاذ السقف لدفع القطاعات على مزيد من الرفع 
من القدرة التدبيرية ولضبط امليزانية العامة، ما تبقاش االعتمادات 
املرحلة هي اللي تتجري باملالية العمومية دون أن يكون هناك مراعاة 
لقانون املالية، إذن أصبح األمر ذا صبغة دستورية، وصادق املجلس 
أخرى  إجراءات  إلى  باإلضافة  اإلجراء  هذا  مطابقة  على  الدستوري 

للدستور، إذن هاذ األمر األول.

مشروع  كون  إلى  أشار  التقرير  األمور،  بعض  بسرعة  أتجاوز 
القيمة ديال  للمملكة ما تيدخلش  العام  قانون التصفية والحساب 
االقتراضات الداخلية ذات األمد القصير ألقل من سنتين، هذه مسألة 
تقنية وهذا صحيح، ولكن هاذ املسألة قانونية ألنه القانون ديال املالية 
ال يعترف وال يتوقع إال االقتراضات التي تتعدى هذا املدى، ألن قانون 
التصفية إنما يأتي ليتحدث عن تنفيذ التوقعات التي كانت في قانون 
املالية، إذا ما كانش الدين القصير في قانون املالية ما غاديش تلقاه في 
قانون التصفية، ولكن هل هناك غياب للمعطيات بشأن هذه الديون؟ 
أبدا، وزارة املالية تنشر إحصائيات رسمية تكون موضوع نقاش وتتخرج 
على العلن وفق معايير دولية معتمدة، وبالتالي ليس هناك أي تقصير في 

توفير املعلومة املالية بصفة عامة؛

بطبيعة الحال التقرير تكلم على انخفاض ديال املوارد التي تأتي 
من بعض املؤسسات العمومية أساسا املكتب الشريف للفوسفاط 
واملحافظة العقارية وهذا طبيعي، املكتب الشريف للفوسفاط املوارد 
اللي تتجي من عندو للدولة تأتي وفق النتائج الذي يحققها هذا املكتب، 
هذا املكتب سنة قبل كان الفوسفاط 150، 145 دوالر رجع ب 115 ديال 
الدوالر املداخيل ديال املكتب تراجعت، األرباح ديال املكتب تراجعت 
برنامجه  إلى  باإلضافة  عادية  بطبيعة  سيتراجع  للدولة  ديالو  الدفع 

االستثماري املهم؛

املسألة األخرى التي أثارها التقرير هي املسألة ديال الدين العمومي. 
أوال الدين العمومي، التقرير سجل التطورات اإليجابية الذي عرفها 
في عجز  التحكم  املبذولة من أجل  الهامة  الدين، واملجهودات  تدبير 
امليزانية، حيث أدت اإلصالحات التي قادتها الحكومة أوال إلى استقرار 
معدل مديونية الخزينة لسنة 2015 في %63,4. خصنا نعرفو أنه من 
2011 إلى 2012 املعدل ديال الدين ازداد بستة نقط من الناتج الداخلي 
الخام أو لو كان ما تخداتش اإلجراءات ديال التحكم في العجز ديال 
امليزانية كنا سنة بعد سنة الكرة ديال الثلج تتدور، هذا هو العجز تيزيد 
والدين تيزيد، راه ذاك ال�ضي ريا�ضي %6 اآلن أشنو درات الحكومة؟ 
في 2014 وقفت في 63,4، 2015 تم تثبيت هذا الرقم والعجز يتراجع 
واملديونية تتراجع وبالتالي ال نتفاجأ إذا كنا في 2008 في 2009 كان عندك 
 le.désendettements فائض ديال امليزانية وبالتالي كنت في مرحلة من
وطلعتيها حتى %7,2 ما تقولش أودي منين جاي الدين، الدين جاي من 
العجز راه ما�ضي تنطبعو الفلوس، ولكن ال تتفاجأ كذلك إذا تم تراجع 
هاذ الوتيرة ديال ارتفاع الدين وتم تثبيتها في 2014، 2015 وبدا يهبط، 

معناه أنه كاينة إصالحات حقيقية اللي مشات ما�ضي للمديونية تم�ضي 
ديال  العجز  اللي هو  الداء،  الداء، مشات ألصل  ديال  للعرض  يعني 
امليزانية وبالتالي املنهجية هي منهجية معالجة األصل ما�ضي غير ذاك 

ال�ضي اللي غادي يبان في الظاهر؛

ثانيا، استقرار ديال املستوى ديال الحجم ديال الدين الخارجي ما 
بين 14 و15؛ ثالثا، التقرير تيتكلم على تواصل تحسن ظروف تمويل 
الخزينة خالل سنة 2015، تتذكرون الصعوبات التي كانت تعاني منها 
الدولة في اللجوء إلى السوق الخارجي والسوق الداخلي في الوقت اللي 
أصبحنا مللي تنخرجو للسوق الخارجي تتهافت علينا األمم وتأتي بعروض 
الداخلي كذلك، وأصبحت الخزينة تقوم  بها وفي السوق  لنا  ال قبل 
بأريحية تامة بتمويل العجز ديال امليزانية وفي نفس الوقت تتيح الفرصة 

للقطاع الخاص، ما كاينش املزاحمة، تتيح الفرصة للقطاع الخاص.

الرئيس  السيد  آخر  كاين جانب  الحال  بطبيعة  من جهة أخرى، 
سأعطيه كتابيا، ألنه التقرير تيتكلم على املنهجية ديال االحتساب ديال 
الدين، أشنو هو الدين ديال الخزينة؟ أشنا هو الدين العمومي؟ أشنو 
هو الدين يعني consolidé ؟ هذه أمور نحن نحترم فيها املعايير الدولية 
املرسمة التي تتيح املقارنة بين الدول، ومعروف أشنو هو املركز األول 
واملركز الثاني، معروف أشنا هو الدين ديال الخزينة، وأشنا هو الدين 
نحترم كل  نحن  ال�ضي  هاذ  وفي   ،  consolidéالدين وأشنا هو  العام، 
املعايير التي يعني املعمول بها في كل املؤسسات الدولية، لذلك سأتجاوز 
هذه التعريفات مع العلم أننا ثبتناها في العرض املكتوب حتى تكون يعني 

في إطار التفاعل اإليجابي مع التقرير الذي جاء به املجلس؛

سنوات  العمومية  داملالية  بالتطور  يتعلق  فيما  القول  خالصة 
2013.2014، نسجل بارتياح كبير ما جاء في التقرير بخصوص التطور 
خالل  العمومية  املالية  وبامللموس  وباألرقام  عرفته  الذي  اإليجابي 
امليزانية  املالية وتخفيض عجز  التوازنات  السنوات، من ضبط  هذه 
وتخفيض عجز ميزان العمليات الجارية الخارجية، واالرتفاع املهم في 
احتياطات املغرب من العملة الصعبة وهذا أسا�ضي والتقرير يتحدث 
عنه، بقاو 2 ديال العناصر في هاد ال�ضيء هذا هو الضريبة على القيمة 

املضافة واألكاديميات غنتكلمو عليهم مزيان:

أوال- تنتكلمو على التراكم ديال املتأخرات ديال الضريبة على القيمة 
التراكم  تنتكلمو على  31-12-2013 منين  في حدود  التراكم  املضافة، 
.la، يعني ما�ضي هاد  sedimentation معناه أنه تراكم تاريخي، هادي
الحكومة اللي جابت هاد املتأخرات هادي متأخرات أنجبتها القوانين 
ديال املالية وأنجبتها املدونة العامة للضرائب، مرة أخرى تنتكلمو على 
األعراض ديال املرض أنجبته، آش دارت الحكومة في هاد ال�ضي؟ أوال 
ألول مرة يعترف في إطار القوانين داملالية و في إطار اإلصالح ديال القوانين 
داملالية بهذا الدين الذي لم يكن يعترف به ال املقاوالت العمومية وال 
القطاع الخاص، كان يسمى دينا متراكما وبمقت�ضى القانون كيقول لك 
سير حتى يجيب هللا وتدير رقم املعامالت ودخل الضريبة على القيمة 
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اآلبدين،  أبد  إلى  يعني  تتسال  اللي  ال�ضيء  املضافة وخصم منو داك 
هاد الحكومة اعترفت قانونيا بأن هذا دين متراكم وستعالجه وتمت 
املعالجة ديال الدين املتراكم بالنسبة للقطاع الخاص والدين املتراكم 
للقطاع العام، متنقولش بأنه، ما جاء في التقرير صحيح منين تيتكلم 
بأنه املؤسسات العمومية تعاني من تراكم املتأخرات على الضريبة على 
القيمة املضافة هذا صحيح، ولكنه من األعراض، الحكومة عالجت 
األصل ديال الداء اللي هو أوال مشات للقوانين تاملالية واعترفت بهذا 

الدين للقطاع الخاص وللقطاع العام، وبدات تتعالجو؛

ثانيا- بكل شجاعة ومسؤولية مشينا تنعالجو األصل ديال الداء زدنا 
في الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة للسكك الحديدية، بالنسبة 
ديال  للشركة  ال  بالنسبة  الخصم  اعطينا  .les، حيدنا،  autoroutes
الطيران وال للشركة ديال املكتب الوطني للتجهيزات ألنه ما يمكنش تجي 
للمكتب الوطني للسكك الحديدية وال الخطوط امللكية الجوية تقول 
لها ديري االستثمارات واستثمارات كبيرة، باش دفع باالستراتيجيات 
ديال البالد والجاذبية ديال البالد، هاد االستثمارات باش تاديرها هي 
استثمارات ضخمة تتشريها ب20 % ديال la.TVA منين تتعطيها تتقول 
ليها سيري شري، ألقوه في اليم مكتوف األيدي وقال ليه عندك تغرق، 
donc عطيتيه قلتي ليه سير شري ب20 % ولكن ما تردش الضريبة على 
القيمة املضافة وتجي تشكى من جهة أخرى، حنا شنو قلنا، قلنا أوال 
هاد التجهيزات عطيناها الحق في الخصم وعفيناها، وهاد ال�ضي اللي 
جا به القانون تاملالية 2016 وقبله 2015، زدنا في الضريبة على القيمة 
املضافة في الشراءات، هادي هي املعالجة الحقيقية باإلضافة إلى ذلك 
عرفنا بأنه األمر كبير ألن هذا تاريخ وهذا تراكم عالجنا من الناحية 
القانونية amont.et.en.aval.en على الشراءات وعلى املبيعات وفي نفس 
الوقت رجعنا ملا كان في السابق، تابعتم جميعا االتفاق اللي توقع مع 
املكتب الوطني للماء والكهرباء، واالتفاق الذي وقع مع املكتب الوطني 
للسكك الحديدية اللي واحد عطيناه 2 ديال املليار ديال الدرهم تنتكلم 
 l’augmentation برسم الضريبة على القيمة املضافة ما تنتكلمش على
.du وعلى أمور، برسم الضريبة على القيمة املضافة الدولة  capital
عبأت لواحد 2 تاملليار وعبأت لواحد 1.8 مليار ديال الدرهم، إذن هاد 
القضية ديال الضريبة والعبء والتراكم اللي التقرير محق حينما أشار 
إليه واللي التقرير محق حينما يقول بأنه يحجم الدور ديال املؤسسات 

العمومية، ألنك تكلفها باستثمارات تشتريها ب

%20 من الضريبة على القيمة املضافة ومن جهة أخرى ال تقوم 
باإلصالحات الضرورية، هذه الحكومة قامت باإلصالحات الضرورية 
على  الضريبة  من  بالرفع  املخرجات  وعلى  بإعفائها  املدخالت  على 
القيمة املضافة ومعالجة التراكمات بالفلوس ما�ضي بالهضرة بالتوقيع 

وبالتعبئة ديال التمويالت 2 د املليار ومليار و800 مليون ديال الدرهم،

هذا فيما يتعلق أرا نجيو األكاديميات حتى هو موضوع مهم وتنشكر 
موضوع  بالفعل  ألنه  أشكره  أثاره،  الذي  للحسابات  األعلى  املجلس 

مؤلم ولكن خاصنا نشوفوه منين جا، هاد األكاديميات هذا البرنامج 
االستعجالي، البرنامج االستعجالي ديال 2009 و2010 اللي عرف زيادة 
مهمة في األكاديميات ولكن مزيان تزيد في امليزانية ديال األكاديميات، 
خاصك تبعو بالقدرة التدبيرية ديال األكاديميات وتبعو طلق البزبوز 
بالسيولة هاد ال�ضي ما كانش، لذلك لتصحيح هاد الوضعية، آش دارت 
لحكومة؟ أوال- قمنا بالتحويل ديال التمويالت في بداية السنة املالية 
لفائدة األكاديميات سنة 2015/2014 وتمكنت برسم هاد الهيئات من 
أداء مبلغ إجمالي ديال 8 داملليار و868 مليون درهم موزعة على 4 داملليار 
و300 في 2014 و4 د املليار و500 في 2015 ها الفلوس د املعقول، وفي 
2016 وبعد استصدار القانون املتعلق بإحداث األكاديميات للمطابقة 
مع التقطيع اإلداري الجديد تم القيام بمجموعة 2014 4و300 2015 
5 في 2016 تم حصر املبلغ اإلجمالي لديون األكاديميات اللي جاية من 
في  اإلجمالي  املبلغ  بلغ  الذي   2010/2009 ديال  االستعجالي  البرنامج 
5 فبراير 7 داملليار فيها 2 مليار ونص ديال التسيير و4 داملليار ونصف 
ديال االستثمار، وحولنا املبلغ اإلجمالي املسجل في ميزانية األكاديميات 
 bulletin برسم سنة 2016 في شهر مارس 2016، إيال شفتيو دابا ل
des.finances.publiques املذكرة ديال التنفيذ ديال املالية العمومية، 
غادي تمشيو غادي تلقاو بأنه امليزانية ديال االستثمار فهاد 4 شهر األولى 
زادت على امليزانية ديال االستثمار في 4 شهور، السبب األسا�ضي هو أننا 
دفعنا 4 ديال املليار لألكاديميات باش تم�ضي تخلص هاد الناس ديال 
البرنامج االستعجالي مرة أخرى ديال 2009 ديال 2010، ألنه ما يمكنش 
نتكلمو على األكاديميات ونقولو كاين إشكال ديال التمويل وما نرجعوش 
لألصل باش حتى نكون منصفين، إذا هذا السيد الرئيس فيما يتعلق 

بالشق األول؛

الشق الثاني ديال اإلصالح ديال األنظمة ديال التقاعد فيما يتعلق 
بإصالح أنظمة التقاعد، فإن الحكومة تشاطر املجلس رأيه بأن عدم 
توازن أنظمة التقاعد يشكل مخاطر كبيرة وهذا كالم املجلس بالنسبة 
األنظمة  هذه  ديمومة  لضمان  تهديدا  يمثل  كما  العمومية،  للمالية 
الحاليين  املتقاعدين  تجاه  املستقبلية  بالتزاماتها  الوفاء  من  وتمكنها 
واملستقبليين ودعوته انطالقا من التشخيص الذي قام به سنة 2013 
من  مسلسل  بمباشرة  والتعجيل  شمولية  حلول  إيجاد  ضرورة  إلى 
اإلصالحات اآلنية والعميقة يشمل جميع أنظمته، ووعيا من الحكومة 
بأهمية وخطورة هذا امللف االجتماعي فقد كانت سباقة إلى اإلعالن 
على عزمها وهي ما زالت على عهدها فيما يتعلق بهذا امللف، ألن األمر 
قد طبخ دراسة وتشخيصا وأصبح األمر قاب قوسين أو أدنى في 2022 
انهيار االحتياطيات الكاملة، لذلك بخصوص هاد املشروع نحن نشاطر 
املجلس رأيه وسنقوم باإلصالحات الضرورية بطبيعة الحال املجلس 
يثير بعض املالحظات، القضية ديال االقتصار ديال املشروع على الشق 
املدني للصندوق املغربي للتقاعد، أنا سمعت اآلن واحد االقتراح ديال 
االعتماد نظام ديال أملانيا، إيال كان مزيان أملانيا رآه 67 سنة في سن 
ديال التقاعد، إذن الحكومة اعتمدت واحد يعني املنهجية انطالقا من 
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اللجنة الوطنية، اللجنة التقنية، املجلس األعلى للحسابات، املجلس 
العمل  منظمة  الدراسات،  مكاتب  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي 
الداخل  من  الفاعلين  جميع  الدستورية،  املؤسسات  جميع  الدولية 
والخارج شاركوا، حنا عندنا مرحلة أولى ال بد منها ديال اإلصالح املقيا�ضي 

لنظام املعاشات املدنية؛

املنظومة  ديال  اإلرساء  املتوسط،  املدى  على  الثانية  املرحلة 
ديال القطبين، كما تجب اإلشارة كذلك ونعتز باإلشارة التي جاءت في 
التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات املوقر إلى أن توسيع التغطية 
االجتماعية باإلضافة إلى اإلصالح ديال النظام ديال التقاعد توسيع 
املستقلين،  والعمال  األجراء  غير  فئات  ليشمل  االجتماعية  التغطية 
يندرج في صلب اإلصالح الشمولي لقطاع التقاعد وبالتالي فإن املقاربة 
الحكومية مللف اإلصالح تظل مندمجة من خالل معالجة االختالالت 
االستعجالية واآلنية ديال نظام ديال املعاشات املدنية وهاجس تحسين 
معاشات الفئات الدنيا من املتقاعدين، ها االندماج من خالل رفع 
الحد األدنى للمعاش وكدا موازاة مع تطبيق خارطة الطريق املنبثقة على 
اللجنة الوطنية من خالل نظام القطبين وتوسيع التغطية االجتماعية، 

بطبيعة الحال هناك مالحظات أخرى أثارها املجلس املوقر.

املسألة الثالثة واألخيرة قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية ألن 
املجلس فيما يتعلق بهذا القطاع قام بواحد الدراسة مهمة جدا وعميقة 
حول القطاع ديال املؤسسات ما�ضي مالحظات القطاع كقطاع ككل 
بطبيعة الحال، هذه الدراسة كان فيها تفاعل مع املديرية ديال املنشآت 
بوزارة املالية ملدة تيتكلم املجلس على االرتباط الدائم للقطاع بميزانية 
الدولة ومردودية محفظة املؤسسات واملقاوالت العمومية عندنا يعني 
تفاعل بشأنه، كذلك كون أن الدولة تتحمل الجانب األكبر فيما يتعلق 
املسألة  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  االستثمار  ديال  بامليزانيات 
الثالثة كذلك ديال العالقة بين الحكومة والوزارات الوصية والقطاع 
ديال املؤسسات واملقاوالت العمومية وكل هذا فيه تفصيل باعتبار أن 
ما جاء من مالحظات ينخرط في صلب العملية ديال اإلصالح التي تقوم 
بها وزارة املالية فيما يتعلق باملحفظة ديال املقاوالت واملؤسسات سواء 
من حيث املراقبة أو من حيث الضبط ديال التوجهات االستراتيجية 
من خالل  أو  برامج  عقود  من خالل  املؤسسات  هد  ديال  والعملية 

الضبط ديال املوارد التي تأتي في اتجاهين بين الدولة وبينها.

املسألة األخير، املنازعة القضائية للدولة سجلنا بإيجابية ما جاء 
في التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات باعتبار أنه يشيد بالتجربة 
والتي راكمتها هده الوكالة الوقاية من املنازعات بالتعامل مع القضايا 
ديال الدولة في الفض ديال الخالفات بطبيعة الحال، يعتبر أن اإلطار 
القانوني أصبح يحتاج إلى يعني املزيد من النظر، الوزارة أعدت مشروعا 
بطبيعة الحال حنا في املخطط التشريعي كان من بين األمور التي يعني تم 
التنصيص عليها هي هاد املعالجة والوكالة القضائية ليست وليدة اليوم 
اإلخوان اللي تيآخدوا علينا أننا لم نصلح للوكالة القضائية للمملكة 

كانت لهم واليتين تشريعيتين كاملتين في الوزارة ديال املالية وأكبر منها 
في الحكومة، فإذا كانت هذه األهمية تقت�ضي وهذ التعجيل كان من باب 
أولى أن تتم معالجتها آنذاك، الحكومة بقيت وفية ملخططها التشريعي 
تلكم السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمين بعض 
بالنسبة  التقرير املهم والحيوي واإليجابي  أثارها هذا  التي  املالحظات 
ملؤسسة دستورية والحكومة كعادتها ستتفاعل وتفاعلت إيجابيا مع 
هذه املالحظات والتوصيات، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الوزير، غير للحكومة نفس التوقيت للبرملان وللحكومة 
أن توزع التوقيت بين أعضائها كما تشاء، ... تفضل السيد الوزير.

معخ ب ةعالق تخ لملكلفخ لةوزيرخ لةعم ر5خ لةعزيزخ عشدخ لةسيدخ
لةبرمل 8خولملجتمعخلملدني:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

في هذه املناسبة ملناقشة العرض الذي تقدم به السيد الرئيس األول 
أيديكم مساهمة  بين  أقدم  أن  للحسابات، يشرفني  األعلى  للمجلس 
قطاع ديال الصناعة وكذلك قطاع ديال االتصال والسيد الرئيس، 
سأسلمكم إن سمحتم املداخلة ديال القطاعين كاملة لتضمن في محضر 
هذه الجلسة على أن نكتفي ببعض اإلشارات األساسية واملهمة في هاذ 
الفصل  والدستوري  املؤسساتي  املستوى  على  بأنه  علما  املناقشة، 
48 أكد على العالقات التي تكون بين املجلس األعلى للحسابات وعلى 
املستوى املؤسساتي والبرملان، وكذلك ال بد أن أؤكد على مقتضيات 
الحال  بطبيعة  اللي  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  من   225 املادة 
تتكون بعد العرض املشترك على البرملان بمجلسيه أن كل مجلس تيدير 
واحد الجلسة، تينظم واحد الجلسة خاصة باملناقشة، ملاذا هذا األمر؟ 
ألنه كاين اتفاق بين املجلسين على أن بعض القطاعات ستناقش في 
مجلس املستشارين، هاذ األمر أثيره ألنه بعض املداخالت ديال الصباح 
تناولت قطاعات سيتم مناقشتها في مجلس املستشارين وبعض السادة 
الوزراء كان عندهم رغبة باش يتفاعلوا معها على كل حال، واتصلوا 
وكان توضيح هاذ األمر فوددت أن أؤكد على الوزراء املعنيين بما أثير في 
الصباح هم على استعداد للمناقشة لكن احترموا البرمجة التي كانت 

بين املجلسين.

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

والتجارة  الصناعة  تهم قطاع  ورد من مالحظات  ما  فيما يخص 
واالقتصاد واالستثمار واالقتصاد الرقمي، أود أن أؤكد على مجموعة 

من املحاور:

أوال : فيما يخص املحور املرتبط بتسريع التنمية الصناعية -2014 
ورد  ما  بإيجابية  نسجل  واملتوسطة  الصغرى  املقاولة  ودعم   ،2020
في التقرير على أن الحكومة بذلت جهود مهمة في إطار تنفيذ امليزانية 
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ديال 2015، لتخصيص أغلفة مالية جد مهمة لدعم االستراتيجيات 
بعض  بخصوص  أنه  كما  الصناعي،  القطاع  بينها  ومن  القطاعية، 
القضايا التي وردت من مشاكل تعاني منها املقاوالت ويمكن تلخيصها 

أساسا في 3 ديال القضايا أساسية:

- عدم احترام أجل أداء املبالغ املستحقة على املعامالت التجارية؛

صعوبة ولوج املقاوالت الصغرى للصفقات العمومية؛

أنه  الشباب،  للمقاولين  بالنسبة  اإلدارية  املساطر  صعوبة  .-
هذه  مع  اإليجابي  التفاعل  إطار  في  وكذلك  الصعوبات  لهذه  بالنظر 
التوصيات، فإن الحكومة قامت باتخاذ التدابير الالزمة من أجل تحسين 
محيط املقاولة وتطوير املبادرة املقاوالتية، حيث نذكر على سبيل املثال 
مجهودات الصندوق املركزي للضمان من خالل آليات تمويلية تستهدف 
إعادة هيكلة املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة، كما أن 
االستراتيجية الجديدة لتسريع التنمية الصناعية -2014 2020، جاءت 
لتعزيز توجه الحكومة في ميدان عصرنة النسيج املقاوالتي الوطني، إذ 

تشكل نموذجا جديدا للتنمية الصناعية في املحيط ديالنا؛

الترويجية  الثاني واللي هو مرتبط بالسياسة  فيما يخص املحور 
وتشجيع املنتجين الصغار من جمعيات وتعاونيات واللي هم عمل املهمة 
الرقابية باألساس املؤسسات ديال مكتب التسويق والتصدير ففيما 
يخص عملية إعادة هيكلة مكتب التسويق والتصدير، تجدر اإلشارة إلى 
أنه تم إرسال املشروع الجديد للقانون اللي كيهم إعادة هيكلة املكتب 
إلى االمانة العامة للحكومة في شهر غشت 2014 وهو اآلن يوجد بوزارة 

االقتصاد واملالية قيد الدرس أي في املسطرة ديال املصادقة؛

بالنسبة للمحاور األساسية الستراتيجية التسويق وتموضع املكتب 
بناء على معياري املنتوج والسوق نود اإلشارة إلى أن مكتب التسويق 
والتصدير ال يتوفر على أي سند قانوني ولعل املوارد البشرية لتحقيق 
ذلك، كما أن تدبير العالمات التجارية يعتبر أمرا معقدا ألنه يستدعي 
التصدير  منتوجات  وتثمين  جهة  من  والتعاونيات  املنتجين  انخراط 
من جهة أخرى، ومع ذلك فإن مجمل الحاويات التي تم تصديرها إلى 
غاية 21 دجنبر 2015 قد صدرت تحت عالمات تجارية جديدة، بحيث 
تم إرسال من إلى غاية 5 دجنبر 2015 20 حاوية حوامض وخضر إلى 
فرنسا وكندا وروسيا، كما اود أن أؤكد على أن أرقام التجميع وتثمين 
املنتوجات املحلية املرتبطة باالقتصاد التضامني التي أدلى بها املكتب 
ليس مبالغ فيها، حيث أن عدد التعاونيات وصل إلى اليوم فعال إلى 
875 تعاونية إال أن التي سلمت منتجاتها لم تتجاوز 230 تعاونية و10 

مجموعات ذات النفع االقتصادي تضم 90 تعاونية.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

بخصوص تقييم الوضعية الحالية ملجموعة مكتب تسويق وتصدير 

حيث  جوهرية،  بصورة  للمكتب  املالية  الوضعية  إصالح  تم  فقد 
تحول من مؤسسة ذات نتائج صافية سلبية كانت نتائج سلبية قبل 
2008.2009 إلى مؤسسة تحقق فائضا وذلك بفضل سياسة إرادية 

للتحكم في التكاليف وتثمين املداخيل؛

دائما  ويهم مؤسسة أخرى مرتبطة  الرئيس  السيد  الثاني  املحور 
بالسياسة الترويجية هو املركز املغربي إلنعاش الصادرات، بخصوص 
ما ورد من مالحظات على مستوى هذه املؤسسة أود أن أشير إلى أنه تم 
تقييم الحصيلة الترويجية لسنة 2014 الذي أنجزه مكتب استشارة 
مستقل، والذي أف�ضى إلى وضع الخطوط األولية ملشروع الخدمات 
التي سيقدمها املركز املغربي إلنعاش الصادرات ابتداء من سنة 2016 
بحيث سيقوم املكتب باالنتقال من مؤسسة تعنى بتنظيم النشاطات 
الترويجية إلى مؤسسة تقوم بدور منشط لكافة املتدخلين في تنمية 
السوق  في  املغربية  املقاوالت  انخراط  تسهيل  أجل  من  الصادرات 
الدولية، أما فيما يخص تداخل أنشطة املركز مع باقي املؤسسات ومن 
بعدم  للمركز  توجيهات  إصدار  تم  النافذة  للتشريعات  االمتثال  أجل 
تنظيم العمليات الترويجية الخاصة بقطاع املواد الغذائية والزراعية 
والبحرية وذلك ابتداء من فاتح يناير 2016، وقد يعني نفذ املركز هذا 
القرار عبر إعادة صياغة برنامجه الثالثي 2014 .2016 لتحويل االهتمام 

ملخطط اإلقالع الصناعي بوثيرة جديدة؛

العمومية  املؤسسات  يهم مساهمة  الرئيس،  السيد  املحور اآلخر 
واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  وزارة  لوصاية  الخاضعة 
الرقمي في تنفيذ تنزيل االستراتيجيات القطاعية بحيث وبخصوص هاد 
التوصيات الواردة من املجلس األعلى للحسابات وأخذا بعين االعتبار 
وتحويل  القطاعية  واالستراتيجيات  اقتصادية  املاكرو  التوجهات 
املؤسسات العمومية إلى شركات مجهولة املساهمة وإبرام عقود برامج 
بين الدولة وهذه املؤسسات تجذر اإلشارة إلى أن الوزارة تقوم بدورها، 
كموجه استراتيجي من خالل تحديد التوجهات الكبرى، واالختيارات 
بريد  املثال  لها، ونذكر على سبيل  التابعة  للمؤسسات  االستراتيجية 
املغرب تنبغي اإلشارة إلى أن بريد املغرب انخرط تحت إشراف الوزارة 
الوصية في تنفيذ توصيات املجلس األعلى للحسابات منذ عدة سنوات 
نذكر منها على سبيل املثال، تم تحويل مؤسسة بريد املغرب إلى شركة 
مجهولة االسم سنة 2010، نهج بريد املغرب منذ 2002 سياسة تعاقدية 
برنامج  لعد  والتحضير  برامج  عقود  من  مجموعة  إبرام  الدولة،  مع 
2018 2022، كذلك على مستوى الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، 
فقد قامت الوزارة بتركيز أنشطة الوكالة على األهداف التي وضعتها 
االستراتيجيات القطاعية للبالد، حيث تقرر أن تشتغل الوكالة وفق 
احتياجاه  بتلبية  لتقوم  الوزارية  القطاعات  تعدها  طريق  خارطة 
هذه القطاعات من حيث االستثمارات الخاصة الالزمة لتنفيذ هذه 
االستراتيجيات القطاعية وتلقت الوكالة أولى خارطة طريق من الوزارة 

املكلفة بالصناعة؛
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الصغرى  باملقاوالت  للنهوض  الوطنية  الوكالة  ملؤسسة  بالنسبة 
واملتوسطة، فقد اعتمدت الوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت الصغرى 
واملتوسطة خارطة طريق جديدة 2015 2020، تتعلق بثالث محاور 
رئيسية، إنشاء مستدام ملناصب الشغل، تطوير املنظومات والنهوض 

باملحيط املالئم للمبادرة ديال املقاوالت؛

للمثلية  املغربي  املكتب  مؤسسة  إلى  وأنتقل  عليكم  أطيل  لن 
الصناعية والتجارية والتي وردت بشأنها بعض املالحظات حيث قام 
املجلس األعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير املكتب وسجل 
املالحظات،  هاته  بإيجابية مع  التفاعل  تم  املالحظات وكذلك  بعض 
وتجذر اإلشارة إلى أن املجلس اإلداري للمكتب يقوم بتتبع سنوي لتقدم 
إنجاز املشاريع املدرجة ضمن هذه األهداف ديال أفق 2015، وفي هذا 
اإلنجازات  األول يضم حصيلة  تقريرين كل سنة  املكتب  يعد  اإلطار 
والثاني مجموعة من املؤشرات ويتم توطيد النتائج على مستوى كل 
محور ويمكن نعطيكم حصيلة على كل حال على هاذ املستوى، حيث 
أن الحصيلة الختامية إلنجاز املخطط االستراتيجي تم تحقيق %83 من 

األهداف املسطرة، توزع كما يلي:

املحور األول: الخدمات املوجهة للزبناء: 82 %؛

املحور الثاني: بيئة امللكية الصناعية %86؛

املحور الثالث: تثمين واستغالل امللكية الصناعية %80؛

املحور الرابع: القيادة واملوارد والبنية التحتية %84؛

إذن، السيد الرئيس،

تلكم هي أهم القضايا املرتبطة بالقطاع ديال الصناعة والتجارة، 
أما ما ورد فيما يخص قطاع االتصال وتم التركيز باألساس على مهمة 
همت املكتب املغربي لحقوق املؤلفين، فتجذر اإلشارة على أنه في إطار 

التفاعل اإليجابي مع ما ورد من مالحظات للمجلس األعلى للحسابات:

أوال- في خصوص الوضعية القانونية للمكتب ديال حقوق املؤلفين، 
فقد عمل املكتب بتعاون مع الوزارة الوصية وبشراكة مع الهيآت املهنية 
للفنانين واملبدعين على دراسة مجموعة من مشاريع قوانين تهدف إلى 

تغيير وتحسين الوضعية القانونية للمكتب؛

املحور الثاني: عالقة املكتب مع السلطة الوصية، ففيما يخص 
تنفيذ البرنامج اإلطار ساهم عقد البرنامج ديال 2010 /2013 بين وزارة 
االتصال واملكتب في تحقيق مجموعة من األهداف املسطرة من قبل 
لجنة التتبع لدى السيد وزير االتصال املكلفة بمجال حقوق املؤلفين 
وعددها 45 توصية، تم إنجاز ما يناهز %90، كما انه في هذا اإلطار 
ديال العالقة مع سلطة الوصاية فقد تم إصدار قرار رقم 14.44 بتاريخ 
بمراقبة وضبط  املكلفة  اللجنة االستشارية  2014 إلحداث  2 دجنبر 
املصنفات، كما تم إعداد نظامها الداخلي وهي تعمل منذ ذلك التاريخ 

مع ممثلي املبدعين؛

فيما يخص اإلطار القانوني أحيطكم علما إلى أنه تم ما يلي:

أوال- إصدار الظهير الشريف ديال 20 ماي 2014 بتنفيذ القانون 
بتتميم القانون رقم 2.00 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 
تم إصدار املرسوم بشأن تحديث تركيبية واختصاصات لجنة النسخة 

الخاصة املحدثة باملكتب املغربي لحقوق املؤلفين؛

أما فيما يخص املحور املرتبط بعالقة املكتب مع شركائه ف وكذلك 
تدبير استخالص حقوق املؤلفين، فقد عمل املكتب على اقتناء برنامج 
معلوماتي يهدف إلى مراقبة عمل املندوبين وضبط عدد املحالت التي 
تمت مراقبتها وكذلك الفواتير. كما أنه تجدر اإلشارة في موضوع مرتبط 
على   2011 سنة  منذ  عمل  املكتب  أن  إلى  املؤلفين  حقوق  بحماية 
االتصال والتواصل مع ممثلي شركات يوتوب من أجل إبرام اتفاقية 
استغالل املصنفات املحمية عبر الشبكة العنكبوتية، وقد تم بالفعل 

التوصل بمشروع اتفاقية في هذا اإلطار هي خاضعة للترتيبات األخيرة.

إذن، السيد الرئيس،

هذا ما يهم أهم املؤسسات التي ارتبطت بقطاعي الصناعة والتجارة 
وكذلك االتصال مع التأكيد على أن ما ورد يهم القطاعات الغير املبرمجة 
ستكون فرصة للسيدات والسادة الوزراء في مجلس املستشارين ملناولة 
تلك القطاعات، أما فيما يخص القضايا املرتبطة باألداء العام للحكومة 
والحصيلة ديالها فأظن بأن هناك محطات يكون فيها للمواطنين املغاربة 
الكلمة الفصل وقد كان هذا في االنتخابات األخيرة، وسيكون بإذن هللا 
في االنتخابات املقبلة محطة لتقييم األداء وكذلك استشراف اآلفاق 

املستقبلية لوطننا وبلدنا والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلةرئيس:

األستاذ  املنتدب  الوزير  السيد  الوزير، هل هناك؟  السيد  شكرا 
نجيب بوليف.

لةسيدخمحمدخنجيبخبوةيفخلةوزيرخلملمتدبخةدىخوزيرخلةمقلخ
لملكلفخب ةمقلخولةلوجيستيك:

بكرلخلةسيدخلةرئيس،

أبرفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةرحيمخ لةرحمنخ هللاخ بسمخ
لملرسلي8خوعلىخآةهخوصحشهخوسلمختسليم خكثيرلخإلىخيومخلةدين،

لةسيدخلةرئيسخلملحترم،

لةس دةخلةوزرلءخلملحترمو8،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

بالفعل هي فرصة طيبة أن أقف أمامكم اآلن ملناقشة التقرير الذي 
عرضه السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، وأساسا العرض 
الذي قدم بين أيديكم وإن كان لم يأت فيه ذكر القطاع ديال التجهيز 
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والنقل واللوجستيك إال في فقرة صغيرة لكن التقرير ديال 2014 خص 
الوزارة بحوالي 60 صفحة، وكانت فيه 3 ديال املهمات رقابية أساسية 
الطرقية،  الطرق والسالمة  النقل عبر  ارتبطت بمديرية  املهمة األولى 
واملهمة الثانية كانت بخصوص التدبير املفوض الذي أعطي للسياقة 
واملهمة  الرمادية،  والبطائق  السياقة  ديال  الرخص  كارط بخصوص 
الرقابية الثالثة التي تحدث عنها التقرير مرتبطة بتدبير املركز الوطني 
إلجراء االختبارات والتصديق )CNEH( ثم إن املجلس األعلى للحسابات 
يقوم أيضا في إطار مهامه الرقابية اليوم بمهمة رقابية للتسيير تخص 

املكتب الوطني للسكك الحديدية.

مع  اإليجابي  التفاعل  إطار  في  الرئيسية  الثالث  املهمات  هذه  إذا 
التوصيات ديال السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات يمكن 
أن نقول أن القطاع ديال النقل في عمومه استطاع أن يقوم بعدة 

إجراءات:

اللي هي  اللي هي هيكلية ثم أيضا هناك إجراءات  أوال- إجراءات 
مرتبطة باإلجابة على عديد من التوصيات اللي خالل هاد السنة ديال 
2015 والجزء األول من السنة ديال 2016 كانت في إجابات موضوعية 
وموضعية على العديد من التوصيات التي خرج بها التقرير ديال 2014، 
املقاربة الشمولية التي اعتمدت في مجال إصالح هاد القطاع يمكن أن 

نقول أنها أخذت 3 داملراحل:

املرحلة األولى مرتبطة بمجموعة من وسائل النقل كالنقل املزدوج، 
وأيضا  املستخدمين،  ديال  والنقل  السياحي،  النقل  املدر�ضي،  النقل 
املجال ديال التكوين وديال تعليم السياقة التي اعتمدت فيه دفاتر 
التحمالت، اللي الهدف منها هو الخروج من منطق كان سائدا في ما قبل 
اللي هو ديال التراخيص الكريمات، إلى منطق ديال الشفافية الذي ما 
فتئ يحرص عليه املجلس األعلى للحسابات في كل إشارة إلى التعاطي مع 

امللفات ديال النقل؛

املرحلة الثانية هي مرتبطة بنقل البضائع كما تعلمون واللي كان فيه 
تحرير شامل للقطاع في 2003 اليوم هناك بعض اإلشارات تشير على 
أن هذا التحرير لم يفض إلى ما كان يجب أن يف�ضي إليه من إصالحات 
حقيقية في عمق نقل البضائع، اليوم، نحن في إطار التقييم نعمل على 
البضائع على أساس أن يجيب  نقل  ثاني لقطاع  برنامج  إيجاد عقد 
على السلبيات أو النقائص التي كانت خالل املرحلة السابقة العشرية 

2003-2013؛

ثم هناك قطاع اللي من املفروض اليوم نشتغل على إصالحه وهو 
قطاع النقل ديال املسافرين واللي بالفعل ركزت العديد من املالحظات 
ديال املجلس األعلى للحسابات على هذا القطاع باعتباره بالفعل لم 
يخضع بعد لإلصالح والعقد البرنامج الذي كان من املفروض أن يوقع 
ال زال هناك تماطل من بعض األطراف على أساس أن اإلصالح دياله 
بكل وضوح  أن يجيب  والذي من شأنه  البرنامج  والتوقيع على عقد 

على العديد من التوصيات التي خرج بها التقرير ديال املجلس األعلى 
للحسابات؛

ثم إننا اليوم بصدد معالجة يمكن نقولو شمولية في إطار املقاربة 
التي تعتمدها الوزارة امللف ديال السالمة الطرقية، واللي ركزت هاد 
الثالثة ديال املهمات ديال املجلس األعلى للحسابات عليها في إطار الوكالة 
الوطنية للسالمة الطرقية اللي من املفروض أن يعرض مشروع قانونها 
على املجلس الحكومي، يا إما ديال غدا ويا إما ديال األسبوع املقبل إن 
شاء هللا رب العاملين، على أساس أن نعمل من خالل هاد الوكالة على 
تجميع كل ما هو مرتبط باملجال ديال السالمة الطرقية والنقل في إطار 
شامل ومهيكل يركز على األساسات اللي من املفروض أنها تكون إجابات 

حول العديد من التوصيات التي جاءت في التقرير؛

بعجالة شديدة هاد الثالثة ديال املهمات التي تطرق لها التقرير 
ديال املجلس األعلى للحسابات يمكن أن أقول أن ما هو مرتبط باملراكز 
ديال التسجيل أساسا ونظام تدبير رخص السياقة والبطاقات الرمادية 
اليوم يمكن أن أقول لكم أن هاد املراكز تستقبل أكثر من مليون و300 
ألف مواطن سنويا، بما يعني أننا نوفر حوالي 3 مليون ديال الوثائق 
املراكز  اللي هو على هاد  الضغط  املراكز، ورغم هاد  في هاد  سنويا 
تتجينا عديد من املالحظات وكاين أيضا العديد من التوصيات اللي هي 
مرتبطة بالتوصيات ديال املجلس األعلى للحسابات، يمكن نقول لكم 
اليوم أننا نعيد النظر في الهيكلة املوضعية والهيكلة اإلدارية ديال هاد 
املراكز ديال تسجيل السيارات في إطار املنظومة ديال الوزارة، ألنه رغم 
هاد العمل اللي عندها واللي هو كثيف ومرتبط بمليون و300 شخص 
مواطن سنويا، املوضع ديالها داخل املنظومة أو املنظام اإلداري غير 
واضح اليوم نعمل في إطار الشفافية والوضوح أن نوفر لهاد املراكز 
املكانة الالئقة بها، على أساس أن تقوم بعملها بالطريقة اللي غاتكون 
واضحة وإداريا في تحمل املسؤوليات وغيرها، اليوم من اإلشكاالت اللي 
عندنا في هاد املراكز ديال التسجيل هو أنه حتى واحد اليوم ما بقى يبغي 
يتحمل املسؤولية ديال املراكز ديال التسجيل ديال السيارات باعتبار 
املسؤوليات اللي هي ملقاة على عاتقهم والحجم ديال العمل اللي هو 
متوفر وأيضا الرياح ديال 2011 وما جاء بعدها جعلت اليوم بالفعل 
املسألة ديال املحاسبة هي مسألة ثابتة، اليوم نعمل على التجديد ديال 
هاد رؤساء املراكز كل أربع سنوات دون استثناء إال إذا كانت عندنا �ضي 

حاالت جد خاصة لعدم التوفر على ما يمكن أن يكون في املكان الخ؛

أيضا اشتغلنا في إطار التوصيات ديال املجلس األعلى على تبسيط 
املساطر ديال الحصول على الوثائق للي املرتبطة بهذا القطاع وتعلمون 
أنه اليوم هناك شباك وحيد فيما هو مرتبط باستخالص الواجبات 
املرتبطة برخصة السياقة والبطاقات الرمادية أيضا في إطار الشفافية 
نعمل على تعميم الكاميرات باملراكز ديال التسجيل بقاعات االمتحان 
وأيضا بالحلبات ديال اجتياز ديال االمتحان، ألنه عديد من اإلشكاالت 
السياقة  تعليم  إطار  في  اعتمدنا  أيضا  ثم  الجانب،  كتجينا من هذا 
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وفي إطار االمتحان ديالها واملدارس ألول مرة عندنا برنامج واضح ديال 
املراقبة وديال التفتيش وديال التدقيق املدارس ديال تعليم السياقة 
واللي حاولنا نزلو خالل 2015 جزء من هذا البرنامج في 2016 وهذا للي 
جعلنا على أننا في أخر املطاف اغلقنا حوالي واحد 20 ديال املؤسسات إلى 
حين االستجابة للشروط التي جعلتنا نغلق هذه املؤسسات، اليوم أيضا 
في إطار الشفافية اللي كان ديما تالحظها علينا املجلس األعلى للحسابات 
نعمل بنظام معلوماتي آلي ألخذ املواعيد فيه شفافية ولكن فيه أيضا 
النظام  ديال  التدبير  إطار  في  أيضا  املمتحنين،  لجميع  الفرص  تكافؤ 
املعلوماتي ديال رخص السياقة والبطاقات الرمادية إذن اإلشكال اللي 
هو مرتبط باملفوض له اللي هو السياقة كارط، اليوم ولألسف ملي جينا 
الوزارة ما لقيناش أن هناك خلية للتتبع كاين تفويض لهاد املؤسسة 
ولكن دون أن تكون هناك خلية مسؤولة داخل الوزارة للتتبع، فعملنا 
على إحداث هاد الخلية اليوم باملديرية للتتبع هاد اإلطار املفوض لرخص 
السياقة والبطاقات الرمادية، أيضا نعمل في القريب العاجل على إنجاز 
مسطرة ديال التصريح لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات 
باش نضمنو الحماية واألمان والسرية ديال البيانات الشخصية، وهدا 
أيضا ملا كان كانت عندنا السياقة كارط، لكن املعطيات اللي عندها في 
إطار املنظام والعقد برنامج ودفتر التحمالت للي عندنا ولكن ماكانش 
عندنا آلية، اليوم نعمل على إنجاز هد املسطرة ديال التصريح باش 
نحميو السرية ديال البيانات الشخصية، ثم أيضا كانت هناك مجموعة 
من التطبيقات، إذن في إطار التوصية ديال املجلس األعلى للحسابات 
هناك عديد من التطبيقات اللي كانت برمجية ديال البرمجيات اللي 
هي تجارية محضة اللي كانت تديرها اليوم السياقة كارط، عملنا على 
تجميدها ألن ماعندهاش أساس اللي هو قانوني، ثم أيضا نقوم اليوم 
وقانونية  ومالية  معلوماتية  افتحاص  بعملية  للقيام  عروض  بطلب 
لكل املنظومة وأيضا كان هناك اقتناء آلالت املراقبة اآللية للرخص 
والبطاقات مع تصحيح القاعدة ديال البيانات تلقائيا، أصبح اليوم ذلك 
ممكنا وأيضا نعمل على البت خالل األسابيع املقبلة في عملية التسليم 
لوحدات البنية التحتية وقاعدة املعطيات اللي ماكانتش متوفرة مند 
2007 رغم أن النص اللي كان عندنا مع السياقة كارط كان كيفرض على 
أنه كل ما هو بنيات تحتية وقاعدة املعطيات اللي عند السياقة كارط أنها 
ترجع للدولة واإلدارة لألسف هاد ال�ضي ما كانش اليوم نحن نعمل على 
أن نستلم ونسترجع كل هده البنية التحتية والقاعدة ديال املعطيات 
املتوفرة عند املفوض له، ثم أيضا نعمل على اعتماد نظام معلومات 
متطور لتبادل املعلومات واختزال البيانات وهذا اللي كان فيه إشكال 
ديال التقائية املعطيات األمنية أساسا املرتبطة بكل ما هو رخص ديال 

السياقة والبطاقات الرمادية؛

فيما يتعلق بالتسجيل اآللي للمخالفات اللي كانت عليه مالحظات 
األعلى  املجلس  طرف  من  غيرو  ولال  بالرادارات  كان  سواء  عديدة 
للحسابات، هذا املجال أيضا وباعتبار أن امللف ديال الرادارات وامللفات 
الهامة جدا تلك الضجة الرجة التي أثارها خالل السنوات واألخيرة سواء 

حول السقطة أو غيرها أحدثنا خلية باملديرية اللي هي خاصة بتتبع 
هد املشروع ديال نظام تدبير املخالفات اللي فيها مهندسين وإداريين 
يعملون غير في هد امللف بالضبط ومسؤولين بمعنى املجلس األعلى 
كان تيحملنا املسؤولية تيقول لنا ماعندكمش اللي كيتابع هاد امللف 
اليوم هذه الخلية املحدثة هدفها هو تتبع املشروع ديال نظام تدبير 
املخالفات، كما أننا اشتغلنا خالل هاد الفترة ديال السنتين األخيرة على 
تشغيل جل الردارات التي لم تكن مشغلة واللي مكانش فيها حتى عملية 
ديال الصيانة عقد ديال الصيانة على املدى املتوسط والطويل، فهاد 
املسألة ديال الصيانة فوضناها للقطاع الخاص في إطار دفتر تحمالت 
واضح، ثم أيضا اشتغلنا على نظام معلوماتي متطور للرفع من مستوى 

املعالجة اآللية للمخالفات؛

الشق الثالث من التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات هو مرتبط 
بCNEH باملركز الوطني للتجارب والتصديق هناك أيضا كانت بعض 
املالحظات على العمل ديال هاد املركز وأيضا بعض التوصيات اللي جزء 
منها يمكن نقول واحد %75 من التوصيات اللي جات في التقرير ديال 
2014 تم العمل على إنجازها ثم تقدمنا أيضا في حوالي %50 مما لم يتم 
اإلشارة إليه واللي تنشوفو على أنه غادي يكون في التقرير السنوي أيضا 
اللي قدمناه في 2015، فاليوم هناك كانت إشارات إلى ضعف التكوين 
في هاد املركز اليوم عندنا مخطط واضح وتكويني للعاملين وللموظفين 
باملركز، اليوم أطلقنا ايضا طلبا للعروض لتشخيص شامل لعمل املركز 
سواء من حيث وضعيته التنظيمية أو وضعيته اإلدارية، وأيضا هناك 
العمليات ديال املصادقة اللي كانت فيها عدة توصيات تم ضبط هذه 
العملية من خالل عدة إجراءات في مجال ما هو مصادقة، ثم أيضا في 
مجال تدبير املراقبة التقنية وضعت دفاتر تحمالت جديدة للمراقبة 
التقنية تساير املتغيرات املرتبطة بالجانب ديال املراقبة التقنية على 
الصعيد الدولي والعالمي أيضا هناك عقد برنامج للمراقبة التقنية هو 
في صدد التوقيع مع القطاع، ثم أيضا اشتغلنا وهذا من املالحظات 
اللي كانت في التقرير اشتغلنا على االفتحاص وعلى التدقيق ملختلف 
املراكز ديال البحث املراكز ديال الفحص، ويمكن نقول لكم أننا وصلنا 
إلى شبه افتحاص شامل لحوالي %90 من املراكز ديال الفحص التقني 

املتوفر على الصعيد الوطني،

إذن هذه السيد الرئيس،

السادة النواب والنائبات املحترمين،

األعلى  املجلس  ديال  التقرير  في  وردت  التي  املالحظات  مجمل 
للحسابات ونتصور أن اليوم نحن أمام تحدي حقيقي أوال التحدي 
ديال اتمام اإلصالح ديال القطاع النقل بمختلف مكوناته، وأساسا 
يمكن  بعض،  يعرف  زال  ال  الذي  املسافرين  النقل  ديال  املجال  في 
من  اآلخر  الطرف  من  ضغوط  وجود  عن  الناتجة  التعثرات  نقول، 
طرف لوبيات التي تعلمونها وجزء من اللوبيات التي ال تعلمونها أيضا 
والتي تتحرك بدون إصالح هذا القطاع ديال نقل املسافرين غتكون 
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إشكاالت حقيقية في املجال ديال إحداث فاعلين اللي تيجعلو الجودة 
والتنافسية من أهم األهداف ديالهم، ثم أيضا نتصور على أنه اإلجابة 
على املالحظات املتبقية هي رهينة بضرورة التقائية النظام في رمته في 
مجال النقل اليوم تنتحدتو على النقل اللي هو موزع بين وزارة الداخلية 
وبين الجماعات املحلية سواء الطاكسيات وال النقل الحضري وأيضا 
بين وزارة النقل، عندنا إشكاالت اللي هي مرتبطة بهاد اإللتقائية ديال 
التدبير ديال قطاع ديال النقل في رمته ونتصور على أنه من األجدى في 
إطار تصور واضح وشمولي لإلصالح أن تلتقي مختلف هذه اإلطارات اللي 
هي مرتبطة بقطاع النقل تحت مسؤولية موحدة اللي يمكن أن يتفق 
عليها الحقا، ونظن أيضا أن الوكالة الوطنية إن شاء هللا رب العاملين 
للسالمة الطرقية من شأنها التي ستحدث قلت النص يمكن يعرض غدا 
إن شاء هللا في املجلس الحكومي أو األسبوع املقبل يمكن أن تجيب على 
إشكاليات اللي هي مرتبطة بقطاع النقل في عمومه والسالمة الطرقية، 
وبالتالي نكون قد أتينا على مختلف التوصيات اإليجابية التي جاءت في 
التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات الذي نتفاعل معه يمكن نقولكم 
أنه راه تيدوز معانا 6 أشهر و7 أشهر وما دام عنده 3 داملهمات في تقرير 
واحد غير وزارة النقل بمعنى تيعطيها األهمية التي نقدرها ونعمل على أن 

نستجيب قدر املستطاع لهذه التوصيات شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلةرئيس:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير املحترم ال�ضي الوفا إجلس ال�ضي 
نور الدين اجلس ال اجلس..

رئيسخ لةسيدخ ةدىخ لملمتدبخ لةوزيرخ لةوف خ محمدخ لةسيدخ
لاحكومل،خلملكلفخب ةشؤو8خلةع ملخولاحك مل:

بسمخهللاخلةرحمنخلةرحيم.

لةسيدخلةرئيس،

لةسيدلتخولةس دةخلةمولبخلملحترمو8،

سمعتو اآلراء واملواقف ديال الحكومة من خالل تدخل عدد من 
السادة الوزراء بغيت نثير أمامكم 3 وال 4 داملالحظات من خالل التدخالت 
اللي تبعاتها الحكومة هاد الصباح. احنا بصدد التقرير ديال املجلس 
األعلى للحسابات، ومن خالله كنشوفو واحد املجموعة ديال املالحظات 
والتقييمات ديال املجلس األعلى للحسابات والتوصيات بطبيعة الحال 
للحكومة، إال أنه مع األسف كاين اللي دار قراءة للتقرير ديال املجلس 
األعلى للحسابات باعتبار أنه صك االتهام والفشل للحكومة ملدة أربع 
السياسات  وتقييم  الحكومية  السياسة  وتقييم  ونصف،  سنوات 
العمومية كذلك الدستور محدد لها إمتى تتناقش؟ واألسباب واملسطرة 
ديال املناقشة ديال السياسة العمومية، ما يخفاش عليكم أنه املناسبة 
والسلبيات  اإليجابيات  فيه  كيتناقش  اللي  هو  املالي  القانون  ديال 
بطبيعة  وكتقدم  املالية  السنة  ديال  الحصيلة  الحكومة  وكتقدم 

الحال التوقعات والتصورات ديالها لإلصالحات، عندنا مالحظة على 
2015 على ضوء  املالية ديال  تيتكلم على الوضعية  ملا تيجي  التقرير 
قانون التصفية واستنتاجات لسنوات متعددة بالخصوص مع البدء 
ديال هاد الحكومة 3 يناير 2012 كان خاص يتقال لنا ما هي الوضعية 
اللي كانت عليها البالد في 3 يناير 2012، وانطالقا من الوضعية ديال 
2012 كنرجعو ملا حققته الحكومة، راه تكلم األخ ادريس اليزمي وزير 
امليزانية على اإلكراهات ديال 2012، هاد ال�ضي كل �ضي كيبغي الناس 
تنساه، إكراهات خطيرة جدا، املغرب كان على أبواب اإلفالس، العجز 
دامليزانية راه شرحه السيد ادريس، مللي كيكون عندك عجز امليزانية 
خصك تموله إيال ما عندكش مداخيل عادية ديالك أو مداخيل ديال 
القطاعات العمومية اللي كتساهم في امليزانية باش غتمولو كتمولوا 
بالدين إما دين داخلي أو دين خارجي، ولذلك خصو واحد التقيم خصو 
واحد bilan وهذا للي درناه في مارس 2012 باش اكتشفنا أن الوضعية 
صعبة جدا وهي لو كون خلينا داك الوضعية هي فين غادي يم�ضي 
االستقالل االقتصادي ديال املغرب، اليوم املغرب مكاينش اللي فرض 
عليه �ضي توجه عكس ما كيتقال، السيد الوزير املالية وعبد ربه عندنا 
عالقات مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي وكنمشيو للدورات 
ديالو وكتجي اللجان ديالو اوراه اللجنة كاينة هنا اللي كتقيم واش نديرو 
هداك الخط االئتماني الال مانديروهش، ماكاينش للي كيفتي علينا �ضي 
حاجة، عالش؟ ألنه عندنا االستقالل ديالنا ديال القرار االقتصادي 

ديالنا، هذا واحد الجانب أسا�ضي؛

املالحظة الثانية وهدي بغيت األخ سعيد يسمعها ألنه أنا مألم ملا 
اكتشفتها أنا تأملت على بالدي، هي الوكالة القضائية مللي جينا نشوفو 
النص ديال القانون، الوكالة القضائية كنلقى النص راهو في التقرير 
ديال املجلس األعلى للحسابات كنلقى النص مصايب في 1953 ولكن 
تأملت أكثر ألنه شكون للي موقعو، موقعوا املقيم العام اللي صيفط 
محمد الخامس للمنفى guillaume باقي هد القانون هو اللي كيحكم 
وكينظم الوكالة بعد 60 سنة من االستقالل ديال املغرب، بركة من 
عريو على بعضتينا املشاكل، هدا الوكالة خص أوال وقبل كل �ضيء هد 
القانون يتلغى وخصو يتلغى في 56،كنتكلم على را�ضي رآه ما كنتقد حد، 
الحكومة  الحكومة  يتحاج فيه  يجي  باش  كاملين  بالدنا  كنتكلمو على 
ملا  العليا  للدوائر  وقلت  فضيع  القانون  هذا  به،  ماتحاج  معاندها 
اكتشفت هد املوضوع اللي هز محمد الخامس guillaume هو اللي موقع 
واحد الوكالة القضائية باش كتشتغل اململكة املغربية، عيب هاد ال�ضي 
وهو في الحقيقة دستوريا ملغي، دستوريا ملغي ولكن �ضي باس مكاين 
الحكومة غادي تدير الخدمة ديالها، وها هي كتوجد الخدمة ديالها، 
عندنا تدابير في القانون الجنائي هذا �ضيء، ولكن القانون املنظم لهد 

الوكالة في وزارة املالية هو قانون ديال guillaume؛

فيما يخص املوضوع الثالث هو متعلق بتدبير املخاطر، هد الحكومة 
مسكينة الحاجة اللي ماتدارتش هدي 60 عام كل �ضي بغاها تديرهم في 
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هد أربع سنين، ما كاين باس ولكن قمنا بالواجب ديالنا تدبير املخاطر 
كاين خطاب ديال جاللة امللك في 2004 والزلزال ديال الحسيمة اللي 
دار تشخيص للمخاطر، ودار تشخيص للتهديدات اللي كتهدد املغرب، 
مخاطر طبيعية ومخاطر تلقائية واليوم في الصباح كنقرا على خبراء 
في وزارة الداخلية ألنه عندنا يوم درا�ضي حول هد املوضوع مخاطر 
شوية  جيت  باش  هداك  جيت  الدولي  والبنك   OCDE منظمة  مع 
معطل جيت من وزارة الداخلية كان األخ الضريس وأنا وواحد العدد 
تالقطاعات وزارية متدخلة وخبراء دوليين راه االجتماع مفتوح إلى غاية 
الساعة السابعة مساء، ما طبقوش الكلمة ديال جاللة امللك من 2004 
غنتحاسبو من 2004 وجاللة امللك دار تشخيص وقال خاص تناسق 
بين القطاعات املتدخلة في هاد ال�ضيء استنتاج مما وقع في الحسيمة، 
والناس ساكتة حتى عاد حنا اشتغلنا هادي عامين بالفعل اشتغل األخ 
بوليف في هاد املوضوع مللي كان في هاد القطاع واشتغلت مباشرة بعدو 
ودرنا اآلن عندنا comite.de.pilotage اللي كتشرف عليه وزارة الداخلية 
ألنه هي اللي عندها اإلدارة الترابية وعندها الوصاية على الجماعات ألنه 
بدون إدارة ترابية والوصاية على الجماعات ما يمكنش تواجه املشاكل 
ديال املخاطر، وثانيا تيهيء الوقاية ووقع السيد رئيس الحكومة اتفاقية 
في برنامج مع، هاد ال�ضيء مع األسف الشديد ما تيقولوش التقرير ديال 
املجلس األعلى للحسابات، وقع اتفاقية مع OCDE فيها أننا نجمعو هاد 
املعطيات ديال هاد ال�ضيء من الغابة الحريق تالغابة للجراد للفيضان 
للجفاف كل �ضي هاد ال�ضيء داخل في املخاطر، واآلن عندنا وثيقة شتي 
داك التقرير اللي توزع عليكم ديال املجلس األعلى هو راه غير خالصة 
ديال التدخالت ديال القطاعات كلها كيقولنا خاصكم تديرو هيئة، إيه 
خاصنا نديرو هيئة ولكن خاصنا نديروا هيئة نعاودوا نخلقوا مؤسسة 
بيروقراطية، كاين اختالف في املقاربة نعاودو نديرو مكتب ولكن اللي 
اآلن  كنديرو  اللي حنا  العمل  هاد  نخليو  الترابية،  اإلدارة  غينفذ هي 
أننا ندخلوه مع اإلدارة الترابية مع القطاعات الوزارية الفالحة املياه 
والغابات التجهيز إلى غير ذلك، جمعنا هاد الوثيقة للتشخيص بعد اشنا 
هي التجارب ديالنا؟ ألنه حنا عندنا كاين اللي بغا يحصرنا غير في 10 
سنوات حنا عندنا الزلزال ديال أكادير وغنقول لكم بأنه الزلزال ديال 
أكادير عطا للمغرب واحد العداد ديال التراكمات والناس كتن�ضى كاين 
اللي كيهدر لنا على الفيضان ديال داك العام الناس نسات الفيضان 
داوريكة، ونقارنوا بين الفيضان داوريكة والفيضان اللي وقع لنا في 3 
تاالقاليم ودابا هادوا هما الحوادث في املغرب إيال بغينا نكونو موضوعيين 
إلى بغينا نكونوا موضوعيين في هاد املوضوع، الحكومة غادي تاخذ بعين 
االعتبار كل التوصيات اللي تقالت لينا فيما يخص هاد ال�ضيء ديال تدبير 
املخاطر وبالخصوص أنه غادي تفرض تلقائية ديال السياسة العمومية 
عليك،  كتفرض  املخاطر  ألنه  املخاطر،  من  الوقاية  ديال  املجال  في 
كيفرض عليك الدقيقة وال اللحظة ولكن أنك تدبر الوقاية هو واحد 
الواد كتعرفوا كيحمل كتواجهو ولكن واحد القنطرة مصايبة هادي غير 
بين قوسين تصايبات هادي 40 عام حتى هادي يلبسها بن كيران، ما�ضي 

هاكة راه ما�ضي هاكة، إيال بغينا نتكلموا في أمور ديال بالدنا باملعقول؛

املوضوع الرابع- املديونية العمومية غيسمح لي السيد وزير امليزانية 
ويسمح لي السيد وزير املالية، إيال بغينا نتكلمو في املديونية العمومية 
ال�ضيء  هداك  أما  العمومية،  املالية  ديال  الهيكلة  في  نتكلمو  خاصنا 
كنهدرو فيه بالصفة العامة اسمحوا لي راه أنا اللي نقد نقول هاد الكالم، 
هداك ال�ضيء نتكلمو فيه بصفة عامة راه ماقابطش قول لي آشنا هي 
الهيكلة العمومية ديال املديونية العمومية؟ أوال- الديون اللي عندي 
مع الدول الديون اللي عندي مع القطاعات األبناك التجارية، مللي تجي 

للداخلي قول لي آشنا هي األنواع ديال املديونية؛

ثانيا- مللي تجي تتكلم معايا عالش كنرد في كل سنة، أيه كنرد تقريبا 
الثلث ديال امليزانية كنردوها، واش هو درتيه في يناير باش بديتي تردوا في 
juin؟ راه ماقابطش هاد ال�ضيء عندنا املديونية نحلوها على عبر املدى 
ديالها، ألنه فيها املديونية القصيرة األمد، وفيها املديونية املتوسطة األمد، 
وفيها املديونية الطويلة األمد، ومللي نبغيو نمسحو في الحكومة بوحدها 
ال بد نشوفوا القطاع العام ديالها واملديونية ديال القطاع العام ديالها، 
واش الحكومة عندها مسؤولية في املديونية ديال القطاع العام؟ معلوم 
هي اللي عاطية الضمانة الحكومة هي اللي كتعطي الضمانة، غنعطي 
مثال وأنا عضو املجلس اإلداري ديالl’OCP راه ما�ضي ساهل تخرج 
للمالية العمومية مشاو خرجوا للندن هادي عامين وكانوا باغيين مليار 
اقترحوا عليهم 3 تلمليار، اسمحلي نقولها بالطريقة ديالي أال�ضي دريس 
انتم راه كتجلسوا تقولوا داك ال�ضيء مقاد، خرجوا ب3 خرجوا لواحد 
يجيب ال�ضي بوسعيد مليار باش نواجهو العجز اقترحوا عليه 3، خرجنا 
ب l’OCP السنة للي فاتت على أساس 2 اقترحو علينا 5، عالش كيقترحو 
عليك هاد الناس فلوسهم؟ غير هلل في الوقت اللي كاين اليونان وكاين 
اسبانيا وكاين فرنسا املديونية ديالها راه غارقة، ولكن قوات اقتصادية 
mais اليونان بحال داك ال�ضيء ديالنا راه هما حاصلين، املدينين يجيو 
يقتارحو عليك de.l’argent.frais أعباد هللا بمعنى أن الوضعية تاملالية 
العمومية ديالك والضمانة تالدولة ديالك مهمة، ميجيش يقتارح عليك 

هلل؛

املديونية  كتسمى  اللي  الدول  مع  أنا  مديونية  عندي  إلى  ثانيا 
الثنائية، la.dette.bilatérale راني كنتفاوض عليها وخا يجيني نستردها 
األداء  ولكن حنا حريصين على  عليها غدا،  نتفاوض  لي  يمكن  اليوم 
 les وحريصين على الخالص ديال l’amortissement.de.la.dette ديال
intérêts.de.la.dette إوا اللي بغا يتكلم في هاد ال�ضيء يتكلم هاكا، بطبيعة 
اللي بغا يدير السياسة ويقول هاد هاد الحكومة وصلت كاع  الحال 
لألجيال اللي جايا غادي تغرقهم أودي مكاينش هاد ال�ضي هللا يهديكم راه 
ما زال ما عندناش تغطية كاع راه مدارس اقتصادية هادي، أنا راه من 
الناس اللي كيقولوا املديونية وهللا ما ضارة املديونية الخارجية وهللا ما 
ضارة، واحد النهار نقول ليه بغيت نعاود نتناقش معاك بغيت نذكركم 
بأنه في 1981، راه مشينا كناقشو le.moratoire مع الدول ومع األبناك 
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ألنه ما عندنا منين نخلصو، ولذلك هاذ ال�ضي خصنا ملي نجيو نتكلمو 
يمكن تقولو هذا بنكيران غرق املديونية وغرق البالد �ضي باس ما كاين، 
ولكن نتكلمو فيه باملعقول ونعرفو أشنو أسبابو ونعرفو فين تستعمل؟ 
ملي كنت في البرملان وقتما سلفو �ضي فرنك كنجي ندير ليه سؤال قل ليا 
فين بغيتي تستعملها؟ ألنه أنا ما�ضي ضد املديونية، غنختم إيال اسمحتي 
السيد الرئيس بواحد املوضوع، سمعتو فثار االنتباه ديالي تيقول ليك 
املداخيل ديال الدولة يمكن التحرير كيجيب هاذ الهضرة ال تتعدى 
%92، را هي في التقرير وسمعتها دبا راه ملي كنوصل ل %92 في املداخيل 
راني حققت واحد اإلنجاز كبير اقتصاديا في استخالص مداخيل الدولة، 
مع األسف ما كاينش هنا اللي غا يسمعني قال ليك املتأخرات، متأخرات 
هاذ الحكومة اللي دارت متأخرات؟ في استخالص الضريبة على الشركات 
 ،TVA وفي استخالص الضريبة على الدخل وفي استخالص الضريبة على
هذا واحد املسلسل، فيكم اللي في الجماعات املحلية مع الحق ال�ضي 
الهري كاين قواعد حسابية، La.règle.de.trois وكنحسبو التوقع، هي 
اللي طايحة فيها املجالس البلدية، املجالس البلدية كلها عندها كتدير 
التوقعات وما كتدخلش ذاك الفلوس، وكيجي في األخر تيقول ليك الباقي 
استخالصه، باقي استخالصه، ها هو استخالصه ولكن احنا الحكومة 
حاولنا جهد املستطاع بمناقشات مع القطاعات وباإلقناع أن الناس 
تخلص الواجبات للدولة ألنه آش كان كيتقال ليهم في ذاك الوقت؟ 
كيتقال ليهم راه إيال استمر العجز أعباد هللا في امليزانية راه أنتما اللي 
غادي تضرو منو، ألنو ما بقاش االستثمار في البالد، وما بقاش أنني 
نشري املعدات، راه الشركات اللي غادي تضر، ولكن الشركات ذاك 
البركة اللي تتعطي للدولة من الضرائب املفروضة عليها ومن الجمرك، 
البالد تتدور الحركة، اسمحو لي السيد الرئيس، ولكن هذا عبارة ال 
ال تتعدى %92، �ضي حاجة ما قبطاش فيها، قل أنه وصلت ل 92% 
وبقات فيها %8 إيال بقات غير %8 ما بقيى استخالصه راه الدنيا بخير، 
قال السيد وزير امليزانية واحد ال�ضيء دقيق جدا كيحاجونا بهاذيك 
15 املليار ديال االستثمار وال بغات تن�ضى، بحال ال هي وقف عليها وقف 

عليها البالد، لوكون استثمرت لوكون البالد وصلت لjapan أوّدي هللا 

يهديكم، هذاك ال�ضي كان مكتوب في األوراق وكيتنقل كتجي كتعطي 

إنجازو،  القدرة على  ما عندوش  مليون،  مائة  القطاع وزاري  لواحد 

كينقلو كيبقى يتنقل ذاك ال�ضي وهو كيضخم ليك األوراق كيخضم ليك 

غير الكواغط، وأنت حاصل كيجيو الناس اللي كيبغيو يحللو ذاك ال�ضي 

تيقول لك إيوا هاذ ألنه هما ما تيشوفو غير الكواغط تيقولك إيوا هاذ 

ال�ضي ديالك ما مسلكش، اللهم نحسمو هاذ ال�ضي ونفضيو فيه بمرة وال 

نبقاو جارينو؟ نعاودو نزيدو 40 عام أخرى ديال جران؟ ولذلك كنتمنى 

أننا نبداو ناقشو التقرير والحكومة ال هاذي وال اللي جاية راه مضطرين 

يقولو أوال بعدا هاذي وخا كيطير ليهم ملي تنقولها أوال هاذ ال�ضي ديال 

 la املجلس األعلى للحسابات راه ما�ضي قرآن منزل، راه كيتناقش وكتقبل

recommandation وما تتقبلش، في فرنسا، اإلخوان اللي مشاو لإلنجليز 

باش ديال اللجنة ديالكم اللي دايرة املراقبة ديال املال العمومي.

راه نقاش كبير في ذاك ال�ضي، راه مثال هاذ ال�ضي ديال املندوبية 

حتى هي السامية تتقول رقم، راه نقاش حتى هو في فرنسا تيقول لي 

l’INC هاذي الحكومة تتقول ليه هاذي املجتمع، أصاحبي الصحافة 

كلها خرجت لنا غير داز ال�ضي جطو من هنا خرجت لنا الصحافة فشل 

الحكومة في تدبير املخاطر، أودي هللا يهديكم، دياالش من مخاطر فشلنا 

فيها؟ آه في وضع االستراتيجية الوطنية، ألنه كاين ناس اللي تيعجبهم 

الضوء االخضر والضوء االزرق وذاك ال�ضي، ولكن احنا ما كنديروش 

الضو األخضر والزواق في العينين كنفذو، غنختم بجملة واحدة السيد 

الرئيس.

لةسيدخلةرئيس:

إذن  التوقيت شكرا،  انتهى  التوقيت،  انتهى  الوزير  السيد  صافي 

األخوات واإلخوان السادة الوزراء، موعدنا في الساعة الثالثة لتعقيب 
الفرق وتعقيب الحكومة على التعقيبات، شكرا رفعتخلاجلسل.
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