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جدول األعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات في قراءة ثانية له؛ .•

مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم في قراءة  .•
ثانية له؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات في قراءة ثانية  .•
له؛

53.14 يوافق بموجبه على االتفاقية حول نقل  مشروع قانون رقم  .•
األشخاص املحكوم عليهم، املوقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اإليطالية.
مشروع قانون رقم 107.14 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف  .•
املتبادل برخص القيادة )السوق( املغربية والسعودية املوقع بمراكش 

في 11 من جمادى األولى 1435 )13 مارس 2014 ( بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.

مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط في  .•
21 ماي 2014 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة الفرنسية 
القانونية  الوضعية  ل  حو  بروكسيل(   – والوني  )فيدرالية  لبلجيكا 
للمؤسسات املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية 

والوني – بروكسيل باملغرب.
مشروع قانون رقم 22.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في  .•
مجاالت الوظيفة العمومية )الخدمة املدنية( وتحديث اإلدارة، املوقعة 
بالرباط في فاتح صفر 1435 )5 ديسمبر 2013( بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة مملكة البحرين.
مشروع قانون رقم 66.14 يوافق بموجبه على االتفاق اإلضافي التفاقية  .•
التعاون القضائي املتبادل وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم املجرمين 
والجمهورية  املغربية  اململكة  بين   1971 فبراير   12 في  بروما  املوقعة 

اإليطالية،املوقع بالرباط في فاتح أبريل 2014.
التعاون  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   76.14 رقم  قانون  مشروع  .•
القضائي في املادة املدنية والتجارية، املوقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 

بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.
مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التدابير  .•
التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
وردعه والقضاء عليه، املعتمد من قبل مؤتمر منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة خالل دورته السادسة والثالثين املنعقدة بروما من 

18 إلى 23 نوفمبر 2009.
املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   93.14 رقم  قانون  مشروع  .•
بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين اململكة املغربية وجمهورية إستونيا 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل.
28 شعبان  الثالثاء  ليوم  املائتين  بعد  والخمسين  الثانية  الجلسة  محضر 
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محر رةلجلعلرةلخمعي6رنسدرةمل ئتي6

ةات ضيخ: الثالثاء 21 شعبان 1436ه )09 يونيو 2015م(.

ةا ئ سل: السيد املصطفى الغزوي، النائب الثامن لرئيس مجلس 
النواب.

ةات3ق ت: ساعتان وخمسة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثانية زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:  جدولر
الحكومية التالية: 25 سؤاال )4آنية(:

التجهيز والنقل؛ .•

الشؤون العامة؛ .•

املكلفة باملاء؛ .•

الطاقة واملعادن؛ .•

املكلف بالنقل؛ .•

السياحة؛ .•

التجارة الخارجية؛ .•

االتصال؛ .•

ةاع درةملصطفىرةاغزويرضئيسرةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي6روعلىرآاهروصحبهرأجمسي6،

ةاع دةرةا3زضةءرةملحترم63،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

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

املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

ةاع دةرأم بلرب3هدودرأم بلرةملجلس:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

شك ةرةاع درةا ئيس،

توصل مكتب مجلس النواب من مجلس املستشارين في إطار قراءة 
ثانية بالنصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 111.14 يتعلق بالجهات؛ .•

مشروع قانون 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛ .•

مشروع قانون رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. .•

ومن السيد رئيس الحكومة، توصل مكتب املجلس بمشروع قانون 
رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على املعلومات. كما توصل بمقترح 
قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيدالنيات والصيادلة، تقدم به السيد 

رئيس الفريق االشتراكي للسيدات والسادة النواب أعضاء الفريق.

وكذلك توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات 
مع البرملان يخبر فيها بما يلي:

طلب السيد الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار 
واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة الخارجية، بتقديم األسئلة املوجهة 
إليه واملدرجة في جدول األعمال لهذا اليوم في بداية الجلسة، وكذا طلب 
السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بإدراج األسئلة املوجهة إليه 

آخر الجلسة نظرا اللتزامات حكومية طارئة.

توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 121 سؤاال شفويا؛ 53 سؤاال 
كتابي؛ 122 جواب عن أسئلة كتابية؛ األسئلة الكتابية املتبقاة دون 

جواب 10525؛ تم سحب سؤالين شفويين، وتم سحب سؤال كتابي.

النظام  من   104 املادة  إطار  في  الكلمة  تناول  طلبات  بخصوص 
املكلف  الوزير  من  برسالة  املجلس  رئاسة  توصلت  فقد  الداخلي، 
بالعالقات مع البرملان تعبر فيها الحكومة عن استعدادها لإلجابة عن 3 
مواضيع. وطبقا ملقتضيات النظام الداخلي، ستتم برمجة موضوعين 
اثنين: املوضوع األول اإلساءة الجسيمة لقيم املغاربة واملرأة املغربية 
على إثر إنتاج فيلم سنيمائي، واملوضوع الثاني وهو تشغيل األطفال، 

وشكرا السيد الرئيس.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شك ةرةاع دةرةألم بل،

على إثر الفاجعة املؤملة بشاطئ الصخيرات والتي خلفت عددا من 
الضحايا، ال يسعنا إزاء هذا املصاب األليم إال أن نتقدم إلى أسر الضحايا 
بصادق العزاء داعين هللا سبحانه أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة 
ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، »وإنا هلل وإنا إليه راجعون« وندعوكم اآلن 

لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا:

 بسم اهلل الرحٰمن الرحيم اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن الرَّْحمـِن الرَِّحيِم 
َمـِلِك َيْوِم الدِّيِن إِيّـَاَك َنْعُبُد وإِيّـَاَك َنْسَتِعيُن اهِدنـَا الصِّرَاطَ الُمسَتِقيَم 
ِصرَاطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ الضَّالِّيَن آمين.
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلين والحمد 

هلل رب العاملين.
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حر ةترةاع دةتروةاع دة،

على  والتصويت  للدراسة  تشريعية  أنه ستعقد جلسة  على  نخبر 
النصوص الجاهزة وذلك مباشرة بعد هذه الجلسة، حضرات السيدات 

والسادة، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درسس درب عزيزر)ريقطلريظ م(:

ةاع درةا ئيس،

بدورنا في الفريق االشتراكي نتقدم بأحر التعازي إلى أسر وعائالت 
الضحايا، السيد الرئيس، نقطة نظام نسجل من خاللها وبأسف شديد 
ونتساءل في نفس الوقت، عن أسباب عدم اكتراث الحكومة ملضامين 
محتواها،  من  إفراغها  وبمحاولتها  الداخلي  النظام  من   104 املادة 
بقبولها الحديث مع األغلبية وضرب املواضيع التي تتقدم بها املعارضة 
عرض الحائط، بحيث أننا تقدمنا بعدة طلبات ونرى أن الحكومة تحاور 
نفسها في الجلسة السابقة وجلسة اليوم، في حين أن املواضيع التي 
سبق أن تقدمنا بها لم يتم االلتفات إليها فنتساءل حول هذا املوضوع.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة الرئيسة.

ةاب ئبلرةاع دةرم ل3دةرح زبرضئيعلرف يقرةألص الروةملس ص ةر
)ريقطلريظ م(:

شك ةرةاع درةا ئيس،

نتقدمو  باش   104 الفصل  في  الحق  كيعطينا  الداخلي  النظام 
والحكومة  واملستعجلة،  الطارئة  باملواضيع  علما  اإلحاطة  بطلبات 
تمنعنا من هذا الحق في كل مرة نطلب اإلحاطة علما بموضوع يرفض، 
اليوم طلبنا كذلك اإلحاطة علما بما حدث واش الحكومة كتظن على 
أن موت واحد املجموعة ديال الشباب واألطفال غرقا اليوم في شاطئ 
قرب وادي الشراط وقبلها بفترة وجيزة حرقا في طانطان وقبلها بفترة 
وجيزة نتيجة العنف في الجامعات واملدارس واش هادي أمور ما�ضي 
مستعجلة؟ واش هادي أمور ما�ضي طارئة؟ الحكومة مساءلة بتقديم 
توضيح للرأي العام، قرينا الفاتحة مزيان ولكن شنو من بعد الفاتحة؟ 
اشنا هي األسباب واملسببات وراء ما يحدث؟ أشنى هي اإلجراءات التي 

تقوم بها الحكومة ملنع التكرار؟

ةاع درضئيسرةلجلعل:

انتهى الوقت السيدة النائبة.

حر ةترةاع دةتروةاع دة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفاهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بالقطاع املكلف بالتجارة الخارجية. سؤال عن سبل تنشيط 

التجارة الخارجية للملكة املغربية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعبدرةلحقرةاب جي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زي ة،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

السيد الوزير، رغم الطفرة اإلنتاجية التي يعرفها االقتصاد الوطني 
أننا نالحظ باستمرار ارتفاع قيمة الواردات  في السنوات األخيرة، إال 
مقارنة مع الصادرات وهو ما يفسر العجز، الذي يعاني منه ميزاننا 
 50% تتجاوز  لم  إجمالية  تغطية  نسبة  يحقق  لم  والذي  التجاري 
يتعلق  الوزير  السيد  بالتالي  وسؤالنا  األخيرة،  السنوات  الخمس  في 
اتخاذها من أجل  تنوون  والتي  اتخذتموها  التي  والتدابير  باإلجراءات 

تنشيط التجارة الخارجية لبالدنا؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درمحمدرعب3رةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةاصب علروةاتج ضةر
وةالستثم ضروةالقتص درةا قميرةملكلفرب اتج ضةرةلخ ضج لر:

شك ةرةاع درةا ئيس،

أود في البداية أن أؤكد السيد النائب املحترم من خالله للسيدات 
والسادة النواب املحترمين على أن الحكومة، من خالل الوزارة املكلفة 
بالتجارة الخارجية اليوم هي كتوفر على واحد رؤية واضحة فيما يخص 
اللي  التجاري  العجز  تقليص  والعمل على  الخارجية  التجارة  تنشيط 
كتعرفو بالدنا، وذلك من خالل اعتماد مجموعة من التدابير واإلجراءات، 
وأخص منها، أن الوزارة املكلفة بالتجارة الخارجية عملت على إعداد 
واحد مخطط وطني لتنمية املبادالت التجارية، هاذ املخطط تم اإلعداد 
ديالو مع كل القطاعات الحكومية املعنية، وكذلك كل الفرقاء كتعمل 
الخارجية على مواكبة  التجارة  تنشيط  إطار  في  دائما  الوزارة كذلك 
واستراتيجيات  الوطنية  واملخططات  الكبرى  االقتصادية  األوراش 
اللي كتعرفها بالدنا، بهدف تطور وتقوية اإلنتاج الوطني،  القطاعية 
إطار  في  التناف�ضي،  التصديري  العرض  وتنمية  تنويع  كذلك  وبهدف 
تحسين العرض الوطني التصديري التناف�ضي، عملت الوزارة على إعداد 
مجموعة من برامج الدعم للمقاوالت املصدرة أو املقاوالت اللي عندها 
مؤهالت تصديرية، خاصة الصغيرة واملتوسطة ودائما في إطار تنشيط 
جديدة  أسواق  عن  البحث  على  الوزارة  عملت  الخارجية،  التجارة 
خاصة في السوق اإلفريقية، السوق األسيوية، السوق الروسية، وسوق 
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في األسواق  املغربي  املنتوج  الحفاظ على مكانة  الالتينية، مع  أمريكا 
التقليدية، ويمكن لي نأكد لكم أن النتائج األولية اليوم هي جد إيجابية، 
العجز تقلص سنة 2014 أكثر من 13 % ثالثة أشهر األولى ديال 2015 
العجز تقلص ب45 %،نسبة التغطية ارتفعت إلى حوالي 80% أواخر 
أبريل األخير مقارنة مع نفس السنة، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على 

اإلحتياطي من العملة الصعبة اليوم .

ةاع درضئيسرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةلحقرةاب جي:

نشكركم السيد الوزير على املعطيات التي تقدمتم بها، إننا نحيي 
أصدقاءنا في جمهورية الغابون على األجواء اإليجابية للتعاون بين بلدينا 
ونستحضر باعتزاز الزيارة امللكية التي يقوم بها جاللة امللك، لهذا البلد 
الصديق وملجموعة من البلدان األخرى، وأعتقد أن الحكومة ملزمة بأن 
تساعد املقاوالت املغربية في استكشاف أسواق جديدة، في إفريقيا وآسيا 
وأمريكا الجنوبية حيث توجد سوق نامية تحقق تكامال مع االقتصاد 
املغربي، وفيها عدد كبير من املستهلكين، وهو ما سيكون له وقع على 
قدرات بالدنا التصديرية في ظل حالة اإلشباع التجاري واملنافسة التي 
يعرفها السوق األوروبية، ففي املقابل فإن املقاولة املغربية مدعوة اليوم 
لبذل الجهود من أجل الرفع من قدراتها التنافسية، من خالل إدخال 
معايير الجودة العاملية وتأهيل مواردها البشرية وتملك التكنولوجيات 
الحديثة، كما ندعو الحكومة إلى مراجعة النظام الجبائي املطبق على 
الذي  الصناعي  القطاع  في  خصوصا  االستثمار،  وتشجيع  التصدير 
يعتبر اليوم قوة تشغيل مهمة وهي وصفتنا للقضاء على االختالالت التي 

يعرفها ميزاننا التجاري، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ إذن ال أحد، 
شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى 
القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة عدد األسئلة 5، سؤال عن 
استغالل املواد املدعمة في بعض الصناعات للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارببحم3:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زي ةروةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

أجل  من  األصل  في  أن�ضئ  املقاصة  نظام  املحترم،  الوزير  السيد 

استقرار األسعار واملحافظة عليها ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، غير 
أن بعض الشركات تستعمل املواد املدعمة في إنتاج الصناعة الغذائية 
املوجهة لالستهالك الداخلي وبعضها للتصدير، لذا نسائلكم السيد 
الوزير عن مدى قانونية هذا النوع من االستفادة؟ وما هي اإلجراءات 
التي تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة من أجل تصحيح هذا الوضع؟ 

وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير املحترم.

ةاع درمحمدرةا3ف روزي رةاشؤو6رةاس ملروةلحك مل:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م،

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

بالفعل هذا السؤال من األهمية بمكان، وهذا املوضوع هذا متعلق 
بالخصوص بمادة السكر، كنبغي نقول واحد التسلسل تاريخي في هاذ 
املوضوع ديال مادة السكر، في سنة 1999 بدات الحكومة تسترجع من 
مادة السكر من شركات اللي كتستعمل السكر، في سنة 2006 قررت 
الحكومة توقف االسترجاع ديال املواد ديال السكر من القطاعات ديال 
الشكوالط والبيسكوي والحلويات، في عام 2009، يناير 2009 هبطوا 
 1000 ل  السكر  في  للطن  درهم   2000 من  االسترجاع  ديال  الحجم 
درهم، عاود تعدل في 2009، من 2000 درهم ل 1000 درهم، دابا هذا 

الوضع هو فورفي.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبلرةاع دةرعزوه رةاس ةك:

السيد الوزير، نحن نثمن اإلصالحات التي باشرتها الحكومة عموما، 
والتي أثبتت نجاعتها اإلقتصادية بشهادة املؤسسات املالية الدولية، 
اجتماعية  بإجراءات  مواكبتها  تمت  أنه  الوزير،  السيد  خصوصا 
نوعية، تمت كذلك مواكبتها بمواصلة تحمل نفقات صندوق املقاصة 
اللي عندنا 44,1 مليار درهم من 2007 إلى 2011 و2014 مقابل 22,1 
مليار درهم من 2007 إلى 2011، منها 260 مليار سنتيم مخصص ملادة 
السكر بجميع أنواعه لجميع الشرائح، نحن نقول السيد الوزير بأن آن 
األوان أن الحكومة أن تعيد توجيه الدعم بشكل عادي إلى مستحقيه 
الحقيقيين الذين من أجلهم أحدث هذا الصندوق، لذلك نقترح على 
املستحقة  الفئات  يستهدف  مباشر  مالي  دعم  تخصيص  الحكومة 

وبذلك...
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذن 
ال أحد، نمر إلى السؤال املوالي حول تطوير أداء لجان مراقبة أسعار 
املواد الغذائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق اإلتحاد 

الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درةلخل فيرقدةدضة:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زي ة،

ةاع دةرةا3زضةءرةملحترم63،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

ينتظر املغاربة باهتمام كبير قبل دخول شهر رمضان املبارك التدابير 
الصارمة التي روجت لها الحكومة بالسهر على مراقبة واحترام أسعار 
تخلفوا  ال  لكي  الوزير  السيد  أعددتم  ماذا  املستهلكة،  املواد  وجودة 

وعدكم؟

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درمحمدرةا3ف رةا3زي رةملكلفرب اشؤو6رةاس ملروةلحك مل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

السيد النائب كن متأكد من أنه كل التدابير اللي خذينا غنتبعوها 
بصرامة، وأنا اخبرتكم سابقا بأن عندنا اللجنة الوطنية غتجتمع كل نهار 
الثالثاء وكل نهار الخميس، طيلة شهر رمضان وغادي تبع األسواق، وإن 
شاء هللا في كل يوم خميس غادي يصدر بيان عنها، آشنا هي املخالفات 
وعدد الزيارات إلى غير ذلك؟ حنا خذينا جميع التدابير باش إن شاء هللا 

شهر رمضان يدوز في أحسن الظروف.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةلخل فيرقدةدضة:

شكرا السيد الوزير، أملنا كبير أن هاذ ال�ضيء يتحقق، ألن كتعرفو 
املواد  ديال  واألسعار  الجودة  لتحديد  الحقيقي  املعيار  الوزير  السيد 
االستهالكية هو قفة املواطن، ال أحد يشك بأن املواطن ملي كيم�ضي 
للسوق هو اللي كيعرف واش كاين �ضي زيادة في األسعار وال ما كيناش، 
السيد  واألقاليم  العماالت  في  اإلقتصادية  الشؤون  ديال  واألقسام 

الوزير، كتراقب بواحد الطريقة محتشمة موسمية ومناسباتية، وكاينة 
لواحد  اللجنة  واحد  كتدخل  ملي  أن  بحيث  السرية،  انعدام  واحد 
السوق راه جميع التجار في ذاك السوق كيعرفو بأن كاينة اللجنة، وملي 
كتبدا �ضي مراقبة في �ضي مدينة، راه كلها املدينة كتعرف بأن كاينة واحد 
اللجنة ديال املراقبة، وبالتالي هاذ اآلليات املستعملة لحد اآلن السيد 
الوزير راها ال تفي باملراقبة الحقيقية والصارمة اللي كنطمحو ليها جميع، 
وإيال قلنا السيد الوزير بأن مستوى الطاقة الشرائية عند املواطنين في 
ارتفاع مستمر ما كنقولوش من باب املزايدة السياسية، بل كنجبدوه 
من نبض الشارع، ألن كنعرفو املواطنين كيشوفو اآلليات ديال املراقبة 
ما�ضي ناجعة وما�ضي سرية، وكتكون مراقبة مستمرة ودائمة باش يمكن 
لنا تكون صارمة كذلك باش ننتاقلو من مراقبة كمية إلى مراقبة كمية 

ونوعية.

قضية أخرى السيد الوزير، ما خاصناش نختزلو غالء املعيشة في 
مسألة االسترزاق، هادي كتهمكم أ السيد الوزير يمكن تبعوا معايا هللا 
يجازيك، ما خاصناش نختزلو غالء املعيشة في مسألة االسترزاق كما 
صرحتم في مجلس املستشارين، التجارة والبيع والشراء عندو قواعد 
نسبة األرباح خاصها تكون في املتناول، ما تكونشاي على حساب جيوب 
ديال املستضعفين والفقراء من الشعب، وبالتالي أن الحكومة تنقولو 
وجدت ضالتها في جيوب املواطنين، حنا كنعاودو ناشدوكم وكنعرفو 
األجوبة ديالكم السيد الوزير انتم تتعطيو الجواب قبل ما تسمعوا 
السؤال، كنعرفو من خالل حركاتكم، من خالل إيال وافقتو كنعرفوكم 
موافقين رفضتو كنعرفوكم رافضين استغربتو كنعرفوكم مستغربين، 

هاذ ال�ضي تعودناه فيكم السيد الوزير، وبالتالي...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن نمر السيد الوزير �ضي تعقيب.

ةاع درمحمدرةا3ف رةا3زي رةملكلفرب اشؤو6رةاس ملروةلحك مل:

ياك أنا شفاف تا في الحركات ديالي، املهم هو نكون شفاف، ما نكونش 
داير عاقدها وما نجاوبكش، هاذاك ال�ضيء اللي قلت في املراقبة حنا 
قابطين الطريق ديالو، ولكن خاصكم تختاروا، واش املراقبة السرية؟ 
واحد  عليها  كتقولو  راكم  السرية  املراقبة  ألن  العلنية؟  املراقبة  وال 
الكالم، دابا اليوم املراقبة والت عبر لجان كيخرج املسؤول في العمالة 
ديال املراقبة والتجارة وl’onssa كتخرج لجنة وإيال كان عندها وقع على 
املدينة راه هاذ ال�ضي اللي بغينا، ما�ضي حنا بغينا نزيرو املواطنين، ولكن 
إذا كان واحد العملية غادي تجيب الناس يحشموا شوية ما كاين باس، 
من خاللك كنبغي نوجه نداء للتجار ونقول لهم راعيو الناس شوية 
وراعيو األرباح، ما قلناش لكم ال، ولكن ما يستافدوش الناس من شهر 

رمضان املبارك، شكرا.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول التهاب أسعار القطاني مع 
اقتراب شهر رمضان األبرك للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، فليتفضل احد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درةملهديرمزوةضي:

ةاع درةا3زي رةملحترم،

القطاني  سوق  كيعرفو  اللي  الصاروخي  االرتفاع  حول  نسائلكم 
اليوم، ونحن على مشارف شهر رمضان املبارك؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاع درمحمدرةا3ف رةا3زي رةملكلفرب اشؤو6رةاس ملروةلحك مل:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

ولكن مشكلة عالش غنجاوب؟ عندي  النائب،  السيد  عزيز علي 
أوراق اللي كتقول بأن الحمص في شهر ماي كان 15.18 درهم، في شهر 
أبريل كان ب 15.03 ولكن بالواردات تغلبنا على هاذ الزيادة اللي وقعات 
لنا، العدس كان في شهر أبريل ب 13.4، 13.6، الفول دابا وصلنا لهاذ 
ال�ضي دابا نقولوا األرقام، ولكن هاذ ال�ضي اللي عطى هللا ألنه ما يمكنش 
نقولوا القطاني تزاد كامل هكذا، خاصنا �ضي أمثلة وإيال كان عندنا �ضي 

أمثلة في �ضي مدينة حنا مستعدين نواجهوه.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، التعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةملهديرمزوةضي:

شك ةرةاع درةا3زي ،

يمكن ما عندكش األرقام االخيرة ديال تطور األسعار، وأنا بغيت 
أيام توعدتم املضاربين في  نذكركم السيد الوزير املحترم بأنكم قبل 
األسواق بعقوبات صارمة، ولكن ملا اتصلنا بالفاعلين كيقول لك أودي 
راه كاين واحد املسافة ضوئية بين خطاب الحكومة وبين واقع السوق، 
اليوم الحمص السيد الوزير كيسوى 20 درهم للكيلو أكثر من داك ال�ضي 
اللي قلتي اآلن، العدس كيسوى بين 13 و 15 درهم للكيلو، أكثر من هاذ 
ال�ضي اللي قلتي في األرقام اللي قلتي اآلن، إذن كاين مشكل بنيوي ديال 
إصالح القطاع، واش الحكومة والدولة اليوم كاملة ما قادراش تواجه 
يمكن  عاملية  نماذج  وكاين  األسواق،  داخل  األسعار  ديال  املضاربين 
لنا نستافدوا منها كالنموذج الفرن�ضي، يعني كاين مشكل، حتى غالء 

املازوط اليوم اللي كيواجهوه املغاربة غياثر على أثمنة هاذ املواد، إذن ما 
عرفناش الدولة اليوم واش واضعة استقالتها من األسواق، ومن غالء 

اللي واقع في سوق القطاني، وحنا على مشارف شهر رمضان، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن نمر إلى السؤاليين، تفضل اسيدي في حدود بعض الثواني.

ةاع درمحمدرةا3ف رةا3زي رةملكلفرب اشؤو6رةاس ملروةلحك مل:

إيال سمحتي السيد الرئيس وهللا في ثانية، النموذج الفرن�ضي هو 
اللي عندنا، ما كنخلقو حتى حاجة، هاذ األرقام ما�ضي األسعار أستاذي 

هاذي..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت، وفيما يلي سؤاالن آنيان لهما وحدة املوضوع ويتعلق 
األمر بوفرة املواد االستهالكية في شهر رمضان، لذا أقترح على السيدات 
والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن 
السيد الوزير، سؤال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرحبي6:

شك ةرةاع درةا ئيس،

في نفس إطار األسئلة التي سبقت سؤال للسيد الوزير يتمحور حول 
التدابير املتخذة من أجل تزويد السوق باملواد األساسية والضرورية 
ارتفاع  ملحاربة  كذلك  املتخذة  والتدابير  املبارك  رمضان  شهر  خالل 

األسعار خالل هذا الشهر الفضيل، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبلرةاع دةرف طملرةكس ملرمزي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةروةاع دةت،

ةاع دةرةا3زضةءرةملحترم63،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

إن ما يميز االستعداد لشهر رمضان الحالي هو تغطية العرض للطلب 
على املواد االستهالكية، وذلك بفضل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة 
في هذا النطاق، لكن وجه التميز يسري على أثمنة بعض املواد التي تعرف 
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ارتفاعا مضطرا في أثمنتها كالخضروات والفواكه واألسماك، األمر الذي 
يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، لذا نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة 
لتفادي رفع أثمنة املواد االستهالكية ومحاربة السلع املهربة املنتشرة 

باألسواق املغربية، وكذلك حماية صحة املواطنين واملواطنات؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير.

ةاع درمحمدرةا3ف رةا3زي رةملكلفرب اشؤو6رةاس ملروةلحك مل:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

أنا بعثت بمراسلة للسيد رئيس مجلس النواب طبقا ملقتضيات 
الفصل 169 كنظن طلبت منه باش يوزع واحد الوثيقة على السيدات 
والتمويل  األسواق  حالة  فيها  اللي  النواب،  مجلس  أعضاء  والسادة 
استعدادا لشهر رمضان املبارك، فيها أوال 14 املادة آشنا هي الوضعية 
فات،  اللي  السنة  ديال  االستهالك  ديال  وبالقيمة  باألطنان  ؟  ديالها 
والتوقع ديال االستهالك ديال هاذ السنة، كنبغي نأكد من جديد وفيها 
الصفحة الثانية كتكلم على التدابير ديال املراقبة، وشنا هي املراحل اللي 
خذينا دبا، هاذي مذكرة كنطلب من الرئاسة املحترمة باش يتم توزيعها 
على السادة النواب، الحكومة اتخذت التدابير الالزمة منذ فاتح يناير 
وثرنا االنتباه ديال املستوردين ديال القطاني وديال الحبوب، أنه راه 
غادي نضطرو نسدو الديوانة في شهر مارس إيال ما جاوش املواد، اليوم 

املواد عندنا بكثرة.

ثانيا : هللا سبحانه وتعالى وقف مع بالدنا وعندنا محصول زراعي 
والفالحا اللي هنايا يمكن يقول لكم في القطاني محصول زراعي ال بأس 
به، ال بأس به، ولذلك حتى الواردات ديالنا وال عندنا فائض اللي غنفوتو 
شهر دجنبر 2014 ونستهلكو جزء منو في 2015، خذينا االحتياط عليها 
يناش ما خفضناش الديوانة، ولكن كاينين 

ّ
تنقولو أن هاذ املرة ما حل

الناس باغيين باغيينا ضاغطين علينا باش نفتحو الديوانة، احنا ما 
غنفتحوش الديوانة للوز ألنه اللوز كيتنتج في مناطق نائية، واملنتوج 
ديالنا قاّد صافي، العدس ديالنا والحمص قاّد ما غنفتحوش الديوانة، 
باش  الكبير،  الديوانة  ديال  بالثمن  يجيبو  يجيبو،  يم�ضي  بغى  واللي 
نحميو الفالح ديالنا غنحميو الفالح ديالنا من جهة ونحميو املستهلك 
من جهة أخرى، احنا دايرين اإلجراءات اللي خاصنا نديروها فيما يخص 
املراقبة، نتمنى إن شاء هللا هو راه تتوقع واحد اللخبطة في السوق كيف 
كيقول املصريين في هاذ األول كتوقع واحد اللخبطة ألنه ما كيمشيش 
يكون stok ديالو ولكن مع املدة راه احنا باقي فاصلنا على شهر رمضان 
10 أيام مع املدة التجار راه غيكونو الستوك ديالهم ما غيبقاش عندنا 
هاذ املقابلة بين العرض والطلب في بعض املواد في بعض املواد، وحنا 
متبعين مع اللجن املحلية إن شاء هللا كيفاش نواجهوا هاذ ال�ضي وبشوية 

وبشوية وغادي نوصلوا للنتائج والوضعية غتكون حسن من السنة اللي 
فات اللي استعملنا الجمرك بزاف ديال املرات، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

التجمع  فريق  في  النواب  السادة  أحد  أو  السيدات  تعقيب ألحد 
الوطني لألحرار، فلتفضل مشكورا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرحبي6:

اللي  التدابير  وعلى  التوضيحات  هاذ  على  الوزير،  السيد  شكرا 
تتخذها الحكومة، واللي في الحقيقة ليس هناك إال أن نثمنها، ولكن 
السيد الوزير بصراحة السؤال ديالنا بغينا من خالل نحملوا إليكم 
الهموم ديال املواطنين البسيط، ديال الفئات ذات الدخل املحدود 
والفئات املتوسطة والفقيرة على العموم اللي في الحقيقة تتقرا واحد 
حتى  الفضيل  الشهر  هاذ  لالستقبال  تستعد  وهي  حساب  األلف 
كنتسائل واش املغاربة كيستهلك فقط في شهر رمضان، ألنه الهموم 
ديال هاذ املواطنين كيفاش يواجه الخضارة، كيفاش يواجه البقال، 
كيفاش يم�ضي عند الجزار، أما سوق السمك فحدث وال حرج، بحيث 
أن األثمنة ترتفع في رمشة عين لتصل إلى الضعف في بعض الحاالت، 
فاللخبطة السيد الوزير ما كايناش على مستوى تكوين stok كما قلتو، 
اللخبطة تكون على األثمان واالرتفاع ديالها الصاروخي، واللي  ولكن 
تيجعل كول�ضي يتساءل عن هاذ التدابير ديال الرقابة اللي قلتيو لنا 
السيد الوزير، حنا ما�ضي ضد االجتماعات، االجتماعات مزيات تكون 
مع اللجنة الوطنية واللجان املحلية إلى آخره، ولكن املواطنين اللي هما 
تيعيش واقع السواق خاص هاذ ال�ضي هذا ينزل الواقع ديال السواق 
وتكون الرقابة من أجل محاربة تخزين سري ومن أجل محاربة االتجار 
الغير املشروع في واحد العدد ديال املواد، من أجل مراقبة الجودة، ومن 

أجل املراقبة الفعلية حتى يمر هذا الشهر كباقي شهور السنة...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، الكلمة ألحد السيدات والسادة النواب 
عن الفريق الحركي، فتتفضل السيدة النائية مشكورة.

ةاب ئبلرةاع دةرف طملرةكس ملرمزي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

صحيح السيد الوزير، قلت بأن درت واحد املقاربة الثالثية، أوال 
توفير العرض ملالئمته مع الطلب واعطيتي أرقام فيما يخص القطاني، 
والركيزة  للمواطنين  الشرائية  القدرة  احترام  من  البد  خاص  كذلك 
األساسية السيد الوزير هي جودة املواد الغذائية، ألن كيف كتعرف إيال 
خذينا هاذ احصائيات وزارة الصحة وعدد الوافدين على املستعجالت 
خالل شهر رمضان يفوق بكثير املعدل الوطني، السيد الوزير، صحيح أن 
هاذ املعضلة عندها تعدد املتدخلين، ولكن السيد الوزير بأن وزارتكم 
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هي املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالحكامة والشؤون العامة، إذا 
املسؤولية مسؤوليتكم ونطلب منكم السيد الوزير الفريق الحركي عند 
الثقة الكاملة فيكم بتفعيل اللجن املختصة طيلة السنة ما�ضي غير شهر 
رمضان وهاذ االجتماعات اللي قلت الثالثاء والخميس بغيناهم يكونو 

على طول السنة الثالثاء والخميس ..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

انتهى الوقت السيدة النائبة هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال رد السيد الوزير.

ةاع درمحمدرةا3ف رةا3زي رةملكلفرب اشؤو6رةاس ملروةلحك مل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

حنا غنديرو املجهود اللي علينا، غنقول لكم باللي أنه مثال وكونو 
متيقنين بما أن اللجان ديال املراقبة راه درنا يومين، وهاذ االجتماع 

ترأسه وزير الداخلية وكان فيه الوزير املنتدب في الداخلية..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى القطاع املكلف باملاء، سؤال 
حول تلبية حاجيات ساكنة العالم القروي من املاء الصالح للشرب 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرأب ك 6:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زي ة،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

السيدة الوزيرة، مانيغي غوضم دي العالم القروية أكا مانيسن 
يودان منتكين منوا أتكين وزيدخاس إقليم الناظور؟

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير، السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ةاع دةرش ف ترةا دضيرأف اللرةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي ر
ةاط قلروةملس د6روةمل ءروةابيئلرةملكلفلرب مل ء:

شك ةرةاع درةا ئيس،

سوف أحاول اإلجابة انطالقا من السؤال اللي توصلت به مكتوب، 
معذرة السيد النائب لو كنت أتقن الريفية كون تحدثت معك، كنعرف 

فيها واحد 2 الكلمات وال ثالثة فقط، شكرا السيد النائب املحترم.

بالفعل، فيما يتعلق بتعميم التزويد باملاء الصالح للشرب، البد 
من اإلشارة بأن بالدنا يعني قطعت أشواط جد مهمة نظرا لالستثمارات 
الضخمة التي ضختها الدولة والحكومات السابقة والحكومة الحالية 
في هذا املجال، إذ وصل يعني انتقل نسبة التزود من 14 % في حدود 
1995 ل %94 حاليا، مع الرفع من االستثمار السنوي من 200 مليون 
درهم إلى مليار درهم سنويا، مما جعل من املعدل السنوي يعني يرقى 
إلى كما قلت %94، هناك الزال بعض االختالالت أو عدم التوازن ما بين 
الجهات، الزال فيها معدل الربط أقل من املعدل سنوي، ولكن هناك 
باملكتب  الحكومة  تربط  التي  البرنامج  العقدة  إطار  في  موازي  برنامج 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب خصص لها استثمار يقدر ب 3 

مليار درهم من أجل الربط..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرأب ك 6:

السيدة الوزيرة، أنا غادي ندير املجهود ونهضر شوية معاك، شو 
آ السيدة الوزيرة، صاحب الجاللة، اللي عزيز على الشعب املغرب راه 
في 2010/05/30 أعطى اإلنطالق ديال املاء الصالح للشرب بجماعة 
إعزانن وبني شيكر وبني سيدال في إقليم الناظور، ولكن من -2010 
2012 ما كان �ضي دار أعطو لو املاء، ومنين لقيت ما أعطاو لو املاء درت 
أسئلة شفوية في 2012/05/30 عامين، وفي عامين دبا ثالث سنين اللي 

درت األسئلة، وعمرهم ما جاوبتوناش، فاين هاذ الحكومة..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية، شكرا 
السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية، الوقت، هل هناك تعقيبات 

الفريق الحركي؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدراشك :

األبواب  على  الصيف  بها،  آيت  اشتوكة  بإقليم  الوزيرة  السيدة 
والجفاف هو عنوان املرحلة، عدة اتفاقيات مبرمة لكن الجفاف الزال 
يسود وسط الساكنة بكل من مناطق آيت مل، فاس أكدد، فاظنة 
نعم دواوير وآخرها دوار أكرام بإقليم اشتوكة آيت بهاـ تدخلكم ضروري 

لتفعيل االتفاقيات كذلك في عدة مناطق بالجبل والسهل، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر، جواب السيدة الوزيرة بعض، رد 
السيدة الوزيرة.
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السيدة شرفات اليدري أفيالل الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء:

في ما يتعلق بالناظور أوال يمكن اإلشارة بأنه تم برمجة عدة مشاريع 
اللي رفعت من نسبة  باملاء الصالح للشرب،  التزويد  في إطار تعميم 
التزويد إلى %97، تلتها شطرين، شطرين آخرين في إطار يعني ايصاالت 

الفردية، كل واحد يوصل له املاء للدار السيد النائب املحترم عوض..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، سؤال حول مصير ساكنة حوض سد 
تاركاومادي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درسس درب عزيز:

شكرا السيدة الوزيرة، بعدما أعطي اإلذن بانطالق أشغال سد تاركا 
ومادي، مصير ساكنة حوض تاركة ومادي أصبحت في عداد املجهول، 
وسبق لكم أن استقبلتو مجموعة من السكان وتعهدتو بأنه غتوفروا 
لهم األرض والسكن، فالساكنة تطالب باألرض مقابل األرض، والسكن 
أنتم  فماذا  واملعنوي،  املادي  التعويض  جانب  إلى  السكن،  مقابل 

فاعلون؟

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيدة الوزيرة.

ةاع دةرش ف ترةا دضيرأف اللرةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي ر
ةاط قلروةملس د6روةمل ءروةابيئلرةملكلفلرب مل ء:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل أنني استقبلت عدة مجموعات 
ولم يسبق لي إطالقا أن تعهدت بتوفير األرض، ألنه ال يدخل إطالقا في 
اختصاصات الوزارة، القانون ديال نزع امللكية مؤطر ومنظم بقانون 
81.7 اللي صوت عليه داخل هذه املؤسسة املحترمة، والذي ينص على 

أن التعويض يكون ماديا، شكرا لكم السيد النائب املحترم.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درسس درب عزيز:

السيدة الوزيرة، أكيد أنه تعويض مادي، ولكن هذا إبعاد هذا إبعاد 
للساكنة، نعم نحن نستحسن بناء هاذ السد داخل اإلقليم وسبقنا 
طالبنا بمجموعة من املحطات، ولكن اآلن هذا مصير ديال ساكنة تعد 
باآلالف اللي هي داخل الحوض، اآلن هاذ الساكنة عندها واحد املوروث 
اللي مرتابط ارتباط وثيق باألرض ارتباط وثيق باملكان، ارتباط تاريخي 
بالتراث، ارتباط تاريخي بكل محيط، أصبحت مهددة، واش حنا غادي 

اللي غادي  البسيط جدا هو  البسيط  املادي  التعويض  نتسناو داك 
نكافئو به داك الناس، هاذ الناس يستحقون تعويضا ماديا ومعنويا إلى 
جانب األرض والسكن، وهادي مسؤوليتكم السيدة الوزيرة من أجل 

أنكم تواكبوهم مواكبة اجتماعية السيدة الوزيرة.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ رد السيدة الوزيرة 
املحترمة.

ةاع دةرش ف ترةا دضيرأف اللرةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي ر
ةاط قلروةملس د6روةمل ءروةابيئلرةملكلفلرب مل ءر:

قلت السيد النائب املحترم بأن قانون نزع امللكية في إطار املنفعة 
من  العديد  يحدد  يعني  والذي  قانون،  عليه  وينص  يؤطره  العامة 
املساطر اإلدارية واإلجرائية قصد تحديد األثمان في إطار الثمن ديال 
املمتلكات في إطار لجنة إدارية تشرف عليها السلطات املحلية، استقبلنا 
هاذ السكان ونحن واعون بأن يمكن يعني أن يكون هناك بديل بتنسيق 
مع السلطات املحلية وبتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير بديل لهذه 
الساكنة وبتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير بديل لهذه الساكنة، مع 
العلم بان القانون ينص على أن التعويض يكون ماديا انطالقا من 
تقييم وتثمين املمتلكات التي تشرف عليه السلطات املحلية وفي إطار 

عمل اللجنة اإلدارية، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

في  مساهمتكم  حسن  على  الوزيرة  السيدة  شكرا  الوقت  انتهى 
هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن والبيئة. سؤال حول 
إنتاج الطاقة الكهربائية من طرف الخواص للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارم3�سى:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير املحترم، تزخر بالدنا وهلل الحمد بوفرة األيام املشمسة 
على مدار السنة وذلك عبر أغلب مناطق اململكة، وعلى رأسها منطقة 
بني مالل على سبيل املثال، لذا نسائلكم السيد الوزير، ماذا فعلتم 
ملساعدة وتشجيع الخواص إلنتاج الطاقة الكهربائية سعيا لتخفيض 

الفاتورة الطاقية؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.
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ةاع درعبدرةاق دضرةعم ضةروزي رةاط قلروةملس د6روةمل ءروةابيئل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

شكرا السيد النائب، السادة النواب تيعرفوا أن الطلب على طاقة 
الحال  بطبيعة   % 6 تقريبا  املقبلة غيتجاوز  السنوات  في  الكهربائية 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب تينتج جزء أكبر، لكن 
الباب مفتوح كذلك للخواص إلنتاج الطاقة الكهربائية، وعندنا واحد 
املقت�ضى في القانون ديال اإلنتاج بما يسمى باإلنتاج الذاتي اللي كان 
مسقف ب 50 ميجاواط، اآلن غنفتحوه من خالل القانون اللي تصادق 
عليه في مجلس النواب واآلن هو في مجلس املستشارين، أن أي منتج 
يمكن له ينتج القدرة اللي بغا على أساس أن الحاجيات ديالو يكون 
الحد األدنى ديالها 300 ميجاواط، هذا بطبيعة الحال غيرفع الضغط 
للمستثمرين،  بدائل  وغيعطي  جهة،  من  الدولة  على  االستثماري 
وغيشرك بطبيعة الحال القطاع الخاص في هاذ العملية ديال إنتاج 
جميع  من  مفتوح  هو  الذاتي  اإلنتاج  بأن  علما  الكهربائية،  الطاقة 
املصادر سواء كانت متجددة أو أحفورية، لكن فيما يتعلق بالقانون 
13.09 املصادر املتجددة مفتوحة بدون أي سقف سواء كانت ريحية 

شمسية أو كهرومائية، شكرا السيد الرئيس.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درأحمدرةملتصدق:

ةاع درةا3زي رةملحترم،

في البداية ال يمكن إال أن ننهئ أنفسنا، ملا تحقق من إنجاز حكومي 
في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية ببالدنا، أهم إنجاز بطبيعة الحال هو 
إنقاذ املكتب الوطني للكهرباء من األزمة الكارثة التي كانت تهدد اإلقتصاد 
الوطني بشكل عام، ثم اعتماد، من خالل ذلك، اعتماد مقاربة تحمي 

الفئات االجتماعية األقل استهالكا.

أما فيما يخص الطاقات املتجددة، فال يمكن كذلك إال ننهئ أنفسنا 
بالجاذبية التي تحققها بالدنا في مجال االستثمار في الطاقات البديلة 
الريحية منها والشمسية، إال أن هذه الفرصة املهمة التي أصبحت مجال 

خصب لإلستثمار يجب أن تواكبها مرونة إلنجاز هذه االستثمارات.

ونلخص اإلجراءات التي نرى ضرورة تنزيلها، أوال تحديد مخاطب، 

 guichet unique للمستثمر،  موحد  مخاطب  تحديد  الوزير  السيد 

بدل اللجوء إلى عدة أطراف، املصالح الجهوية الوطني للمكتب الوطني 

الوزارة  مصالح  ثم  الشمسية،  للطاقة  الوطنية  الوكالة  للكهرباء، 

الوصية، وهذا يشكل عبئا على املستثمر ويحد من جلب املزيد من 

االستثمارات، ثانيا تسريع...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، رد السيد الوزير.

ةاع درعبدرةاق دضرةعم ضةروزي رةاط قلروةملس د6روةمل ءروةابيئل:

ال السيد النائب، فيما يتعلق باإلنتاج ديال الطاقة الكهربائية سواء 
الذاتية أو في إطار قانون 13.09 كاين قانون مخاطب واحد هو الوزارة، 
تحط الطلب الرخصة ديالك في الوزارة، القضية ديال الوكالة ديال 
مازن هذه مرتبطة ب 2000 ميغاواط، اللي تديرها الدولة، فيما يتعلق 

بالطاقات الشمسية، وإال املخاطب الوحيد..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول برامج االقتصاد االجتماعي 
والتضامني في مجال االستغالل التقليدي للمعادن، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درأحمدرصدقي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

دون شك من خالل زياراتكم امليدانية نشكر السيد الوزير املحترم 
اطلعتم على كون مناطق االستغالل املنجمي التقليدي موسومة بنوع 
من الهشاشة اإلقتصادية واإلجتماعية، نسائلكم عن اإلجراءات التي 
تتخذونها إلقرار برامج الدعم وتوفير فرص الشغل بهذه املناطق؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعبدرةاق دضرةعم ضةروزي رةاط قلروةملس د6روةمل ءروةابيئل:

تنتكلمو  التقليدية،  املنجمية  على  كنتكلمو  ملي  النائب،  السيد 
أساسا على تافياللت فكيك، عندنا 60 ألف كلم مربع هذه سنوات 
هاذ املنطقة هذه رقم املعامالت ديال املنجمية التقليدية 330 مليون 
درهم، إيال قارناها مع حجم املعامالت على املستوى الوطني ديال 52 
مليار ديال الدرهم، تيبان بأن هذا واحد الرقم ضعيف، بمعنى هاذ 
املنجمية التقليدية عاشت سنوات هاذ الوضع، فاالقتراح اللي عندنا 
اللي ناقشناه مع السادة املنتخبين واللي إن شاء هللا غادي نجيبو املقترح 
ديالو للبرملان، هو أن هاذ املنطقة تتفتح على اإلستثمار، بالحفاظ على 
الحقوق ديال هاذ املنجميين، وهذا من شأنه أن يرفع رقم املعامالت، 

وأن يحدث مناصب شغل، ويدخل املنطقة في واحد الصيرورة صناعية 

جديدة بدل اإلقتصار على املنجمية التقليدية اللي عادة تتم�ضي للسطح 

ديال املناجم بدل دخول إلى األعماق ديالها، شكرا السيد الرئيس.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درخل فلرةاصيري:

شكرا السيد الوزير، فعال السيد الوزير نثمن الزيارة ديالكم اللي 
بشكل  املستغلين  هاذ  كيعرفوها  اللي  املشاكل  على  وقفتو  بها  قمتم 
تقليدي هاذ القطاع اللي هو مهم، فعال السؤال ديالنا كان واضح، وهاذ 
املسألة كنا ناقشنها في مناقشة ديال القطاع في امليزانية 2015 وفعال 
كنا اقترحنا اإلقتراح اللي هو واضح، والسؤال كان واضح هو اإلقتصاد 
التضامني، حنا ما بغيناش اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، معنى بأن 
اللي بغينا نشوفو الجانب االقتصادي فقط، هو فيه فعال مشكل، ألنه 
غير مربح، ولكن احنا كنشوفو هاذيك الساكنة اللي هي فقيرة اللي ما 
عندها حتى �ضي مورد خاصنا نشوفو اإللتقائية ديال البرامج، نشوفو 
التعاونيات، نشوفو املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار األنشطة 
املذرة للدخل، نشوفو اإللتقائية ديال البرامج ديال الحكومة في إطار 
الدعم املباشر أو غير املباشر من أجل باش نحافظو يعني لقمة العيش في 

هاذ املناطق اللي هي فقيرة، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال ؟ 
إذن رد السيد الوزير في بعض الثواني.

ةاع درعبدرةاق دضرةعم ضةروزي رةاط قلروةملس د6روةمل ءروةابيئل:

هاذ القضية السيد النائب غتفتح واحد املجال كبير لهاذ املنجميين 
التقليديين، ألنهم اآلن تيتقدرو تقريبا بواحد 1100 إيال فتحنا املنطقة 
غيرتفع العدد ديال مناصب الشغل وغتكون دورة اقتصادية جديدة، 
ألن 330 مليون درهم ال تشكل شيئا باملقارنة مع القطاع ككل، وهناك 
الحال  بطبيعة  خاصها  لكن  املناجم  د  العدد  بواحد  زاخرة  مناطق 
استثمارات، إذن خاص القطاع الخاص يدخل مع الحفاظ على حقوق 
املنجميين من خالل حق الولوج ومن خالل اإلتاوات اللي غترجع لهاذ 

املنجميين..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر 
اآلن إلى القطاع املكلف بالنقل، سؤال عن تجويد الخدمات املقدمة 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للمواطن 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درم ةدراك3ضش:

ةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي رةملحترم،

مرت اآلن ثالث سنوات من اإلصالحات الهيكلية على صعيد وزارتكم 
لقطاع النقل السككي، والتي نثمنها عاليا، إال أن الخدمات املقدمة 
للمواطنين لم تعرف أي تغيير ملموس، بل على العكس من ذلك ما 
زالت الرحالت يطبعها التأخر واإللغاء دون سابق إنذار ودون تقديم أي 
تفسير لذلك، وحيث أن استمرار هذه املظاهر يسبب قلقا ملرتفقي هذا 
القطاع، فإننا نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها ملعالجة هذه 

اإلشكاالت وغيرها لضمان ظروف أفضل لتنقل املواطنين؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاع درمحمدريج برب3ا فرةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةال3جيعت كرةملكلفرب ابقل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

شك ةرةاع درةاب ئبرةملحترم،

أود في البداية أن أشير إلى أنه السؤال الذي توصلت به ال يشير إلى 
القطاع السككي، فيه النقل، لكن ما دمت تكلمت السيد النائب املحترم 
على القطاع السككي غنقول لك بالفعل كان هناك توجه منذ سنوات 
لدعم البنية التحتية األساسية في القطاع السككي، وهاذ الدعم ديال 
البنية التحتية أدى إلى القيام بالعديد من اإلجراءات في املجال ديال 
التجهيز، واللي كانت جد إيجابية على تطوير األداء والرفع من مستوى 
ديال املواطنين اللي كيسافرو عبر القطارات، لكن تنقولو أيضا باملقابل 
على أنه على صعيد الخدمة وجودة الخدمة لم تكن نفس الخدمات اللي 
مقدمة على صعيد التجهيزات األساسية قدمت على صعيد الجودة، 
وهذا اللي جعل في عديد من األحيان وخاصة في الفترات ديال الذروة 
واللي تيوصل فيها العدد ديال املسافرين في خالل مثال weekend األخير 
ديال فاتح ماي إلى 500 ألف تتكون هناك إشكاالت اللي هي مرتبطة 
بجودة خدمة، السيد املدير العام قدم في آخر بالغ ديالو واحد االستفسار 
اللي من خالله غادي يقوم بمجموعة ديال اإلجراءات لتحسين األداء، 
الحكومة اليوم تتابع هاذ اإلجراءات وتتحاول تشوف بالفعل واش غادي 
يكون تحسين األداء في الفترة املقبلة حتى تتخذ اإلجراءات الضرورية 

للرفع من مستوى الخدمة، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درحعنرةلح ضس:

السيد الوزير، بالفعل السؤال كان عام حول النقل، ولكن اليوم 
احنا بغينا نوقفو بالضبط على النقل السككي، نظرا لكثرة املشاكل التي 
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راكمها هذا القطاع، السيد الوزير سبق وأن رصدنا جميعا إشكالية 
اإلجراءات  فما هي  الحديدية،  للسكك  الوطني  باملكتب  التدبير  سوء 
تطرح  التدبير  إشكالية  إلى  باإلضافة  الساعة؟  لحد  اتخذتموها  التي 
إشكالية الحكامة، فبعض املسؤولين بهذه املؤسسة منشغلين باملصالح 
الشخصية على حساب أداء مهامهم داخل املؤسسة، فمتى ستفعلون 
املقت�ضى الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة ؟ خاصة بعد 
تزايد الحوادث وما خلفته من فواجع، السيد الوزير يشتكي املسافرون 
من كثرة األعطاب الناتجة عن الحالة امليكانيكية للقطار الناتجة عن 
ضعف الصيانة، باإلضافة إلى التأخرات غير املفهومة خاصة عند نقط 

االنطالقة.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال ؟ 
إذن رد السيد الوزير في بعض ثوان قليلة جدا.

ةاع درمحمدريج برب3ا فرةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةال3جيعت كرةملكلفرب ابقل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

وتحسين  األداء  بتحسين  مرتبطة  إجراءات  هناك  بأن  قلت  أنا 
الخدمة، وكاين عمليات ديال التدقيق وديال التفتيش اللي هي مرتبطة 

باألداء ديال املكتب نحن ننتظر نتائج..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، سؤال آني حول النقل املزدوج بالعالم القروي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعم رخف ف:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

السيد الوزير املحترم، لقد لعب النقل املزدوج دورا أساسيا في فك 

العزلة عن مناطق شاسعة من العالم القروي، حيث يرجع له الفضل في 

جعل ساكنة املغرب العميق تتواصل بشكل أفضل مع املراكز القروية 
والحضرية املحيطة بها، إال أن الخصاص املسجل في هاذ امليدان ظل 
سيد املوقف، مما جعل تلك الساكنة الزالت تعاني الكثير، وأمام هذه 
لتيسير  عملية  إجراءات  من  هل  الوزير،  السيد  نسائلكم  الوضعية 

الحصول على هاذ النوع من الرخص بطريقة شفافة وعادلة ؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير.

ةاع درمحمدريج برب3ا فرةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةال3جيعت كرةملكلفرب ابقل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

كما  النائب  السيد  وضوح  بكل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلت، هناك جهود مبذولة للرفع من مستوى تقديم الخدمة على 
صعيد العالم القروي واللي الحكومة منذ أكثر من ثالث سنوات وهي 
تشتغل عليها، القطاع ديال النقل املزدوج من القطاعات اللي عرفت 
إصالحات هيكلية، فاليوم كاين كامل الشفافية السيد النائب املحترم، 
إذا كاين �ضي خصاص نحن تنقولو للفاعلين واملستثمرين على صعيد 
اإلقليم وعلى صعيد هاذ املناطق ما عليهم إال أن يقدموا ملفهم وفق 
دفتر التحمالت، إيال العمالة واإلقليم تيدرسوه وبكامل الشفافية إذا 
توفرت فيه الشروط ديال دفتر التحمالت تياخذ الرخصة ديالو، احنا 
اليوم درنا إجراء أكثر وعطينا لهاذوك اللي خدامين اليوم اللي هما في 
قطاع غير مهيكل قلنا لهم قدمو امللفات غادي تعطيكم رخصة مؤقتة 
إلى حين توجدو امللفات ديالكم العادية ونعطيوكم الترخيص، فاحنا 
اللي بغا في �ضي منطقة فيها خصاص أهال وسهال ومرحبا وفق الشروط 

ديال دفتر التحمالت.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعم رخف ف:

شكرا السيد الوزير املحترم على هاذ اإلجابة، فرغم كل ذلك املجهود 

وتلك اإلجراءات التي تفضلتم بها، فالتزال هناك مناطق كبيرة لم تستفد 

من خدمات هاذ النوع من النقل االجتماعي الهام، لكونه األكثر مالءمة 

لحاجيات تلك الساكنة ولألوضاع االقتصادية املتدنية.

السيد الوزير املحترم، مؤخرا كان لينا لقاء مع السيد وزير النقل 

هاذ  وطرحنا  لألحرار،  الوطني  التجمع  املحترم  ديالنا  الفريق  داخل 

املشكل هذا للسيد الوزير، إال أنه تنتسناو احنا قال السيد الوزير بأنه 

جميع الطلبات غادي تستفد، وبقينا دبا جاو الطلبات ورجعو للواليات 

ما عرفناش عالش شنو السبب، لهذا السيد الوزير احنا كنطلبو منك 

باش تشوف بعض املناطق اللي هي راه ما عندها حتى فاش تركب حتى 

كروسة، على سبيل املثال كاين واحد العدد ديال الجماعات في النواحي 

ديال مراكش كأكفاي، أيت يمور، الوداية، سيد الزوين هاذ الخصاص 

كبير الناس ما عن... شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال ؟ رد السيد الوزير.
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ةاع درمحمدريج برب3ا فرةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةال3جيعت كرةملكلفرب ابقل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ال السيد النائب احنا ما عندناش إشكال، اللي ملتزم لدفتر التحمالت 
نعطيوه من اآلن، إيال عندك ملفات احنا نعطيوهم، اإلشكال هو هاذ 
اإلخوان اللي تيديرو بعض الطلبات تيدخلو فيها املدن، النقل املزدوج 
من املفروض ما يكونش داخل املدينة، وبالتالي ملي تيجيب لي الخط 
وتيدير لي فيه غادي ندوز أنا عندي هنا محطة املحاميد نم�ضي أليت 
اللي جهة وتيدير غادي يدخل مراكش،  يمور، أكفاي، كماسة هاذو 
تنقول لو ال، ألنه دفتر التحمالت يمنع عليك مراكش، دير الخط اآلخر 
وعلى الراس والعين، 34 رخصة عندكم في مراكش، تقريبا هاذ الخط 
اللي تكلمتي عليه راه تنشوفوه تنقولو حيد املدينة كمدينة حضرية ألن 
ما عندكش فيه الحق من خالل دفتر التحمالت ونعطيو ال�ضي اآلخر، 

باش تقوم بالواجب ديالك، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا كذلك على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وننتقل إلى قطاع السياحة وسيتولى اإلجابة عن السيد الوزير 
السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك املكلف 
بالنقل. سؤال حوال تراجع عدد السياح للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درضش درةاسبدي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، السؤال يخص النتائج اللي حصلنا عليها مؤخرا في 
املجال السياحي، عدد من املؤشرات توضح على أنه هناك انخفاض 
في عدد السياح املتجهين نحو بلدنا، كنستفسروكم في هذا املوضوع؟ 

وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درمحمدريج برب3ا فرةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةال3جيعت كرةملكلفرب ابقل،ري  بلرعنرةاع درلحعنر

حدةدروزي رةاع  حل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

شك ةرةاع درةاب ئبرةملحترم،

بالفعل، قطاع السياحة كما تعلمون هو قطاع اللي عرف واحد 

الطفرة خالل السنوات األخيرة واللي املؤشرات ديال 2012 و 2013 
كانت جد إيجابية تقريبا 8+، لكن النصف الثاني من 2014 تمة فين 
بدى التباطؤ كما تعلمون، وصلنا ل2.5+، 2.9+، 4 أشهر األولى ديال 
2015، عندنا 1.5- بمعنى أنه على صعيد الوافدين وعلى صعيد ليالي 
املبيت ما كاينش تقدم، راجع باألساس إلى ما تعلمون إلى ما وقع في 
فرنسا CHARLIE HEBDO الدعوة للدولة الفرنسية املواطنين ديالها 
باش ما يبقاوش يمشيو لواحد املجموعة د البلدان، اإلشكاالت املرتبطة 
بإيبوال في الفترة األخيرة بمعنى هاذ اإلشكاالت اليوم الحكومة تعمل على 
معالجتها أوال من خالل دعم األسواق اللي هي أسواق تقليدية لكن اللي 
فيها طلب جديد، أملانيا، إنجلترا وغيرها على حساب األسواق األخرى، 
التوجه نحو أوروبا الشرقية ونحو الصين والهند بمعنى الطرف اآلخر 
ونحو البرازيل واحد املجموعة ديال املناطق، برنامج مع وكالة االسفار في 
هاذ الفترة اللي هو مقوى زائد البرنامج اللي هو مرتبط باملجالس الجهوية 

لخلق دينامية جديدة على صعيد 5 مدن املغربية، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درضش درةاسبدي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

كان بودنا على أنه السيد الوزير املسؤول على القطاع هو اللي يجاوبنا 
على هذا السؤال، ولكن نظرا للتضامن الحكومي حنا كنقبلوا اإلجابات 
ديالكم، الغريب في األمر هو أن الحكومة ديالكم والت كتستسلم، ملي 
كيكونوا املؤشرات غادين في انخفاض وليتوا كتعاملوا مع األمور عادية 
املجال،  لهذا  التصور  وواحد  االستراتيجية  واحد  ما عندناش  وكأنه 
وخاصة حنا كنعتمدوا عليه في البالد ديالنا، ألن العملة الصعبة من 
غادي نجيبوها، غنجيبوها من هاذ املجال ديال السياحة، إضافة إلى 

مجاالت أخرى.

إذن السيد الوزير أنا كنتكلم معاكم على 100 مليار د السنتيم اللي 
من السنة اللي فايتة لهاذ السنة حنا ضعنا فيها، هادي خاصها استفسار 
خاصنا نفهموا الحيثيات ديال املوضوع، حنا اليوم كتكلموا لنا على 
فرنسا وأنتم اعترفتوا بها، واش حنا السياحة كاملة غنبقاو غير مع هاذ 
املدن هاذو اللي كتربطنا بهم عالقة تاريخية؟ واش ما غنقلبوش على 
وجهات أخرى واش اليوم حنا ما يمكنش لنا نوسعوا العرض السياحي 
ديالنا ؟ واش ما يمكنش لنا نعودوا النظر في طريقة تسويق املنتجات 
ديالنا؟ كاين مشكل عندنا كبير وكنظن بلي الحكومة ما منكباش عليه 
بالطريقة اللي خاصها تعامل به، إضافة إلى ذلك هاذي راه مجموعة 
الجوية  الخطوط  النتيجة،  لهاذ  غتوصلنا  اللي  متكاملة  األمور  ديال 
املغربية ما كتمشيش للمدن والدول اللي حنا كنستهدفوها، غير الصين 

300 مليون سائح..
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إذن تفضل 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعم ربن ط3ة:

ةاع درةا ئيس،

في معرض جواب السيد الوزير البد أن نشير إلى أن هاذ القطاع 
السيد الرئيس البد إلى أن يسعى إلى تفعيل استراتيجية أو رؤية املغرب ل 
2020 وتحقيق األهداف ديالها في املجال السياحي، وهناك إشكال أيضا 
يتعلق بانتشار املرافق السياحية الغير املصنفة التي تنتشر في عدة مدن 
سياحية مغربية وتحقق أرقاما جيدة، وأيضا البد بتحقيق إقالع في هذا 
القطاع يعني عرض منتوجات جديدة كمنتوجات السياحة الثقافية 
والسياحة الدينية والسياحة األسرية وهي منتوجات البد ستساهم من 

رفع موارد هذا القطاع، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

السيد  رد  إذن  أخرى،  تعقيبات  هناك  هل  النائب  السيد  شكرا 
الوزير.

ةاع درمحمدريج برب3ا فرةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةال3جيعت كرةملكلفرب ابقل،ري  بلرعنرةاع درلحعنر

حدةدروزي رةاع  حل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ال أنا تنستغرب من السيد النائب املحترم الذي يتكلم عن غياب 
االستراتيجية وكأن املوضوع ديال أربعة أشهر هو اللي غادي يدير لنا 
االستراتيجية السياحية، االستراتيجية السياحية فيها رؤية 2010 وفيها 
الرؤية ديال 2020 وفيها 56 مليار درهم، وفيها برامج التي ال تتوقف، 
وتتعرفو السيد النائب املحترم على أن هاذ املجال راه يمكن توقع غير 
حادثة سير في واحد املدينة وال في واحد الدولة باش تغير لهم املعطيات 
ما مرتبطاش باالستراتيجية، اليوم الوجهات السياحية ديال املغرب 
أصبحت أكثر واملؤشرات العاملية السيد النائب املحترم اللي تتبعوها 
من خالل الترتيبات العاملية تتقول على أن هناك بعض املدن املغربية 
اليوم اللي أصبحت في top teen، العشرة من أفضل املدن على الصعيد 
العالمي، باش جات، جات باملجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا 
املجال، عندما تتحدث عن الطائرة وعن اليوم 23 مدينة جديدة وجهة 
رحلة من خالل العالم اللي جات للمغرب جديدة في 2014-2015 بمعنى 

أننا نطور األداء في هذا املجال، هناك فترة استثنائية..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا للسيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا للسيد الوزير على حسن 

مساهمته في هذه الجلسة مرة أخرى، وننتقل إلى قطاع االتصال بسؤال 
آني عن بث قناة 2M لحفل رقص العري في مهرجان موازين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 
واضعي السؤال مشكورا، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا عن 

فريق العدالة والتنمية.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارأوب ضي:

شكرا السيد الوزير، يوم السبت ما قبل املا�ضي بثت القناة الثانية 
نسائلكم  املغربي،  املشاهد  املقاييس فرضته على  بكل  حفال فاضحا 
التي  الفاضح وعن اإلجراءات  البث  الوزير، عن أسباب هذا  السيد 

قمتم بها من أجل إصالح الوضع، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا للسيد النائب، رد السيد الوزير.

ةاع درمصطفىرةلخلفي،روزي رةالتص ل:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

كما هو معروف، فإن الفصل 165 من الدستور نص على أن الهيئة 
العليا لالتصال السمعي البصري هي املخولة بالسهر على احترام القيم 
الحضارية األساسية للمملكة وقوانين اململكة. على ضوء ذلك، مباشرة 
بعدما حصل، أعلنت عن أن ما جرى بثه مرفوض وغير مقبول وانتهاك 
صريح ألحكام دفتر التحمالت. املادة 55 صريحة، »ال يمكن بث مشاهد 
ذات إيحاءات جنسية«، هذا ال يمكن أن يقبله املغاربة، وهذا ما ظهر 

حتى عند قياس االستماع حصل انهيار كبير في نسبة املشاهدة.

الخطوة األولى كانت مراسلة الرئيس املدير العام للقطب العمومي 
يوم األحد، االتصال به يوم السبت، مراسلة رسمية ليوم األحد حتى ال 
تقع إعادة بث ذلك، وهو ما حصل، حيث أخبرت رسميا أن السهرة لم 

يعد بثها.

البصري  العليا لالتصال السمعي  الهيئة  إلى  ث ي  ، وجهت رسالة 
طبقا للقانون الذي ينص على أنها املخولة حصريا بمراقبة احترام دفتر 

التحمالت؛

ث اث ، وجهت رسالة إلى لجنة األخالقيات القناة الثانية من أجل 
النظر في املوضوع؛

ضةنس ، وجهت رسالة إلى الرئيس املدير العام للقطب العمومي تؤكد 
على كل ذلك، وتثبت املوقف على أن األمر معروض على الهيئة العليا 

لالتصال السمعي البصري ال يمكنها إعادة البث.

أن استقاللية اإلعالم  الحكومة ينص  إليه  الذي لجأت  السلوك 
العمومي تمارس في إطار احترام القانون والسهر على احترام ذلك يتم عبر 
الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، لنا الثقة في املؤسسات، لنا 
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الثقة في الهيئة من أجل أن تتخذ القرار السليم الذي ينسجم مع قيم 
وأخالق وصورة املغرب.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةاعالمربالجي:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةإلخ3ة6روةألخ3ةت،

أريد فقط أن أقول أن أثمن ما أجاب به السيد الوزير، ولكن أريد 
كذلك أن أقول بأنه ال ينبغي أن يفهم أن هذا السؤال هو موجه ضد 
قناة عمومية ممولها من ميزانية املجتمع، ولكن نقول أن ما قامت به 
هذه القناة هو منتهك للدستور، منتهك للمرجعيات القانونية للمغرب، 
من  لعدد  خاطئة  رسائل  ويعطي  البلد،  ولسمعة  ألخالقيات  منتهك 

الجهات وي�ضيء إلى سمعة بلدنا املعنوية والروحية في إفريقيا.

نريد كذلك أن نقول بأن ال أحد من املغاربة ضد الفنون امللتزمة، 
ضد الفنون الهادفة، ضد الفنون النظيفة، ولكن ال أحد من املغاربة 
مع املجون ومع الخالعة ومع كل ما ينافي األخالق والقيم واألعراف التي 
تعارف عليها املجتمع، لذلك ينبغي أن يفهم سؤالنا وأن يفهم احتجاجنا 
في نطاق املرجعية الدستورية والقانونية وعدم مخالفة القوانين سواء 
الدستور أو القانون الجنائي أو دفاتر التحمالت أو القوانين املتعلقة 
باإلعالن أو بصفة عامة املرجعيات التي ينبني عليها هذا املجتمع واملكانة 
إفريقيا  في  العالم وخاصة كمرجعية روحية  في  املغرب  يتبوؤها  التي 

وجاللة امللك يحظى بهذه املرجعية فينبغي عدم..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية ؟ تفضل السيد 
النائب.

ةاب ئبرةاع درع دلرببحمزة:

مع  غنكونو  ما  عمرنا  أنها  على  تنأكدو  االستقاللي  الفريق  في  أوال 
الحكومة أنها تسيطر على وسائل اإلعالم، أي الحكومة، ألنه اإلعالم 
ديال  املساحة  فيه  اللي  إعالم  ولكن  إعالم،  يكون  خاصه  العمومي 
الوزير واش هذه  للسيد  أنا استمعت  املغاربة،  ديال جميع  التقاطع 
هي اإلمكانيات فقط اللي عندكم السيد الوزير من ناحية االختصاص 
أنكم تراسلوا املسؤولين على القطاع ديال اإلعالم سواء الهاكا، أولى 
بالنسبة للقطب العمومي ولجميع الرأي العام تبع واحد POLYMIC مع 
املسؤولين على هاذ القناة، وهذا ما�ضي نقاش ديال اليوم، السيد رئيس 
الحكومة في أكثر من مناسبة تكلم على مسؤولين ديال القطاع بنوع من 

التشكي، علما أنه القانون اللي بادرت الحكومة على أنه يكون أول قانون 
يخرج اللي هو التعيين في املناصب العليا تيعطي الحق لرئيس الحكومة 
أنه يدير االقتراح، إذا كانت هناك قناعة على أنه املدبرين ديال وسائل 
اإلعالم العمومية ما�ضي في املستوى ديال احترام القيم ديال املغاربة، 
فاألمر يقت�ضي جرأة سياسية أكبر من أن تتحول وزارتكم والحكومة 
إلى جهاز توجيه املراسالت إلى قطاعات مفروض أنها تحت الوصاية 

ديالكم، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

األصالة  فريق  عن  النائب  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، فليتفضل مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعبدرةالط فروهبي)يقطلريظ م(:

إيال اسمحتي السيد الرئيس، أوال ألن خاص معارضة وواحد من 
األغلبية عاد يجيو املعارضة إيال كان �ضي حد من األغلبية هو اللي يسبق..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيبات من طرف فرق األغلبية؟ إذن ال أحد، لكم 
الكلمة السيد النائب، لكم الكلمة السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةالط فروهبير)يقطلريظ م(:

ما كاين حتى واحد إذن من األغلبية ألنه ال، ال، تفضلتم هما األولين 
والقانون النظام الداخلي السيد الرئيس، النظام الداخلي خص يكون 
واحد من املعارضة واحد من األغلبية التناوب، إيال كاين، تيكون واحد 

املعارضة، واحد من األغلبية كاين في النظام الداخلي.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة لكم السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةالط فروهبي)يقطلريظ م(:

ذاك ال�ضي اللي في روسكم في را�ضي.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

كاينة ياله.

ةاب ئبرةاع درةدضيسرةا ض3ةني:

السيد الوزير، تتبعنا في فريق التقدم الديمقراطي وفي حزب التقدم 
واالشتراكية التطورات التي تعرفها بعض األمور في الساحة الوطنية 
فيما يتعلق بطبيعة النقاش حول مجموعة من املواضيع، ونسجل في 
هذا الصدد بكل أسف ما يتم التعبير عنه من مواقف متضاربة وحادة 
ما تتباين بين خطابات فيها املغاالة في التشدد، وبين خطابات أخرى ال 

تأخذ بعين االعتبار..
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ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت، لكم الكلمة السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةالط فروهبي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

على كل عضو األغلبية الحكومية عبر عن نفس املواقف التي أعبر 
عنها اليوم وهذا يبين مدى االنسجام الحكومي، اسمحوا لي منذ مدة 
قليلة السيد الوزير منعتم فكاهيا فرنسيا من القيام بحفلة في املغرب، 
املغنية األمريكية تعرفونها كيف تغني السيد الرئيس الحكومة لم يقم 
بمهامه بمنعها ألنه لم يستطع أن يقوم كذلك، واآلن توظفونها سياسيا، 
مراسلتكم  وجهتم  قانوني  فصل  أي  في  القانون:  إطار  في  وأتساءل 
وسموتموها الشكاية في الصحافة إلى هيئة السمعي البصري؟ الفصل 
الثالث من املادة الثالثة من الفصل األول يتحدث عن أن طلب الرأي 
االستشاري هل طلبتم رأيا استشاريا عن رقصات لوبيز ؟ أم أنكم وجهتم 
شكاية وليس لكم الحق ؟ الذي يدبر ويتتبع هذا النشر هو هيئة السمعي 
البصري وليس لكم الحق أن تكاتبوها، لكم الحق أن تطلبوا رأيكم 
االستشاري، أتساءل عن أي عري تتحدثون ؟ إذا كان األمر كذلك معناه 
السهرات في املستقبل ما غاديش تدوز ؟ أو قل لي غادي تسدو ال بالجات 
ديال املغرب ؟ راه كول�ضي البحر ديال املغرب تيعومو فيه الناس عريانين 
وا سدوه حتى هو، إيال غير بغيتو تسدو كاع اللي عريان وما مفهوم العري 
عندكم ؟ ال توظفوا سياسيا هذه املواضيع، السيد رئيس الحكومة 

عندو سلطة تنظيمية ملنع أي نشاط قد يمس بالنظام العام.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

رد السيد الوزير، تعقيب، ال صاحب السؤال هو آخر، تفضلوا 
السيد النائب، واضع السؤال هو آخر من يعقب، تفضل السيد النائب، 

تفضلوا نعم ال�ضي، ال�ضي وهبي تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةملهديرةملزوةضير:

السيد الرئيس املحترم، الوقت السيد الرئيس هللا يجازيك بخير.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

السيد  تفضلوا  غنزيدوه  احنا  ها  مشكل  كاين  ما  الوقت  الوقت 
الرئيس، ها احنا غنزيدوه السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاع درةملهديرةملزوةضير:

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

مع كامل األسف، احنا اليوم مع هاذ ال�ضي اللي وقع في هاذ األيام 
األخيرة أمام تطرفين، تطرف يرفض الثقافة مطلقا وتطرف من ناحية 
أخرى ي�ضيء في بعض األحيان استعمال الثقافة واإلبداع الفني، املغرب 

هذه مدة ومن زمان اختار نمط الحداثة اللي باغي يعيش فيها، نمطا 
وسطيا بطبيعة الحال يحترم قيم املغرب واملغاربة، ونحن حزب نتبنى 
هذا النمط بالضبط املشكل اللي كيطرح راسه اليوم هو واش أمام 
باش ما  تنتخباو من وراه  دياله،  العمق  ناقشوش  ما  حادث عر�ضي 
ناقشوش أسئلة اإلصالح ديال السمعي البصري. تتعرفوا بأنه خطاب 
9 مارس والدستور، أرادوا للمغرب أن يكون له مؤسسات مسؤولة 

ورئيس حكومة بصالحيات ليس موظف كما يقول، إذن هذه 3 سنين 

ونصف هذا ما�ضي هاذ ال�ضي اللي غيوقفنا بل تيخصنا نطرحوا معكم 
3 سنين ونصف آش درتوا في إصالح املجال السمعي البصري بدون 

املعارك الهامشية؟ دفاتر التحمالت، اليوم السؤال العميق هو شنو 

عملتو كحكومة في هاذ املوضوع ؟ واش طبقتو صالحياتكم في مواجهة 

بعض الظواهر ما�ضي فقط مراسلة أو �ضيء..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب آخر من طرف بعض 

الفرق؟ إذن تعقيب لصاحب السؤال فيما تبقى من الوقت.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارب3وةي3رضئيسرف يقرةاسدةالروةاتبم ل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

كنظن بأن هاذ النقاش مهم جدا، العري اللي كنقصدو هو العري 
الفكري والسيا�ضي اللي وال عند البعض، ألن عندنا الدستور واضح، 
إسالمية الدولة، وعندنا أمير املؤمنين، اليوم النقاش في أسبوع واحد 
قولوا لي هاذ ال�ضي كله غير زعما غير دايز، كاين الزين اللي فيه، موازين، 
ودوزيم، كاين فيمن، كاين اآلخر اللي خرج تيجسد للشواذ. وتنضيفوا 
لهذا كاين اللي تيستهزأ حتى باألحاديث، هذا كله غير دايز غير صدفة؟ 
ولذلك نحن نطلب من الحكومة فتح تحقيق في هاذ ال�ضي، ألن اليوم 
ولينا كنخافو على بالدنا على األمن ديالها واالستقرار ديالها، بهاذ النقاش 

اللي باغيين ندفعوا فيه البالد.

اليوم ملي كنتكلموا السيد الرئيس على ربط املسؤولية باملحاسبة، 

صحيح راه ما يمكنش للمدراء يوليو أكثر من الوزراء، هاذ الحكومة 4 

اللي قدمو استقالتهم مؤخرا، اليوم املدراء، السيد الرئيس احنا مع ربط 

املسؤولية باملحاسبة، ولكن اليوم خاص تكون األمور واضحة، خاص 

املواقف السياسية تكون واضحة رحم هللا الزايدي ال�ضي أحمد، ملي 

كان في أول سؤال حول دفاتر التحمالت، كان املوقف دياله واضح، 

يدعم  أن  عوض  ملتبس،  السياسيين  الفرقاء  ديال  املوقف  اليوم 

الحكومة اليوم م�ضى تيتخبى، اليوم كيخصنا نكونوا واضحين، اليوم 

هناك بعض املدراء ليس فقط في اإلعالم العمومي بل حتى في قطاعات 

أخرى اليوم تيتصرفوا كأنهم أقوى من الوزراء، شكرا.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

ال�ضي  النائب  السيد   ، الوزير  السيد  رد  الرئيس،  السيد  شكرا 
الكيحل، تفضلوا السيد الوزير.

ةا سمير ةاب طقر ةالتص لر وزي ر ةلخلفي،ر مصطفىر ةاع در
ب سمرةلحك3مل:

باش يدخل  التلفزيون  إلى  العري  نقل  السؤال هو  أوال_ موضوع 
ملنازل املغاربة، هذا هو السؤال؛

ث ي  _ إبداء الرأي ما�ضي استشاري وجوبا كما جاي في الفقرة ولكن 
راه كاينة واحد الفقرة أخرى 16 شنو فيها؟ املعاقبة على املخالفات 
اقتراح  وتقديم  البصري  السمعي  االتصال  هيئات  لدن  من  املرتبكة 
بشأن العقوبات املترتبة إلى السلطات املختصة أي بما فيها الحكومة، 
وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحمالت ذات الصلة، هذه 

الفقرة 16 ما تقراش الفقرة 3 هذا الظهير املحدث للهيئة العليا؛

ث اث _ موضوعنا اليوم ما�ضي موضوع حزب سيا�ضي، هذا موضوع 
يهم أخالق املغاربة جميعا، أنا سعيد أن الفريق االستقاللي طرح السؤال 
أيضا وساندني وقال لي شنو اإلجراءات، ومارس كل اإلجراءات ديالك، 
مقابل  تطرف  كاين  راه  تيقول  االشتراكي  الفريق  من  األخ  أن  سعيد 
هاذ  ألن  ذلك،  بكل  سعيد  الوسطية،  نحو  نمشيو  وخاصنا  تطرف، 
القضية ما�ضي قضية مزايدة، أخالق املغاربة ديال كل املغاربة أنت وأنا 

والجميع كندافعو عليها صف واحد.

األسبوع املا�ضي صدر بالغ تيقول األسس االجتماعية واألخالقية 
للمجتمع املغربي مستهدفة من قوى أجنبية، هذا موضوع يهم السيادة 
اإلعالمية للبلد، ونكونو صرحاء في ذلك ألن هذا مغرب قوي بقى هاز 
راسه عالش؟ ألن كل القوى دياله في الوقت ديال الحزة كتوقف جميعا، 
ولكن عبر املؤسسات، أنا ما جايش باش نتحكم في اإلعالم هذا خط 
أحمر ملتزم به ألن هذا هو الدستور، ولكن في نفس الوقت الدستور في 
الفصل 28 شنو تيقول حرية التعبير مضمونة حرية اإلبداع مضمونة، 
ولكن في إطار القانون ما كنديروش الرقابة القبلية هاذ ال�ضي اللي قال 
الفصل 28 ولكن ما لم يقيدها القانون من بعد، كنمشيوا نطبقوا 

القانون.

القانون في الفصل 49 اللي داز في 2005 شنو تيقول؟ أن الهاكا هي 
التي تراقب احترام دفتر التحمالت، هذا ما�ضي أول مرة تنلجأ للهاكا، 
لجأت لها في قضية أخطر املجرمين، في القضية فاش وقع املشكل ديال 
بث اإلحاطة، والفريق ديالكم لجأ، شنو درنا، جاوبنا الهاكا ولكن لجأنا 
للقضاء عالش ؟ ألن هذه حكومة ديال العمل وفق الدستور، سيادة 

القانون، احترام املؤسسات.

املؤسسات  في  الثقة  عندي  أنا  وضوح،  بكل  وقلت  جيت  اليوم 
وخاصنا جميعا نتعاونو باش تكون املؤسسات ديالنا قوية، ما�ضي كما 

البعض حاليا يحاول التأثير على قرارات الهاكا، ويلقى لها مخارج قانونية 
مفلسة خاسرة، هشة تيقول لها راه هاذ ال�ضي ما يمكنش يتحال عليه، 
وعالش تحال عليها األمور في السابق؟ تيقول ما عندكش الحق تنشر 
هاذ الرسالة، الدستور 2 مرات هضر على حرية املعلومات في الفصل 
27 وفي الفصل 165 الخاص بالهاكا أي بالسمعي البصري عالش؟ ألن 
تنضمنو الحق املغاربة في املعلومة أنا تنتأسف أن برملاني يجي ويطلب 
من الحكومة تخبي اإلجراءات اللي تدير على املغاربة، في حين أن املغاربة 
صباح مساء تيسألونا، تيقولو لنا شنو درتوا ؟ حق املغاربة في املعلومة 
مضمون، وال يمكن أن يسجل التاريخ عن هذه القبة أن فريقا معارضا 
ضغط واستعمل وسائل رقابية من أجل أن يحول دون حق املواطنين 
في املعلومة ملاذا؟ واحنا قمنا بداك ال�ضي من املال الخاص ديالنا، باش 

نضمنو الحق للمغاربة ونواجهو تطرف مقابل تطرف.

ونضيف وهذا واحد ال�ضيء مهم شنو تنجز في اإلصالح؟ تنجزات 
أمور، وأنا متافق معك، راه احنا عاد بدينا، راه عاد حلت هذه شهور 
حلت على الهاكا مشروع القانون الخاص بالظهير املشروع القانون ديال 
 LA الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري حلت القانون الخاص ب
MAP و القانون الخاص ب CCM واملشروع قانون االتصال السمعي 
البصري، والفريق االشتراكي كنحييكم، في مجلس املستشارين جبته 
مقترح قانون ديال الهاكا وأعلنت بأنني متفاعل معك وراسلت املسؤولين 
ديال التلفزيونات باش نقول لهم عطيونا مالحظات راه الفريق االشتراكي 
جاب مقترح قانون عالش؟ ألن قطاع االتصال غنحميو االستقاللية 
دياله، غادي نحميو الحرية دياله بالقانون وباملؤسسات، وال أحد فوق 
القانون يكون موظف غير منتخب، يكون مسؤول، يكون وزير، الجميع 
احنا تنشتاغلو في إطار القانون، و أنا سعيد أن قلتي تطرف ضد تطرف 
مقابل التطرف، ألن هاذي بالدنا معنيين جميعا بالوقوف في وجه كل 
من يستهدف قيمها وأخالقها، وصورتها، وفي طلب اإلحاطة اللي طرحينو 
فيلم  فرنسا  في  ألنه  نتحدث  غادي  الفيلم،  القضية  على  اإلخوان 
L›Apôtre في بداية السنة، وزارة الداخلية خوفا على األمن والنظام 
 hit crime العام وقفت وتحملت مسؤوليتها، في بريطانيا الفيلم ديال
وقفت بريطانيا ومنعت الفيلم، عالش؟ ألنه كيتعرض للعنف الجن�ضي 
في حق عائلة يهودية، كاين اللي يقول لي هذا الواقع، واش الواقع فيه امليز 
العنصري غادي نقلوه للتلفزيون، الهاكا أصدرت عقوبات في حق قناة 
مغربية ألنها استعملت لفظ تحقيري ضد مواطن مغربي، وهاذ ال�ضي 
اللي كنسعاو ليه، القانون، استقاللية اإلعالم مقصد ال تراجع عنها لكنها 
تمارس في إطار احترام القانون ومن خرق القانون نلجأ للهيئة العليا 
لالتصال السمعي البصري، إذا لم تتخذ القرارات نلجأ إلى القضاء، 

ملاذا؟ ألن هاذ هي الضمانة ديال االستقرار والسالم عليكم.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

على  الوزير  للسيد  شكرا  النواب،  السادة  الوزير،  للسيد  شكرا 
حسن مساهمته في هذه الجلسة، وننتقل إلى آخر قطاع، وهو قطاع 
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سلبيات  تدارك  عن  األول  السؤال  واللوجستيك،  والنقل  التجهيز 
املنظور اإلقليمي لإلصالح وتوسيع وبناء الطرق على مستوى الشبكة 
الوطنية للطرق للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، الفريق الحركي، فليتفضل 
أحد واضعي السؤال، السادة النواب شوية الهدوء هللا يجازيكم بخير، 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعليركبيري:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةب،

ةاع درةا ئيس،..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

غناخذو هاذ ال�ضي بعين االعتبار، سنأخذ هذا بعين االعتبار.

ةاب ئبرةاع درعليركبيري:

أعد التوقيت السيد الرئيس...وضمن لنا الهدوء باش نرجعو للعمل 
العادي بعد هذا املوضوع الساخن.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شوية الهدوء، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعليركبيري:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةألخ3ةترةإلخ3ة6رةاب3ةب،

سنعود لألرض وللتحدث عن الطرق والسؤال املوجه للسيد وزير 
البرمجة على املستوى اإلقليمي، كل منا  التجهيز يتعلق يعني بعيوب 
الرفيعة،  الجودة  من  كتكون  الطرق  بعض  في  كنمشيو  بأنه  يالحظ 
وفجأة نجد أنفسنا أمام مقاطع طرقية ما أنزل هللا بها من سلطان، وملا 
يطرح السؤال ملا نطرح السؤال نجد بأنه هذاك املقطع بطبيعة الحال 
الغير املهيأ، الغير الصالح تابع إلقليم مجاور أو ملديرية من املديريات 
اإلقليمية ديال وزارة التجهيز، معناه أنه ذاك املقطع ال يشكل أسبقية 

للبرمجة التي تقع على املستوى ديال األقاليم أو املديريات اإلقليمية.

لذلك، نطلب منكم السيد الوزير يعني تدارك هذا األمر يكون واحد 
املنظور أفقي السيد الوزير كنتحدثو معكم السيد الوزير واحد املنظور 
أفقي لتفادي يعني هاته االختالالت، السؤال اللي طرحتو يعني طرحتو 
منذ أوائل سنة 2013 وذكرت فيه مقاطع طرقية تتهم كرامة وإملشيل في 

اإلقليم ديال ميدلت وميسور يعني شرعتم في اإلصالح ديال هاذ الطرق 
مازال واحد املقطع طرقي ما بين إملشيل وأغبالة ما شرعتوش فيه 
وكنتمناو باش تعطيوه يعني إن شاء هللا أسبقية وتداركو هاذ االختالالت 

في البرمجة.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

أشكر الفريق املحترم على طرح هاذ السؤال أنا أوال أريد أن أوضح 
أن هذه الحكومة منهجها يعني متناغم مع منطق الدستور املبني على 
في  كنديروها  بقيناش  ما  الحكومة  تبناتها  اللي  البرمجة  الشفافية، 
املكاتب، ما بقيناش كنديروها حسب القرب الحزبي والسيا�ضي والنقابي 
بحيث  ذلك،  على  شهود  البرملانيين  اإلخوة  جميع  ويمكن  والعائلي، 
كنديروها في امليدان مع السلطات، ومع املنتخبين، الجميع لم يبق إال 
5 أقاليم مبرمجة الزيارة ديالها إلتمام البرنامج 2015 وزيادة، الجميع 
الحاجيات،  هي  أشنا  كنوضعو  كنمشيو  واإلخوان شاهدين  األقاليم 
كنوضعو آشنا هي اإلمكانيات املتوفرة وعلى ضوئها كنحاولو نبرمجو 
بطبيعة الحال، كتجي أحيانا أمور استثنائية مثل الفيضانات الشك 
أنه تغير البرمجة، ولكن ال تلغي املنهج املبني على التشاور وعلى تحديد 

األولويات.

الطريق  رقم  بحال  الطريق  واحد  كتاخذ  ملي  أحيانا  أنه  طبيعي 
الوطنية رقم 15 اللي كتم�ضي من ميدلت وكتم�ضي لجرسيف وكتم�ضي 
فكلتقاها كلها مهترئة ال يمكن أن تنجزها في سنة واحدة، فتتديرها حول 
بمقاطع باش يمكن لها تساليها في نهابة املطاف، فتقريبا هذا هو املنطق 
اللي كيحكمنا، إيال كانت باقية بعض األمور اللي تأخرنا فيها أو مازال 
مبرمجا نحاولو إن شاء هللا نعالجوها ألن إيال مشينا فيما يسمى باملقاطع 
املهيكلة اللي هي غالبا تيمرو منها %80 من حركة السير على الصعيد 
الوطني وكنظن بدينا كنكسبو نتائج طيبة، اآلن في ثالث سنوات كسبنا 
 11 السابقة ب  السنوات  العشر  في  تراجعنا  بعدما  النقط،  ديال   6

نقطة، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال ؟ ال أحد، نمر 
إلى السؤال الثاني متعلق بتدبير الشواطئ للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.
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ةاب ئبلرةاع دةرةعتم درةازه دير:

الضحايا  أسر  املغاربة  تلقى  والحزن  األ�ضى  ببالغ  الوزير،  السيد 
الوزير  السيد  الصخيرات،  بقرب مدينة  الشراط  واد  فاجعة شاطئ 
للترفيه  الوحيد  املالذ  من  هو  الشاطئ  يعد  املغربية  البسيطة  األسر 
لألبناء ديالها خصوصا بعد بداية كل فصل حار، اليوم السيد الوزير 
ما غاديش نسائلكم فقط على التدابير اللي غادي تاخذوها من أجل 
السيد  اليوم  العمومية،  املرافق  هاذ  ديال  واملراقبة  والتدبير  التجهيز 
الوزير كنسائلكم كذلك وكنحطو ما بين أيديكم شنا هي التدابير باش 

تحميو أرواح ديال فلذات األكباد ديالنا السيد الوزير؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

على أية حال أنا عندي سؤال يتعلق بتدبير الشواطئ رحمة هللا على 
املفقودين، وأنا لي قصة خاصة مع هذه املنطقة، ألنه في مخيم 81 كنا 
خيمنا مع واحد العدد ديال الطلبة اللي حصلوا على الباكالوريا، وكنت 
واحد من الغرقى ديالهم وأنا البحر اللي خرجني، على أية حال الزلت 

أتذكر رحمة هللا عليهم.

ولكن يمكن ليا نقول ليكم بصدق أنه هاذ املوضوع ديال الحماية 
ما�ضي من اختصاصات الوزارة، ولكن من اختصاصات الحكومة، نعم 
فغير باش ما لكن اللي يمكن لي نقول ليكم هو أنه كاين اللجن اإلقليمية 
تيرأسها السادة العمال كلجنة إقليمية اللي فيها وزارة الصحة، وزارة 
الحضرية  الجماعة  واملعادن،  الطاقة  وزارة  التجهيز،  وزارة  البيئة، 
عملية  على  تشرف  التي  هي  اإلقليمي  املجلس  القروية،  الجماعة  أو 
الشواطئ، احنا الدور ديالنا بطبيعة الحال نحددو الشواطئ 153 شاطئ 
960 كلم اللي كلها مفتوحة للسباحة، الدور ديالها هو نديرو العملية 
ديال التشوير، الدور ديالها هو نعلنو على جودة املياه، بحيث أنه في 
17 يونيو غنعلنو اآلن على التقييم ديال جودة املياه وجودة االستجمام 

في واحد العدد ديال الشواطئ ثم الحماية أننا نفرقو ما بين الرياضات 

الشاطئية أماكن السباحة باش ما يوقعوش حوادث فكنديرو عملية 

واحد  استغالل  في  الرخص  كنعطيو  أيضا  ثم  وحددناها،  التشوير 

املناطق في الشواطئ باش يمكن يكون فيها واحد النوع من الترفيه على 

املصطافين، ولكن عموما يمكن ليا نقول ليكم كل سنة كيتبين أن 

املغرب كيكسب نقط فيما يتعلق بجودة الشواطئ واآلن الشواطئ ...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة أو السيد 

النائب تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درم3حرةا جدةلي:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

شكرا السيد الوزير على هاذ املعلومات، ونشكر لم يعني املجهودات 

التي تقومون بها، إال أننا تنحسوا في فريق العدالة والتنمية أن السؤال 

يفوق 154 شاطئ، ولكن 900 كلم ولكن هذا يعني ديال 3500 كلم 
تنشعرو بأن االستغالل الغير األمثل للشواطئ ديالنا، اليوم تنشعرو 

أن هناك قيمة مضافة كبيرة اللي يمكن تزاد، تنشعرو أن هناك كما 

قلت يعني واحد العدد ديال املوارد اللي تضيع تبديد واحد العدد د 

املوارد على سبيل املثال، تنشعرو أن هناك ضعف املردودية وهناك 

الشواطئ، صحيح  يمكن نجبدوها من هاذ  اللي  فرص متاحة كبيرة 

أن اإلمكانيات ضعيفة ممكن االستعانة بشراكة مع القطاع الخاص 

ويمكن تفكر آليات..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ تفضلي السيدة النائبة عن فريق االتحاد الدستوري.

ةاب ئبلرةاع دةرنش ىرب ج ل:

شكرا، تحدث السيد وزير االتصال قبل قليل عن مغرب رافع رأسه 
بكل حماس، واآلن أقول أن لهذا املغرب أن يطأطأ رأسه ألن األمر يتعلق 
بشواطئ غير محروسة وبدون التنبيه إلى مخاطرها، رغم تردد بعض 
املواطنين عليها، مما يشكل خطرا على األرواح وعلى الثروات، على أرواح 
شباب بائس، وأطفال أبرياء عزل، إال من براءتهم ومن أحالمهم التي 
تعانق عنان الوطن، استهتار شامل، استهتار شامل، قناطرنا مهترئة، 

طرقنا مفترسة، شواطئنا مستهزئة، في يدي موازينكم جمرة على جبيننا 

تلفحنا اليوم وغدا...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات أخرى؟ ال أحد إذا رد 

السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

األخت متميزة السيدة البرملانية املحترمة متميزة في ضبط الكلمات 

وفي شعرها، لكن لم تكن صادقة في الحكم على املغرب، هذا املغرب 

يرفع رأسه عاليا في العالم، والحمد هلل، هذا املغرب يقبل عليه العالم 

والحمد هلل، هذا املغرب يتقدم والحمد هلل، حادثة حافلة حادثة شاطئ، 

حادثة تردي بعض السياسيين، أو بعض املنتخبين ال يلغي أننا في مسار 

متقدم والحمد هلل.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

والسادة  للسيدات  الجديد  آسفي  ميناء  بناء  املوالي عن  السؤال 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرك ضيم:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

ميناء آسفي كيعرف تأخر في األشغال يمكن نسولوكم السيد الوزير 
عن أسباب هاذ التأخر؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

السيد النائب املحترم، على أية حال هذا تقديركم، لكن حنا التزمنا 
باش نهاية 2017 يكون امليناء جاهز، تعلمون أن السياسة املينائية 
التي قدمتها الحكومة أمام صاحب الجاللة، فيها 5 د املوانئ جديدة، 
وحرصنا نبداو بامليناء ديال آسفي، لسبب تعرفونه كبير واستراتيجي 
مرتبط بالطاقة بإنتاج %25 من حاجياتنا الطاقية، استثمار ديال 23 
مليار ديال الدرهم، حنا غنكونو إن شاء هللا في نهاية 2017 جاهزين، 
باش يكون مناسب إلنجاز املحطة الكهربائية إن شاء هللا اللي غتكون 

اللي غيستجب للحاجيات ديال البالد ديالنا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرك ضيم:

شكرا السيد الوزير، كنظن هاذ االلتزام حتى هو كان في الطريق 
السيار، الطريق السيار كان من املفروض أنه اليوم يكون شغال، لحد 
الساعة اإلحصائيات اللي كنتوصلو بها أننا ياله وصلنا ل %40 وتخوفنا 
من جديد على امليناء، ألن امليناء غادي يشغل املحطة الحرارية، سكان 
مدينة آسفي رافضين رفضا تاما إشغال املحطة الحرارية، ونستعملو 
امليناء القديم، ونحولو الفحم من امليناء القديم للمحطة الحرارية، 
لهذا احنا كنساءلوكم في هاذ الظرف بالذات ألن كنعيشوا في املنطقة 
أنه  املفروض  من  أنه  وكنظن  بالفعل،  تأخر  كاين  راه  أنه  وكنعرفوا 
تعطيونا نسبة تقدم األشغال هذا من جهة، من جهة مدينة آسفي تعاني 
تعاني من عدد كبير متاع املشاكل، خصوصا املتعلقة بامليناء، كنظن 

أن املقالع ديال األحجار اللي كيجيبوها من ثالثاء إيغود، من خميس 
الطرقية  الشبكة  يعني  الغياث،  واثنين  آسفي،  جزولة،  سبت   ، نكا 
السنوات  في  اللي دار  تقريبا املجهود  أنه  تآكلت بشكل كبير. وكنظن 
الفارطة كنظن أنه اليوم في مدينة آسفي وصلنا لواحد النسبة ديال 
الصفر، النسبة د الصيانة صفر، لهذا كنظن أنه كان من املفروض أنه 
احنا كنقوموا ببناء، كاين شبكة طرقية انهارت خاصنا نقوموا بواحد 

الواجب ديالنا كوزارة، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إذن رد السيد 
الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

على أية حال، حسب املعطيات اللي عندنا، أن امليناء غيكون في وقته 
إن شاء هللا وحريصين كل الحرص ألنه مرتبط بقطاع استراتيجي اللي 
هو الطاقة. الطريق السيار يجي املجال ونتحدثو عليها، شنا هي األسباب 
ديال التأخر؟ التزمنا في نهاية السنة، شنو اللي حصل مع املقالع؟ شكون 
اللي م�ضى حصل على الرخص املقالع ملي تعلن، قبل ما يتعلن على 
الصفقة، وبعد ذلك فرضوا على الشركات نوع من الترتيبات، مشاوا 

تيبحثو على املقالع 150 كلم يعني باش يجيبوها.

القضية ديال نزع امللكية متفق معك، الشبكة الطرقية اللي كتضرر 
من عند الشركات ديال املقالع كلها خذينا قرار نلزم الشركات، سواء 
كانت مصانع أو مقالع، أنهم يساهموا في الصيانة ديال الطرق التي تتلف 

من طرف الشاحنات، شكرا السيد النائب املحترم.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بتيهيء الشواطئ وتدبيرها 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعبدرةلحك مرسجدة:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي ،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةب،

السؤال هذا، السيد الرئيس تيتشابه مع السؤال اللي جاءت به 
العدالة والتنمية، ولكن نبغي نكون نطلب من السيد الوزير باش يعطينا 
شنا هي الخطوات اإلجرائية من أجل التمتع بشواطئ ووديان اململكة 
املغربية دون الوقوع في فواجع مثل التي وقعت قبل أيام بالصخيرات 

واد الشراط؟ وشكرا.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

على أية حال هذه فرصة باش نأكد للسيدان النائبان ألن ما كانش 
عندي الوقت ديال التعقيب، أن هذه الحكومة أقرت سياسة ديال منع 
االستعمال العشوائي للملك العمومي البحري ولشواطئنا، لم تعطى 
وال رخصة واحدة ألي موظف سامي كان وزير وال كان آخر موظف، 
بل بالعكس درنا جرد شامل للملك العمومي البحري، جرد تقني اللي 
غنسليوه هاذ السنة والتحديد اإلداري اللي غيسالي السنة املقبلة، باش 
اللي ما حفظناش أو حددناه لعقود من الزمن هذه الحكومة غتحددوا 
باش يكون عندنا وضوح، ثانيا درنا دراسة ديال تثمين امللك العمومي 
البحري بما فيه الشواطئ، ثالثا محددة 153 شاطئ اللي هي نعلن أنها 

صالحة لالستجمام،

صالحة  اللي  الحراسة،  فيها  كيكونش  ما  معلنة  غير  هي  اللي 
لالستجمام تعلن أن فيها الحراسة، أحيانا املواطنين كيمشيو ألماكن 
بطبيعة الحال اللي ما فيهاش الحراسة هذا يمكن نفكرو في طريقة ديال 
التدبير، ثم منعنا االستغالل قانونيا استغالل رمال الشواطئ والقانون 
راكم صادقتو عليه مع شرطة ديال امللك العمومي البحري اللي كتراقب 
هاذ امللك العمومي البحري، ثم أضف إلى ذلك اللجنة اإلقليمية اللي 
يكون  باش  الشواطئ  جودة  على  لإلشرف  العمال  السادة  تيرأسوها 

االستجمام على أحسن ما يرام.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةلحك مرسجدةر:

شكرا السيد الوزير، أوال لم نستفق بعد من فاجعة طانطان حادثة 
طانطان، واآلن كنا أمام فاجعة الصخيرات واد الشراط، هاذ الفاجعة 
هاذي اللي خالتنا نتسائلو املسؤولية الحكومية في هاذ الباب على من 

تترجع، أي قطاع اللي هو كيتحمل املسؤولية كاملة، أوال،

ث ي   : كيف يمكن الوزارة ديالكم السيد الوزير، يعني تعمل باش 
تفادي مثل  في املجال من أجل  املتدخلة  القطاعات  تنسق مع كافة 
هاذ الكوارث، وأيضا من أجل تحسين شروط االستحمام بالشواطئ 

املحروسة،

ولكن  هذا  أن  ولو  لي  اسمحوا  املرصودة  اإلمكانيات  كاين   : ث اث  
كتحمل فيه املسؤولية الحكومة، اإلمكانيات البشرية واملادية املرصودة 
ولكن  جبارة،  بمجهودات  كيقومو  ضعيفة،  كتبقى  املدنية  للوقاية 
لألسف هما راهم كيخضعو اآلن كيمشيو كيتسولو باش يكملو العملية 

ديال الحراسة ديالهم وهذا واقع السيد الوزير، نعطيك أمثلة...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال ؟ إذن رد السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

على أية حال ما شدتش الفاجعة ديال طانطان في تحميل املسؤولية 
للسيد الوزير ال بد نزيدو هذه الفاجعة، لكن ال بأس مادام تقع فاجعة 
البد أن نعالجها لكن بمنطق مسؤول. ملا كتعلن أمام املواطنين كتقول 
لو ها الطريق ما تدوزش منها تيدوز منها، راه ما غيمكنش عاود ثاني في 
3500 كلم في كل قطعة من الشواطئ نحطو فيها ناس يحرسوها باش 
ما يدوزوش الناس، فال بد تكون هناك واحد املسؤولية معينة لدى 
الجميع، هذه املنطقة معروفة أنها ال تصلح للسباحة معروف هذاك 
املكان، معروف أنه يعني يهدد، لكن مع ذلك نقول أنه يعني حان الوقت 
إلعادة التنظيم ألن اليوم الشاطئ مسؤولية من ؟ كنعتقد املسؤولية 

مشتركة ال بد.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول وضعية الطرق الوطنية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرصبحير:

من  العديد  الوطنية  الطرق  بعض  تعرف  املحترم،  الوزير  السيد 
املشاكل نتيجة غياب الصيانة واإلصالح والتوسيع، األمر الذي أصبحت 
يترتب عن ذلك  في جلها وما  قابلة لالستعمال  الطرق غير  معه هذه 
من انعكاسات سلبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية والحياة 
اليومية للمواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للشبكة الطرقية بإقليم 
الصويرة وأعطي مثال الطريق رقم 2221 الرابطة بين املخاليف- سيد 
العرو�ضي والطريق رقم 2224 الرابطة بين بير كوات وأربعاء العيرج، 

شكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

كاين  مجهود  كاين  أنه  خبرتكم  أنا  الطرقية  للصيانة  بالنسبة 
ميزانيات إضافية ولكن غير كافية، احنا هاذ ال�ضي تنقولوه وتنأكدوه 
ألن ملي تناخذو 34 ألف كلم كلها تحتاج إلى صيانة موزعة على األقاليم 
بالخصوص اإلقليم ديال الصويرة أكيد نحتاج إلى إمكانيات، لكن أنتما 
تتعرفو امليزانية ديال البالد ديالكم فيها أولويات متعددة وفيها قطاعات 
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متعددة فكنحاولو ما أمكن نوزعو حسب األولويات، هاذ املقطع اللي 
تكلمتو عليه 2201 اليوم راه مع املجلس اإلقليمي واملجلس البلدي ديال 
الصويرة كاين مشروع ديال 23 كلم زائد القناطر، ثم أيضا كاين اآلن 
212 مليون ديال الدرهم مع الجهة ديال مراكش- تانسيفت باش يمكن 
ندخلو هاذ املقاطع ضمن املخطط اللي عددها مؤخرا اللي كيهم الجهة 
بكاملها وهذا دخل ضمن األولويات اللي غادة إن شاء هللا غادي نحرصو 

عليها في املستقبل القريب.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرصبحير:

الوزير،  السيد  املهمة  اإلفادات  على  كنشكرك  الوزير،  السيد 

ولكن بغيت نذكرك السيد الوزير الطريق الرابطة بين املخاليف وسيد 

العرو�ضي 4 ديال املرات وهي كيتال�ضي املار�ضي ديالها وكيتلغى، 4 ديال 

املرات، والسيد املدير اإلقليمي كنا عندو تما قال لك أنا عييت من 

اإلصالح ديالها، واش بغيتوني ندير لها نيفلوز ونكرطها نديرها بيست 

؟ السيد الوزير هذاك املقطع اللي كنذاكر معك فيه راه في 7 ديال 

الجماعات اللي كتستافد منو، راه أكثر من 70 ألف نسمة كتستافد 

منو السيد الوزير، راسلكم جمعيات، راسلكم املجتمع املدني، راسلكم 

يعني بغاو يديرو مظاهرات نجيك صريح السيد الوزير، في هاذ الوقيتة 

بالضبط البث املباشر راه كيشاهدوك الناس املواطنين مباشرة وبغات 

الجواب الصريح خصوصا في هاذ املقطع السيد الوزير، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك تعقيبات إضافية ؟ تفضلي السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاع دةرف طملرةارس ف:

السيد الوزير، ونحن مسافرين من مدينة بني مالل في اتجاه مدينة 

الجميلة جدا هوياتيا، ألنها  اللوحات  تطالعنا مجموعة من  برشيد، 

مترجمة باللغة العربية واألمازيغية، ملتمسنا السيد الوزير هو تعميم 

هذا التشوير الطرقي في جميع أنحاء املغرب، كذلك لنا ملتمس السيد 

الوزير وهو أنه لتجويد العمل هناك إطار مرجعي وهو مديرية للتهيئة 

االستشارة  منكم  نلتمس  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  باملعهد  اللغوية 

قصد تجويد العمل، وشكرا لكم السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرجني:

شك ةرةاع درةا ئيس،

نفس السياق السيد الوزير الطريق الوطنية آسفي الصويرة أكادير 
السيد الوزير، هاذ الطريق هادي قلت لنا باللي غادي يتم التوسيع 
ديالها في أقرب وقت، لحد اآلن السيد الوزير مازال ما كاين هاذ التوسيع 
وكتعرفوا هاد الصيف دابا جميع الكاميات اللي كيجيو السلعة من 
أكادير كيدوزو من هاذ الطريق، دايز على تمنارة، سميمو، هاذ الطريق 
السيد الوزير راه إيال كان 2 الشاحنات خاص واحد تخرج برا باش دوز 
الثاني، ولهذا تنطلب منكم السيد الوزير التوسيع ديال هاذ الطريق في 

أقرب وقت؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب آخر؟ إذا رد السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

على أية الحال هاذ الطرقان اللي تكلموا عليها اإلخوان خذيناهم 
يجب  نديرو  ما  عندنا  ما  تنجز،  راها  املقاطع  بعض  االعتبار  بعين 
واألشغال  البناء  ديال  املنظومة  واحد  لقينا  ملا جينا  أنه  أعترف،  أنا 
العمومية، هاذ املنظومة هي اللي كتحدد الشركات ومكاتب الدراسات 
واملختبرات اللي كتشتغل، ويمكن ليا نقول لكم مع األسف الشديد 
كاين شركات ما صالحنيش، كاين مختبرات ما صالحينش، كاين مكاتب 
دراسات ما صالحينش، موجودين في كراتن، فجبنا درنا نظام جديد، 
دراسات،  مكاتب  يلغي  وبدأ  يلغي شركات،  بدأ  الجديد  النظام  وهاذ 
بالليل وكيديو  الذي يصنع  ال�ضي  انتهى هذاك  يلغي مختبرات،  وبدأ 
الصفقات بالنهار، فاآلن اشتغلنا على هاذ ال�ضي منها بعض الشركات 
اللي بدينا كنلغيو معهم، ومجرد ما كنلغيو معهم كيخرجو من املنظومة 
أحد األسباب ديال تأخر واحد العدد ديال األشغال بما فيها أشغال 
استراتيجية، اسراتيجية تتعلق بTGV كتعلق بالطرق السيار إلى غير 

ذلك.

فيما يتعلق بالتشوير، كنت التزمت معكم السنة املاضية أنه ابتداء 
من 2015 غنبداو ندخل األمازيغية تدريجيا، فبدينا بهاذ املقطع اللي 
إن شاء هللا كنتظارو يدشن جاللة امللك، اللي هو في اتجاه بني مالل 
برشيد، وبيدنا اآلن درنا أول مقطع األمازيغية العربية والفرنسية أكيد 
غادي نرتكب أخطاء في البداية، لكن اآلن درنا دراسة باش نعمموها 
على جميع الشبكات الطرقية السيار في انتظار إن شاء هللا نعمموها على 

املطارات وعلى السكك الحديدية، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا سؤال عن الطريق السريع فاس تاونات للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.
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ةاب ئبرةاع درمحمدرجم لرب3زيديرت  لي:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةملخل3ق تروةمل سلي6.

السيد الوزير، نريد أن نسائلكم عن مآل الطريق السريع بين تاونات 
وفاس؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

نشكر النائب املحترم على اهتمامه كما اهتمام السادة املنتخبين 
جميعا وسبق لي تالقينا معهم حول هاذ املقطع، أعترف بأنه مقطع 
أسا�ضي نظرا لحركية السير اللي كيعرف ما بين تاونات وبين فاس، ثم 
أيضا الحوادث اللي كتوقع نحن عندنا عدة مطالب يمكن ليا نقول 
لكم آالف الكيلومترات ديال الطرق السريعة، فحنا اآلن شنو درنا باش 
نختاروا في نهاية املطاف درنا الدراسة ديال التثنية، وكنديروا الدراسة 
ديال الطريق السيار ما بين فاس إلى تاونات، وبعد ذلك غادي نختاروا 
شنو هو الحل األمثل باش يمكن لنا نعالجوا هاذ الحركية القوية بين 

فاس وتاونات.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرجم لرب3زيديرت  لي:

السيد الوزير، كما تعلمون هاديك الطريق املرور بها يتجاوز 3 آالف 
عربة يوميا وتصل في الذروة إلى 13 ألف، هي كاين التبادل مع فاس، 
التجاري واالقتصادي يتجاوز ما بين 80 و%90 ألن إقليم تاونات تيعرف 
حالة واحد الحصار كبير واحد العزلة كبيرة في اتجاه األقاليم املجاورة 
كلها الحسيمة تازة الشاون، سيدي قاسم، السيد الوزير جيتو وجلستو 
معانا واتفقنا كلنا نواب برملانيين ورؤساء بحضور السيد العامل ودرنا 
األولوية األولى هي الطريق السيار بين تاونات وفاس، ولكن مع األسف 
انتم تتعاملون بمكيالين، أنا كنت كنحتارمكم وكنقدركم، ولكن مع 

األسف كتهمشو إقليم تاونات نظرا العتبارات سياسية.

والسيد  أنا  الحكومة،  رئيس  السيد  الوزير، مشينا شفنا  السيد 
الوزير الحالي ال�ضي مرون إدريس وحضينا بالدعم من عنده مباشرة، 
ولكن مع األسف أنتم تعرقلوه وهاذ القضية ديال الطريق السيار هي 
في حد ذاتها واحد القشرة تاللوز peau de banane دايرينها لنا باش 
داك املشروع ما يدوزش، في حين أن مشاريع أخرى اللي هي أقل أهمية 
نناشد  املكان  هاذ  من  حنا  الوجود،  لحيز  بالعناية وخرجات  حظات 
جاللة امللك، باش يشوف لهاذ اإلقليم ويخرج هاذ املشروع اللي هو 

حيوي وأسا�ضي بالنسبة إلينا، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية لهذا السؤال؟ إذن رد السيد 
الوزير.

ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

على أية حال أعتقد أن اإلحترام خاصو يبقى كيفما كان الحال، كنا 
كنحتارموكم وال كيبقى دائما واخا نختالفو وخا البرمجة ما تستاجب 
�ضي خاص يبقى اإلحترام، كنعتقد هاذي هي الحياة السياسية، ولكن 

عرفت بأنه خطا لفظي ما عندو عالقة.

األمر الثاني وهو أنه أنا كنعتاقد السيد النائب املحترم ما استثمر في 
تاونات الذي كان مهمشا، صحيح أكثر في 3 سنوات أكثر مما استثمر في 
10 سنوات السابقة، واألرقام نعطيوها لكم، اللي واقع هو أن تاونات 
الطرقية كلها مهترئة كلها فبالتالي كان البد نمشيو لألولوية  الشبكة 
اإلقليم بعدا ينفتح على بعضه ثم ينفتح على األقاليم، هادي طريق 
استراتيجية قلنا عندنا 2 ديال الخيارات الحكومة غتدرسهم وناخذوا 
القرار املناسب إن شاء هللا ما�ضي قشة باش نهربوا وإال ما معنى أنك الدير 
الدراسة وتعلن عليها وتلتزم بها، 2 ديال الدراسات طريق سريع، طريق 
سيار، أنا أميل إلى الطريق السيار إذا كان غادي يتأخر، هاديك الساعة 
غنشوفوا آشنوا هي الشراكة اللي ممكن تستاجب إليها الحاجيات ديال 

الحركية بين فاس وتاونات.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول الخصاص الذي تعرفه بعض 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  النقل  وسائل  في  املناطق 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درأحمدرجبفي:

ةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي ،

ةاع دةروةاع دةترةاب3ةب،

يعاني املواطنون بالعديد من مناطق اململكة خصاصا مهوال فيما 
إلى فرض إكراهات  النقل، ولهو بحق خصاص يدفع  يتعلق بوسائل 
كبيرة على املواطنين، وعلى سبيل املثال فقط ال الحصر، إقليم فكيك 
مدينة تندرارة الناس على شكل جماعات ينتظرون ألسبوع لإلنتقال 

ملناطق أخرى، لذا نسائلكم أين وصلت هذه األمور؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير.
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ةاع درعزيزرضب ح،روزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جعت ك:

أشكر النائب املحترم، كما تعلمون هذا موضوع النقل موضع كبير 
جدا وسبقنا تحدثنا في هاذ املوضوع في الزيارة اللي قمنا فيها لفكيك، 
ألن فكيك عندو 2 ديال، عندو الشبكة الطرقية وكنعتاقد راكم تتابعون 
اإلنجازات، وعندو القضية ديال التنقل طبيعي تندرارة كتمر منها 16 

حافلة.

اللي حاصل هو أن هاذ الحافالت كيجيو من لهيه عامرين، هاذ 
اللي  هو  الخاص  القطاع  أنه  بمعنى  )مخوصص(  قطاع  هو  القطاع 
كيم�ضي كيقوم بهاذ ال�ضي، املقاربة ديال اإلصالح اللي جبنا بها بطبيعة 
الحال صلحنا جزء ومازال لينا هاذ ال�ضيء ديال الكرام هي مقاربة ديال 
أننا كاين ما يسمى بالخطوط املربحة والخطوط الغير املربحة، والدولة 
تساهم في خطوط غير مربحة حنا ما زال كنا نضاربوا مع من يعنيه األمر 
باش نصلحوا القطاع ديال النقل، وكنتمنى نلقاو املساندة ما�ضي منين 

يتوقف اإلصالح يعني سابقا في 2012.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرأب3رةاف ةج:

السيد الوزير، بالنسبة للتنقل ديال املواطنين عبر يعني النواحي 
النائية جاء في الجواب ديالكم أن كيدوزو الكيران عامرين، العكس هو 
كون كانوا الكيران عامرين حتى واحد ما كيهرب من دار العرس، غيكونو 
الحافالت كيدارو رخص استثنائية، كيدار أي حاجة وكيتحل املشكل، 
هذا مشكل بالنسبة لهاذ املناطق، الحل ديالها الوحيد هو الدعم ديال 
الدولة فيما يخص هاذ الخطوط اللي هي في مناطق نائية، ما�ضي طريق 
الحل اللي قلت اآلن واللي قلت على أن الحافالت كيكونو عامرين، أظن 

السيد الوزير على أن حتى منين يعمرو...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
ال أحد، رد السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

ال على أية حال أنا كنتكلم على تندرارة ما كنتكلمش على الخطوط 
األخرى، أنا أعرف بأن هناك خطوط غير مربحة نسبة املأل ال تتجاوز 
نسبة 50 %60، وبعض الخطوط مربحة جدا، والتصور انت عارفوا 
السيد النائب، ألن نفاوضنا أنا عندنا تصور ديال الخطوط اللي هي 
مربحة نعاودو نفتحوا فيها خطوط ونديروا خطوط جديدة نسترجوا 
%24 ديال الخطوط اللي ما كتستعملش وغنسرجعوها قريبا وغادي 
نديرو طلبات ديال العروض لكن تندرارة عندها هاذ اإلشكال بحالها 

بحال واحد املناطق، فبالتالي هاذ القضية هي املقاربة اللي جبنا فكنتمى 
إن شاء هللا نعاودو امللف غادي نخرجوه وغادي ناخذوا قرارات وغادي 

نحمل مسؤولية بعدما استنفدنا 3 سنوات من الحوار مع الجميع.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

السؤال املوالي عن التأخر في إنجاز البرنامج الوطني الثالث للطرق 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
السيد  تفضلوا  السؤال مشكورا،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية، 

النائب.

ةاب ئبرةاع درإدضيسرةاثم ي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، الطرق كتساعد الناس ديال العالم القروي باش 
تفك عليهم العزلة وكتساعدهم كذلك على الولوج للخدمات واملرافق 
سواء في التمدرس أو الصحة، نسائلكم السيد الوزير، عن التأخر في 

إنجاز البرنامج الوطني للطرق القروية؟ وشكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

كتحال أن السؤال عن ديال املخطط الثالث ما�ضي، ال، دابا واش 
الثالث آه غير باش نعرف، ألنه التأخر غادي نجاوب عليه في سؤال 
آخر، السادة النواب كتعرفوا بأن الطريقة اللي كانت تشتغل سابقا 
بإيجاز كان عندنا املخطط القروي الثاني، وكان عندنا مخطط التهيئة 
الترابية اللي هو فيه 2500 كلم اآلخر فيه 15 ألف كلم، وتبين بأنه عندنا 
مخططات زائد الفالحة زائد فحنا وجدنا من جهتنا الداخلية في إطار 
INDH التنمية البشرية وجدات، تم االتفاق وقع اجتماع بيني وبين 
وزير الداخلية وفرق ديال العمل، باش غيكون مخطط عمل واحد ل 
7 سنوات املقبلة يهم املناطق القروية والجبلية غيولي عندنا مخطط 
واحد ما كاينش الكثرة ديال املخططات، وغادي نوفروا لو االعتمادات 
الثاني،  انتهاء من املخطط  اللي هو   2016 اللي غتبنى عملية اإلنجاز 

وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب أو تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةاس قي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

من  جوابكم  في  جاء  ما  على  نشكركم  املحترم،  الوزير  السيد 
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توضيحات وما تقوم به وزارتكم من مجهودات، ال أحد ينكر السيد 
الوزير ما وفره البرنامج األول والثاني من الطرق القروية لفك العزلة 
عن العالم القروي، وربطه باملصالح الحيوية للسكان وما حققه من 
تحسين ظروف العيش، ال أحد ينكر السيد الوزير ما تقوم به الحكومة 
من مشاكل في املشاريع من البنيات في العالم القروي عموما والجبلية 
خصوصا، نموذج مقطع القصيبة إملشيل زرته األسبوعين املاضيين 
وهو فك العزلة بين جهتين )بني مالل-خنيفرة( اليوم ودرعة-تافياللت. 
لكن السيد الوزير املحترم، هناك مناطق كثيرة ما تزال معزولة عن 
الجبلية،  املناطق  خاصة  والتعليمية  الصحية  والخدمات  السواق 
كإقليم  أمالكو  أمان  وإغف  إدمموما  منطقة  األمثلة:  بعض  وأعطي 
الراشيدية كذلك أملو أبوري بإقليم ميدلت إحجامن بإقليم تنغير. في 
تواصلنا مع الساكنة السيد الوزير، تطاردنا أسئلة كثيرة والذي وعدت 
الحكومة بقرب انطالق البرنامج الثالث للطرق القروية، نحن اليوم في 
2015 بعد سنة ونيف من عمر الحكومة نرى في فريق العدالة والتنمية 
كل  وإجراء  والشراكات  الدراسات  إلنجاز  كافية  كانت  سنوات   3 أن 
اإلجراءات لتنزيل البرنامج الثالث، مشكل آخر السيد الوزير وهو ضعف 

الصيانة ملا هو منجز..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
تفضلوا السيد النائب عن الفريق اإلستقاللي.

ةاب ئبرةاع درمحمدرأب3رةاف ةج:

باقيين  حنا  البرنامج،  هاذ  كمل  واش  الثاني  للبرنامج  بالنسبة 
كنتسائلوا باش غنديروا الثالث، ولكن الثاني ما تدارش، ما كملش، 
وحتى املسألة ديال الحظوظ ديال بعض الطرق اللي تدارت وأخرى غير 

محظوظة واش كاين �ضي محاسبة لهاذ ال�ضيء.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك تعقيبات أخرى؟ إذن ال أحد رد السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

الحكومة  دارتو  الثاني  البرنامج  هاذ  أوال  معطيات  نعطيو  البد 
السابقة، والتزمنا به، إيال �ضي وحدين ظلموا يعني ما�ضي حنا اللي درنا 
هاذ البرنامج، البرنامج الحالي درناه في امليدان اللي كنوجدوه مع السادة 
العمال، مع الجماعات، مع املنتخبين، عطينا األولوية للمناطق الجبلية 
عطينا  مستافدتش،  ما  اللي  للجماعات  األولوية  عطينا  الصعبة، 
األولوية للجماعات اللي التزمت، ثانيا يجب أن يعرف السادة النواب 
أحد أسباب تأخر البرنامج أنه مازال كنسالو الجماعات 900 مليون 
ديال الدرهم في إطار اإللتزامات ديالهم، كيقولوا لي السيدات السادة 
النواب بأن ما عندهاش فلوس، لكن منين تدير انت واحد البرنامج، 

تدار على واحد التركيبة مالية، أكيد يا إما أنك غادي تكملوا إذا وفا 
الجميع، وإما انك غادي تضطر أنك تؤخروا ريثما توفر اإلعتمادات 
املالية، أو أنك تقلص منوا، ولذلك حنا التزمنا بأن ما تبقى كلوا طلقنا 
اآلن الصفقات ديالوا باش نساليو، أكيد غيبقى واحد الجزء مرتبط 
بعدم إلتزام واحد العدد ديال الجماعات اللي غندمجوهم في املخطط 
الثالث اللي غادي يحاول ما أمكن يستوعب هاذ النقص اللي تكلمتو 
عليه وتكلموا عليه اإلخوان، فيما يتعلق بالصيانة الطرق القروية من 

مسؤوليات الجماعات القروية...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا، السؤال املوالي حول مصير اتفاقيات الشراكة مع الجماعات 
املحلية إلنجاز الطرق القروية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درفؤةدرةادضق وي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

املبرمة مع  الوزير، نسائلكم عن مصير بعض اإلتفاقيات  السيد 
الجماعات املحلية إلنجاز الطرق القروية والتي لم تعرف طريقها إلى 
الوطني  البرنامج  إطار  في  اإلتفاقيات  والتنفيذ وخاصة بعض  اإلنجاز 

الثاني لطرق القروية؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

أنا كنت حاولت باش نحرص إيال كان من بعد التعقيب تعطيني 
بعض اإلتفاقيات حنا حارصين جميع اللي كان، كاين برنامج اللي هو 
كنلتازموا به يعطينا األولوية، اللي حصل أنه قبيل اإلنتخابات ديال 
2011 قبيل اإلنتخابات نعطيوك التواريخ، تدارت واحد العدد ديال 
اإلتفاقيات مع واحد العدد ديال الجماعات اللي ما داخالش في امليزانية 
بها ألن عندنا  نلتزم  أنا نقول ليكم ما يمكنش  الثاني،  البرنامج  ديال 
برنامج أوال، وجيت في سنة 2012 وقلت السادة املنتخبين ما يمكنش 
نم�ضي لالتفاقيات اإلضافية ونخلي اإلتفاقيات األصلية اللي هو البرنامج 
األصلي، املسألة األخرى إذا وقع �ضي تأخر يا إما منا ربما ما قمناش 
بالدراسات في الوقت، أو أنه كما قلت ليكم اإلعتمادات املالية ديال 
بعض الجماعات ما تعطاتش، ولكن مزيان تعطى أمثلة باش يمكن 

نجاوبك عليها إما اليوم أو بعد إن شاء هللا بالتفاصيل..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب.



عدد.5–06.رمضان.1436  )23.يونيو.2015( الجريدة الرسمية للبرملان 37  

ةاب ئبرةاع درفؤةدرةادضق وي:

مهم  شريك  البرنامج  هاذ  في  أسا�ضي  شريك  املحلية  الجماعات 
الواجب  أدت  عليها  كنهضرو  اللي  هاذي  الجماعات  وهاذ  وأسا�ضي، 
اللي عليها، والوزارة ديالكم لألسف لم تشرك هاذ الجماعات في وضع 
الدراسات األولية، وكذلك في التتبع ديال الصفقات إنجاز الصفقات، 
غنعطيك املثال ديال بعض املحاور الطرقية في إقليم الدريوش اللي 
فيه 14 عملية ديال الطرق في هاذ البرنامج هذا، تنجزات منو 9 بقات 
والد  تيسطوتين  اسماعيل،  والد  بوبكر،  والد  بقات  اللي  املحاور   .5
بوبكر، دار الكبداني تاحيدوست، بودينار سيدي إدريس، هاذ املحاور 
الطرقية اللي توقعات اتفاقية في 2005 في 2009 ترصدات ليها املوارد 
املالية ديالها، إلى حد اآلن ما كاينش منهم، ما يعادل %35 من البرنامج 
املخصص إلقليم الدريوش باقي ما تنزجش، كذلك كاينة واحد اإلتفاقية

اللي بين الطريق بين الجديدة والجرف األصفر اللي الوزارة ديالكم 
غتخلص فيها غير 40 %، 60 % ديال الشركاء ما وجدينها باقي ما كاين 
والو. الخوف السيد الوزير هو أنه في البرنامج اللي كتعدوه نتوما ووزارة 
الداخلية اللي كيتعرف ببرنامج التأهيل الترابي أننا نطيحوا في نفس 
املشكل، التعبئة ديال املوارد املالية وغيكون ضعف وبطئ في اإلنجاز 

ديال الدراسات والطرق، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ تفضلوا السيد النائب عن فريق العدالة والتنمية.

ةاب ئبرةاع درم ةدراك3ضش:

السيد الوزير املحترم، في نفس السياق نسائلكم عن مآل اتفاقية 
الشراكة املبرمة مع الجماعات الترابية بإقليم الحوز إلصالح وترميم 
الطرق والقناطر املتضررة من الفيضانات التي عرفها اإلقليم وخاصة 
تلك التي تساهم بشكل كبير في فك العزلة عن املناطق الجبلية؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

فريق التجمع الوطني لألحرار.

ةاب ئبرةاع درمصطفىرتر3م يت:

شك ةرةاع درةا ئيس،

أنني  طاطا،  ديال  إلقليم  نرجعكم  غادي  بدوري  الوزير  السيد 
كنسائل على املآل ديال االتفاقيات اللي تعطات املوافقة ديالها منذ 
سنتين أو ثالث سنوات، وحنا كيما شرنا من قبل أن الحصة ديالنا 
كانت بديناها من %50 في الطريق اإلقليمية 1800 اللي كتربط ما بين 
التليت والوكوم والطريق 1803 اللي كتربط أقا وإيميتك، حنا بدورنا 
الحصة  وجدوا  القروية  والجماعات  وكمنتخبين  إقليمي  كمجلس 

ديالهم، ومازال كننتاظروا وزارة التجهيز لتوقيع هاذ اإلتفاقيات هاذوا، 
إال أنه كنتفاجؤو بواحد املراسلة من الوزارة ديالكم أن اإلتفاقيات 
يتلغاو أنه غيدار برنامج آخر، ولهذا كنسائلوا السيد الوزير املآل ديال 

هاذ اإلتفاقيات؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا، هل هناك، تفضلوا السيد النائب عن الفريق الحركي.

ةاب ئبرةاع درع دلرةاعب عي:

التعقيب ديالنا كيدخل في باب اإللحاح، حيث أثرنا واحد الطريق 
رقم 21/22 اللي هي إقليمية رابطة بين خميس والد الحاج إقليم آسفي 
وبراكة الرا�ضي إقليم الصويرة اللي تقريبا 10 املرات ما بين مجلس 
النواب ومجلس املستشارين الحالة ديال هاذ الطريق مهترئة مشات 

السيد الوزير خصوصا ما بعد التساقطات األخيرة، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

رد السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

هو يصعب علي نجاوب على طريق بطريق، ولكن غنجاوب إجماال 
يصعب جدا، وغادي نقول ليكم فعال كاين طرق مهترئة هاذ ال�ضيء ما 
غنلغيهاش أكيد راه كل السادة كيمثلوا األمة أنتم تمثلون األمة واألقاليم 
وكل إقليم فيه على األقل ما بين 30-40 % من الشبكة الطرقية غير 
الحصيلة  عطيناكم  وحنا  به  كنعتارفوا  حنا  ال�ضيء  هاذ  صالحة، 
أن  القضية  اإلتفاقيات،  األولويات، حسب  نقادوا حسب  وكنحاولو 
أحيانا يقع خالف بين املتدخلين املحليين ما كيتافقوش على األولويات، 
النواب  كنمشيو كنجتامعوا هذا حصل يجب أن أقولها اما السادة 
والنائبات، كنم�ضي كنجتمع مع السلطات وكنجتمع مع البرملانيين ومع 
رؤساء الجماعات كنتافقوا على األولويات، بعض املرات غير كنخرج 
من اللقاء كيجي عندي منتخب هللا يخليك زيد لي هادي حيد لي هادي، 
ما يمكنش ندير أنا هاذ ال�ضيء يستحيل وأنا تنقولها لإلخوان كاملين 
فكيوقع بعد ذلك كنرجع نستشر كنلقى مازال هناك خالف، ولكن في 
نهاية املطاف كنضطر أنني نرجع للسلطات اإلقليمية باش هما يتافقوا 
ويحددو لي آشنوا هي األولويات، وإال ما غيوليش يعني واحد البرمجة 
نواب  شحال  بصراحة  معكم  نتكلموا  خليونا  ألنه  شفافةن  عادلة 
العدالة والتنمية باش ندير معكم منطق األغلبية التقدم ندير معهم 
منطق، شنو هي املعارضة ندير منطق ما بقاش برمجة خاضعة لواحد 

األولويات، فمنين كنتفق جماعيا كيخصنا نتفق جماعيا.

فيما يتعلق بإقليم طاطا أعتق من القاليم التي استفادت بشكل 
كبير جدا، الدريوش كان عندنا اجتماع مؤخرا معكم واتفقنا على مقاربة 
باش نعالجوا هاذ اللي بقاو ألن كان مرتبط بالكلفة اللي ضاعفت 2 د 
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املرات في بعض املقاطع، كاين املقطع اللي وصلنا فيه 4 ديال املليون 
ديال الدرهم لكيلومتر، كاين املقطع اللي وصلنا فيه ل 10 ديال املليون 
ألن جا في الجبل، فاتفقنا نعاودوا �ضي صيغة من نقصوا من الطول، 

فحنا اآلن هاذ ال�ضي غادي نعالجوه وغنعلن على الصفقات.

فيما يتعلق بالفيضانات اآلن درنا البرنامج وطلق اآلن 300 مليون 
ديال الدرهم ديال الصفقات راه اآلن غادي يتصادق عليها، و350 مليون 
جديدة باش يمكن لها إن شاء هللا ومنها إقليم ديال الحوز اللي كيحتاج 
أننا نديرو هاذ الصيانة كاملة، كيخصني نخبركم بأن واحد العدد ديال 
الدراسات تم إلغائها وإعادة دراسة واحد العدد ديال املقاطع، ولكن 
هاذ اإلخوان اللي دخلو كاملين ما كرهتش أننا نتصل فيما بعد باش 
يمكن لنا أننا نحسموا فيما تبقى من خالف بين املتدخلين باش نبداو 

نجزوا في القريب العاجل.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

السؤال املوالي.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

فيما يتعلق بالجرف األصفر كنا كنتظروا املساهمة ديال الشركة 
رقم 1 اللي هي l’ocp غيجي الشريك إن شاء هللا درنا الدراسة نعلن على 
الصفقة، أنا مازل ما وصالتنيش إيال وصالتني أنا ما وصالتني أنا كون 

وصالتني غادي نقوم بها..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، السؤال املوالي عن البرنامج الوطني للطرق القروية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةملهديرةاس ا3ي:

السيد الوزير، على إثر رفع تمويل إنجاز الطرق ب 55 % السؤال 
يغرمان يسولن  السؤال وسين: مادى  يبردان تخدم؟  أمزوارو: مادى 
نورتى نسهوال مبردان؟ السؤال ويس كراد: 1,95 مليار درهم نيقاريدن، 

نا تزايد من ميزانية خف امليزانية ياضن ما ليس نتسكرم؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

بطبيعة الحال، سبق لي أجبت على البرنامج الطرقي رقم 2 ما تبقى 
اللي  مليون   900 ل  نظرا  املناطق  بعض  بقات  العروض  طلقنا  منه 
كنتاظروها، غنوجودو البرنامج الثالث كنخبر بأن الجماعات التي لم 
تستفد ستستفيد بشكل جيد، كيمكن ليا نقول اآلن اللي مهم هو أننا 

نربطوا املراكز ديال الجماعات القروية فيما بينها، ونربطوا املركز ديال 
الجماعات القروية مع املركز ديال اإلقليم، هذا اللي مهم ألنه سابقا 
درت تركيبة بعض األخطاء حتى حاليا يجب أن نعترف مشينا كنحاولو 

نربطو دوار مع دوار.

األولوية هي أنك الجماعة أن تفك عليها العزلة باش تربط املراكز 
الجماعات مع املركز ديال اإلقليم، بعد ذلك ما كاين باس إيال بغاو 
ولكن  الدواوير،  داخل  كلم  يوزعو  وال  مترو   200 يوزعوا  اإلخوان 
خليونا نحيد العزلة ديال الجماعة ونربطوها مع املركز ديال اإلقليم 
ثم اإلقليم مع األقاليم املجاورة، هادي هي السياسة اللي مشينا فيها، 
خذينا اإليجابيات ديال سابقا واستفدنا من السلبيات، اآلن كنخادوا 
لكم  نستجب  لنا  يمكن  باش  السلبيات  من  وكنستفدوا  اإليجابيات 
جميعا، هذا الجواب ديالي على السؤال باألمازيغية التي ال أفهمها، ولكن 
وصلت الرسالة من خالل الحديث على العالم القروي واملخطط الثاني.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةملهديرةاس ا3ي:

إيال ما فمهتيش تمازيغت يمكن لك دير محاربة األمية راه كينين 
املدارس ما كاين حتى مشكل، جوابكم ما عندو عالقة بالواقع السيد 
الوزير، كاينين الجماعات اللي تم الدراسة ديالهم وموجودين، بحال 
أقاليم الراشيدية وكلميمة باألخص، ومازال ما درت فيهم والو السيد 
الوزير كاينين، ال كاينين الجماعات كتسبقوا الجماعات اللي عندهم 
رئيس في األغلبية في الحكومة، وما كتسبقوش الرئيس اللي في املعارضة 
كتخليوه هو األخير، ونقول لك السيد الوزير الجودة راه الطرقان اللي 
صوبتي لنا دابا في الجماعة خاصة الجماعة اللي كنتمي لها جماعة مالل 

باملاليير...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ شكرا السيد 
النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟، إذا رد السيد 

الوزير في بعض.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

أنا كنصايب األغلبية ما�ضي املعارضة كي درت حتى صايبت عندك 
أ أستاذ قلت كتصايب األغلبية واملعارضة وانت كتشكى من الطريق 
اللي صايبت عندك، أكيد كيف درنا على أية حال كاين واحد املنطق 

ما كنظنش ال ما كاين باس أن كنظن إيال كاين �ضي وزير في هاذ البالد.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن مآل املدرج الثالث ملطار 
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محمد الخامس الدولي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال، مشكورا.

ةاب ئبرةاع درص ب رةاك  ف:

شك ةرةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع درةا3زي رةملحترم،

الدولي؟  الخامس  بمطار محمد  الثالث  املدرج  مآل  نسائلكم عن 
وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير.

ةاع درعزيزرضب حروزي رةاتجهيزروةابقلروةال3جيعت ك:

ال ببساطة أشكر النائب املحترم مع طرح هاذ السؤال، املدرج هو 
piste أنه مبرمج يعني في املرحلة املقبلة تحدد ليه يعني العقار عملية 
نزع امللكية تأخرت يعني اآلن تعطت اإلنطالقة ديالها، هاذ ال�ضي التأخر 
الذي حصل مرتبط ألنه وقع تأخر فيما يتعلق ب terminal 1 ديال 
محمد الخامس، فحنا مازال مستمرين على هاذ العملية إن شاء هللا 
ولكن ما غنحتاجهاش في القريب العاجل، غنحتاجهاش ما بعد 2022 
ولكن من دابة نزع امللكية، الدراسات جاهزة، التمويل تقريبا تحدد 

ديال 200 مليون ديال الدرهم باش يمكن يستنجز هاذ املدرج الثالث.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درص ب رةاك  ف:

شكرا السيد الوزير، نحن في فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن 
يتعلق  اليوم  املطروح  اإلشكال  الوزير  السيد  لكن  الحكومي،  العمل 
ب130 عائلة بإقليم برشيد تملك ما يفوق 400 هكتار، تم نزع امللكية 
ديالها مند سنة 2004 حيث لم يتم تقييم الثمن منذ ذلك الوقت، 
امللكية محرومين طبقا  نزع  الناس أصبحوا مع  الوزير هؤالء  السيد 
ملراسلة وزارية بطبيعة الحال من املستلزمات الحيوية كاملاء الكهرباء، 
املسالك بحجة أنه تزيد من قيمة العقار، إضافة إلى منعهم من البناء، 
كما تم تقييد املمارسات الفالحة بهاته األرا�ضي لكون هذه العائالت لم 
يعد بإمكانها االستفادة من اإلعانات التي تخصصها الدولة للفالحين. 
لذا نطلب منكم السيد الوزير، التدخل لدى املكتب الوطني للمطارات 
من أجل رفع الحيف وإنصاف هؤالء العائالت سواء التعجيل بمنحهم 
التعويضات التي يستحقونها في حالة التمسك كما قلتم السيد الوزير 
بإنجاز هاذ املدرج، في ثبت العكس نطالب برفع التقييدات املسجلة لدى 

املحافظة العقارية بخصوص هاته األرا�ضي، وشكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية لهذا السؤال ، إذن ال أحد، 
رد السيد الوزير، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، ونمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي، 
النائب  السيد  النواب  والسادة  للسيدات  األول  للمتحدث  والكلمة 
فليتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  عن  حيكر  الصمد  عبد  املحترم 

مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعبدرةاصمدرح ك :

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي رةملحترم،

مرة أخرى نعود إلى موضوع األخالق باعتباره جزء ال يتجزأ من الهوية 
الجامعة لألمة، وباعتبار أن اإلستقرار العام اللي كتعيشوا بالدنا ال يمكن 

أن يكتمل إال باالستقرار الروحي وتوفر األمن الروحي بكامل أركانه.

اليوم السيد الوزير كنعاود نثيرو اإلنتباه إلى ما سمي بهتانا فيلما 
سينمائيا وأبعد من ذلك بعد املشرقين، وذلك بشهادة لجنة الدعم 
باملركز السينمائي املغربي، التي رفضته العتبارات فنية مرتين، وبشهادة 
مخرجين سينمائيين مغربيين. مغاربة الذين أقروا، مغاربة، بأنه فيه 
كل �ضيء إال أن يكون فيلما سينمائيا، بحيث ما كاين موضوع، ما كاين 

سيناريو، ما كاين حتى �ضي حاجة.

هاذ  من  اإلنتاجات  هاذ  أن  املحترم  الوزير  السيد  تخوف  عندنا 
النوع أنها تكون استفدت من الدعم، مزيان يتأكدوا املغاربة بأنه ما 
استفداتش، وشنو هي معايير تخصيص هاذ النوع من دعم مثل هاذ 
األعمال. كنخشاو مرة أخرى السيد الوزير املحترم، أن ينضاف إنتاج 
هاذ الفيلم في هذه الظرفية إلى باقي األمور األخرى التي أشير إليها سابقا 
ومست باألمن الروحي ديال املغاربة وباألخالق ديالهم، نقل العري وبثه 
تلفزيا بشكل شبه مباشر في القناة الثانية؛ الظهور ديال هذاك املثلي 

بالطريق البشيعية إلخ.

لذلك السيد الوزير املحترم، اليوم كنأكدوا بأنه هذه قضية ما�ضي 
كخصنا  وطنية  قضية  هي  معين،  تيار  قضية  ما�ضي  حزب،  قضية 
كمغاربة وكممثلين د األمة نعبروا عن اإلجماع ديالنا على الرفض ديال 
أي حاجة تهدد األمن الروحي داملغاربة وتمس باألخالق العامة داملجتمع 
باعتبارها جزء من شخصيتنا العامة، بطبيعة الحال حنا مع جميع 

املغاربة باغين..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

ةاع درمصطفىرةلخلفي،روزي رةالتص ل:

أوال كنحي السيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال، القضية 
الحمد،  وهلل  بالدنا مضمونة  في  اإلبداع  حرية  إبداع.  قضية  ليست 
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الحركية  بالعكس،  تراجع،  أي  هناك  وليس  رقابة،  قضية  وليست 
ديال اإلبداع السينمائي في عهد هاذ الحكومة انتقلت، املغرب ضعفت 
اإلستثمارات األجنبية ب 12 مرة، ولكن اإلبداع �ضيء واملس باألخالق 

املغاربة �ضيء آخر.

قانون الصناعة السنيما الطبوغرافية اللي صدر في 2001 ونص 
على هاذ األمر بوضوح، الدستور املغربي ينص على هذا األمر بوضوح 
الفصل 28 كيقول حرية التعبير مكفولة، ولكن التقييد ديالها كيكون 
بالقانون. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هاذ ال�ضي اللي قال. حرية 
التعبير، نعم ولكن القانون، هاذ ا�ضي عالش فرنسا اتخذت قرار كما 
قلت في الفيلم ديال L›Apôtre وجاء املنع العتبارات قانونية، هاذ ال�ضي 
عالش بريطانيا اتخذت قرار على فيلم جريمة كراهية. اآلن واش ألنه 
كاينة إشكاالت في الواقع جميعا نرفضها ونعملها على معالجتها ؟ غادي 
يكون هذا مبرر نشتغلوا عليها، ونقدموها كما هي بالطريقة اللي كتنتج 
التطبيع، خاصنا نعرفوا األسباب اللي أدت لهذاك القرار من السلطات 
املختصة كانت واضحة، عدم السماح بالترخيص وهاذ ال�ضي اتخذ في 
إطار القانون، القانون باش يتحترم، عدم السماح بالترخيص عالش؟ 
إلى صورة  املغربية واإلساءة  املرأة  إلى  املغاربة، واإلساءة  ديال  القيم 
املغرب. املشكلة ديالي اليوم شنو هي؟ وهو الحد من اآلثار السلبية لذلك 
الفيلم اإلباحي الذي يقدم املغرب كبلد ديال التجار في البشر، كبلد 
ديال السياحة الجنسية، شنو خاص يدار باش الصورة اللي تشكلت 

نمحوها، حنا اآلن قنوات أجنبية...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

التقدم  فريق  من  روكبان  رشيد  املحترم  للنائب  الكلمة  شكرا، 
الديمقراطي، فليتفضل مشكورا.

ةاب ئبرةاع درضش درضوكب 6رضئيسرف يقرةاتقدمرةادنمق ةطي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

املوضوع الذي نود أن نثيره هو تشغيل األطفال في املغرب، بالدنا 
قطعت أشواطا مهمة في محاربة هذه الظاهرة، وبالدفاع عن حقوف 
األطفال وحماية حقوق األطفال، صادقت بالدنا على اإلتفاقية األممية 
لحقوق الطفل 20 نونبر 1989، صادقت على البروتوكوالت االختيارية 
الثالثة امللحقة بها، منع استغالل األطفال في النزاعات املسلحة، منع 
استغالل األطفال في الدعارة واملواد اإلباحية، كذلك تقديم البالغات، 
وأيضا على مستوى مدونة الشغل منع أو يمنع تشغيل طبق ملقتضيات 
القانونية املغربية والدول فيما يتعلق بمدونة الشغل الدولية، طبعا 
كاين 15 عام لتحت، ممنوع منعا نهائيا تشغيل األطفال في كل الحرف، 
في كل املهن، ما بين 15 و18 يمنع تشغيل األطفال في املهن في الحرف 
لكن  املهن،  هذه  الئحة  يحدد  تنظيمي  نص  كاين  الخطورة،  فائقة 
ورشات  في  يشغلون  األطفال  موجودة.  الظاهرة  أن  نالحظ  لألسف 
النجارة، في ورشات ديال الحدادة، في ورشات امليكانيك، في املحالت 
التجارية، في العمل املنزلي، هاذ تشغيل األطفال يتم طبعا على حساب 
طفولة  عيش  في  حقهم  على حساب  الترفيه،  في  التعليم،  في  حقهم 

طبيعية عادية سوية.

ملاذا نطرح هذه اإلشكالية اليوم السيد الرئيس، ألنه خرجت بعض 
نتساءل جميعا عن  وأرقام،  وإحصائيات  بمعطيات  اإلعالمية  املنابر 
مدى دقتها وصحتها، خصوصا وأن هذه الظاهرة تتطلب منا جميعا 
حكومة وأحزابا ومنتخبين وجمعيات مجتمع مدني وإعالم أن نتصدى 
لها بشكل جماعي قصد محاربتها وحماية فلذات أكبادنا من مخاطرها، 

شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للحكومة.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

بغيت نشكر السيد النائب املحترم على تدخله، بالطبع كما قال ورد 
في كالمه، وهنا البد ما هاذ التدخل يتناسب مع االحتفاء باليوم العالمي 
ملحاربة تشغيل األطفال اللي كيصادف يوم 12 يونيو كل سنة والذي 

اعتمدته منظمة العمل الدولية.

الجهود اللي انجزناها في املغرب ال يستهان بها، وغادي نقدم 2 ديال 
األرقام: انتقل عدد األطفال الذين يشتغلون من 600.000 سنة 1990 
هو ما يشكل %9,1 من الفئة العمرية إلى فقط 86.000 سنة 2013 وهو 
ما يشكل %1,8من الفئة العمرية، هذي أرقام ديال املندوبية السامية 
خاطئة  أرقام  استعمال  وبالتالي،  وطنية.  مؤسسة  ديال  للتخطيط، 
تعتمد على مصادر خارجية تحاول املس بالكرامة ديال املواطن املغربي 
واملس بالحقوق املكتسبة داخل الوطن املغربي، هو افتراء على الواقع 
وتهجم ومس بالسمعة ديال بالدنا، هذا أسا�ضي. ولعل في اآلونة األخيرة 
طلب منا، في إطار املنظمة العاملية للشغل، باش املغرب يقدم التجربة 
املغربية ديالو السنة املقبلة في إطار الندوة الدولية ديال املؤتمر الدولي 
ديال منظمة العمل الدولية، ألنها يعتبرونها تجربة ناجحة، عالش هاذ 
النجاح؟ أوال، حققنا النجاح على املستوى التشريعي؛ النجاح ثانيا ألن 
هناك سياسة عمومية واضحة فيما يخص محاربة تشغيل األطفال؛ 
النجاح الثالث هناك انخراط واسع ديال فئات املجتمع املدني، وهنا 
البد من اإلشادة بالدور اإليجابي اللي كيلعبوه الجمعيات على مختلف 
انتماءتها وعلى مختلف مشاربها، كذلك هناك تعاون دولي مثمر فيما 
نحاول  نحن   86.000 عندنا  أيضا  األطفال،  تشغيل  محاربة  يخص 
وسنعمل جميعا كلنا، أغلبية ومعارضة، كشعب، باش نقضيو على هاذ 

اآلفة ألن هاذ 86.000 اللي باقيين كيشتغلو...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 
املدرجة بجدول أعمالنا، شكرا للجميع، وضفسترةلجلعل.
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محر رةلجلعلرةلح دنلروةلخمعي6رنسدرةمل ئتي6

ةات ضيخ: الثالثاء 21 شعبان 1436 ه) 9 يونيو 2015م(.

ةا ئ سل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

زواال  الرابعة  الساعة  ابتداء من  دقيقة  وثالثين  ثمان  ةات3ق ت: 
والدقيقة الثالثون.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  ةألعم ل:  جدولر
التالية:

مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات في قراءة  .•
ثانية له؛

بالعماالت  يتعلق   112.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
واألقاليم في قراءة ثانية له؛

في  بالجماعات  يتعلق   113.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
قراءة ثانية له؛

مشروع قانون رقم 53.14 يوافق بموجبه على االتفاقية حول  .•
نقل األشخاص املحكوم عليهم، املوقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اإليطالية.

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   107.14 رقم  قانون  مشروع  .•
بشأن االعتراف املتبادل برخص القيادة )السوق( املغربية والسعودية 
املوقع بمراكش في 11 من جمادى األولى 1435 )13 مارس 2014 ( بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.

مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة 
الوضعية  ل  حو  بروكسيل(   – والوني  )فيدرالية  لبلجيكا  الفرنسية 
القانونية للمؤسسات املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي 

لفيدرالية والوني – بروكسيل باملغرب.

مشروع قانون رقم 22.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .•
وتحديث  املدنية(  )الخدمة  العمومية  الوظيفة  مجاالت  في  للتعاون 
اإلدارة، املوقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 )5 ديسمبر 2013( بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين.

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   66.14 رقم  قانون  مشروع  .•
اإلضافي التفاقية التعاون القضائي املتبادل وتنفيذ األحكام القضائية 
وتسليم املجرمين املوقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين اململكة املغربية 

والجمهورية اإليطالية،املوقع بالرباط في فاتح أبريل 2014.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   76.14 رقم  قانون  مشروع  .•
التعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية، املوقعة بالرباط في 19 

فبراير 2014 بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.

مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
التدابير التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غير القانوني دون إبالغ 
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، املعتمد من قبل مؤتمر منظمة 
والثالثين  السادسة  دورته  خالل  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم 

املنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر 2009.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   93.14 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين اململكة املغربية وجمهورية 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  إستونيا 

الضرائب على الدخل.

ةاع درضةش درةاط ابيرةاسلميرضئيسرةملجلس،رضئيسرةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي6روعلىرآالروصحبه.

ةاع دة6رةا3زي ة6رةملحترم 6،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على :

مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات في قراءة  .-
ثانية له؛

بالعماالت  يتعلق   112.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .-
واألقاليم في قراءة ثانية له؛

-. مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات في 
قراءة ثانية له؛

ثمانية مشاريع قوانين اتفاقيات. .-

القوانين  مشاريع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة  أعطي  أن  قبل 
التنظيمية الثالث، أريد أن أقدم اعتذارا رسميا للفريق االشتراكي على 
الفريق  كله  الجزء  اقتطاع هذا  تم  الكتيب، بحيث  في هذا  ما صدر 
الديمقراطي، وهذا خطأ مطبعي ولكن سأتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنه، 
حيث كنت غائبا، املهم... أنت ما كاينش ألن أنت كنت غايب، أما الفريق 

كله ما كاينش أعتذر، نعم السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارب3وةي3رضئيسرف يقرةاسدةالروةاتبم ل:ر
)يقطلريظ م(:

النواب  من  عدد  كان  ألنه  خاطركم  على  جا  إيال  الرئيس  السيد 
التحقوا  بدما  املشاريع  ببعض  تبدا  اسمحتم  إذا  ويدخلو،  كيخرجو 

السادة النواب فقط.
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ةاع درةا ئيس:

كاين جدول أعمال وكنطلب من السيدات والسادة النواب يلتحقوا 
باملقاعد ديالهم اتصلوا بهم، نعطي الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشاريع 
القوانين الثالث التنظيمية، الكلمة للسيد الوزير في انتظار... السيد 

وزير.

ةاع درةاش قيرةار يسرةا3زي رةملبتدبرادىروزي رةادةخل ل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي6.

ةاع درضئيسرمجلسرةاب3ةبرةملحترم،

حر ةترةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

لي الشرف الكبير اليوم أن أقدم أمامكم مشاريع القوانين التنظيمية 
بالجهات  التوالي  على  واملتعلقة   113.14 و   112.14 و   111.14 رقم 
أمام مجلسكم  ثانية  إطار قراءة  في  والعماالت واألقاليم والجماعات 
املوقر، بعد أن صادق مجلس املستشارين على صيغتها املعدلة مقارنة 
مع الصيغة التي سبق ملجلسكم املوقر أن وافق عليها بتاريخ 8 و 14 ماي 
2015، ذلك أن مجلس املستشارين اعتمد بعض التعديالت همت ست 
مواد بالنسبة ملشروع القانون التنظيمي املتعلق بالجهات وهي املواد 
13-23-24-44-79-127، و ست مواد مماثلة لها على مستوى مشروع 
القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت واألقاليم وهي املواد 23-22-12-
مشروع  مستوى  على  لها  مطابقة  كذلك  مواد  وست  42--77و121 
القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات وهي املواد 11 21--76-41-22 

و129.

تجدر اإلشارة إلى أن هذه التعديالت اقتصرت في مجملها على تجويد 
صياغة بعض املواد وتدقيق أن شرط الحصول على الجنسية للترشح 
ملنصب رئيس املجلس ال ينطبق على املترشحين املستقلين، وتوضيح 
أكثر للمسطرة املتبعة عند اللجوء إلى القضاء اإلستعجالي، خاصة فيما 
يتعلق بإثبات الحال، كما همت كذلك اإلحالة على قانون عوض نص 

تنظيمي لتحديد النظام األسا�ضي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.

قد صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة 
2015 على جميع  4 يونيو  بتاريخ  النواب في جلستها  املدينة بمجلس 
التعديالت التي تم اعتمادها من طرف مجلس املستشارين، أرجو أن 
تلقى املشاريع الثالثة في القراءة الثانية تجاوبا إيجابيا من قبلكم على 
غرار ما كان عليه األمر أثناء القراءة األولى بمجلسكم املوقر، وذلك 
ألهمية هذه املشاريع في البناء املؤسساتي باململكة كطفرة نوعية في 
نظام الالمركزية، وتعزيز الديمقراطية املحلية، وإرساء أسس الحكامة 

الترابية الجيدة في بالدنا.

وأنوه هنا بروح التوافق الوطني التي عبر عنها السيدات والسادة 

النواب املحترمون، وأتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة الداخلية 
وباقي  مكتبها  وأعضاء  املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات 
املستمر  تواجدهم  على  النواب،  ملجلس  االداري  والطاقم  أعضائها 
وتدبيبره للجلسات واملناقشات مما كان له األثر الكبير في تيسير اعتماد 
هذه املشاريع في جو من املسؤولية، من املنطلق أن أي قانون كيفما 
كان مستوى جودته التشريعية، ال يمكن أن يبلغ مبتغاه دون اإلنخراط 
الجماعي لكافة الفاعلين كل من موقعه، وتغليب روح الوطنية الصادقة 
والتوافق اإليجابي، وفقنا هللا جميعا فيما فيه خير وطننا تحت القيادة 
الرشيدة ملوالنا صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده 
وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن وصنوه 
السعيد األمير موالي رشيد وسائر أفراد األسرة العلوية املجيدة، إنه 

سميع مجيب والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاع درةا ئيسر:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير ؟ أو الكلمة... وزع التقرير.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 
يتعلق بالجهات في قراءة ثانية له.

املادة 13 أعرض هذه املادة كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

عدد الحضور ألنه ضروري في املحضر.

أرجو من السيدات والسادة النواب يساعدونا بالجلوس باش يمكن 
لينا نديروا لحساب، مكاينش كل�ضي عندو la carte نعملوا البطاقات 
اسمحتوا  إيال  البطاقات،  معدناش  إذن  معندكمش.  يعاوننا،  باش 
.السيمو هللا يخليك تفضل. تفضل باش نحسبو. ما�ضي كل�ضي عاندو 

البطائق، كاين اللي ماجابش.

إذن غانستعملو البطائق ومن بعد غادي نشوفو األخوات واإلخوان 
اللي ما عندهومش بطاقة، نعملو البطاقة ونسجلو الحضور، شكون 
اللي ما عندوش بطاقة، شتي سحال من واحد ما عندوش، اللي ما 

عندوش البطاقة يرفع يده.

ال�ضي رشيد واش عندك 3 ؟ شحال األخت زينب عندك؟

5-4-3-2-1

1-2-3-4-5-6-7-8 ..شكون  شكون اللي ما عندوش بطاقة هنا ؟ 
اللي ما عندوش بطاقة هنا ؟ 1-2-3-4-5-6-7 ال�ضي رشيد العبدي ما 

عندكش بطاقة ؟ 28 اللي ما عندهمش البطائق.

الحاضرين اللي سجلو الحضور: 265

اللي عندهم بطاقة، هللا يخليكم  كول�ضي سجل الحضور اإلخوة 
اإلخوان اللي عندهم بطاقة يسجلو الحضور.

السيدات والسادة النواب، هللا يخليكم ساعدونا بالجلوس باش 
c’est bon ،يمكن لنا نحسبو، إذن 4، في الفريق أربعة
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السادة رؤساء الفرق يمكن لكم تعاونونا بالحساب، كل رئيس فريق 
يقول لنا شحال عندو باش نخرجو الحساب مضبوط.

السيد الرئيس.

الفريق االشتراكي: 30 .-

فريق التقدم الديمقراطي: 21 .-

الفريق االستقاللي: 34 .-

فريق األحرار: 52 .-

الفريق الحركي: 31 .-

السيد الرئيس، العدالة.

فريق العدالة: 102 .-

ال�ضي الشاوي:

- الفريق الدستوري: 17

األصالة: 28 .-

إذن الحضور: 315

املجموعة: 5 أستسمح.

إذن الحضور : 320

املوافقون: اإلجماع ، 320 على 320

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

نعم، نعم، املادة 23 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة : إجماع، 320 على 320 .

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :إجماع

أعرض املادة127 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت: إجماع.

320 على 320.

ص دق مجلس النواب على مش وعرق ي63رتبظ ميرضقمر6 .   ر
نتسلقرب لجه ت في قراءة ثانية له.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 
يتعلق بالعماالت واألقاليم في قراءة ثانية له.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 121 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت:

املوافقون: 211

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 110

ص دق مجلس النواب علىرمش وعرق ي63رتبظ ميرضقمر6 .2  ر

نتسلقرب اسم التروةاألق ا م في قراءة ثانية له.

رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  نمر 

113.14يتعلق بالجماعات في قراءة ثانية له.

أعرض املادة 11 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 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 129 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت:

املوافقون: 211

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 112

ص دق مجلس النواب على مش وعرق ي63رتبظ ميرضقمر6 .3  ر

نتسلقرب لجم ع ت في قراءة ثانية.

شكرا للسيد وزير الداخلية على مساهمته.

نمر إلى مشاريع القوانين اتفاقيات، الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم 

راه  مشكورة.  فلتتفضل  واحدة،  دفعة  الثمانية  االتفاقيات  مشاريع 

مازال مكملتش الجلسة.

دابا عاد غادي نسجلو الغياب ياك، دابا عاد غادي نسجلو الغياب.
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ةاع دةرةمب ضكلرب3ع دةرةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاشؤو6ر
ةلخ ضج لروةاتس و6:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

لي عظيم الشرف بأن أقدم أمامكم هذا العرض الذي يهم ثمان 
إتفاقيات واحدة متعددة األطراف وسبعة ثنائيات األطراف.

بالنسبة لإلتفاقية املتعددة األطراف هي اتفاق بشأن التدابير التي 
تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
وردعه والقضاء عليه، هذه اإلتفاقية اعتمدها مؤتمر منظمة األمم 
القانوني  غير  الصيد  محاربة  إلى  وتهدف  والزراعة،  لألغدية  املتحدة 
دون ابالغ ودون تتنظيم وذلك عبر مراقبة ولوج السفن املستخدمة في 
الصيد أو األنشطة املتصلة بالصيد إلى املوانئ، وقد حدد هد الصك 
امللزم بشأن املعايير الدنيا لتدابير دولة امليناء، مجموعة من التدابير 
ومكافحة  واملستدام  الرشيد  الصيد  ضمان  إلى  الرامية  واإلجراءات 

الصيد غير القانوني.

وينطبق هذا االتفاق على الصيد الذي يمارس في املناطق البحرية 
والذي يكون غير قانوني دون إبالغ ودون تنظيم، ويطبقه كل طرف على 

السفن التي ال يحق لها أن ترفع علمه والتي تحاول الدخول إلى موانئه.

بالنسبة لالتفاقيات الثنائية:

االتفاقية األولى هي اتفاق ما بين املغرب وما بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية بشأن االعتراف املتبادل 
برخص السياقة أو القيادة، يهدف إلى إقامة تعاون مثمر ودائم بين 
املغرب والسعودية في مجال اإلعتراف املتبادل برخص القيادة، حيث 
املمنوحة  القيادة  برخص  التبادل  على وجه  البلدين  من  كل  يعترف 
لرعايا البلدين من قبل السلطات املختصة لكل منهما، وفقا للتشريعات 

السائدة بين البلدين.

وبموجب هذا االتفاق يمنح حامل رخصة القيادة الحاصل عليها 
من أحد البلدين، رخصة مطابقة من البلد اآلخر دون إجراء امتحان 
نظري أو تطبيقي، ويشترط في ذلك أن تكون الرخصة سارية املفعول 
وفقا لألنظمة املتبعة بالدولة التي طلبت فيها، وتسلم رخص السياقة أو 
القيادة املستبدلة من الطرف املتعاقد الذي قام باالستبدال إلى الطرف 

اآلخر؛

املغربية  اململكة  بين حكومة  تفاهم ما  الثاني هو مذكرة  االتفاق 
العمومية، تم لتوقيع  الوظيفة  في مجاالت  البحرين  وحكومة مملكة 
عليها سنة 2013، تهدف إلى توطيد التعاون ودعم التطور اإلداري في 
الخدمة  أي  العمومية  والوظيفة  اإلداري  التحديث  مختلف مجاالت 

املدنية، وذلك من أجل االستفادة من اإلمكانيات املتاحة ودعم الجهود 
املبذولة في امليدان اإلداري في كال البلدين؛

نقل  وإيطاليا حول  املغرب  بين  ما  اتفاقية  هي  الثالثة  االتفاقية 
األشخاص املحكوم عليهم، تم التوقيع عليها في الرباط سنة 2014، 
وتهدف إلى تعزيز التعاون القضائي ما بين املغرب وإيطاليا من أجل 
قضاء  من  وتمكينهم  عليهم،  املحكوم  األشخاص  نقل  قضايا  تسوية 
عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بالدهم من أجل تسهيل إعادة 

إدماجهم في املجتمع؛

االتفاق  هي  الرابعة  االتفاقية  القضائي،  التعاون  إطار  في  دائما 
التعاون القضائي املتبادل وتنفيذ األحكام وتسليم  اإلضافي التفاقية 
املجرمين ما بين املغرب وإيطاليا، ويهدف هذا االتفاق إلى تعزيز وتحسين 
التعاون بين البلدين في مجال تسليم املجرمين الذي تنظمه اتفاقية 

التعاون املذكورة؛

االتفاق الخامس هو اتفاق ما بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
حول  بروكسيل(   – والوني  )فيدرالية  لبلجيكا  الفرنسية  الطائفة 
الوضعية القانونية للمؤسسات املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج 

التعليمي )لفيدرالية والوني – بروكسيل( باملغرب.

وفيدرالية  املغرب  بين  قانوني  إطار  إلى وضع  االتفاق  هذا  يهدف 
والوني ببروكسيل، يرمي إلى تسهيل إنشاء مؤسسات تعليمية بلجيكية 
للتعليم األسا�ضي أي ما قبل املدر�ضي واالبتدائي والتعليم الثانوي التي 

تطبق برنامج الفيدرالية ويحدد شروطها؛

االتفاقية السادسة هي اتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية 
والتجارية ما بين املغرب وجمهورية البوسنة والهرسك، تهدف إلى تعزيز 
التعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية ما بين الدولتين، وتشمل 
تسليم األوراق القضائية والحصول على األدلة واستكمال إجراءات 
التحقيق، اإلعتراف وتنفيذ األحكام القضائية، تبادل املعلومات وكل 

أشكال التعاون القضائي؛

وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  ما  اتفاقية  هي  األخيرة  اإلتفاقية 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  إيستونيا 
على  االتفاقية  هذه  مقتضيات  وتطبق  الدخل،  على  الضرائب 
األشخاص املقيمين بإحدى الدولتين، أي بين املغرب وإيستونيا، وذلك 
فيما يخص الضرائب على الدخل املفروضة لحساب دولة متعاقدة أو 
فروعها السياسية أو جماعاتها املحلية، بغض النظر عن الطريقة التي 
تفرض بها، ومن جهة أخرى تطبق على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في 
جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية، وتشمل هذه، 
وتشمل هذه االتفاقية الضرائب املفروضة على الدخل اإلجمالي أو على 
عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على األرباح الناتجة عن نقل ملكية 
األموال املنقولة أو غير املنقولة، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس 

املال وشكرا.
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ةاع درةا ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، وزع التقرير؟ وزرع التقرير.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 53.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  6 .3ي  ضقمر ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
بموجبه على االتفاقية حول نقل األشخاص املحكوم عليهم املوقعة 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2014 أبريل  فاتح  في  بالرباط 

الجمهورية اإليطالية.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 107.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق    37. 6 ق ي63رضقمر مش وعر النواب على  ص دق مجلس 
بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص القيادة املغربية 
والسعودية املوقع بمراكش في 11 من جمادى األولى 1435 )13 مارس 

2014( بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة السعودية.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 94.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  6 .96ر ضقمر ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
بين حكومة   2014 ماي   21 في  بالرباط  املوقع  االتفاق  بموجبه على 
اململكة املغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا )فيدرالية والوني – 
بروكسيل( حول الوضعية القانونية للمؤسسات املدرسية البلجيكية 

التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل باملغرب.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 22.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  6 .22ر  ضقمر ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
العمومية  الوظيفة  مجاالت  في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على  بموجبه 
)الخدمة املدنية( وتحديث اإلدارة املوقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 
)5 ديسمبر 2013( بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 66.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  6 .رر  ضقمر ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 

املتبادل  القضائي  التعاون  التفاقية  اإلضافي  االتفاق  على  بموجبه 

وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم املجرمين املوقعة بروما في 12 فبراير 

1971 بين اململكة املغربية والجمهورية اإليطالية املوقع بالرباط في فاتح 

أبريل 2014.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 76.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  6 .ر7  ضقمر ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 

والتجارية  املدنية  املادة  في  القضائي  التعاون  اتفاقية  على  بموجبه 

والبوسنة  املغربية  اململكة  بين   2014 فبراير   19 في  بالرباط  املوقعة 

والهرسك.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 60.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  6 .3رر ضقمر ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 

بموجبه على االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد 

املعتمد  عليه  والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير 

من قبل مؤتمر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة خالل دورته 

السادسة والثالثين املنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر 2009.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 93.14.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  6 .93ر ضقمر ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 

بين   2013 25 سبتمبر  في  بنيويورك  املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه 

اململكة املغربية وجمهورية إسطونيا، لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 
ضفستر التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، شكرا لكم 

ةلجلعل.
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محر رةلجلعلرةاث ي لروةلخمعي6رنسدرةمل ئتي6

ةات ضيخ: الثالثاء 28 شعبان 1436ه )16 يونيو 2015م(.

ةا ئ سل: السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

بعد  الثانية  الساعة  ابتداء من  ةات3ق ت: ساعتان وعشر دقائق 
الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:  جدولر
الحكومية التالية: 25 سؤاال )2آنية(:

الصحة؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

التشغيل؛ .•

التعليم العالي؛ .•

الثقافة؛ .•

التضامن واملرأة واألسرة؛ .•

االتصال؛ .•

ةاع درمحمدرنت مرضئيسرةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح م،ر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي6روعلىرآاهروصحبهرأجمسي6.

ةفتتحترةلجلعل،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 

ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 

الحكومي، يتضمن جدول أعمالنا اليوم 25 سؤاال شفهيا موزعة على 

قطاعات وزارية مختلفة، واآلن أطلب من السيد أمين املجلس تالوة 

املرسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا.

ةاع درأحمدرةاته ميرأمي6رةملجلس:

شك ةرةاع درةا ئيس،

59.14 يتعلق  توصل مكتب مجلس النواب بمشروع قانون رقم 

باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

القوانين  بمقترحات  املجلس  مكتب  توصل  املعارضة،  فرق  ومن 

التالية:

يتعلق   97.4 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح   _

بالنظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري.

_ مقترح قانون يقت�ضي بتغيير وتتميم القانون 08.27 بمثابة النظام 

األسا�ضي للغرف الفالحية.

_ مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.130 يتعلق 

بالنظام األسا�ضي للغرف التجارة والصناعة والخدمات.

_ مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09.18 بمثابة 

النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية.

وتوصل أيضا املجلس من املجلس الدستوري بالقرار رقم 1420/15 

من  كل  يشغلهما  كانا  الذين  املقعدين  بشغور  بموجبه  صرح  الذي 

السيد عبد العزيز العماري املنتخب بالدائرة االنتخابية املحلية عين 

السبع الحي املحمدي والسيدة جميلة املصلي املنتخبة في نطاق الدائرة 

الذي  املرشح  مع دعوة  بالنساء،  الخاص  الجزء  الوطنية  االنتخابية 

يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل من الئحة الترشيح املعنيتين 

لشغل املقعدين الشاغرين.

ومن فريق العدالة والتنمية توصل مكتب املجلس بمراسلة تتعلق 

بترشيح النائبة السيدة صباح بوشام بمنصب أمينة املجلس.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

املجلس من 9 إلى 16 يونيو 2015 وهي كالتالي: توصلت رئاسة مجلس 

النواب ب 86 سؤاال شفويا؛ 30 سؤاال كتابيا؛ األسئلة الكتابية املتبقاة 

دون جواب 10588.

شكرا السيد الرئيس.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

السيدات  انتباه  أثير  أن  أود  االسئلة،  مواصلة طرح  قبل  شكرا، 

والسادة النواب املحترمين إلى أننا سنعقد جلسة خاصة بعد األسئلة 

الشفوية تخصص النتخاب أمينة املجلس.

حر ةترةاع دةتروةاع دة،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونفتتح 
بقطاع الصحة، نرحب بالسيد الوزير. عدد االسئلة 10 والسؤال األول 

عن واقع اإلدمان على املخدرات للسيدات والسادة النواب املحترمين 

السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  عن 

بطرحه.
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ةاب ئبلرةاع دةرجل للرم سلي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي رةملحترم،

نسائلكم عن واقع اإلدمان خصوصا إدمان املخدرات في املغرب 
واستراتيجيتكم ملواجهة هذه اآلفة؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

شك ةرةاع دةرةاب ئبلرةملحترمل،

فيما يخص اإلحصائيات، اإلدمان على الكحول في املغرب بالنسبة 

للساكنة ككل %1.4، املخدرات %2.8، هيمنة منتجات القنب الهندي 

بين  الظاهرة  هذه  تف�ضي  هو  عليه  نأكد  لي  يمكن  واللي   4% بنسبة 
املراهقين والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، مع تدني سن أول 

استهالك اللي كيرجع إلى 10 سنوات.

فيما يخص استراتيجية الوزارة فهي تعتمد:

األولية •  الوقاية  برامج  باعتماد  الطلب  تقليص  على  أوال، 

والثانوية املوجهة لشريحة الشباب املراهقين بطريقة تشاركية 

مع وزارة التربية والتعليم؛

تحسين الخدمات العالجية على قدر املستطاع؛• 

إحداث مراكز متخصصة في عالج اإلدمان بكل من الرباط، • 

وجدة، الناظور، تطوان، مراكش، بشراكة مع مؤسسة محمد 

الخامس؛

إرساء برنامج االستبدال بامليثادون اللي مهم ما عندناش الوقت • 

باش نشرحوه للمدمنين عبر الحقن، بكل من البيضاء، طنجة، 

الرباط تطوان والناظور، وسعناه لنزالء املؤسسات السجنية في 

كل من الناظور وتطوان وكيستفد منو أكثر من 2000 سجين؛

السراغنة، •  قلعة  بكل من  إحداث وحدات سريرية مختصة 

أكادير والقنيطرة في أفق 2016؛

الشراكة مع جمعيات املجتمع املدني؛• 

وأخيرا نقطة مهمة، السنة الفارطة، إحداث املرصد الوطني • 

الواقعية  املعلومة  كيعطينا  الذي  واإلدمان  للمخدرات 

املوضوعية املوثوق بها التخاذ القرار اللي كنعتمدو عليه هو 

باش ناخذو قرارات في هاذ ال�ضي، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيدة النائبة، تفضل.

ةاب ئبلرةاع دةرجل للرم سلي:

شك ةرةاع درةا3زي ،

هذه  محاربة  مجال  في  وزارتكم  بها  قامت  التي  املجهودات  نثمن 
اآلفة اللي هي تعاطي اإلدمان أولى املخدرات بشكل خاص، ولكن دائما 
ما كنحسوش أن هي بطبيعة الحال هاذي بداية وهاذي إجراءات اللي 
هي مهمة وكان التفعيل ديالها بواحد الشكل، إال أنه دائما كنحسو أن 
هناك يعني فيما يخص الوقاية دائما ربما انتما كتشتغلو كيفما تحدثي 
مع قطاع التربية الوطنية ولكن هناك أيضا واحد املقاربة اللي تكون 
مندمجة مع قطاعات وزارية أخرى ) الداخلية، العدل..( مقاربة اللي 
تكون يعني حتى من ناحية القوانين تكون واحد النوع من الزجر، ألن 
دائما نقلبو على السبب ديال هاذ اآلفة. حنا كنعرفو أن دابا ما بقاش 
عندنا غير املخدرات التي مثال تنتج محليا، هناك أيضا املخدرات اللي 
هي مستوردة، املخدرات القوية كالكوكيين والهيروين وواحد املجموعة 
ديال املخدرات األخرى، فحنا اليوم وال عندنا واحد العبء اللي هو ثقيل 
على الدولة املغربية وعلى املجتمع في التعاطي مع املدمنين، خصوصا 
أنها واحد الفئة اللي هي حساسة، فئة الشباب، اللي كنعولو عليها أنها 
تحمل املشعل، وكنلقاو واحد يعني واحد الحاالت اجتماعية مأساوية 
في التعاطي مع هاذ الظاهرة هاذي. وكنطالبوكم السيد الوزير أن تكون 
واحد النوع على ضوء العملية ديال »كرامة« كيفما واجهتو هاذاك يعني 
املشاكل اللي كاينة في ضريح بويا عمر، تكون أيضا واحد املواجهة اللي 

هي شجاعة وقوية بالنسبة ملواجهة هذه اآلفة، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت، شكرا السيد الوزير.

القروي  بالعالم  الصحية  الخدمات  تدني  عن  الثاني  السؤال 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةلحج3جي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، عن الخصاص في األطر الطبية، وتدني الخدمات 
الصحية بالعالم القروي نسائلكم؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة للسيد الوزير.
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ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

أنه  القروي  العالم  يخص  فيما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
صحيح، هذا مشكل ما�ضي غير املوارد البشرية، تدني الخدمات الصحية 
بكل صراحة ما موجوداش غير في العالم القروي، تدني الخدمات على 

الصعيد الوطني، تنحاولوا تدريجيا دائما تنقولها أمامكم.

فيما يخص العالم القروي، فأوال أنه أؤكد لكم منذ سنتين، جل 
املوارد البشرية تتوجه إلى العالم القروي. رغم هذا، باقي ما وصلناش 
لذاك ال�ضي اللي بغيناه، أكثر من 73 % ديال املوارد البشرية تتوجه 
للعالم القروي، واللي نتج عليها مشاكل عديدة، منها أنه جل الناس اللي 
تنسيفطوهم تيرفضوا. فقبيال كان عندي نقاش، أنه تنعاودو مباريات 
أنه املباراة ديال 2014 عاودناها 5 مرات، وشاطونا 100 منصب مالي 
ديال األطباء، قلبناهم، طلبنا أنه ندوزو فيهم مباراة ديال املمرضات 

واملمرضين، هادي النقطة األولى.

ثانيا: زدنا ضعفنا فيما يخص األدوية املوجه للعالم القروي.

الولوج،  العزلة على املناطق الجبلية والنائية وصعبة  ثالثا: لفك 
اقتناء وتشغيل مستشفيين متنقلين كان االول في بوميا، دابا اآلن واحد 
بدا يتشغل في الحوز مستشفى متنقل. كذلك مروحيات ما�ضي كثيرة 
ولكن 4، تنحاولوا ما أمكن في األماكن الصعبة الولوج أنه تفك العزلة 

على هاذ ال�ضي.

وأخيرا، كاينة الشراكة بين القطاع العام والخاص، املرسوم اللي 
باش  دفعنا طلب عروض  طلبنا  واآلن  الحكومة،  عليه  وافقت  يعني 
األطباء ديال القطاع الخاص غيجيو يساعدونا في املراكز الصحية وفي 

املستشفيات اللي تتعرف نقص حاد في املوارد البشرية، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةلحج3جي:

شكرا السيد الوزير، أوال تنسجل عليكم االعتراف الصريح واالعتراف 

هو سيد األدلة كما يقال في لغة القانون. على كل، أنا غنعطيكم معطيات 
ربما واقعية وربما ما كتعرفوهاش، اسمح لي السيد الوزير. نعطيكم 

إقليم وزان، إقليم وزان إال مشيتو لجماعة مصمودة غادي تلقاوها 

مركز صحي بدون طبيب، كذلك امزفرون، كذلك اسجن، كذلك عين 

بيضاء، سيدي رضوان، عين دوريج، ونانة، يعني املستوصف واملركز 

الصحي، كذلك زغيرة، سيدي أحمد الشريف. صحيح أنتما أعطيتونا 

6 ديال األطباء، ولكن هذيك األطباء نجحوا ومشاو ولم يقع تعويضهم 

هذا هو اإلشكال.

املندوب  السيد  الوزير،  السيد  لكم  تنقول  الصدد  في هذا  وهنا 

كيبذل مجهود كبير في اإلقليم، تيحاول ولكن يعني العين بصيرة واليد 
قصيرة، يعني تيحاول أنه هذوك الطبيبة اللي في زغيرة تيجيبها لعين 
دوريج، تيجيبها لوالد بدير، تيجيبها يعني للمناطق أخرى، صعيب جدا. 
ألنه إيال كانوا 6 ومشاو لنا 6 يعني زائد 6 ناقص 6 هي ما عندنا والو، 
هي ما عندنا والو، كذلك نفس ال�ضيء بالنسبة إلقليم الشاون. فلذلك، 
امليدان  في  السياسة واضحة  أنه خاص واحد  الوزير  تنعتقد السيد 
الصحي، على األقل يعني خاص واحد اإلصالح يكون شامل، إصالح 

شامل على األقل أنه في..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

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

ةاب ئبرةاع درمحمدريج برعم3ض:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، تتعرف بأن حتى بعض املدن تتعاني بعض املشاكل 
خصوصا مدينة بحال الدار البيضاء اللي هي مدينة كبيرة، مع األسف 
تنلقاو واحد املركز الصحي في منطقة ليساسفة اللي تم اإلغالق ديالو 
بناء على بعض التصدعات منذ ثالث سنوات، وهاذ املنطقة تتسنى، 
تتعرف أنت املنطقة تتعرفها جيدا السيد الوزير، منطقة اللي هي آهلة 
بالسكان وفيها واحد الكثافة كبيرة، وهاذ املركز كان تيقدم خدمات 
مهمة والناس مازال تيتساءلو: واش غادي يتم اإلصالح ديال هاذ املركز؟ 
واش غادي يتم البناء في املكان ديالو يعني مستشفى بمواصفات يعني 
جديدة ؟ احنا نتساءل وبغينا تطمئنونا وتطمئنوا املنطقة باش إن شاء 

هللا هاذ العملية تباشروها في أقرب وقت، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحلر:

السياسة واضحة، كاين سياسة واضحة وليني خاصها تدريجيا، راه 

ما يمكنش، وزان السيد النائب املحترم أنت عرفتيه هاذي �ضي شهر، 

باتفاق معكم، كنا صيفطنا واحد اللجنة اللي فيها جميع املمثلين ديال 

الوزارة واتفقنا، وكان مع السيد العامل ومع السلطات وغادي يرجعوا 

عندكم، اتفقنا أن جميع املشاكل في ما يخص املوارد البشرية، فيما 

يخص البنيات التحتية واملشكل الكبير ديال وزان بكل صراحة ما كاينش 

مستشفى، ذاك املستشفى خاص ننساوه، وهذا مع السيد العامل دبا 

أعطونا الوعاء العقاري، تنتسناو باش يدوزوه ليه باش نبنيو مستشفى، 

وغنمشيو تدريجيا وهاذ ال�ضي غادي نديرو يد في يد في جميع أي نقطة 

نقطة.
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فيما يخص ليساسفة، فأعدكم أن هذا املشكل ديال ليساسفة 
تعطلنا فيه صحيح، ألن كان عندنا مشكل مع الجماعة ومع املدينة 
ككل، املشكل تحل، أنا قبل ما نسافر مع صاحب الجاللة كان عندي 
اجتماع، هاذ املشكل تحل، وعما قريب، الدراسة بدات باش غادي تبنى 

من جديد هذاك املستوصف واملركز الصحي إن شاء هللا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، سؤال ثالث عن املشاكل التي يعرفها القطاع 
الصحي بإقليم بوملان للسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية 

لتحالف الوسط، تفضل أحد النواب، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةمليري:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير اآلنية واملستعجلة التي تتخذها 
وزارتكم من أجل التخفيف من معاناة ساكنة إقليم بوملان مع املشاكل 

التي يعرفها الوضع الصحي باإلقليم؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحلر:

وأؤكد،  دائما  املحترم، كما قلت، كما قلت  النائب  السيد  شكرا 
املشاكل اللي تيعيشها بوملان كنتي طرحتي علي هذا السؤال، قلت لك 
جميع يعني جهات اململكة، ولكن منين تنشوف السؤال ديالكم تتركزوا 
على املوارد البشرية، نقول لك صحيح أنه نقص حاد في املوارد البشرية 
فيما يخص بوملان، وليني فيما يخص األطباء وفيما يخص املمرضين 
فهو كيتجاوز املعدل الوطني، هذا ال يعني أن املعدل الوطني وصلنا 
ودرنا �ضي عجب وليني راه تيتجاوزو. هذا باش نقول ليك راه جميع 
يعني املجهودات تتبذل، في ما يخص أن هاذ السنة كاين موارد بشرية 
جديدة، كان طلبتوا لنا 2 سيارات إسعاف راه جاوكم 2 وتدريجيا إن 

شاء هللا نحلوا هاذ املشكل.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةمليري:

ةاع درةا ئيس،

شك ةرةاع درةا3زي ،

لقد سبق السيد الوزير  وأن أثرنا يعني جملة من املشاكل التي يعرفها 
القطاع، سواء تعلق األمر يعني باألسئلة الشفوية أو األسئلة الكتابية 
أو بلقاء على مستوى الوزارة، يعني مع مجموعة من املنتخبين، ولكن 

الوضعية السيد الوزير يعني الوضع الزال على حاله، حيث أننا السيد 
الوزير أنه هناك واحد سوء تدبير اللي كيعرفو القطاع الصحي باإلقليم، 
باإلضافة إلى نقص كبير في املوارد البشرية وسوء توزيعها على املستوى 
املؤسسات الصحية، زد على ذلك عدم تطبيق املنشور الوزاري املتعلق 
بالغياب الغير املشروع. كذلك مشكل التدبير املفوض، باإلضافة إلى 
النقص الحاصل في التجهيزات للمستشفيات واملراكز الصحية، كذلك 
نقص بعض االختصاصات املهمة كطب العظام وطب القلب واملعدة، 

باإلضافة إلى غياب مصلحة اإلنعاش، أمام هذا الوضع يعني..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل فيما تبقى 
من الوقت.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

هاذ ال�ضي لي قال السيد النائب راه صحيح، غير اللي تنأكد عليه 
ألن أنا عقلت كان املشكل ديال أمراض النساء والتوليد حليناه جزئيا، 
وخا واحدة وقفتها ألن لقيتها تشتغل في مصحة خاصة في الرباط، فهاذ 
ال�ضي خاصو يتحل تدريجيا، أنا قلتها لك، راه ما يمكنش ذاك ال�ضي اللي 
تطالبوا به صحيح معقول، ولكن ما عندناش اإلمكانيات، ما غاديشاي 

نكذب عليك...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن وضعية الصحة باملجال القروي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةا حمنرفر3ل:

شك ةرةاع درةا3زي ،

دائما مع العالم القروي، يعرف العالم القروي وضعا شائكا من 
ناحية البناء والتجهيز واألطر، ما هي اإلجراءات املتخذة في هذا الباب؟ 

شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

جواب السيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

أنا قلت ليك بعد قليل كان نفس  النائب املحترم،  السيد  شكرا 
السؤال. فيما يخص العالم القروي، تنحاولو أوال ألن العمود الفقري 
ديال االشتغال في املستشفيات هما املوارد البشرية، قلت وأؤكد أن 
النقطة  القروي، هذه  العالم  البشرية توجه نحو  املوارد  %73 ديال 

األولى.
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النقطة الثانية فيما يخص في األدوي،ة أنه ضاعفنا أكثر من الضعف 
فيما يخص األدوية، وجلها كتم�ضي للمستشفيات وخاصة أدوية ارتفاع 

الضغط الدموي والسكري للعالم القروي.

نبنيو،  املتنقلة ألن وخا  تنحاولو املستشفيات  العزلة،  ثالثا لفك 
كاين عندنا على األقل 17 مستشفى في املغرب بني، كبار اللي فيهم املاء 
والضوء واملوارد بشرية ما�ضي كثيرة، وليني ماتيجيوش قل، اللي تيجيو 
اللي  و2,5  مستشفى  نبنيو  غادي  وعالش  الساكنة،  2,5 %ديال  قل 
تتوصل تما، إما الواد قطعو وإما الناس بعاد وإما عندهم مشاكل ديال 
الطرقان، فتنحاولو تدريجيا هاذ ال�ضي راه الجميع نديرو يد في يد إن 

شاء هللا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

التعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاع درعبدرةا حمنرفر3ل:

بالبناء  البناء أقصد  أنا عندما تكلمت عن  شكرا السيد الوزير، 
املفكك الذي الزال في بعض املراكز الصحية القروية، وأنتم تعلمون 

املخاطر الناجمة عن هاذ البناء املفكك.

تناسب  فضاءات  وغياب  الصحية  األطر  في  ضعف  هناك  ثانيا، 
كيفاش  كاينش حتى  ما  الحوامل  النساء  من  مثال عدد  التشخيص، 
يتسترو، عدد من النساء الحوامل البالصة فين تيدار ليهم التشخيص 
هي مكشوفة، وكذلك بالنسبة لألطفال الرضع. أسوق لكم مثال السيد 
الوزير، جماعة سيد جابر املتواجدة في إقليم بني مالل، هناك مركز 
م السيد 

ّ
صحي جماعي منذ بداية الستينات الزال على حاله وتيحش

الوزير، لهذا كنطلبوا منكم السيد الوزير اتخاذ اإلجراءات الالزمة باش 
على األقل يدار �ضي مستوصف وال مركز صحي يليق باملقام، مع العلم أن 

هناك عقاري مهم متواجد...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

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

ةاب ئبرةاع درأحمدرآنت3يل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي رةملحترم،

بالفعل الوضعية الصحية باملجال القروي جد مزرية وخصوصا 
باألقاليم ذات الطابع القروي، على سبيل املثال إقليم شفشاون، فإننا 
جد بعيدين على املعدل الوطني. غادي نعطي مثال الدائرة الصحية بني 
رزين هناك 70 ألف نسمة بدون طبيب منذ أن تم انتقال الطبيب لسنة 
ونصف ولم يتم تعويضه، ولهذا كنطلبو منكم السيد الوزير في أقرب 

اآلجال تعوضنا هاذ الطبيب، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر ؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

كيف قلت، غادي نحاولو نعالجو تدريجيا هاذ املشاكل. دويتي معايا 
السيد النائب على الطبيب واحنا غادي نحاولو ما أمكن أنه...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

سؤال عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال 
االتحاد  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحة، 
السيد  تفضل  ببسطه،  السؤال  طارحي  أحد  فليتفضل  الدستوري، 

النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةازضدةلير:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، كيف تقيمون حاليا هاته الشراكة ما بين القطاع 
العام والقطاع الخاص في مجال الصحة ؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

حاليا الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي شراكة ما راضيينش 
عليها، يعني غير كافية وما وصلناش لذاك ال�ضي ألن اللي كينقصها هو 
السند القانوني. إلى يومنا هذا كانت شراكة مع مهنيي القطاع الخاص 
فيما يخص تقريب الخدمات الصحية اللي كانت دارتها الوزارة السابقة 
مشكورة، فيما يخص تصفية الدم، من بعد زدنا عليها الفحص باألشعة 
les cabinets de radiologie تدريجيا، وهذا غير كاف ألن تتبقى في إطار 

املبادرات الشخصية وال الجماعية وال فيما يخص الجمعيات.

فاآلن خرج القانون 131.13 املتعلق بمزاولة الطب، اللي فيه واحد 
املادة خاصة فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ثانيا، 
خرج املرسوم املتعلق بتعاقد األطباء وأطباء األسنان مع الوزارة، مع 
الدولة، لالشتغال في املستوصفات واملستشفيات التي تعرف النقص 
الحاد في املوارد البشرية. واحنا إلى حدود اليوم يعني كاين طلب عروض 
اللي مشاو، أنه األطباء اللي بغى يخدم في �ضي بالصة اللي اختارينا حنا 
على حساب الخصاصاللي عندنا على حساب la spécialitéاللي خاصنا 

ومرحبا به.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.
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ةاب ئبرةاع درمحمدرةازضدةلي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

الصريح  ديالكم  التعقيب  في  وجاء  أنه  املالحظ  الوزير،  السيد 
نتكلمو على شراكة، ولكن  ديما  الوالية  بدينا هاذ  أنه ملي  والواضح 
لألسف لحد اآلن ما زال ما كايناش على أرض الواقع. وبالتالي، احنا في 
الفريق ديالنا واملنظور ديالنا السيد الوزير، ملي نتكلمو، هذه األرقام 
ديالكم أنه السكانير كاينة 24 سكانير في القطاع العام، في املقابل كاين 
196 واحد في القطاع الخاص، ملي نتكلموا 17 ديال IRM وفي املقابل 
كاين 31، نقولو كاين مواعيد فوق سنة بالنسبة للعمليات الجراحية. 
بالتالي، احنا جلسنا مع مجموعة د املصحات هاذ الناس آش كيطالبو، 
 plateau ب  نستافدو  احنا  شراكة،  نديرو  ديالنا  املريض  هاذو، 
téchnique ديالهم السيد الوزير، ويمشيو عندهم، نجيبو األطباء يجيو 
يديرو عقدة مع القطاع العام ولكن حتى املر�ضى ديالنا نشريو الحصص 

يمشيو عندهم.

كاين بعض األطباء يقول لك احنا نديرو العمليات الجراحية بالثمن 
واحد  معهم  ونديرو  الناس  هاذ  مع  نجلسو  الدولة،  على  ينقام  اللي 
النموذج السيد الوزير، وغادي يستافد يكون منطق رابح رابح، نستافدو 
بالجودة ديال plateau téchnique ديال القطاع الخاص، واملر�ضى ما 
يبقاوش يتسناو سنة وال سنة ونصف. وفي املرسوم السيد الوزير اللي 
نشكروكم عليه اللي جا، بغينا حتى األطباء العامون حتى هم يكونو 
داخلين في املرسوم. ملي نتكلمو على املناطق النائية واش غادي نجلبو 
طبيب أخصائي غادي يم�ضي مثال لواحد املنطقة نائية ؟ هادوك الناس 
كيقلبو غير على طبيب القطاع العام، طبيب قطاع عام معه واحد الجهاز 
ديال التلفزة، معه واحد الجهاز ديال واحد املجموعة ديال التحاليل، 

املناطق النائية في �ضي جبل باغيين هاد الحوايج األولية. وبالتالي، ملي 

نتكلمو، وهاذ املرسوم اللي تكلمتو عليه السيد الوزير استثنى املمرضين، 

كاين بعض املناطق اللي خاصنا حتى املمرضين، ما نتكلموش غير على 

األطباء األخصائيين. ولألسف، املنظومة ديالنا حاليا عرفت أنه عندنا 

األخصائيين أكثر من األطباء العامون، وملي جينا للحكومة واحنا نتكلمو 

بإعادة االعتبار للقطاع العام مازال ما شفناهاش.

احنا السيد الوزير املنظور ديالنا، نشوفو املر�ضى ديالنا نسيفطوهم 

للمصحات يستافدو ب plateau téchnique ويستافدو بالجودة ديال 

القطاع الخاص، وهاذ املناطق النائية ندخلو ليهم املمرضين ونوصلو 

لهم األطباء، دائما في إطار هاذ الشراكة اللي لحد اآلن مازال نستناوها 

يعني ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد النائب تفضل.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةات3يميرببجل63:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي ،

هو حقيقة هاذ الشراكة بين القطاع العام والخاص املشاكل اللي 
تقدر تحلها كثيرة جدا، وأنا كنستحضر اآلن مشكل »راميد«، »راميد« هو 
فيه واحد 8 املليون ونصف ديال املواطنين اللي خاصهم يولجو للعالج 
بواحد الطريقة متكافئة مع املواطنين اآلخرين، وبالتالي كيفاش خاصنا 
ندمجو القطاع الخاص في هاذ اإلطار هذا في جميع الخدمات الصحية، 
ما�ضي غير في األطباء ديال les cliniques وال هذا، ولكن في الجميع وفي 
الراديو وفي التحاليل إلى آخره، هذا كله، وما يكونشاي إقصاء ديال 
القطاع الخاص في هاذ اإلطار هذا. احنا السيد الوزير، كنطلبو منكم 
باش تفعلو هاذ القطاع هذا، وهذا غادي يعطي واحد النفس جديد 

بالنسبة للصحة العمومية للمواطنين، وشكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس األمر كذلك، الكلمة للسيد 
الوزير، تفضلوا.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

راه  وليني  عليه،  متفقين  احنا  قلتو  اللي  ال�ضي  هاذ  يخص  فيما 
ما تيدارش بالكالم، هاذ ال�ضي راه خاصو سند قانوني. راه قلت ليك 
ما  الحالية  الوزارة  وال  السابقة  الوزارة  ال  ال�ضي،  هاذ  مع  كنتعاملو 
ما  راه  صيفط،  غير  تتقول  اللي  بغيناه،  اللي  ال�ضي  لذاك  وصلناش 
تتصيفط، وإال وقعت لو �ضي حاجة، راه خاص سند قانوني. السند 
القانوني ياهلل خرج، وياهلل دبا تنوجدو ما�ضي تنوجدوهم راه في األمانة 
العامة يعني املراسيم التطبيقية ديال القانون 131.13 خاصة املادة 

اللي تتهم يعني الشراكة بين القطاعين.

ثانيا: مثال »راميد« اللي تتدوي عليه هو راه نظام عمومي في القانون، 
خاصنا نبدلو القانون راه خاص سند قانوني ما يمكناش احنا نجيو 
ونخرقو القانون، هو تيقول لك »راميد« نظام عمومي احنا ما كرهناش 

وليني راه هاذ ال�ضي راه تيتوجد.

ما  بزاف  ديلي،  املسؤولية  وأتحمل  النقطة  هاذ  على  أؤكد  ثالثا: 
كنسمع هاذ الهضرة في املناسبات، األطباء مستعدين هاذ ال�ضي غير 
كالم، مستعدين يفتحو في clinique غير كالم، جيب لي هاذ الطبيب 
اللي غادي يدير لي la vésicule بحال le publique غادي نعطيها لو غدا. 
والناس بزاف راه درنا درنا، إلى يومنا هذا أنا ما جاتني حتى �ضي مقترح، 
الكالم بزاف على أرض الواقع ما كاين والو، ما عطاوني حتى �ضي مقترح، 
أنا مستعد بالعكس، هذا راه حتى هما مغاربة واللي غيداويو املغاربة 

 ؟ وليني خاصنا ندوزو ملا يخص قوال وفعال، ما�ضي غير نبقاو 
ّ
عالش ال



عدد.5–06.رمضان.1436  )23.يونيو.2015( الجريدة الرسمية للبرملانر38  

غير تنشيرو، راه مستعدين مستعدين. أنا تيجيو عندي تيقول لك أنا 

تنداوي 10 فين تيداوي 10 ؟ ما كاينشاي من هاذ الهضرة، احنا بغينا 
وليني نديرو لنا مقترح. أنا تجمعت معهم مرارا وتكرارا، خاصة في القانون 

131.13، قلنا ليهم شنو بغيتو ؟ إلى يومنا هذا ياك القانون داز؟ ولو 

صفحة واحدة ما عنديش، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

سؤال متعلق بشراء املستلزمات الطبية من طرف املر�ضى للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة 

النائبة.

ةاب ئبلرةاع دةرنش ىرةمل اكي:

األدوية  شراء  من  املر�ضى  بمعاناة  يتعلق  سؤالنا  الوزير،  السيد 

واملستلزمات الطبية ؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

كلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

شك ةرةاع درةاب ئبلرةملحترمل،

أوال، وزارة الصحة تتحاول على حساب اإلمكانيات اللي موجودة 
مليون   277 ديال  مالي  الغالف  تترصد واحد  كل سنة، منذ سنتين، 

درهم لشراء املستلزمات الطبية باش املر�ضى يحاولو ما يشريوهمش. 
درهم  مليون   150 جامعي  مركز صحي  كل  تتعطي  املالية  وزارة  زائد 

للمستلزمات الطبية وخاصة ذاك الحديد، les stent وهذا ال�ضي غالي 

جدا، غير كاف تماما، وخاصة كاين مستلزمات اللي الكلفة ديالها عالية.

فالوزارة أوال، كنقول دائما خاص سند قانوني، بدات. هذا أول 

قانون مغربي اللي صادقتو عليه منذ االستقالل اللي تيهم املستلزمات 

الطبية هو القانون 84.12 واملراسيم التطبيقية ديالو. اآلن تنوضعو 

اللمسات األخيرة على مرسوم جديد يتعلق بكيفية تحديد سعر بيع هاذ 

املستلزمات وخفض األثمنة. بغينا نخفضوه بحال األدوية اللي كانو 

تخفضو، املستلزمات الطبية تيخفضو، وتدريجيا هاذ ال�ضي كول�ضي. أنا 

صحيح ما غاديشاي نوصلو نلبيو كول�ضي يعني ذاك ال�ضي اللي تيحتاجوه 

املر�ضى، وليني نتظن غنخففو واحد العبء كبير عليهم، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيدة النائبة، تفضل.

ةاب ئبلرةاع دةرنش ىرةمل اكي:

شك ةرةاع درةا3زي ،

املستشفيات  مر�ضى  أن  تعرفون  أنكم  شك  ال  الوزير،  السيد 
العمومية ذوي الدخل املحدود أو الذين ال يملكون أي دخل، مجبرون 
على اقتناء كل األدوية واللوازم الطبية التي تتطلبها حالتهم املرضية والتي 
ال تتوفر في هذه املراكز في غياب سياسة تدبيرية داخلية، إذ يتحمل 
املريض أعباء توفير كل اللوازم واألدوية. السيد الوزير أكبر املتضررين 
هما ذوي الكسور، خاصهم يجيبوا صفائح اللي هما لباليك كيتشراو 
ب4000 و8000 درهم، خاصهم يجمعوا الفلوس ويمشيو يشريوهم. 
كنخدم  باش  النوع  هاذ  ما�ضي  يقولهم  الطبيب،  لعند  يجيو  منين 
أنا، كيرجعوا ثاني كيبقاو واحد األسبوع وهما كيتسناو بواحد اآلالم 
ومهرسين وكيتسناو بهاديك الحالة الكارثية اللي هما فيها، وكنعرفوا بأن 
هاذ الحاالت تتطلب تدخل عاجل. ناهيك السيد الوزير، عن كل األدوية 
واللوازم كالخيوط واإلبر اللي خاصهم يجيبوها، وزد على هاذ ال�ضيء 
إجراء تحاليل، التحاليل املخبرية واملجهرية وصور األشعة في املختبرات 
الخصوصية، التي تحتم األداء الفوري والغالي التكلفة، وطبعا تكون 

النتيجة كارثية حين يعجز املريض عن اقتناء هذه املستلزمات.

السيد الوزير، حنا كنتساءلو ما جدوى املستشفيات العمومية وما 
قيمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين إذا كان املواطن هو من يتحمل 
تكاليف هذه الخدمات ؟ وفي غياب سياسة اجتماعية عادلة وإرادة 
سياسية قوية إلصالح القطاع، مع تحسين مستوى الخدمات وتقوية 

قدرات وأداء...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد 
الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

أوال السيدة النائبة املحترمة أحترم كل ما قلتي، ولكن يجب أن ال 
نعمم، ألن منين تنسمعك كيجيب لينا هللا راه صافي خاصنا نهدموه من 
غدا وصافي. كاين هاذ ال�ضيء اللي تتقولي بعض املستشفيات كاينين، 
ما�ضي ما كاينش، ولكن كاين مستشفيات أنا كندوي معاك كطبيب قبل 
ما نكون وزير ديال املستعجالت، كان عندنا 50-60-%70 ديال األدوية، 
وديال املستلزمات، ما عندناش 30 ما عندناش 40 % ربما 50 %. ثانيا، 
غير باش نقول ليك قلتي خاص إرادة سياسية، كاينة اإلرادة السياسية..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، السؤال السابع حول تفعيل القانون 115.13 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد النواب واضعي السؤال مشكورا.
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ةاب ئبرةاع درأحمدرجدةض:

شكرا السيد الوزير، صوتنا على القانون 115.13، كونتم لجنة، 
إمتى غادي تعقد انتخابات ديال مجل�ضي الصيادلة الشمال والجنوب؟ 

شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيد الوزير.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

شكرا، تنظن غير ما�ضي فوقاش االنتخابات ديال الصيادلة الجنوب 
الوطني  املجلس  املحترم،  النائب  السيد  كتعرف  انت  دابا  والشمال. 
ديال الصيادلة فيه مجلس صيادلة الجنوب ومجلس صيادلة الشمال 
هما 3-3 هي 6 تيكونو في املجلس الوطني. ثانيا، كاين مجلس صيادلة 
3 ومجلس  منهم  les pharmaciens biologistes كيكونوا  اإلحيائيين 
 les pharmaciens fabriquant répartiteurs صيادلة الصناع املوزعين

تيكونو منهم 3.

صيادلة  مجلس  ثم  اإلحيائيين،  الصيادلة  مجلس  هو  كاين  اللي 
الصناع دارو اإلنتخابات ديالهم في األخير، بالضبط في مارس 2015 
وأبريل 2015 اكتملت الحلقة، ودابا أول اجتماع ديال املجلس الوطني 
هو يوم الجمعة املقبل واالنتخابات إن شاء هللا غادي تنطلق قبل 2 
سبتمبر باش يكونوا فيها الجهات الجنوبية اللي ما كانوش في املرسوم 
القديم وتكون طريقة االنتخاب، ممنوع التفويض، ممنوع التصويت 

عبر البريد، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب، تفضل السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاع دةرصب حرب3ش م:

شكرا السيد الوزير، هذه لجنة خاصة مؤقتة، خاصة من حيث 
ملجل�ضي  مباشرة  انتخابات  تنظيم  رأسها  على  والتي  اختصاصاتها 
في  محددة  مدة صالحيتها  ومؤقتة ألن  والجنوب،  الشمال  الصيادلة 

سنة، يعني من 2 شتنبر 2014 إلى 2 شتنبر 2015.

فاليوم السيد الوزير، نطالبكم وبجرأتكم املعهودة، بالسهر على أوال 
تعيين وال تمثيل اللجنة باملمثلين الستة وأقول 6 السيد الوزير في الهيئة 
الوطنية، وكذلك نطالبكم وهذا بإلحاح، بالسهر على تنظيم انتخابات 
املجلسين )الشمال والجنوب( في الوقت املحدد له، انتخابات يريدها 
مهنيي القطاع مباشرة، نزيهة، شفافة، من أجل القطع مع املفسدين 
والفاسدين في القطاع، والذين يستفيدون من هذا الفراغ التنظيمي، 
السيد  وشكرا  الصيدلة،  قطاع  ملهنيي  والثقة  األمل  إلرجاع  وكذلك 

الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعم رةحجيرة:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

السيد الوزير، احنا اللي كنطالبوكم في هاذ الصدد وهو أنكم تفعلوا 
الجهوية، ما بقى حتى �ضي معنى أنه كاين تقسيم جديد في املغرب، 
والصيادلة يبقى مازال مول الرباط كيحكم في مول فكيك ومول الدار 
نتمشاو،  أننا  حشومة  وإنزكان،  تارودانت  مول  في  كيحكم  البيضاء 
االنتخابات  نمط  عندهم  مازال  املغرب  في  كبار  وأطر  اليوم  صيادلة 
ديال  بلد  في  ديمقراطي  غير  فيه  كنعيشوا  الوضع  وواحد  باألظرفة، 
في  الوزير  السيد  بغينا  بالديمقراطية،  كيتم�ضى  وبلد   2011 دستور 

وقتكم أنه تكون الجهوية للصيادلة إن شاء هللا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

السيدة  املحترمة،  البرملانية  السيدة  أعدك  أنا  يخص،  فيما  ال، 
النائبة املحترمة، أنه االنتخابات غادي تم في وقتها قبل 2 سبتمبر باش 
تسالي هاذ اللجنة. وثانيا غادي نحاولو معكم، ألن إيال بغينا انتخابات 

نزيهة شفافة، راه ما�ضي مشكل ديال وزير وحده مشكلتنا كلنا.

ثانيا السيد النائب املحترم، أنا متافق معك، ألن احنا بغينا نزربو 
باش يكون مجلس وطني باش ندوزو لالنتخابات الجهوية. ال يعقل، بحال 
األطباء اللي عندهم الجهوية في التمثيلية، نفس ال�ضيء غيكون إن شاء 

هللا ألن بغينا غير نزربو بهاذ االنتخابات باش ننطلقو نحو الجهوية.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

سؤال عن الوضعية الصحية للمصابين بأمراض نفسية وعقلية 
بضريح بويا عمر للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درضش درضوكب 6،رضئيسرف يقرةاتقدمرةادنمق ةطير
)يقطلريظ م(:

شك ةرةاع درةا ئيس،

حسب جدول األعمال، كاين 3 ديال األسئلة حول نفس املوضوع، 
كنلتامسو منكم، في إطار وحدة املوضوع، تجمعوهم مجموعين السيد 

الرئيس.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

طيب، إذن أقترح عليكم أن تطرح األسئلة كاملة، إذن سؤال عن 
الوضعية الصحية للمصابين بأمراض نفسية وعقلية بضريح بويا عمر 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

أحد السادة النواب بطرح السؤال.

ةاب ئبرةاع درمصطفىرةإلب ةه مي:

ةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، ظاهرة احتجاز املر�ضى بويا عمر هو إحدى تجليات 
االجتماعية،  املنظومة  واختالالت  الطبي  القطاع  في  الخصاص  ديال 
انتما السيد الوزير قمتم بإجالء هؤالء املر�ضى وتوزيعهم على واحد 
املجموعة من املستشفيات، نحن نثمن هذا اإلجراء الشجاع، ونسألكم 
السيد الوزير: ما هي اإلجراءات على املدى القريب واملتوسط للتكفل 
بها وزارتكم؟  التي قامت  إطار االستراتيجية  في  النفسانيين،  باملر�ضى 

وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

سؤال في نفس املوضوع عن السيدات والسادة النواب املحترمين 
النواب املحترمين بطرح  السادة  الحركي، فليتفضل أحد  الفريق  من 

السؤال.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةاع م3:

شك ةرةاع درةا ئيس،

كذلك نتمم، السؤال ديالنا هو: ما هي اإلجراءات اللي اتخذتم في 

هذا الشأن ؟ وشكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

سؤال في نفس املوضوع عن سير عملية »كرامة« للسادة النواب 

السادة  أحد  فليتفضل  الديمقراطي،  التقدم  فريق  عن  املحترمين 

النواب بطرح السؤال.

ةاب ئبرةاع درضش دةرةاط ه ي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، بالفعل وفيتم بوعدكم خالل جلسة برملانية سابقة 

بإجالء نزالء ضريح بويا عمر، وبالتالي ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها 

هي  وما  »كرامة«  عملية  إطار  في  واملتوسط  القريب  املستوى  على 

الصعوبات التي تالقونها في هذا املجال ؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير، إذا أردتم استخدام املنصة، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحلر:

شك ةرةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

أوال مبادرة »كرامة« هي جزء ال يتجزأ من املخطط الوطني للتكفل 
اللي قدمتو أمام صاحب الجاللة يوم  النفسية والعقلية،  باألمراض 
26 غشت 2013 بمدينة وجدة، هو جزء للتكفل باألمراض النفسية 
والعقلية. هذا املخطط اللي قدمته أمام صاحب الجاللة، تيرتكز على 

ثالثة محاور:

املحور األول هو تعزيز العرض الصحي واملوارد البشرية وتوفير األدوية، 
غير بعض اإلشارات أنه إلى حدود السنة املاضية، السنة الفارطة، يعني 
عدد األسرة في املغرب اللي تتهم الصحة العقلية والنفسية ال تتجاوز 
2500 سرير، ضعيف جدا، هزيل ما يمكناش نداويو املر�ضى، فبدينا 

تدريجيا قلنا غادي نوصلوا في أفق -2013 2016 إلى 3400 سرير.

ثانيا التكوين، خذيناها في هذا املخطط أنه نكونو 30 طبيبا نفساني 
كل سنة، السنة املاضية كونا 102. قلنا غنكونو 100 ممرض كل سنة، 
السنة املاضية كونا 157. كذلك في ما يخص األدوية ،كانت مخصص في 
الوزارة أقل من 1 في املائة لألمراض النفسية والعقلية، املنظمة العاملية 
للصحة تنادي على األقل 2 % إلى حدود الساعة وصلنا 2,25%، هذه 
أمور حاولنا، هاذ ال�ضي عاوتني ما خاصنيش يتفهم أنه جينا لقينا حتى 
حاجة ما دارت، هاذ ال�ضي كان يعني كانت واحد يعني منذ 10 سنوات 

واحد الدينامية في ما يخص هاذ املر�ضى.

املحور الثاني هي املقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، 
مع املجتمع املدني والجمعيات الحقوقية.

التشريعية، خاصة  النصوص  مراجعة  هو  الثالث  املحور  وأخيرا 
القانون اللي تيتعلق بالوقاية والحماية والعالج من األمراض النفسية، 
اللي في املغرب قديم وقديم جدا يعود إلى 1959 والقانون الجديد اآلن 
في األمانة العامة للحكومة، غيدوز عما قريب ملجلس الحكومة. الغالف 
املالي ديال هاذ املخطط هو 750 مليون درهم 2013-2016، هاذ املبادرة 
اإلنسان،  حقوق  يعني  انتهاكات  إلشكاليات  حد  لوضع  هي  »كرامة« 
حقوق هؤالء املر�ضى ما�ضي اللي تيداواو إنما محتجزون، محتجزون في 

محيط ضريح بويا عمر.

الدراسة اللي قمنا بها هذه سنة ونصف، واحنا كنوجدو لهاذ، حوالي 
822 مريض اللي فحصناهم تمة، أكثر من %80 ما تيخذو حتى �ضي دواء، 
حتى �ضي دواء، وبالعكس تياخذو مخدرات، تيخذو يعني الكحول وسوء 
املعاملة ديالهم انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان، ظروف العيش ديالهم 
وإقامتهم مزرية، جد سيئة، كارثية، كان البد من إيجاد حلول ناجعة 
تماشيا أوال مع التزامات املغرب الدولية، ثانيا مع مبادئنا الدستورية، 

ثالثا مع مبادئ حقوق اإلنسان.
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أسميها  األولى  املرحلة  مرحلتين:  في  »كرامة«  املبادرة  هاذ  جات 
تسريح، يعني libéré هاذ les prisonniers تسريح هاذ السجناء املر�ضى 
اللي بدات يوم الخميس املا�ضي وعالين تسالي. اللي يعني وجدنا ليها أكثر 
من 70 سيارة إسعاف، غير لهاذ املبادرة 34 طبيب اللي تم توظيفهم، 
122 ممرض اللي تم توظيفهم، أكثر من 40 مليون درهم ديال األدوية 
من الجيل الثاني، من الجيل الثالث إلى آخره. فهاذ املبادرة يعني حق 

للمر�ضى، وواجب بالنسبة للدولة، وهاذي هي املرحلة األولى.

أما املرحلة الثانية اللي بدينا فيها وهي غتكون ثانية، هي بناء مركز 
كبير، مركز طبي اجتماعي في عين املكان باش، ألن بعض األسر باقي تيآمنو 
بالسيد يزوروه يداوي لهم املر�ضى، احنا ما عندنا حتى �ضي مانع، غير 
تنقولو لهم إال جات العائلة جابت املر�ضى احنا غنتكلفو بهم في هاذ 
املركز الطبي اجتماعي كمريض، وهاذ املركز الطبي اإلجتماعي عاوتني 

غيستقبل هاذ العائالت إليوائهم.

هاذ  تيخدمو،  اللي  الناس  هاذ  املجتمعية،  الناحية  من  ثالثا 
املحتضنين اللي كانوا تيسدو على هاذ املر�ضى بالسالسل واللي تيبيعو 
ويشريو، غير الكراء أكثر من 10 ديال املليون ديال الدرهم، ما غاديش 
املركز الصحي  في هاذ  نلوحوهم، خاصنا حتى هما كيفاش  نشدوهم 

الطبي االجتماعي كيفاش حتى هما يدخلو معنا في التربية، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

التعقيب ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية تفضل، 
تفضلي السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاع دةرةاعسدنلرزةكي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي رةملحترم،

ال نملك سوى أن نثمن مجهوداتكم املبذولة الجبارة فيما يخص 
مع  بتنسيق  الحال  بطبيعة  وهذا  عمر،  بويا  نزالء  ملعاناة  حد  وضع 
الدراسة  في  معكم  كانت  اللي  املعنية  األخرى  الحكومية  القطاعات 

امليدانية السيد الوزير وبعض الهيئات الحقوقية.

كنثمنو هاذ العمل، ألنه عمل ما�ضي وليد اليوم وإنما دراسة كيما 
شرتو السيد الوزير، اللي مدتها سنة ونصف بدء من املخطط الوطني 
ثم بعد ذلك الدراسة امليدانية ثم اللقاءات التشاورية ثم املبادرة اللي 
لنا  واللي حصل  الرسمية،  االنطالقة  باألمس  ديالها  االنطالقة  تمت 

الشرف أننا شاركنا معكم السيد الوزير في هاذ االنطالقة.

على أي السيد الوزير، هاذ العمل كله تيبقى عمل جبار، ولكن البد 
السيد الوزير من املواكبة واملتابعة، أنتما تعهدتم السيد الوزير أمام 
األسر ديال املر�ضى بأنكم غتابعو شخصيا هاذ العمل هذا، وأن هاذ 
املر�ضى غيبقاو في هاذ املستشفيات اللي غيتم التنقيل والترحيل إليهم 

إلى أن يتم االستشفاء ديالهم وما يمكنش يغادرو هاذ املؤسسات إال بعد 
مطالبة األسر للمر�ضى ديالهم.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا للسيدة النائبة، التعقيب ألحد السادة النواب من الفريق 
الحركي، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةاع م3:

عندكم،  اللي  الجريئة  الخطوة  بإيجابية  نسجل  الوزير،  السيد 
وما تنساو�ضي هذا إال جزء من هاذ الشريحة اللي مريضة بهاذ املرض، 
وكينقلوهم  والعرائش،  الكبير  القصر  غير  نعطيك  نقولك  ابغيتي  إال 
ملي تيكون امللك جاي ل�ضي بالصة وال رئيس �ضي دولة وال �ضي حاجة 
تيجيبوهم لنا للقصر الكبير، من طنجة ومن تطوان، هذا راه مشكل 

عاود.

ولهذا بغينا يكون واحد الحل جذري، ما يكون�ضي ترقيعي، وبغينا 

نوفرو لهم واحد املكان اللي يناسبهم يكون في فضاء طبيعي غابوي ما�ضي 

ثاني  تما عاود  اللي هما  الناس  لنا  تجيبهم لسبيطارات يمرضو  عاود 

مساكن هللا يحسن العون.

ولهذا بغينا السيد الوزير، يكون هاذ اإلصالح شمولي جهوي، كل 

جهة )12 الجهة( احنا ما عندنا مشكل في تطوان، كنديو املريض للقصر 

الكبير، بصعوبة باش تنصيبو مع الباشا ومع السبيطار، وملي نطلعوه 

لتطوان يقولنا عدم االختصاص ديوه لطنجة، من تطوان عاود يقولنا 

ديوه لبويا عمر وال �ضي حاجة. ولهذا بغينا هاذ املشكل نجلسو عليه 

كاملين، وهاذي شريحة الحمد هلل الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا 

علي كثير مما خلق تفضيال. هاد الشريحة وليداتنا، بغينا يكونو في واحد 

اللي أعطى  ينصر سيدنا  ديالنا وهللا  البالد  يناسبهم، ونشرفو  املكان 

املبادرة، كما أشرتم ليها هللا يجازيك بخير، دائما سيدنا كيجي يسبقنا 

لهاذ العمل ديال الخير، ما عمرنا احنا لقينا �ضي بادرة، هاذي خاصنا 

تجي من عندنا حتى حنا كمؤسسة برملانية، باش نواكبو املنظور ديال 

جاللة امللك والعمل ديال جاللة امللك. ولهذا بغينا نجلسو هللا يجازيك 

باش نعالجو هاذ املشكل جذريا كما قلت، وما يبقا�ضي جزئيا، وكذلك 

راه عندنا مشكل،  راه ما خدم�ضي  البلوك  البارح  سبيطار اللة مريم 

املمرضين لقاو اإلضراب داخل السبيطار، املواطنين عاود...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد السادة النواب املحترمين من 

فريق التقدم الديمقراطي، السيدة النائبة تفضلي.



عدد.5–06.رمضان.1436  )23.يونيو.2015( الجريدة الرسمية للبرملان393  

ةاب ئبلرةاع دةرضش دةرةاط ه ي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، إذن نهنئكم على هاذ اإلجراءات وهاذ القرار الشجاع 

وتنفيذه، لتسريح النزالء بالفعل من انتهاكات جسيمة أيضا، يعني كل 

أنواع االعتداءات، وأكيد أنه هناك إلى جانب االعتداءات الجسدية، 

هناك اعتداءات يعني ربما تفيدنا من خالل الدراسة واألرقام، اعتداءات 

جنسية، ربما اغتصابات، يعني هاذي أشياء كلها اللي تتطلب مواكبة 

عن قرب.

قلتم، من طرف  مقاومات كما  تيلقى  أنه  أكيد  القرار  هاذ  طبعا 

املتاجرين في حقوق املواطنين واملواطنات، وهاذ املمارسات ال تهم فقط 

يعني ضريح بويا عمر، موجودة أيضا يعني لم تفضح بالشكل الكبير 

بعد  مبادرة ذات  ديالكم هي  املبادرة  فهاذ  وبالتالي  في مناطق أخرى، 

بيداغوجي وتتطلب يعني تضافر كل الجهود، ليست كل وزارة الصحة 

السلطات  يعني  املوضوع، ولكن كل  املسؤولة على هاذ  الوحيدة  هي 

العمومية، الجمعيات طبعا، من أجل املواكبة وكذلك وسائل اإلعالم، 

تتطلب أيضا يعني ضروري أن تكون هناك استراتيجية مندمجة من 

الثقافة التي تضر وتنتهك  أجل يعني مناهضة هذه املمارسات وهذه 

حقوق النزالء واملواطنين واملواطنات..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 

النائبة.

ةاب ئبلرةاع دةرأمرةاببي6رلحل3:

ةاع درةا ئيس،

ضرورية  عملية  املر�ضى  من  الفئة  بهاذ  العناية  الوزير،  السيد 

وتدخل في صلب حقوق اإلنسان، لكن السيد الوزير إفراغ هذا الضريح 

في هاذ الوقت بالذات تبقى عملية سياسية، وليست صحية ويبقى قرار 

عشوائي. هل سبق لكم أن زرتم مستشفى إقليم برشيد واملشاكل التي 

يعاني منها هؤالء ؟ هل قمتم بتشخيص دقيق لألمراض العقلية العديدة 

التي كانت توجد بهذا املكان من أجل استقبالهم في مراكز متخصصة 

؟ نحن نعلم أن األمراض العقلية تقدمت كثيرا من الناحية العلمية. 

الكرامة السيد الوزير ما نقصاش غير في بويا عمر، املستشفيات كلها 

تعاني والكل يعلم هذا، شكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب إضافي ؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةلحعنرأم وش:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

السيد الوزير، توفير الكرامة يجب أن يكون لجميع املر�ضى املغاربة، 
وحنا معك السيد الوزير مع محاربة أشكال الشعوذة، سواء بالتداوي 
باألعشاب إلى غير ذلك. ولكن السيد الوزير، راه شحال من بويا عمر 
ُعَمرات حتى داخل املستشفيات،  بويا  كاين ما�ضي غير واحد، وكاين 
خاص تزورو الجناح ديال األمراض النفسية بانزكان، وال في بني مالل 
وال 36 في الدار البيضاء باش تعرفوا بأن هاذ بويا ُعَمرات راه كاينين حتى 

في املستشفيات.

كذلك السيد الوزير، التزامكم باش تشدو هاذ املر�ضى النفسيين، 
فهذا أنا أتخوف من ذلك، ألن عدد األسرة وعدد املر�ضى اللي كاينين ما 
كنظنش، وحتى األطباء واملمرضين املوفرين لكم ما كنظنش أنه غادي 
يسمح ليكم باش تلتزمو بهاذ اإللتزام ديالكم ويكون فعال جدي، ألن ما 
نراه وما نعيشه في التجربة السيد الوزير كنظن بأنه من الصعب أن 

تلتزمو ما تعهدتم به، وكذلك غياب..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةلحعي6رةا3ضدي،روزي رةاصحل:

أنا أستغرب، بكل صراحة وبكل مسؤولية، هذا ما�ضي حل ترقيعي 
كما يقال، هذا راه عمل جدي اللي خاصنا نتعاونو عليه. وملي تتقول 

لي السيد النائب، أنا متفق معك كاين بويا ُعَمرات وشنو ؟ ما نبداوش 

بواحد ؟ حيث كاين بويا ُعَمرات نتسناو، حيث كاين املستشفيات.. وما 

نبدوش، إيوا بدينا عاونونانتعاونو على هاذو ويحن هللا مع اآلخرين.

أوكد لك السيدة النائبة، ما�ضي عمل سيا�ضي وال سياسوي، ما�ضي 

عمل سيا�ضي وهذا هي نربعو يدينا وما نبقوش نخرجو. أنا ملي نهار كنت 

وزير بكل تواضع أقولها، وأنا كل خميس وجمعة وسبت وأنا على برا، وهي 

ما نديرش دابا وصلت اإلنتخابات خاصن نجلس هاكا، بالعكس، خاصنا 

نتعاونو. هاذ املسائل هذه راه كاينة، املستشفيات كاين خصاص، كاين 

مشاكل، إيوا بدينا. أنت السيد النائب احنا ياهلل باقي ما خويناهش كلو، 

أنت دبا تتقول لي ما غديشاي تنجح، إيوا نتمنى أننا غنجح، وأنا على 

يقين، أنا غير بغيت نقول، على يقين بأن غننجح. راه مشاكل الصحة 

هي هيكلية بنيوية عميقة كبيرة، ما غديشاي تتحل بويا عمر وال، راه 

املشاكل بدينا فيما كاين �ضي مشكل، الحاجة اللي غنقيسوها مشكل 

سيا�ضي سياسوي، بغيتي تدير، ما بغينا نديرو والو، أنا شخصيا بكل، 

ما غنترشحش، احنا غير خدامين بقات لينا عام وغنزيدو بحالنا.
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ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا 
ونرحب بالسيد وزير الشباب والرياضة بستة أسئلة. سؤال، خليونا 
نديرو املراقبة بعيدا عن السياسة. سؤال عن قلة املنشآت الرياضية أو 
انعدامها بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
السؤال مشكورا، تفضل  فليتفضل أحد واضعي  والتنمية،  العدالة 

السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درن3نسرمفت ح:

ةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي رةملحترم،

بالرغم من املجهودات اللي قامت بها الوزارة ديالكم، إال أن العالم 
القروي كيعرف واحد الخصاص مهول على مستوى املنشآت الرياضية، 

نسائلكم عن سياستكم من أجل سد هذا الخصاص؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

يجاوب،  خاصو  الوزير  السيد  النائب،  السيد  االستماع،  املرجو 
تفضل السيد الوزير إيال سمعتي السؤال، ال ؟ السيد وزير الفالحة، 
الشباب  وزير  للسيد  والرياضة...الكلمة  الشباب  وزير  السيد  عفوا 

والرياضة، تفضل.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

السيد النائب املحترم، أعتقد أن السؤال اللي طرحتو فعال...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

�ضيء من الهدوء راه كتربكونا هللا يجازيكم بخير، �ضيء من الهدوء، 
تفضل.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضلر:

السؤال مطروح أسا�ضي، ألن بالفعل االهتمام كله ديال الوزارة 
اآلن في ما يتعلق باملنشآت الرياضية وكذلك املراكز السوسيو-ثقافية 
الرياضية، هو موجه للعالم القروي، وصحيح أن كذلك...أن هناك نوع 
من النقص، بحيث أن املؤمل اللي تنتمناوه هو أن نوصلو على األقل 
ملنشأة رياضية في كل جماعة كانت قروية أو كانت حضرية. ولكن كاين 
مجهودات كبرى في السنوات األخيرة، خصوصا بتعاون مع الجماعات 
الترابية ومع عدد من الجهات، بحيث أنه نشتغل في إطار االتفاقيات 
وهناك 701 اتفاقية مبرمة إلى حد اآلن، أي تقريبا 700 ديال املنشآت 

اللي إما جاهزة مفتوحة، إما ستفتح في األيام القالئل يعني قبل عيد 
العرش، إما فعال في طور اإلنجاز. وهاذ 700 اتفاقية منها %58 تهم 
العالم القروي و42 تهم العالم الحضري، ونتمنى أن يعني يتوسع هذا 

املجهود حتى تكون الجماعات كلها مغطاة، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

ةاب ئبرةاع درمحمدرح ل ل:

شك ةرةاع درةا3زي ،

نصيب العالم القروي من نهج سياسة رياضية بالعالم القروي يبقى 
محدود، وكما جاء في الجواب ديالكم، املراكز السوسيو ثقافية بالعالم 
موالي  األربعاء،  سوق  لالميمونة،  جماعة  بحال  منعدمة،  القروي 
بوسلهام، سيدي بوبكر الحاج إلى آخره، لذا وجب العمل على تحقيق 
الرياضية  األنشطة  توزيع  في  والحضري  القروي  املجال  بين  توازن 
والتجهيزات، وهذا هو التفعيل الحقيقي ملفهوم العدالة املجالية السيد 

الوزير.

التعاطي  من  محروما  مازال  القروي  بالعالم  الشباب  أغلب  إن 
للرياضة، بسبب ضعف البنيات التحتية الرياضية أو انعدامها وعدم 
استغالل املوجود منها وفق سياسة رياضية واضحة، لذا نقترح عليكم 

السيد الوزير:

أوال: وضع قانون يلزم جميع الجماعات املحلية باستثمار نسبة من 
ميزانيتها للمنشآت الرياضية؛

التنمية  صندوق  أهداف  بين  من  القروية  الرياضة  جعل  ثانيا: 
القروية؛

ثالثا: تفعيل مسؤولية الجهات والعماالت واألقاليم في إطار اتفاقية 
شراكة مع وزارتكم والجامعة الرياضية واملجتمع املدني؛

للجماعات  العامة  املديرية  بين  ما  شراكة  اتفاقية  تفعيل  رابعا: 
املحلية بخصوص دعم الرياضة في العالم القروي؛

بالعالم القروي من طرف  خامسا: وضع سياسة رياضية خاصة 
وزارتكم، وشكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي ؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةاعملي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، غير على ذكر املنشآت الرياضية السيد الوزير، هناك 
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عدة مالعب سوسيو-رياضية تم بنائها بالعالم القروي خاصة بإقليم 
تاونات، هناك ثالثة مالعب سوسيو رياضية تم إنجازها ملدة أكثر من 
سنة، ولكن لم تستغل بعد من قبل الشباب، الزالت مغلقة. بغينا نعرفو 
شنو هي األسباب السيد الوزير، ومؤخرا خرجت واحد لجنة تفتيش 
ملراقبة األشغال، حيث عملية التسليم تمت بين املقاول واملندوبية ديال 
الشبيبة والرياضة، في غياب الجماعات وفي غياب السلطات املحلية، 

بغينا السيد الوزير هللا يجازيكم بخير واحد التوضيح وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضلر:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد النائب املحترم، األمثلة اللي عطيتوها مع األسف خاطئة، 
ألن هذاك هو امللف ديال سوق األربعاء وديال اللة ميمونة اللي قريتو 
قبل ما نجي لهنايا، وكاين فعال واحد العدد ديال املشاريع اللي هي في 
طور اإلنجاز. ولكن ما�ضي هذا هو املشكل، املشكل وطرح كذلك فيما 
يتعلق باملراكز اللي هي جاهزة ولم تستغل، السبب في بعض الحاالت 
هو ألن كاين ترتيبات باش نعطيوها اإلمكانيات ديالها اللوجيستيكية، 
ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح 700 اتفاقية غنوصلو ل 1000 ل 
1500 راه املشكل مطروح، الجماعات يجب أن تتحمل كذلك جزء من 
هاذ العبء ألنه هو من صميم يعني السياسية ديال القرب، راه غدا ما 
يمكنا�ضي من الرباط نبقاو تنديرو الرياضة في جميع القرى واملداشر. 
احنا مستعدين غنبقاو مستمرين كحكومة، لكن أعتقد أن هذا كذلك 

يجب أن نفكر في السياسة الجديدة للقرب مع الجماعات، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب املحترم ؟ تفضل، تعقيب ؟ هل هناك من 
تعقيب إضافي ؟ عفوا. إذن السؤال حول تفعيل الشراكات، هو هذا 
السؤال اللي داز ياك ؟ سؤال حول تفعيل الشراكات ملالعب القرب 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
بطرح  النواب  السادة  أحد  النائب،  السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني 

السؤال.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللاروك ك:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

سالم هللا عليكم جميعا على من في القاعة املوقرة رمضان مبارك 
كريم.

السيد الوزير املحترم، عن التسريع والتعجيل بتفعيل الشراكات في 
الجماعات الترابية القروية أسائلكم ؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة للسيد الوزير.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضلر:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةاب ئبرةملحترم،

أنا ما كنت�ضي باغي، باش ما نحرج�ضي السادة النواب، نطلب أنه 
يكون الضم ديال هاذ األسئلة، ألن نفس االتجاه نفس السؤال، وهو 

قضية التجهيزات الرياضية في العالم القروي وفي الجماعات.

أنا قلت وتنعاود نذكر، بأن هناك مشروع اآلن 701 اتفاقية أي 
701 مشروع منها 58 في العالم القروي. أن عندنا بالنسبة للسنة املقبلة 
إلى ألف يعني مشروع موزعة ما بين الحضري  الهدف هو أن نصل 

والقروي.

تزنيت،  ديال  العمالة  ديال  مثال  نعطي  كمثال،  غير  نعطي  باش 
هناك اآلن ما يفوق 12 مشروع: 5 منها راه تفتحت؛ 5 في طور اإلنجاز؛ 
قاعات مغطاة. ولكن هذا، أعترف أنه بتعاون مع الجماعات الترابية، 
املبادرة الوطنية وحتى مع الخواص في بعض األحيان، وهذا هو ملا قلت 
بأن خاصنا نفكرو غدا في السياسة الجديدة وفي التوسيع ديال هاذ 
السياسة، هو هذا، هي هاذ الشراكة مع جميع من يهمه األمر فيما يتعلق 

بالرياضة والتجهيزات أو تأطير الشباب املغربي، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللاروك ك:

ونؤكد  مجهوداتكم،  نثمن  املحترم،  الوزير  السيد  لكم  شكرا 
وأن  خاصة  االتفاقيات،  هذه  وأجرأة  بتفعيل  التعجيل  على ضرورة 
مختلف  تغذي  التي  هي  ناضجة  شابة  طاقات  القروية  بالجماعات 
الفرق. ال ريب أنكم تؤكدون على النصف بالنصف، الجماعة القروية 
ب50 باملائة والوزارة ب50 باملائة، ولكنني أرى من زاوية أخرى أن بعض 
عقارات  تقدم   ،50 بهذه  الوفاء  بعد  تستطيع  ال  الترابية  الجماعات 
محفظة مصورة، بها بعض التجهيزات ولكنها تحتاج إلى عشب، كما هو 
الحال في بعض الجماعات بدائرة تيزنيت أكلو نموذجا، حد الركادة، 
وبدائرة  املركز،  أنزي  وبدائرة  الساحل،  أربعاء  رسموكة،  ويجان، 
تافراوت كجماعة حضرية وبعض الجماعات. ما يشفع لي وملن في القاعة 
املوقرة أننا واثقون من أنكم ستنجحون كما نجحتم في ما دبرتم سابقا، 
وبطبيعة الحال ما تبقى في عمر هذه الحكومة املنسجمة سيتأكد لي 
بامللموس أن هذه االتفاقيات ستوقع عليها وستعرف طريقا لنجاحها 

قبيل 2016 إن شاء هللا، شكرا لكم.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي ؟ يبدو أن األمر ليس كذلك. 
الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضلر:

شك ةرةاع درةا ئيس،

شك ةرةاع درةاب ئبرةملحترم،

أنا متفق معكم أن فعال ليست بمناصفة وأنا قلت 58 في املائة، 
ولكن يجب أن يكون حصة أكبر من مشاريع العالم القروي، رغم أن 
العالم الحضري، ونحن نشتغل اآلن حتى  في  هناك كذلك خصاص 
على تقليص ديك النسبة وهي مقلصة، ألن كاين متدخلين آخرين، 50 
في املائة هو شرط ولكن 50 في املائة األخرى راه كاين كتدخل املبادرة، 
كيدخلو أناس آخرين، وكاين اللي كناخذو 100 في املائة عندما يتعلق 

األمر باملشاريع الصغرى التي يحتاج إليها العالم القروي، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

فيما يلي سؤاالن لهما وحدة املوضوع، يتعلق األمر باالستعدادات 
املرتبطة بموسم التخييم، أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما 
دفعة واحدة. ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةألع جرضئيسرةاف يقرةلح كير)يقطلر
يظ م(:

كيتعلق  كنظن  أسئلة  ثالثة  كاين  املوضوع  بوحدة  يتعلق  فيما 
بموسم ديال التخييم، بالتالي إذا كانت..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

أنا عندي موسم التخييم 2 ديال األسئلة، عندي فقط سؤاالن.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةألع جرضئيسرةاف يقرةلح كير)يقطلر
يظ م(:

صافي شكرا السيد الرئيس، كاين السؤال ديال الفريق االشتراكي إذا 
كان...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

إذن إذا كان اإلخوان يريدون طرحه فليتفضلوا، إذن الكلمة اآلن 
للسادة النواب من الفريق الحركي، تفضل أحد السادة النواب بطرح 

السؤال.

ةاب ئبرةاع درم3اليرأحمدرسب3�سي:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، سينطلق كما هو معلوم موسم التخييم بالنسبة 
اإلجراءات  عن  سيادتكم  نسائلكم  الصدد  هذا  وفي  املوسم،  لهذا 
املتخذة إلنجاح هذا املوسم والترتيبات املتخذة بخصوص تيهئ فضاءات 
التخييم،  من  بكثافة  القروي  العالم  أطفال  واستفادة  االستقبال 
وهل هناك إجراءات معينة بخصوص الرفع من منحة التخييم ؟ وما 
هي التدابير املتخذة بخصوص حماية األطفال وتوفير األمن والسالمة 

بالنسبة لألطفال املستفيدين من التخييم؟

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية في نفس 
املوضوع.

ةاب ئبرةاع درعبدرةلحقرةاب جحي:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

السيد الوزير املحترم، ونحن على أبواب العطلة الصيفية، نسائلكم 
عن اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل إنجاح عملية التخييم 

خالل هذا املوسم ؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل للفريق االشتراكي سؤال في نفس املوضوع ؟ ال أتصور. إذن هل 
اإلخوة في الفريق االشتراكي، إذن جواب السيد الوزير.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضلر:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

شكرا للسادة واضعي السؤال، فعال نحن اآلن على أبواب انطالق 
موسم التخييم ككل سنة، وهذه الفترة ستمتد على مدة شهرين بخمس 
فترات يعني من 5 يوليوز حتى ل 4 غشت، وجميع االستعدادات يعني 
اتخذت لتأطير الشباب والذي سيلج هذه املخيمات. العروض كلها التي 
قدمتها الجمعيات ولو أن كان هناك �ضيء شوية ديال التأخير، ولكن مع 
الشريك األسا�ضي ديالنا اللي هي الجامعة الوطنية للمخيمات، فاملرحلة 
األولى الذي ستبدأ يوم 5 يوليوز كما قلت، فهي كلها جاهزة والجمعية 
على  نشتغل  اآلن  وهناك  املحاضر.  على  ووقعت  بحصصها  توصلت 
الفترات األخرى التي ستكون كلها جاهزة قبل نهاية هذا الشهر وغادي 

نمدو بها الجمعيات.
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وبطبيعة الحال، هاذ السنة هذه كذلك دخلنا واحد العدد ديال 
اإلجراءات شوية، باش نزيدو نتحكمو أو نتفاداو بعض املخاطر التي 
تعرفها هذه املخيمات، مثال يعني املراقبة على وسائل النقل، أن تكون 
لها جميع الشروط ديال التأمين ديال الجودة ديال املقاعد، وكذلك ما 
يتعلق بتأمين املخيمات والوقاية بشراكة بالطبع مع جميع من يتعاملون 
معنا من قطاعات، من وقاية مدنية، من سلطات محلية إلى غير ذلك. 
فهاذ الصباح قبل ما نجي هنايا، كانت الندوة الصحفية املعتادة، والجمع 
الذي يعطي االنطالقة لهذا املوسم، ونظن أن األمور كلها جاهزة وستمر 

في أحسن الظروف، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من الفريق الحركي، تفضل 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درم3اليرأحمدرسب3�سي:

التي  الجديدة  واإلجراءات  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
اتخذتموها من أجل ضمان حماية وسالمة األطفال املغاربة أثناء موسم 
التخييم الحالي، تفاديا ألي حوادث ال قدر هللا، غير أنه البد من التأكيد 
على أهمية إيالء املزيد من العناية لفائدة أطفال العالم القروي، وأخص 

بالذكر أطفال الجهة الشرقية وإقليم جرسيف، وشكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، 
تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درسسدرح زم:

شك ةرةاع درةا ئيس،

تنشكروا السيد الوزير على املجهودات اللي تتقوم بها الوزارة في هاذ 
االتجاه، وهذا بالتأكيد برنامج مهم واللي تيشارك في تأطير دياله أزيد من 
30 ألف متطوع، واللي اليوم هاذ املتطوعين في الحقيقة مستائين ملا يقع 
لألستاذ مصطفى العمراني واللي تنتضامنو معه من هاذ املنبر. وكذلك، 
هذا تيحيلنا على األحداث األخيرة ديال واد الشراط، شنو اإلجراءات 
اللي عمالت الوزارة، الوقائية، باش ما يوقعناش مثل هاذ األحداث، 
خصوصا أن املوضوع ديال األمن والسالمة هذا موضوع يتكرر دائما 
مع القلة ديال املوارد البشرية اللي تترصد لهاذ العملية ؟ في السنوات 
األخيرة، الوزارة عمدات للشركات ديال املناولة في هاذ االتجاه، ولكن 
العدد ديال األفراد اللي تيتوضعوا رهن اإلشارة خصوصا املخيمات اللي 

تتكون مفتوحة تيكون قليل نتمناو أنه يتم الزيادة في هاذ العدد.

املخيمات،  ديال  بالفضاءات  يتعلق  ما  على  تنساءلوكم  كذلك 
تنعرفوا أن هاذ السنة غتغلق واحد 3 ديال الفضاءات اللي هي كبيرة، 

شنو عمالت الوزارة باش تستدرك هاذ األمر هذا، من خالل التنسيق 
والقطاعات  والسياحة  الوطنية  التربية  مثل  األخرى  القطاعات  مع 
الحكومية ؟ هذا برنامج حكومي من املفروض أنه يكون فيه نوع من 
التضامن ما بين القطاعات الحكومية. كذلك املوضوع ديال الحكامة 
املالية واللي دائما تتوجه انتقادات في هاذ البرنامج هذا لهاذ املوضوع، 
والتقرير ديال املجلس األعلى للحسابات مرارا تيرصد بعض االختالالت 
في التدبير املالي ديال املخيمات، شنو اإلجراءات اللي عمالت الوزارة في 

هاذ االتجاه ؟

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا هل هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ تفضل السيد 
النائب.

ةاتقدمر ف يقر ضئيسر ضوكب 6،ر ضش در ةاع در ةاب ئبر
ةادنمق ةطي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

البد أن نحيي الجمعيات واألطر الفاعلة املتطوعة في مجال التخييم. 

السيد الوزير، البد أن تهتموا بالتأمين، قطاع املخيمات مؤمن من قبل 

الدولة، يجب أال يشارك ويغادر أي طفل مدينته إال أن يكون مؤمنا 

مصرحا به لدى شركة التأمين، مصرحا به في أوراق السفر، مصرح به 

في أوراق الحضور. وكذلك تشديد الحراسة على مستوى الشواطئ، 

فيما يتعلق باملخيمات الشاطئية. ما يتعلق بقضية مصطفى العمراني 

يجب أن تكون املقاربة إنسانية واجتماعية في التعامل مع هذه القضية، 

وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تفضل السيد النائب، في إطار التعقيب اإلضافي.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةمليري:

السيد الوزير، طبعا كنشكروكم على هاذ املجهودات اللي خذيتوها 

واإلجراءات االحترازية، وأملنا كبير باش تعطى عناية للجمعيات ديال 

العالم القروي ألن هادو أبناء اللي محرومين في جميع مناحي الحياة، ال في 

التمدرس، ال في التعليم، ال في أي حاجة، أملنا كبير باش تعطى للجمعية 

القروية فرصة كبيرة في عملية التخييم، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الوزير،  للسيد  الكلمة  إذن  ؟  آخر  إضافي  تعقيب  هناك من  هل 

تفضل.



عدد.5–06.رمضان.1436  )23.يونيو.2015( الجريدة الرسمية للبرملاني39  

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

بالفعل فما وقع في واد الشراط يجب أوال، ومرة أخرى أن أكرر تعازينا 
وأملنا لهذا املصاب. اآلن فيما يتعلق كذلك بمسألة التأطير، راه خاصنا 
نكونو واضحين في هذا الباب، راه كاين 2 د املراحل ديال األنشطة: كاين 
ما يتعلق باألنشطة الرياضية املرخص بها في األماكن التي تكون فيها، 
هناك قانون واضح وشروط وهذا ما وقع. جمعية النور في بنسليمان 
عندها شروط ديالها واملقر زرناه وهناك مراقبة. هناك ما يقع خارج 
هاذ األنشطة الرياضية، اللي يمكن يكون فعال الذهاب للشاطئ، يمكن 
يكون سفر للغابة، يمكن يكون يعني حافلة ديال الطريق غادية، هذا 

بطبيعة الحال كيخصو ما�ضي الشبيبة والرياضة، كيخصوا �ضيء آخر.

اللي بغيت نقول في هذا الباب، وهو أن اآلن نحن بصدد إعادة النظر 
في القوانين، ليس للتشديد ولكن للتدقيق، ألن القانون موجود، لتدقيق 
الشروط ديال التأطير وشنو هما الكفاءات البشرية اللي كيخص تكون 
عند هاذ الجمعيات؟ شنو هي عندما يخرجوا هاذ الناس اللي كيمارسو 
الرياضة كيفاش يكون هاذ ال�ضي؟ ولكن أنا اللي ما بغيت�ضي هو أنا نركبو 
في مخيلة الناس أن إذا درنا القانون راه حلينا املشكل، راه كل مهنة إال 
ولها جزء ديال املخاطر، واملؤطرين كيقومو بواحد العمل نبيل ونزيه، 
ولكن فيه فعال بعض املخاطر كيخص القانون يحميهم عندما ال تكون 

املسؤولية إرادية.

فيما يتعلق بالعالم القروي، صحيح أننا بدينا كنوسعو اآلن حتى ما 
يسمى باملخيمات الغير القارة، باش يمكن لنا يستفدو هاذ األبناء.

ثالثا، القضية ديال املخيمات التي أغلقت هذه السنة، أغلقت 3 
مخيمات لإلصالح ألن ما يمكنش نبقاو نخليوها كتندثر، كتضيع وهي: 
طماريس، طنجة-الغابة الدبلوماسية والحوزية، ولكن فتحنا 5 في نفس 
الوقت، فتحنا مير اللفت اللي ما كان�ضي في السنة املاضية، فتحنا عندي 

هنا القائمة، فتحنا 5 د املراكز اللي تفتحات..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

لطلب  رسميا  املغرب  تقديم  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
احتضان منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرةا3ه برضةجي:

في إطار املنافسة على احتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، 
كنتساءلو على التدابير اللي قامت بها الحكومة والوزارة ديالكم الحتضان 

هذه الكأس؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

شك ةرةاع درةاب ئبرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةب،

أنا اللي يمكن لي نقول في هاذ الباب، أن املغرب اآلن مؤهل الحتضان 
فعال هاذ الحدث الدولي ديال املونديال، ولكن عالش هو مؤهل ؟ ألن 
الحمد هلل التجارب كلها اللي دازت والطلبات اللي درناها، ما درناهاش 
 la على أساس إال ما خذيناش غادي نوقفو، درناها إيال ما خذينا �ضي
coupe du monde غادي نستمروا في التجهيز د البالد وهذا ما وقع، 
والبالد الحمد هلل تتوفر على عدد من املنشآت التي تؤهل املغرب. وحتى 
يعني التخمينات اللي كاينة اآلن لدى املهتمين بهذا الرأي، راه كتشفوهم، 
ملا كيتحدثو على شكون هما املرشحين املحتملين يعني كاين 3 و4 اللي 
ظهروا اآلن أنه باغين منهم املكسيك، كولومبيا، كندا، وتيقولو أكبر يعني 

من له الحظوظ وهو املغرب إذا ما تقدم بهاذ الطلب ديالو.

ديال  القضية  يعني  وخرت  الفيفا  بأن  تبعتوا  راكم  اآلن،  ولكن 
الطلبات، ألن ذاك ال�ضي اللي وقع عندهم تيجعلو أنهم يوخروه، وحنا 
كذلك نتدارس هذا، وعندما يتخذ القرار بالترشيح ديال املغرب أو عدم 
الترشيح ستعلنه الحكومة ألن هذا شأن الحكومة ككل وليس وزارة 

الشباب والرياضة، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

ةاب ئبرةاع درعبدرةالط فرةاب ص ي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ونتمنى أن يكون املغرب في املوعد. 
السيد الوزير -الحمد هلل- أحالم مغربية كثيرة تحققت اليوم بفضل 
العالم  لنهائيات كأس  املجهودات الحكومة الحالية، وتنظيم املغاربة 
حلم مشروع طال انتظاره، واليوم هو أقرب من أي وقت م�ضى، ال سيما 
أن ضياع هذا الحلم سنة 2010 كان بفضل الرشاوى والفساد، كما 

رجح مؤخرا من تقارير هزت كيان الفيفا.

وفي الطريق لتحقيق هذا الحلم، ندعو الحكومة الستكمال مسلسل 
وذلك  اململكة،  جهات  بين  التوازن  ضمن  بما  الكبرى،  املالعب  بناء 
عبر إنجاز ملعب بمدينة وجدة بالجهة الشرقية وامللعب الكبير بالدار 
البيضاء، وملعب مدينة العيون بالصحراء املغربية. كما ينبغي م�ضي 
املراسيم  بإخراج  اإلسراع  عبر  الرياضية،  املمارسة  تأهيل  نحو  قدما 
. وبكل   30.09 التربية البدنية  والنصوص التطبيقية املفعلة لقانون 
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املناسبة  الظروف  لتوفير  ناجعة  بتدابير  التدخل  لزاما  أصبح  جرأة، 
ملمارسة رياضية سليمة ونظيفة خالية من الشغب ومن العنف ومن 
املنشطات ومن التحكم والسطو على األندية الوطنية، رياضة تنافسية 
ترفع العلم الوطني وتشرف املغاربة في جميع املحافل واملنتديات، شكرا 

السيد الرئيس.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ املوضوع، إذن الكلمة للسيد الوزير، 
تفضل.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

معلومة  غير  كذلك،هذه  وكتعرفو  يجري،  ما  نتابع  بأنه  قلت  أنا 
إضافية، أن هناك تغيير حتى في الطريقة ديال اختيار املرشح، بحيث أن 

اآلن 290 فيدرالية هي اللي غتصبح كتحكم في هاذ العملية.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير. سؤال حول موسم التخييم 2015 للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل أحد السادة 

النواب، بطرح السؤال.

ةاب ئبرةاع درلحعنربب3ةضي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا3زي ،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

التخييم بشكل مبكر، لكن  يتم اإلعداد ملوسم  العادة أن  جرت 
اإلعداد ملوسم 2015 عرف تأخرا كيرا بسبب حالة الغموض واالرتباك 
العديدة  االحتجاجات  بسبب  وكذلك  املكلفة،  الوزارة  تعرفها  التي 
ملختلف الجمعيات املختصة في هذا امللف. هل يمكنكم السيد الوزير 
أن تذكرونا بالتدقيق ما هي التدابير التي اتخذتموها لتدارك التأخر 

الحاصل ؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاع درةمحبدرةاسبص ،روزي رةاشب بروةا ي ضل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةاب ئبرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةب،

فعال، قلت بأن كان هناك السنة تأخير يعني بسيط في العملية، ألن 
كانت كتنطلق اإلجراءات األولية في شهر أبريل انطلقت في شهر ماي. 
لكن يمكن لي نقول لكم، بأن هاذ الصباح الفدرالية ديال أو الجامعة 
ديال املخيمات اللي كتضم يعني واحد 354 جمعية اللي دارت الطلبات 
ديالها، ما�ضي كلها في الجامعة ولكن هي للي دارت الطلبات وغتستافد 
العروض ديالها، أنا لم أملس يعني أي احتجاج، هناك التأمين موجود 
اآلن، ألن التأمين راه باقي جاري حتى آلخر شهر يوليوز، وهناك العقد 
الثاني ديال التأمين غادي ينطلق في هاذ الشهر ديال يونيو. وكما قلت، 
الفترة األولى كلها مهيئة اللي غتنطلق في 5 يوليوز، والفترات اآلخرين راه 
احنا كنشتاغلو على العروض وستكون جاهزة قبل نهاية الشهر، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاع درلحعنربب3ةضي:

شكرا السيد الوزير، الذي يجب أن نذكر به بأن برنامج العطلة 
الحكومات  طرف  من  املغربي  الشباب  لفائدة  مكسب  هو  للجميع 
السابقة، ولكن نالحظ السيد الوزير أن هذا املكسب أصبح اآلن تتهدده 
عدم  في  الحكامة  سوء  هاد  وتتجلى  القطاع،  هاذ  في  الحكامة  سوء 
إشراك الجمعيات الوطنية كما جرت العادة في توزيع الفترات، بحيث 
أن الجمعيات لديها تخوف من حدوث نوع من الزبونية في توزيع الفترات 
والحصص. كذلك السيد الوزير، أن هناك مشكل على مستوى البرامج 
التربوية، حيث نسجل مع األسف في السنتين األخيرتين واحد االنتشار 

ديال خطابات وإيديولوجيات.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ 
الكلمة للسيد الوزير في ما تبقى من الوقت إذا كان باقي، تفضل. السيد 
الوزير معذرة انتهى الوقت املخصص لكم، ال عندي، أنا شعل عندي، 
شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم وأجوبتكم عن تطوير 
الرياضة في العالم القروي إذن ما خطأتشاي. ننتقل إلى قطاع التشغيل 
والشؤون االجتماعية ونرحب بالسيد الوزير، سؤال عن االستراتيجية 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التشغيل  مجال  في  املتبعة 
فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درسس دربل لي:

السيد الوزير البطالة مرض مزمن، ما هي مقاربتكم لعالجه؟

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للسيد الوزير.
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وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

شك ةرةاع درةاب ئبرةملحترم،

بالطبع سيكون من املستحيل أنني أجيب في دقيقة ودقيقة ونصف 
على سؤال عريض وطويل. كما تعلم السيد النائب املحترم، الحكومة 
الطرق  ديال   2 كاين  ديالها،  االهتمامات  في صلب  التشغيل  وضعت 

ملعالجة إشكالية البطالة..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

السادة النواب، السيد الوزير كيجاوب.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

الطريقة  كاين  ثم  االستثمار،  ثم  االستثمار  األولى  الطريقة  كاين 
الثانية هي تنشيط السياسات العمومية للتشغيل اللي جاري بها العمل، 
وفي هذا االتجاه اشتغلنا كحكومة على عدة مستويات، يمكن لي نقول 

لك:

أوال: قمنا بإعادة النظر وبتجويد السياسات العمومية للتشغيل، 
وهنا في هاد البرملان، في هاذ القاعة صوتو على واحد مشروع قانون اللي 
كيعيد النظر في سياسة اإلدماج، وكذلك في قانون املالية خذا واحد 

اإلجراء من األهمية بمكان كيشجع املقاوالت على التشغيل؛

ثم ثانيا: قمنا بإعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل وأنهينا من 
إعدادها يوم بتاريخ 24 فبراير 2015، وهي اآلن أمام أيدي رئيس الحكومة 

قصد املصادقة عليها في أقرب اآلجال من طرف الحكومة.

بالطبع، باش نكون معك صريح وواضح، االستثمار لوحده ال يمكن 
أسئلة  في  املناسبة  وربما غتجي  دام،  ما  التشغيل  إشكالية  يحل  أن 

أخرى..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

السادة النواب السيد الوزير كيجاوب، نحترموا السيد الوزير.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

أنا السيد الرئيس ما يمكنليش نشتغل في هاذ، أعتذر..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تفضل السيد الوزير أنا كنهيأ لك الظروف، تفضل السيد الوزير.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

املطرقة من جهة...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تفضل السيد الوزير.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

ما تحسبش الوقت هللا يخليك.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

ال ما غيتحسبش، خذ الوقت ديالك السيد الوزير.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

قلت أن االستثمار لوحده..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هللا ير�ضي عليكم خليو السيد الوزير يكمل الجواب دياله،

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقير ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

االستثمار لوحده ال يمكن أن يحل إشكالية التشغيل 100% ملاذا؟ 
ألن عندها القدرة املحتوى ديال التشغيل في االستثمار ضعيف محدود 
للغاية، كل نقطة ديال النمو تتخلق لنا 25 ألف منصب شغل. معناه، 
أننا إال بغينا نستوعبو كل األيدي العاملة اللي كتوصل لسوق الشغل 
وعددها يتجاوز 200 ألف، خاصنا نديرو معدالت ديال النمو 7 إلى 8% 
سنويا، وهذا أمر يكاد يكون مستحيال. لذلك، وجب التفكير في خلق 
فرص الشغل ب أو الزيادة في محتوى ديال التشغيل فيما يخص النمو...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

السيد  تعقيب  لكم.  املخصص  الوقت  انتهى  الوزسير  السيد 
النائب،نعم..أنا كنشوف القاعة ما كنشوفش الكاميرا، تعقيب السيد 

النائب، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درسس دربل لي:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات التي قاربتنا من مجهودات 
أن  أكيد  واخا  اآلفة  هاذ  لعالج  الحكومة  خاللكم  ومن  قطاعكم 

اإلشكالية...
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ةاع درضئيسرةلجلعلر:

خلينا نكملو الجلسة ا ال�ضي لشكر ومن بعد نجاوبك، ما كاين العبث 
عقب السيد النائب، تفضل السيد النائب للتعقيب.

ةاب ئبرةاع درسس دربل لي:

أكيد السيد الوزير أن هاذ اإلشكالية قديمة وجديدة، وللحد من 
اللي  استراتيجية  ديما  كتبقى  يعني  االستراتيجية  ديالها  السلبي  األثر 
خاصها املزيد من االشتغال، نحن في انتظار هاذ أنكم أعلنتم أن هناك 
الصبر،  بفارغ  ننتظرها  الحكومة،  لرئيس  استراتيجية معدة وسلمت 
وكذلك نشد على عضد الحكومة من خالل السياسات العمومية، وهنا 

أذكر بخصوص مخطط التسريع الصناعي.

لكن التحديات السيد الوزير كتبقى عديدة وملحة، ولعل العقبة 
األولى قبل االستثمار، أنا كنقول لك السيد الوزير هو مدونة الشغل 
يجب تبسيطها، كفانا من االستئناس بالقوانين الفرنسية. اليوم فرنسا 
معدل البطالة %10,6 حنا ما بين 9 و 10 وفي نفس الوقت كنلقاو أملانيا 
4,7 وأمريكا يعني %5 آش كتدير هاذ الدول أملانيا وأمريكا في قانون 
الشغل لتصل لهاذ املستويات ؟ مشاكل أخرى: عدم مالءمة التكوين 
والتعليم؛ عدم نجاعة التحفيزات الجبائية؛ ضعف تشجيع املقاولة 

الذاتية والعمل املستقل؛ وكذلك القطاع الغير املهيكل.

ولعل السيد الوزير تجليات محدودية اإلستراتيجية هو إسقاطها 
السيد  فكيك.  إقليم  بالذكر  وأخص  املحلي،  الجهوي  املجال  على 
أعرف  ال  أنا  يعني  الشغل،  مندوبية  فيهش  ما  فكيك  إقليم  الوزير، 
كيف ستقومون بتنزيل االستراتيجية ديالكم على املجال إذا لم تكن 
هناك مندوبيتكم في جميع األقاليم. هناك عمال حراسة ديال شركات 
املناولة وعمال منجميين يتقاضون 800 درهم، ما عندهمش التغطية 
الصحية، ما عندهمش التأمين ديال حوادث الشغل، هناك مجازون 
وأساتذة سد الخصاص ال يستفيدون من التكوين املستمر التكميلي 
حتى يجتازون اإلمتحانات، وهناك كذلك السيد الوزير وهذا يعني آفة 

األقاليم الحدودية أن هناك هجرة...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

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

ةاب ئبرةاع درإدضيسرةاثم ي:

هو  التشغيل  لدعم  العملية  اإلجراءات  بين  من  الوزير،  السيد 
نعطيو األسبقية  أوراش كبرى، خاصنا  فيها  اللي كتكون  املناطق  أن 
فيه  آسفي،  بإقليم  مثال  وكنعطي  املناطق،  هذه  ألبناء  التشغيل  في 
وما  الحرارية  املعدني-املحطة  امليناء  آسفي-الجديدة،  السيار  الطريق 
كيستافدوش أبناء آسفي من التشغيل، ولذلك نطالبك السيد الوزير، 
األوراش،  في هذه  العمل  في  آسفي  ألبناء  األسبقية  بالتدخل إلعطاء 

وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرمالل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة هو العكس هو الحاصل في هاذ القضية 
ديال التشغيل، هو أن عدم وجود استراتيجية واضحة ملواجهة آفة 
البطالة هو الواقع الحاصل اآلن، في ظل تراجع مجموعة من القطاعات 
اإلقتصادية منها قطاع البناء، تراجع املبيعات وتراجع يعني حتى توفير 
مع عدم وجود  السياحي  القطاع  تراجع  السياحة،  قطاع  القروض؛ 
استراتيجية واضحة في املجال؛ قطاع األشغال العمومية الذي يعرف 
كذلك واحد التعثر بوجود مجموعة من املشاريع في األشغال العمومية 
هو  اللي  الصناعة  ديال  القطاع  متوقفة؛  وال شبه  متوقفة  هي  اللي 
واحد  يعني  وجود  عدم  مع  االستثمارات  وضعف  استثمارات  غياب 
التشجيع من لدن الحكومة؛ كذلك القطاع ديال التجارة واحد الركود 
تجاري في مجموعة من القطاعات بسبب يعني ضعف القوة الشرائية 
ديال املواطنات واملواطنين، في ظل الزيادات املتكررة، في ظل األزمة 

املبادرة  القطاعات؛ تشجيع  اللي كتعرفها مجموعة من  االقتصادية 

الخاصة كذلك هو غائب...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 

للسيد الوزير، تفضل.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

واحد العدد ديال املالحظات أبدوها السادة النواب لها مبررها وهي 

معقولة، ألن ماكينش �ضي حل سحري بالنسبة للتشغيل والبطالة، هذه 
معضلة تعاني منها الجميع الدول. بالطبع، يمكن أن نأكد مهما يكون 

األمر، أن املغرب تمكن إلى حد ما في التحكم في معدل البطالة، باستثناء 

سنة 2014 اللي ما كانتش سنة يعني إيجابية على مستوى التشغيل، 

نظرا لضعف معدل النمو املسجل.

بغيت فقط نقول للسيد النائب اللي من فكيك، نحن ال نستأنس 

بالنظام الفرن�ضي أو بالنظام األمريكي، نحن نشرع، املغاربة هم الذين 

يشرعون، لنا نموذجنا املغربي. بالطبع إذا كان تجارب ناجحة في الصين 

أو �ضي بلد آخر نستأنس بها، لكن ما كنقلوش �ضي نموذج على �ضي دولة، 

حنا مغاربة، حنا دولة مستقلة والقوانين ديالنا تصاغ بصفة مستقلة 

من طرف البرملان، من طرف بالطبع انتما مشرعي األمة، وشكرا.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

سؤال عن دعم التشغيل الذاتي والعمل املستقل للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ةاع درةاب ئبرمحمدرةملهديربنعس د:

شك ةرةاع درةا ئيس،

أوالرضمر 6رك يمرالجم ع،

السيد الوزير املحترم، مليون و100 ألف مغربي هما عاطلين اليوم، 
%20 ديال الشباب هم عاطلين اليوم، هاذ األرقام خاصكم ديما يكونو 
وانتم خصوصا  كمسؤولين  نحن  التشغيل،  على  نتكلمو  فاش  معنا 
كمسؤول أول على التشغيل. اليوم الحكومة غادة وكتقلص مناصب 
الشغل في القطاع العام وعاجزة على توفير ظروف خلق فرص الشغل في 
القطاع الخاص، اليوم آخر ورقة لديكم السيد الوزير هي دعم التشغيل 
الذاتي. لهذا، نحن نسائلكم: ما هي استراتيجيتكم في دعم التشغيل 
الذاتي والعمل املستقل ؟ ونحن في فريق األصالة واملعاصرة كنظنو بأنها 
فكرة إيجابية، ولكن البد أن يكون هناك وراءها رؤية سياسية أكثر من 

تقنية وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

ةاع درةا ئيس،

ال�ضي يتسجل عندكم يتصاوب  هاذ امليكرو مرة كي، خاص هاذ 
شوية.

شكرا السيد النائب املحترم على السؤال ديالك، أوال ما�ضي آخر 
ورقة، حنا الحكومة الحالية والحكومات السابقة كنشتغلو باستمرار 
حول إيجاد الصيغ املالئمة ملعالجة إشكالية البطالة. بالطبع تكلمت 
على التشغيل الذاتي واملقاول الذاتي، كانت عندنا، هادي واحد من بين 
السياسات العمومية ديال التشغيل، باإلضافة إلى مجاالت األخرى من 
قبيل »إدماج« من قبيل »تأهيل« أي السياسات التعاقدية من أجل 
اإلدماج. طبعا كانت عندنا واحد التجربة، تجربة سميتها »مقاولتي«، 
هاذ التجربة وقلناها بكل صراحة ماكانتش ناجحة 100 % نحن بصدد 
إعادة النظر فيها بل أعدنا النظر فيها. اآلن عالش ما كانتش ناجحة؟ 

لسببين أساسيين:

السبب األول- هو أن ما كانش مواكبة بعدية، كتكون مواكبة قبلية 
إلى حدود إنشاء املقاولة من بعد كل واحد كيعتمد على راسو؛

السبب الثاني- هو الناس الشباب اللي كيكونو دايرين بغاو يديرو 
املقاولة ما كنتكونش عندهم التجربة في املقاوالتية، وبالتالي من اآلن 
فصاعدا حنا كنشجعو الناس للي عندهم تجربة مقاوالتية، أساسا 
الشباك  درنا   l’ANAPEC إطار  في  ثانيا  وثم  املأجورين.  األجراء  من 
داخل الجامعات، باش يمكن لنا نربيو الطلبة على الفكر وعلى الثقافة 
للي  القانون  املقاولة. وكاين كذلك  يعرفوا اشنو هي  باش  املقاوالتية 
l’auto entrepreneur »صادقتو عليه، القانون ديال »املقاول الذاتي
 la اللي اآلن دخل حيز التطبيق، حنا غادي نعززوه بالتغطية اإلجتماعية
couverture sociale باش يكون داك املقاول الذاتي على األقل كيتمتع 
القطاع  كذلك  نحاربو  نكونو  غادي  وبالتالي  االجتماعية،  بالتغطية 
الالشكلي باش يشتغل هاذ املقاول الشاب في قطاع عصري حديث 

وتضمن لو الحقوق ديالو والواجبات.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةملهديربنعس د:

شك ةرةاع درةا ئيس،

مهزلة ألن  هاذي  وبالصح  »مقاولتي«  علي  تكلمت  الوزير،  السيد 
واليوم هم مهددون  البرنامج،  1532 شاب م�ضى ضحية هاذ  عرفت 
على  تكلمتو  نعم  الوزير.  السيد  ال�ضي  هاذ  تتعرفو  وأنتما  بالسجن 
عدم وجود مواكبة وما كاينش حتى التدريب وهذا بالنسبة لينا خطأ 
اللي خصنا نحاولو نواكبوه في هاذ الرؤية الجديدة اللي عندكم السيد 
الوزير. ونذكركم فقط بأن رئيس الحكومة تعهد مع الشعب املغربي، 
من هذه املنصة، على محاربة البطالة السيد الوزير، من خالل ثالث 
برامج : البرنامج األول هو برنامج »تأطير«، برنامج »استيعاب« وبرنامج 
»مبادرة«، لحد اآلن دازت 3 سنين السيد الوزير ومازال ما شفنا حتى 

حاجة من هاذ البرامج.

السيد  الذاتي«  القانون ديال »املقاول  الوزير على  السيد  تكلمتو 

الوزير، هاذ القانون ما خذاش احتياطات بسيطة ونعطيك واحد املثل، 

واحد الشاب دبا اللي بغا يخدم في واحد املدرسة نسميو هاذ الشاب 

إدريس مثال، بغا يخدم في هاذ املدرسة، غيجي املدير قبل باش يخدمو 

عندو، املدير بغا يخدمو كمقاول ذاتي باش يبيع ليه الخدمة ديالو، إيال 

بغى هاذ الشاب ما كيبقاش عندو الحق ال في العطل..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

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

املوالي، سؤال متعلق بالبطالة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل أحد السادة النواب.
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ةاب ئبرةاع درةملصطفىرجبرة6:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، يعيش العديد من املواطنين خاصة الشباب منهم 
تحت طائلة الفقر والبطالة، وهو ما يهدد السلم االجتماعي. وفي إحدى 
الجلسات املخصصة لألسئلة الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة 
في مجال التشغيل، كان جوابه كالتالي: »أنا كنقلب على �ضي وسيلة 
باش نحل املشكل« وبعد مرور أزيد من ثالث سنوات ونصف على عمل 
الحكومة، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي اعتمدتها الحكومة 

إليجاد فرص الشغل للشباب والعاطلين.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للسيد الوزير.

وةاشؤو6ر ةاتشغ لر وزي ر ةاصدنقي،ر ةاعالمر عبدر ةاع در
ةالجتم ع ل:

شك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةاب ئبرةملحترم،

بالطبع، سؤالكم يتقاطع مع األسئلة السابقة، ال شك أن في كالمكم 
يعني ما يستحق التنويه، ألن كما نحن نتفق على أن البطالة يعني تشكل 
خطرا على السلم االجتماعي، هذا أمر ال يجادل فيه أحد، الحكومة 
ما  اإلنسان  باش  يعني  السيد،  مثال  نعطيك  يعني  اجتهدت.  بالطبع 
يشوفش فقط الجانب الفارغ من الكأس. منذ 2006 إلى يومنا هذا، 
تمكنا، من خالل السياسات العمومية للتشغيل، أننا ندمجو 500 ألف 
شاب وشابة اللي عندو مستوى بكالوريا فما فوق، ال�ضيء اللي مكنا أننا 
نخفضو معدل البطالة في أوساط الشباب حاملي الشهادات من %27 
إلى %18، هذا أمر كذلك راه ما�ضي سهل كيساهم فيه املجتمع قاطبة. 
طلقنا واحد العدد ديال املبادرات، املبادرات املحلية للتشغيل، غير في 
األسبوع املا�ضي وقعنا على واحد العدد ديال االتفاقيات ديال التشغيل 
على مستوى الدار البيضاء الكبرى اللي غادي تخلق لينا 8700 فرصة 
 هاذ الحكومة باقية لها 90 

ّ
عمل. بالطبع جريدة وطنية نحترمها، قالت ال

متر من النهاية ديالها وما كانش خاصها تقوم بهاذ العمل هذا، ما تشغلش 

الناس ألن خاصهم يديرو انتخابات، يعني هذا. هاذ املشكل ديال البطالة 

والتشغيل هي مشكلة وطنية تهم املجتمع قاطبة، وأقولها بكل صراحة، 

األولى،  املسؤولية  عندها  الحكومة  طبعا  لوحدها،  الحكومة  تهم  ال 

املنتخبين عندهم مسؤولية،  املجتمع عندو مسؤولية كذلك،  ولكن 

الجماعات الترابية عندها مسؤولية، املقاوالت عندها مسؤولية، هذا 

مشكل ديال بالدنا وخاصنا نشتغلو جميع باش نلقاو الحلول املالئمة 

إلشكالية البطالة، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاع درةملصطفىرجبرة6:

شك ةرةاع درةا3زي ،

السيد الوزير، الهدف من السؤال هو أن تقوم الحكومة بمبادرة 
وطنية وتعبئة شاملة بانخراط الجميع، وذلك بهدف انخراط بصفة 
واألجنبية  املغربية  واملقاوالت  الصناعية  الوحدات  أرباب  تلقائية 

لالنخراط بجد وبمسؤولية في ملف تشغيل الشباب.

السيد الوزير، في املغرب عندنا مائة ألف وحدة صناعية، بإمكان 
كل واحدة منها أن تحتضن 10 من طالبي الشغل، مما يرفع العدد 
العمل ال يمكن تحقيقه،  إلى مليون فرصة عمل. لكن هاذ  اإلجمالي 
ال يمكن تحقيق هذا الرقم، البد من تحفيزات وتشجيعات من طرف 

الحكومة.

املشاركة  بدون  البطالة  على  القضاء  ممكن  غير  الوزير،  السيد 
واملساهمة بصفة تلقائية ديال الشركات، ونؤكد أن احتضان الفئات 

العاطلة من الشباب يجب أن ينخرط...

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ 
هل هناك من تعقيب للسيد الوزير، ربما انتهى الوقت املخصص لكم، 
ونشكر السيد الوزير على حسن إسهامه في هذه الجلسة. ننتقل إلى 
العلمي وتكوين األطر ونرحب بالسيدة  العالي والبحث  التعليم  قطاع 
الوزيرة، سؤال حول املعاناة الحادة للطلبة بعد البكالوريا للسيدات 
السيدة  تتفضل  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

النائبة املحترمة لطرح السؤال.

ةاب ئبلرةاع دةرضش درببمعس3د:

السيدة الوزيرة، سؤالنا يتعلق باملشاكل التي تواجه الطلبة بعد 
الحصول على البكالوريا؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة للسيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة.

ةاع دةرجم للرةملصلي،رةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسل مر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتك3ينرةألط :

هذا  طرح  على  للفريق  وشكرا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السؤال. صحيح اليوم أن معضلة الولوج ما بعد البكالوريا هي تشكل 
هاجس ليس فقط عند الطلبة، ولكن لدى مجموعة من األسر املغربية، 
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وبما أن هذا الهاجس هو هاجس أسري بامتياز، فهو بال شك هاجس لدى 
الحكومة كذلك ولدى القطاع الو�ضي. ولهذا فقد اعتمدت مجموعة 
من التدابير، ولكن نطمح يعني اليوم بصدد االشتغال على نظام وطني 
جديد، هذا النظام الوطني املوحد ينبني على إلغاء مباريات الولوج إلى 
هذه املؤسسات واالقتصار فقط على انتقاء املرشحين بناء على النقط 
املحصل عليها في البكالوريا وفي االمتحانات الجهوية. طبعا هاذ األمر 
ال يمكن العمل به ابتداء من هاذ السنة، ولكن ابتداء من السنة التي 
تليها، ألن األمر مرتبط بداية بإيجاد قاعدة معطيات على مستوى نتائج 
البكالوريا، فوضع نظام وطني موحد من شأنه أن يخفف العبء على 
األسر وأن يخفف العبء كذلك على الحكومة من خالل تنظيم مباريات. 
اليوم ال يخفى عليكم أن تنظيم مباريات مكلف جدا بالنسبة للوزارة 

ومكلف كذلك بالنسبة لألسر.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

التعقيب للسيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

ةاب ئبلرةاع دةرضش دةرببمعس3د:

شك ةرةاع دةرةا3زي ة،

منها  يعاني  عديدة  مشاكل  هناك  مباريات،  فقط  ليس  بصراحة 
الطلبة واألسر ديالهم بعد الحصول على البكالوريا، هو معاناة ازدادت 
عمقا بسبب التسريبات التي وقعت في مادة الرياضيات، األسر تعيش 
نوع من القلق نسبته مرتفعة وكذلك الطلبة. إلغاء املباريات وتعويضها 
بنظام وطني، أنا أسألكم السيدة الوزيرة: ماذا أنتم فاعلون بخصوص 
الطلبة اللي كيحصلو على 16 و15 أمام العتبة اللي هي 17؟ ما هي 
التدابير والشروط ديال هاذ النظام الوطني، خاصة فيما يخص التقييم 
إلى الجامعات  للولوج خاصة  اللي غادي تعملو اإلجازة  النقطة  ديال 
واملؤسسات اللي كتشترط واحد النسبة ديال العتبة مرتفعة؟ السيدة 
الوزيرة، هاذ العتبة هي إجراء تعسفي إقصائي بالنسبة للطلبة، ضرورة 
مراجعة مسألة العتبة من أجل تخفيف العبء على األسر إذا كان فعال 
هاذ الهاجس كيشكل بالنسبة للحكومة هاجس حقيقي. هناك مشكل 

السكن، هناك أيضا االكتظاظ..

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

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

ةاب ئبرةاع درسميرربلفق ه:

شك ةرةاع درةا ئيس،

تجيب  أن  املفروض  من  اليوم  كان  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
الحكومة الرأي العام حول التسريبات األخيرة التي عرفتها امتحانات 

البكالوريا، وكذلك حول تعاطيها لظاهرة الغش التي تكاد تجعل من 
تتف�ضى  للمجتمع  صورة  خاص  بشكل  العمومية  املغربية  املدرسة 
في  اعتقادنا هذا  في  املدمرة. هذا ألن  املجتمعية  الظواهر  فيها جميع 
ارتباط وثيق بالسؤال، ألن املعاناة الحقيقية لألسر املغربية كما قلتم 
وللحاصلين على البكالوريا تبدأ مباشرة مع الحصول على البكالوريا، 
الوزيرة  للبكالوريا على املحك، ألن السيدة  الحقيقية  القيمة  وتضع 
الناس اللي عندهم املعدالت 18 املعدل وال العائالت ديالهم ميسورة ما 
عندهمش إشكال، اإلشكال الحقيقي في العائالت املتوسطة والفقيرة 
واللي عندهم املعدالت ديالهم 12 و13، هاذو ما عندهمش الحق في 
ذات  املؤسسات  أما  املحدود.  االستقطاب  ذات  للمؤسسات  الولوج 

االستقطاب املفتوح، فهاذي كتبقى آخر أمل للمغاربة.

كنا طرحنا سؤال في 2012 من هنايا، وكنا اقترحنا على الحكومة 
يتجاوزو  باش  البكالوريا  على  الحاصلين  لجميع  الباب  تفتح  باش 
االمتحانات، قلتو لنا اإلمكانيات غير مسموحة ودابا أكدتوها اليوم، قلنا 
لكم استعملوا الوسائل العصرية والتكنولوجيا الحديثة كيما كتديرو 
في ENSA أو في ENCG باش تعطيو واحد األمل للمغاربة الحاصلين على 
للمؤسسات ذات  البكالوريا، باش تكون عندهم فرصة باش يدخلو 

االستقطاب املحدود، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيدة الوزيرة.

ةاع دةرجم للرةملصلي،رةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسل مر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتك3ينرةألط :

شكرا على هذه التعقيبات، فقط السؤال الذي توصلنا به هو سؤال 
مرتبط بما بعد البكالوريا، وإال فإذا كان السؤال متعلق بما وقع من 
أحداث في قضية البكالوريا، فتعلمون أن الحكومة اتخذت كل التدابير 
الالزمة وأن السيد رئيس الحكومة في تصريحه في املجلس الحكومي 
األخير، كان تصريحه واضحا بأن الحكومة لن تتهاون ولن تتساهل في 
كل من يمس بنظام البكالوريا، ألن البكالوريا هذا يعني مكتسب وطني 
وشهادة وطنية ويعتبر املس بها خيانة وطنية كما سماها السيد رئيس 
الحكومة، إذن سؤالكم ما كانش هو هذا لو كان كذلك لجبنا التفاصيل 

في هذا املوضوع.

املسألة املرتبطة يعني باملؤسسات ذات االستقطاب املحدود، أكيد 
االستقطاب  ذات  واملؤسسات  البكالوريا  بعد  ما  نظام  في  اليوم  أنه 
اليوم كل  أن  ثقافي،  إثارته وهو مشكل  ينبغي  املحدود عندنا مشكل 
والعلوم  والصيدلة  الطب  كلية  الطب،  مؤسسات  إلى  تتوجه  األسر 
وغيرها، خاصة يعني مدارس املهندسين. في حين أنه، ثقافيا، احنا اليوم 
في املجتمع املغربي نحتاج إلى العلوم اإلنسانية، نحتاج إلى متفوقين 
يتوجهون إلى علوم اقتصادية، علوم اجتماعية، ألن بهذه العلوم لها 
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مكانتها في املنظومة الحضارية، لها مكانتها في صناعة النخب، في قيادة 
املجتمع. هذه ثقافة، نتمنى أنه في املستقبل نستاطعو فعال أن أبناء 

املغاربة املتفوقين يختارو هاذ النوع من العلوم، كثير من القضايا..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الوقت املخصص لكم. سؤال عن  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
للسيدات  الخاص  التعليم  في  للعمل  مجاز  عاطل  آالف   10 تكوين 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرب3شن ف:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ملبادرة  األولية  النتائج  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
الحكومة لتكوين 10.000 عاطل مجاز للعمل في التعليم الخصو�ضي؟ 

وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

ةاع دةرجم للرةملصلي،رةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسل مر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتك3ينرةألط :

شكرا السيد النائب، وشكرا لكم على هذا السؤال. أوال، ال بد من 
الحكومة وهي مشروع  التي أطلقتها  املبادرة  التأكيد على أهمية هذه 
تكوين 10.000 مدرس ومدرسة من حاملي اإلجازة، بشراكة مع املدارس 
العليا لألساتذة، وذلك بهدف تمكين قطاع التربية من أطر مكونة وذات 
كفاءة تربوية عالية. ويندرج هذا البرنامج الهام والطموح، في إطار تفعيل 
والتكوين  التربية  مجال  في  جهة،  من  الحكومي  البرنامج  مقتضيات 
بين  املوقع  اإلطار  االتفاق  مقتضيات  تفعيل  وكذا  العلمي،  والبحث 

الحكومة واملؤسسات الخاصة.

أهم التدابير التي اتخذت من أجل تفعيل هاذ املقت�ضى:

أوال، التوقيع على اتفاقية إطار في 8 نونبر 2013؛• 

املسألة الثانية لضمان التتبع السليم لتنفيذ هذا املشروع؛• 

يترأسها •  املشروع  تنفيذ  وتتبع  لتقويم  خاصة  لجنة  إحداث 
السيد رئيس الحكومة أو من يمثله، وتتكون من ممثلين عن 

الوزارات املعنية؛

لدينا •  املشروع  هذا  إنجاح  وضمان  إنجاح  باب  من  كذلك 
تخصيص غالف مالي للمشروع يقدر بأكثر من 161 مليون درهم 
وهذا غالف مالي مهم، يشمل تعويضات الساعات اإلضافية، 
كذلك  يشمل  والتجهيز،  للتسيير  إضافية  اعتمادات  يشمل 

الدعم التحفيزي للمكونين. وبالنسبة للمكونين، فالغالف املالي 
تقريبا 10 آالف درهم بمعنى مرتبط بعدد التكوين.

بالنسبة لنا التقييم األولي لهذا املشروع، أنه مشروع يلقى إقباال من 
طرف الطلبة الحاصلين على اإلجازة، والدليل على ذلك هو أنه في سنته 
الثانية عرف إقباال كبيرا، وذلك بفعل النتائج اإليجابية التي حصلها 

الطلبة املتخرجون منه في فوجه األول.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيدة النائبة، تفضلي.

ةاب ئبلرةاع دةرخدنجلرأبال�سي:

شكرا السيدة الوزيرة على هذه األجوبة املهمة، ولكن نعتقد أننا 
اليوم نعاني من معضلتين أساسيتين في قطاع البطالة، أوال تضخم 
وتزايد العاطلين من جهة، وأيضا ضعف مستوى التكوين والتأطير لدى 
الشباب وعدم وجود تناسب بين سوق الشغل والتكوين أو بين فرص 

الشغل وأيضا الشواهد املحصل عليها.

السيدة الوزيرة، تكلمتم عن التقييم مهم جدا، أنا أود فقط أن 
أعرف النتائج على مستوى األرقام واإلحصائيات، حتى إذا كانت هذه 
النتائج مشرفة نريد أن نعمم هذه التجربة على قطاعات أخرى. أيضا 
الحد من  املنوال من أجل  في نفس  نريد أن تساهم مبادرات أخرى 
البطالة التي يعرفها املجازون املعطلون، ومبادرة تساهم أيضا في الرفع 
من جودة التعليم في القطاع الخصو�ضي. ملا ال أيضا القطع مع الجمع 
بين الوظائف، الوظيفة في القطاع العام في التعليم والوظيفة أيضا في 
القطاع الخاص. وأيضا البد أن يتوج هذا التكوين بشهادات معترف بها، 
وأنا أنقل إليك السيدة الوزيرة معاناة مجموعة من املعطلين الذين 
بهذه  يعترف  أن  نتمنى  بشهاداتهم،  يعترف  لم  التكوين  على  حصلوا 

الشهادات حتى يتحقق االنخراط الحقيقي في سوق الشغل.

أختم أيضا السيدة الوزيرة، بأهمية مهمة جدا وهي إعطاء األولوية 
وتشجيع التكوين في املواد والشعب التي فيها الخصاص، ملا ال تدريس 
األمازيغية لتنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل أجرأتها على أرض الواقع؟ 

أيضا نطالبكم السيدة الوزيرة..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيدة 
الوزيرة، تفضلي. يبدو أن الوقت املخصص لكم انتهى الوقت، عفوا، 
عفوا مازال عندك الوقت تفضلي، الوقت املتبقي للسيدة الوزيرة ؟ 
طلبة  على  الجامعية خاصة  املنح  تعميم  الوقت. سؤال حول  انتهى 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والفقيرة،  النائية  األقاليم 

الفريق االشتراكي، تفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال.



عدد.5–06.رمضان.1436  )23.يونيو.2015( الجريدة الرسمية للبرملان633  

ةاب ئبرةاع درضش درحم3ني:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيدة الوزيرة، الزال عدد من الطلبة في إقليم بوملان والعرائش لم 
يستفيدوا من املنح الجامعية. السيدة الوزيرة، هل يمكنكم استدراك 
األمر من أجل تمكين هؤالء الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية في 

ظروف مريحة ؟ شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي.

ةاع دةرجم للرةملصليرةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسل مر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتك3ينرةألط :

شكرا السيد النائب،

املشكل في الصوت، كاين مشكل في الصوت.

بالنسبة  هو  املنح  فموضوع  باملنح،  املرتبط  لسؤالكم  بالنسبة 
للوزارة ال يشكل اهتمام منطقة دون أخرى، ولكن هناك رؤية عامة عن 
وضعية املنح في بالدنا، ألن هذا مرتبط بالوضعية االجتماعية للطلبة 
ولدينا إيمان حقيقي بأن اليوم، إذا لم يكن هناك اهتمام بالوضعية 
االجتماعية للطلبة فال يمكن أن ننتظر أن يكون هناك تحصيل علمي 
وتحصيل درا�ضي في املستوى املطلوب، وبالتالي فالوزارة في مخططها 
سواء 2016/2013 دائما تهتم بهذا املوضوع بموضوع املنح، وال أدل على 
ذلك من املعايير التي تحين مع اللجان اإلقليمية، ال أدل على ذلك كذلك 
على هاذ املوضوع من توسيع قاعدة املمنوحين على املستوى الوطني، 
بحيث انتقل العدد من 149807 ما بين 2010 و2011 إلى ما يناهز 279 
ألف ممنوح من املستحقين أي بزيادة %187. وبالنسبة للغالف املالي 
أو الزيادة في قيمة املنح، فاليوم نحن لدينا إضافة ألكثر من %131 من 
نسبة اإلضافة. ولكن دعونا نقول، أن اليوم موضوع املنح هو موضوع 

التدبير...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاع درضش درحم3ني:

السيدة الوزيرة، أستغرب من الجواب ألن سبق للسيد الوزير من 
ر املغاربة وقال لنا خاصكم  هاذ املكان، في جلسة 3 يونيو 2014، بشَّ
تخرجو بوجهكم حمر، أن اليوم غادي نعممو املنح، وهاذ الزيادات اللي 
زدنا في املازوط غادي نرصدوها باش نزيدو املنح، وخصوصا في املناطق 
املناطق، ودار ندوة  في بعض  املنح  املغاربة باش تعميم  ر  النائية. بشَّ

صحفية وذكرها باألسماء، منها إقليم بوملان.

املشكل السيدة الوزيرة، أنكم اليوم كتزرعوا اليأس، ألنكم كترفعو 
الناس  اليوم جعلتو  أنكم  الوعود دون تحقيقها. املشكل  من سقف 
كتفقد الثقة في املؤسسات، ألن تصريح السيد الوزير داخل املؤسسة 
وما يتمش االلتزام به هذا �ضيء خطير، ويمكن لكم ترجعو للمحاضر 
السيد  وعد  كان  شنو  الوزيرة  السيدة  وتسمعي  للتسجيل  وترجعوا 

الوزير، ولكن باش يدي حملة ويقولها هنا ويخلينا حنا مع املواطن...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

انتهى الوقت املخصص لكم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درعبدرةاصمدرح ك :

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيدة الوزيرة، ال أحد اآلن يمكنه أن ينكر املجهود الحكومي الهائل 
على مستوى الزيادة في قيمة املنحة وفي توسيع عدد املستفيدين منها، 
بتعميم  ينكرها إال جاحد. نستبشر خيرا  زيادة غير مسبوقة وال  وهي 
التغطية الصحية مجانا على كافة الطلبة. نثمن أيضا مجهود الحكومة 
في املجال ديال توفير عدد األسرة بزيادات مهمة جدا غير مسبوقة على 
العشرات من السنين. اليوم السيدة الوزيرة، حنا مع السيد الوزير اللي 
تكلم على تفكير الحكومة في إمكانية تعمميها على مستحقيها، بغيناكم 

توضيحات كافية في هذا املجال، شكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعليركبيري:

شك ةرةاع درةا ئيس،

الباب  في هاذ  الحكومة  به  تقوم  ما  يعني  نثمن  الوزيرة،  السيدة 

لتأهيل العنصر البشري، ونطالب يعني ببذل مجهودات إضافية ملحاولة 

الوصول إلى نسب عالية يعني فيما يخص تقديم املنح. كما نطالب 

أن  باملنح،  يتقدمون  الذين  الطلبة  ديال  امللفات  كذلك فيما يخص 
تكون هنالك معايير موضوعية، ألن من الوثائق األساسية اللي كتكون 

في امللف، واحد الوثيقة كتعطيها اإلدارة ديال الضرائب على الدخل 

ديال األسرة، كاين اإلدارة ديال الضرائب اللي كتعطي 0 في الدخل وكاين 

اإلدارة اللي كتعطي واحد املبلغ معين وكتلقى نفس األسر يعني في نفس 

املستوى، ال اللي كتعطي واحد املبلغ يعني 10 آالف أو 20 ألف درهم 

سنويا وال هاديك اللي كتعطي، وكياخدوها دوك الناس اللي عندهم 0 

وهذا فيه تناقض، إذا البد من توحيد املساطر وبذل مجهود.
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ةاع درضئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

ةاع دةرجم للرةملصلي،رةا3زي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسل مر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتك3ينرةألط :

شك ةرةاع درةا ئيس،

شك ةراكمرةاع دةرةاب3ةب،

طبعا موضوع املنحة اليوم هو ما�ضي هم الحكومة لوحدها، ولكن 
ينبغي أن يتحول إلى هم نشترك فيه جميعا كل من موقعه. فأعطي 
املثال بإقليم بوملان اللي طرحو السيد النائب. بالنسبة إلقليم بوملان، 
اإلحصائيات املتوفرة لدينا أنه تقريبا وصلنا إلى تغطية في سنة 2013-
نحن  ملستحقيها،  املنحة  على  الحصول  طلبات  من   100%  :2014
نتحدث عن مستحقيها. طبعا في هاذ السنة كانت كذلك كان تقريبا 
أكثر من %87 ما يقارب %88 من االستجابة للطلبات اللي تعرضت على 

اللجنة اإلقليمية.

موضوع يعني القول بأن السيد الوزير عطى تصريح بأن الكل غياخذ 
املنحة، اليوم االشتغال كاين على موضوع االستحقاق، ألن باالستحقاق 
عليها  غنتعاونوا  واللي  الطريقة،  بهذه  التدابير  اتخاذ  في  والشفافية 
جميعا كل من موقعه، هنا فعال غنبنيوا ثقة املغاربة وثقة الطلبة في 
مؤسساتهم. ألن الطالب املغربي عندي اليقين أنه ما عندوش مشكل أنه 
ما ياخذش، ولكن ما ياخذش واحد أحسن منه في ظروفه املادية، وهاذ 
ال�ضي خاصنا نشتغلو عليه جميعا، واللجن اإلقليمية عندها دور كبير 
والحكومة واعية بهاذ األمر والوزارة الوصية واعية، واحنا اآلن بصدد 
تطوير منظومات معلوماتية بشأن ضمان الشفافية املطلقة في هاذ 
املوضوع، ألنه املستحقين ومبدأ االستحقاق هو املبدأ الذي نشتغل 
عليه، في إطار تكافؤ الفرص، في إطار العدالة االجتماعية املنصوص 

عليها في الدستور، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  السيدة  شكرا 
وننتقل إلى قطاع الثقافة. نرحب بالسيد الوزير، سؤال حول عناية 
النواب  والسادة  للسيدات  والفنانين  واألدباء  باملفكرين  الوزارة 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب املحترم 

بطرح السؤال، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درن سي6رأحج م:

شك ةرةاع درةا ئيس،

السيد وزير الثقافة، نسائلكم عن الوضعية االعتبارية للمفكرين 
واألدباء والفنانين الذين لهم دور كبير في التعريف بثقافة البلد ولهم 

دور كبير أيضا في بناء هذا الوطن، ماذا فعلتم وماذا ستفعلون في هذا 
اإلطار؟ وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الكلمة للسيد الوزير املحترم.

ةاع درمحمدرةألمي6رةاصب حي،روزي رةاثق فل:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةب،

واملادية  االعتبارية  بالوضعية  انشغالكم  املحترم،  النائب  السيد 
للمشتغلين في الثقافة والفنون في بالدنا هو انشغالنا بالذات، حيث 
أن البرنامج القطاعي لوزارة الثقافة تيتضمن جملة من املشاريع اللي 
تتصب مباشرة أو بشكل غير مباشر في دعم املبدعين املغاربة واالهتمام 

بالوضعية املهنية واملادية لهاذ الشريحة.

بأن  تتعرفوا  والفنية،  الثقافية  املشاريع  دعم  مثال  مستوى  على 
وزارة الثقافة تتخصص سنويا ميزانية مهمة لدعم املشاريع في مجال 
املسرح، املوسيقى، الكتاب، الفنون التشكيلية. وعرفت هاذ امليزانية 
نمو متزايد سنة بعد سنة، حيث بلغ االرتفاع 500 في املائة من 2012 
إلى اليوم، أي من 10 مليون درهم إلى 55 مليون درهم. استفادوا هاذ 
الحال هناك كذلك  في هاذ املجاالت، وبطبيعة  900 مشروع  السنة 
تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية اللي تتنظمو وزارة الثقافة واللي 
تتسمح لهاذ املبدعات واملبدعين باش يشتاغلو في كل جهات اململكة 
وتحتفي  الثقافة  وزارة  تتنظم  كذلك  ديالهم.  اإلبداعات  ويقدمو 
بالكتاب املغاربة، من خالل تنظيم جائزة املغرب للكتاب. تحتفي برجال 
ونساء املسرح، من خالل تنظيم اليوم العالمي للمسرح، اليوم الوطني 
للمسرح، املهرجان الوطني للمسرح. وكذلك العقد األخير عرف تحوالت 

كبرى عبر إصدار قانون الفنان، ثم إحداث بطاقة الفنان..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارأوب ضي:

شكرا السيد الوزير، نثمن عاليا الجهود التي تقدمونها في مجالكم 
في هذا املوضوع. لكن السيد الوزير املحترم، املفكر والفنان واألديب 
املغربي يعيش حالة أقل ما يقال عنها أنها حالة حرجة، يتجلى ذلك في 
تغطية صحية هشة، في الحرمان من التقاعد، في قلة فرص الشغل، 
في عدم االستفادة من حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، في العقود 
املجحفة التي تهضم حقوقهم املادية واملعنوية مقابل االغتناء الفاحش 
ة والطامة الكبرى السيد الوزير  والسريع للمنتجين املنفذين. لكن الغصَّ
في حلق هؤالء املبدعين كلهم، هي عندما يق�ضى هؤالء من املهرجانات، 
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حيث يستعاض بهم بفنانين أجانب يستقدمون لهدم ثوابت ومقومات 
األمة، وشكرا السيد الوزير.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل 
واألسرة  واملرأة  التضامن  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة.  في  مساهمته 
القروي  بالعالم  النساء  وضعية  عن  بسؤال  االجتماعية،  والتنمية 
للوحدة  الفريق لالستقاللي  املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة 
والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال بطرحه، تفضلي السيدة 

النائبة.

ةاب ئبلرةاع دةرنس ملرةبنرنحيى:

النساء  لفائدة  املتخذة  العملية  التدابير  هي  ما  الوزيرة،  السيدة 
بالعالم القروي؟

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتر منر وزي ةر ةلحق وي،ر نع ملر ةاع دةر
وةاتبم لرةالجتم ع ل:

شك ةرةاع دةرةاب ئبلرةملحترمل،

أوال هذا سؤال مهم جدا ألنه يعني النساء والنساء في الوسط القروي، 
وأنتم تعلمون أن كل البرامج التي أطلقتها الحكومة لفائدة النساء تهم 
النساء في املدن وكذلك النساء في القرى بما فيهم الخطة الحكومية 
للمساواة »إكرام« وكذلك القوانين التي أنتجت من أجل إحداث هيئات 
لصالح املرأة وكذلك قوانين التي تعني حماية املرأة والنهوض بأوضاعها. 
لكن خصصنا املرأة القروية بمجموعة من املبادرات، منها مراكز التربية 
والتكوين التي تتدرب فيها املرأة القروية على مجموعة من الحرف التي 
للدخل  تمكنها من دخل معين؛ هناك كذلك مشاريع وأنشطة مدرة 
تتكلف بها الهيئات تحت وصاية الوزارة؛ هناك أيضا الرقم اللي هو 
مؤشر على تحسن وضع املرأة في القرية هي التمثيلية ديال املرأة القروية 
في املجالس ديال الجماعية؛ وهناك كذلك مجموعة من املبادرات اللي 
نقدرو نقولو عليها مكنت املرأة من ولوج سوق الشغل، وقبل ذلك ولوج 
مجال التعليم بالحد من الهذر املدر�ضي خصوصا بالنسبة للفتيات، 
وذلك بإحداث دور الطالب والطالبة اللي كتطور يوم بعد يوم وكذلك 
كتطور من حيث العدد. عندنا النهوض بوضعية املرأة السالسية، وأنتم 
تعلمون هناك مجموعة من املكتسبات، منها الدورية اللي خرجت في 

2012 التي تمكن املرأة الساللية من كامل حقوقها.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

التعقيب للسيدة النائبة، تفضلي.

ةاب ئبلرةاع دةرنس ملربن حيى:

شكرا السيدة الوزيرة على هذه املعطيات، وإن كان هي في الحقيقة 

معطيات كتجاوب على املجهودات املحمودة اللي تتبذولها في وزارتكم. 

كنأكدو السيدة الوزيرة، بأن التصدير ديال دستور اململكة يرتكز على 

مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية، وجاء الفصل 31 

ينص على أن الدولة يجب أن تعمل من أجل حياة كريمة للمواطنين، 

يعني أنه في البادية وفي املدينة. وكتعرفو كذلك بأنه ما كايناش �ضي 

مجهودات مرئية بالنسبة لبعض القضايا األساسية والحاسمة، من بين 

هاذ القضايا مثال قضية التعليم في العالم القروي، أنه الفتاة في العالم 

القروي تعاني من مشاكل متعددة ألنها ما كاينش البنيات التحتية، 

القطاع  أنتما  ال�ضي ؟ ألنكم  الوزيرة هاذ  تنقول لكم السيدة  عالش 

املعني بتنسيق السياسات العمومية، بمعنى أنه ما عندكش غير القطاع 

ديالكم ولكن املسألة ديال املرأة راها مسألة عرضانية، ومن واجبكم 

كوزيرة أنكم تسهرو على تنفيذ البرامج في الوزارات األخرى.

غنوقف كذلك على مسألة الصحة، كنشوفو بأن وفيات األمهات 

أما  باملواطنين.  ديالنا  باالحتكاك  ألن  تتزيد؟  نتقولو  عالش  كتزيد، 

اإلحصائيات، فتقرير النوع ديال 2015، وهاذي في الحقيقة راها مهزلة، 
ديال 2015 وديال 2014 باقي تقارير النوع اللي خاصكم أنتما تسهرو 

عليها كذلك السيدة الوزيرة، كيجيب لنا األرقام ديال 2009 و2011. 

من  كيجلبوهم  راه  كخادمات،  الطفالت  تشغيل  ديال  املسألة  كاين 

البادية وهي تتزاد علي املعاناة ديال الفتيات في البوادي. كذلك كاين 

املشكل ديال استغالل النساء في البوادي، بما أنك تكلمتي على املسألة 

ديال املشاريع املدرة للدخل، استغالل النساء في التعاونيات...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 

النائبة.

ةاب ئبلرةاع دةرسس درب3اسيشرةلحج ةوي:

شكرا السيدة الوزيرة، املرأة القروية وعكس ما يروج قوة فاعلة 

في اإلنتاج، تكافح واقعيا وفعليا في صمت، بعيدة عن األضواء وعن 

محتاجة  اليوم  القروية  املرأة  النسائية.  املنظمات  أغلب  انشغاالت 

ملبادرات بداتها هاذ الحكومة ونأمل في املزيد في البنية التحتية، في إيجاد..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا لك، شكرا انتهى الوقت. الكلمة للسيدة الوزيرة في ما تبقى 

من الوقت.
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وةألس ةر وةمل أةر ةاتر منر وزي ةر ةلحق وي،ر نع ملر ةاع دةر
وةاتبم لرةالجتم ع ل:

غادي نحاول بسرعة، أوال كل األرقام وكل املؤشرات تفند الطرح 

الذي يقول بأن وضع املرأة القروية في البادية مظلم وأسود، ال بالعكس، 

مؤشرات التمدرس تطورت، ومؤشرات وفيات األمهات كذلك تطورت 

على أساس أنه تم الحد من هاته الوفيات. والتقارير اللي غتخرج، اللي 

خاصها تخرج في الوقت ديالها، ما يمكنش تخرج بال وقت، وستؤشر على 

تطور أكبر من الذي وقع. تشغيل األطفال احنا درنا دراسة وعندكم بها 

علم وعطاتنا مؤشر أن..

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  السيدة  شكرا 

وننتقل إلى قطاع االتصال بسؤال حول األفالم السينمائية للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارةابق لي:

املنبر،  هاذ  خالل  من  الفرصة  لكم  نتيح  املحترم،  الوزير  السيد 

للحديث عن املعطيات املرتبطة بفيلم )الزين اللي فيك(.

ةا سمير ةاب طقر ةالتص ل،ر وزي ر ةلخلفي،ر ةاع درمصطفىر
ب سمرةلحك3مل:

أوال كنشكر السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال. كما هو 

في علمك، من بعد املشاهدة ديال فريق املركز السينمائي املغربي لهذا 

للترخيص  السماح  بعدم  القرار  اتخذت  املختصة  السلطات  الفيلم، 

بعرضه. أمس تقرر توجيه مراسلة إلى املعني باألمر، على اعتبار أن حتى 

االستغالل  تأشيرة  غير  أخرى  تأشيرة  يستوجب  في مؤسسات  عرضه 

التجاري، وهي التأشيرة الثقافية والتي لم يقدم أي طلب بها وأقدم، في 

مخالفة جديدة وفي تحدي لدولة الحق والقانون والقوانين الوطنية، 

أقدم مرة ثانية على عرضه. ولهذا، تقرر أمس أن توجه له رسالة من 

املجلس  اجتماع  عندنا  الغد  املغربي.  السينمائي  املركز  املدير  طرف 

اإلداري للمركز السينمائي املغربي، والذي سنعمل على التفكير بضرورة 

احترام القوانين، خاصة في قضايا تتعلق باملقومات الدستورية لهذا 

البلد، وشكرا.

ةاع درضئيسرةلجلعلر:

الكلمة للسيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارةابق لي:

شك ةرةاع درةا ئيس،

أوال أنتهز هذه الفرصة ألطالب، باسم الفريق االستقاللي رسميا، 
بإخالء سبيل البطل مصطفى العمراني.

السيد الوزير، نحن بصدد إشكالية حقيقية، هي إشكالية قدرة 
الفن واملسرح والسينما على تعرية الواقع وليس على تعرية الجسد. نحن 
بصدد إشكالية توظيف اإلبداع في خدمة الواقع. »الزين اللي فيك« هو 
عنوان بارز السيد الوزير، من عناوين العجز عن اإلبداع الحقيقي في 
املجال الفني، هو عنوان على العجز في القدرة على امتالك قدرات فنية 

من املنتجين واملخرجين، لتحقيق إنتاج فني حقيقي.

السيد الوزير، نحن بصدد أيضا إشكالية القدرة على إبراز املؤهالت، 
وعرض هذه املؤهالت عوض إبراز تفاصيل الجسد النسائي.

السيد الوزير، ال يمكن أن نختلف أننا مع اإلبداع، ومع الحرية في 
اإلبداع، مع القدرة لإلبداع ومع توفير شروط هذا اإلبداع، وال يمكن 
أن نكون بأي حال من األحوال مع الحرية الغير املنظمة، مع اإلبداع 
الغير املنظم. اإلبداع في كل الدنيا له ضوابط قانونية وفنية، ال يمكن 
أن نتجاوزه، ولذلك نرى في املجال السينمائي، في املجال املسرحي، في 
التلفزات، في دور السينما منوع على أقل من 16 سنة، ممنوع على أقل 

من 10 سنوات وهكذا دواليك.

أناس  أمام  أننا  وهي  أخطر،  إشكالية  أمام  نحن  الوزير،  السيد 
يشّرعون  املجتمع،  قيم  وعلى  املجتمع  على  أولياء  أنفسهم  ينصبون 

وينتجون ويبدعون فيما ليس لهم الحق في ذلك، لم ينتدبهم أحد، سواء 

في التلهيج، سواء في التدريج وهم من عائلة واحدة. نحن أمام إشكالية 

مأسسة هذه الدولة القادرة على إنتاج الفن الذي يخدم ضوابط هذا 

املجتمع، نحن مع قراركم بمنع هذا الشريط وهذا الفيلم التوثيقي، أنه 

ليس فيلم سينمائي حقيقي، ولكن أخطأتم من ناحية التوقيت، كان 

لزاما أن تتركوا للمجتمع أن يناقش هذه الظاهرة الخطيرة جدا، ألنها 

تمس بقيم في التعليم، في الدراسة، في الدين، في كل. تعرية الواقع ال 
تكمن في الجنس وفي اإلباحة، تعرية الواقع يجب أن تتجسد في تناول 

قضايا الفقر، في قضايا األمية، في قضايا الجهل، في قضايا اإلثراء الغير 

الحساسة  النفوذ، واملواقع  املشروع، وفي قضايا استخدام أساليب 

ملراكمة الثروات، هذا هو الواقع الذي يجب أن نعريه. ومن هذا املنبر، 

نقول باسم الفريق االستقاللي...

ةاع درضئيسرةلجلعل:

الوقت املخصص لكم. هل هناك من تعقيب  انتهى  شكرا، لكم 

إضافي ؟ الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت، دقيقة.
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ةا سمير ةاب طقر ةالتص لر وزي ر ةلخلفي،ر مصطفىر ةاع در

ب سمرةلحك3مل:

أوال أشكر للسيد النائب غيرته، ما قلته جزء من جوابي، ألنه في 

كليا. حرية  املنتوج، رفضه رفضا  املغربي رفض هذا  الشعب  الواقع 

التعبير ال تراجع عنها، حرية اإلبداع ال تراجع عنها، املغرب قوي بحرياته. 

لكن في نفس الوقت يرفض ،كما حصل في دول، بريطانيا رفضت فيلم 

يهم عنف جن�ضي له عالقة بعائلة يهودية. فرنسا رفضت ومنعت فيلم في 

 L Apôtre الوقت ديال أزمة »تشارلي إيبدو« وقع املنع ديال الفيلم ديال

ألنه كيعالج القصة ديال مسلم تحول إلى املسيحية وقالو هاذ ال�ضي 

فيه تهديد لألمن، حنا بلد عنده السيادة ديالو، واتخذ القرار في الوقت 

املناسب، وإن شاء هللا نحن نواصل العمل من أجل الصيانة الحقيقة 

لحرية اإلبداع.

ةاع درضئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا 

نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، وننتقل 

إلى جلسة انتخاب أمينة املجلس.
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محر رةلجلعلرةاث اثلروةلخمعي6رنسدرةمل ئتي6

ةات ضيخ :الثالثاء 28 شعبان 1436هـ ) 16 يونيو 2015م(.

ةا ئ سل : السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

ةات3ق ت : عشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال 
والدقيقة العاشرة.

جدولرةألعم ل: جلسة مخصصة النتخاب أمينة املجلس.

ةاع درمحمدرنت م،رضئيسرةلجلعل:

حر ةترةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترمي6،

النواب  مجلس  يخصص  املجلس،  أمينة  منصب  لشغور  نظرا 
جلسته هذه النتخاب أمينة املجلس، طبقا ألحكام املادتين 14 و19 من 

النظام الداخلي ملجلسنا املوقر.

ةاع دةتروةاع دة،

والتنمية  العدالة  فريق  من  وحيد  بترشيح  الرئاسة  توصلت  لقد 
ويتعلق األمر بالسيدة النائبة املحترمة بوشام صباح.

اآلن، أطلب من كل فريق نيابي أن ينتدب عضوا لتمثيله في عملية 
التصويت والسهر على تتبع العملية االنتخابية وفرز األصوات. اعطيونا 
ممثل عن كل فريق، لجنة اإلشراف على التصويت هللا يجازيكم بخير، 
اعطيونا ممثل عن كل فريق لإلشراف على العملية من فضلكم. ونشرع 
اآلن في عملية التصويت وأطلب من السيد األمين املناداة على السيدات 
والسادة النواب واحد واحد لإلدالء بأصواتهم داخل املعزل املخصص 

لهذه الغاية، تفضل.

ةاع درأحمدرةاته مي،رأمي6رةملجلس:

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرمنرف يقرةاسدةالروةاتبم ل:

النائب السيد عبد هللا بووانو .•

عبد الصمد حيكر .•

محمد بن عبد الصادق .•

محمد ر�ضى بنخلدون .•

آمنة ماء العينين .•

حكيمة فصلي .•

محمد يتيم .•

عبد اللطفي بروحو .•

سعيد خيرون .•

•. إدريس الصقلي عدوي

يوسف غربي .•

•. عزيز كرماط

سعيد بنحميدة .•

مصطفى إبراهيمي .•

جمال مسعودي .•

عمر فا�ضي فهري .•

رشيد القبيل .•

أحمد أدراق .•

عبد اللطيف ابن يعقوب .•

محمد بوشنيف .•

موح الرجدالي .•

عبد السالم بالجي .•

سليمان العمراني .•

عبد العزيز أفتاتي .•

عبد الكريم النماوي .•

املقرئ اإلدري�ضي أبو زيد .•

نزهة الوفي .•

عبد هللا عبدالوي .•

نور الدين عبد الرحمان .•

محمد الزويتن .•

عي�ضى امكيكي .•

عبد هللا صغيري .•

أحمد آيتونة .•

عبد هللا آيت شعيب .•

عبد املجيد آيت عديلة .•

رضوان زايدي .•

مو�ضى لغالض .•

محمد نجيب عمور .•

عبد العالي عبد املولى .•

محمد لشكر .•
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إدريس الثمري .•

عبد هللا أوباري .•

رمضان بوعشرة .•

محمد أوريش .•

أحمد صدقي .•

محمد حيلية .•

لحسن بومشيطة .•

مراد الكورش .•

حسن لغشيم .•

يونس بنسليمان .•

محمد العربي بلقايد .•

عبد الرحمان رابح .•

أحمد املتصدق .•

بلعيد أعوالل .•

محمد خيري .•

عبد هللا بنحمو .•

حسن الحارس .•

نور الدين بركاني .•

عبد الصمد اإلدري�ضي .•

عبد الحق الناجحي .•

محمد العثماني .•

الحسين الحنصالي .•

سعاد بولعيش الحجراوي .•

محمد السليماني .•

محمد إدعمار .•

عبد املجيد جوبيج .•

عبد الحليم عالوي .•

محمد دياز .•

أحمد بوخبزة .•

عبد اللطيف الناصري .•

عبد اللطيف رشيد .•

موالي رشيد السليماني .•

عبد الوهاب الراجي .•

اعتماد الزاهيدي .•

أحمد جدار .•

محمد سالم البيهي .•

عبد هللا أكفاس .•

خليفة الصيري .•

عزوها العراك .•

صباح بوشام .•

عزيزة القندو�ضي .•

ربيعة الطنين�ضي .•

سعاد شيخي .•

السعدية زاكي .•

سعادة بوسيف .•

رقية الرميد .•

خديجة أبال�ضي .•

السعدية علمي بيناني .•

إلهام الوالي .•

خالد البوقرعي .•

حمزة الكنتاوي .•

عمر بنيطوا .•

محمد امكراز .•

ياسين أحجام .•

سعد حازم .•

يونس مفتاح .•

محمد خيي .•

عبد القادر الياحي .•

عزيز بنبراهيم .•

محمد العرقي .•

مينة زنيبر .•

عبد الحق كسار .•

عبد هللا مو�ضى .•
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ةالستقاللير ةاف يقر أعر ءر ةاب3ةبر وةاع دةر ةاع دةتر
ال3حدةروةاتس دا ل:

حميد شباط .•

نور الدين مضيان .•

كريم غالب .•

ياسمينة بادو .•

موالي حمدي ولد الرشيد .•

بوعمر تغوان .•

عبد هللا البقالي .•

عبد القادر الكيحل .•

عادل بنحمزة .•

أحمد مفذي .•

جواد حمدون .•

بوشتى الجامعي غزالني .•

مصطفى حنين .•

عبد الواحد األنصاري .•

عمر احجيرة .•

محمد جمال بوزيدي تيالي .•

محمد أبو الفراج .•

امبارك الطرمونية .•

عبد هللا أبو فارس .•

ابراهيم حسناوي .•

عبد الرحمان خيير .•

محمد مستاوي .•

السالك بولون .•

محمد األمين حرمة هللا .•

محمد كاريم .•

رشيد عدنان .•

مصطفى جبران .•

عبد العزيز لشهب .•

حسان التابي .•

ميمون عميري .•

لحسن أمروش .•

الحبيب البوبكراوي .•

سيدي احمد الشيكر .•

سعيد ضور .•

عمر السنتي�ضي .•

امكملتو كمال .•

زينب قيوح .•

نعيمة الرباع .•

منية غوالم .•

فاطمة طارق .•

كنزة الغالي .•

نعيمة بن يحيى .•

فتيحة مقنع .•

فتيحة البقالي .•

مولود علواتذخالد السبيع .•

أحمد جنفي .•

نور الدين رفيق .•

محمد إدمو�ضى .•

الحسين اجعيدر .•

محمد صبحي .•

محمد العيدي .•

علي أباسو .•

محمد أحرراد .•

الحسين بوحسني .•

عبد الرحمان رحيمي .•

منصور ملباركي .•

عادل اتشيكيطو .•

عبد السالم السو�ضي .•

عبد الغفور أحرراد .•

لحسن الشبهي .•
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ف يقرةاتجمعرةا3طنيراألح ةض:

راشيد الطالبي العلمي .•

مصطفى املنصوري .•

وديع بنعبد هللا .•

شفيق رشادي .•

محمد بوهدود بودالل .•

•. نور الدين األزرق

نعيمة فرح .•

حميد العكرود .•

محمد حدادي .•

محمد جني .•

عمر الكردودي .•

حماد آيت باها .•

امبارك بوعيدة .•

سعيد الزعزاع .•

موالي مصطفى العمري .•

محمد حنين .•

سعيدة شاكر مطال�ضي .•

عبد هللا أبرني .•

حنان أبو الفتح .•

عبد هللا أبركي .•

عبد الصمد أكداش .•

رحمة اطريطاح .•

عبد هللا البوكيلي .•

حاميد البهجة .•

محمد التويمي بنجلون .•

•. سيدي محمد الجماني

حسن الفياللي .•

عبد الواحد الشاط .•

سميرة قاسمي .•

أحمد العجيلي .•

رشيدة اسماعيلي .•

محمد السال�ضي .•

صابر الكياف .•

حسن بوهريز .•

مينة بوهدود .•

زكرياء بنكيران .•

حسن بنعمر .•

عبد هللا بيالت .•

سعيد بليلي .•

فاطمة شاهو .•

املختار بنفايدة .•

محمد بوبكر .•

مصطفى تضومانت .•

أحمد فضلي .•

جليلة مرسلي .•

جواد غريب .•

املهدي عباد .•

عبد القادر قنديل .•

عبد هللا وكاك .•

عمر خفيف .•

عبد الغني جناح .•

عبد املالك البكاوي .•

محمد السملي .•

بدر الطاهري .•

محسن الشعبي .•

أسماء الشعبي .•

ف يقرةألص الروةملس ص ة:

ميلودة حازب .•

فتيحة العيادي .•

خديجة الروي�ضي .•

بشرى املالكي .•

سليمة فرجي .•

ثريا إقبال .•
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نادية العلوي .•

نبيلة بنعمر .•

يونس السكوري .•

محمد املهدي بنسعيد .•

الشرقاوي الروداني .•

سمير بلفقيه .•

محمد مدهون .•

سيدي ابراهيم الجماني .•

رشيد العبدي .•

ابراهيم الشكيلي .•

محمد أشرورو .•

رحو الهيلع .•

أحمد بريجة .•

عبد الكريم شكري .•

صالح الدين أبو الغالي .•

محمد مفضل .•

عبد اللطيف وهبي .•

•. عبد الرحيم مساعف

سعيد الناصري .•

محمد بودرا .•

فؤاد الغريب .•

بناصر حوباين .•

محمد بوغالم .•

عبد هللا إدبدا .•

فاطمة الزهراء املنصوري .•

جميلة عفيف .•

عدنان بنعبد هللا .•

محمد كمال العراقي .•

محمد املهدي الكنسو�ضي .•

عبد الفتاح كمال .•

رشيد التامك .•

عبد النبي بعوي .•

امباركة توتو .•

فؤاد الدرقاوي .•

عبد الحكيم سجدة .•

الطاهر شاكر .•

زين العابدين حواص .•

فؤاد العماري .•

أحمد التهامي .•

محمد الحجوجي .•

محمد أبودرار .•

جمال استيتو .•

حسن بوركالن .•

ةاف يقرةالشترةكي:

إدريس لشكر .•

الحبيب املالكي .•

عبد الواحد الرا�ضي .•

حسناء أبو زيد .•

رشيدة بنمسعود .•

إدريس الشطيبي .•

عبد الهادي خيرات .•

سعيد باعزيز .•

حسن الدرهم .•

سعيد اشباعتو .•

رقية الدرهم .•

لحسن بنواري .•

محمد املالحي .•

محمد أبركان .•

الشرقاوي الزنايدي .•

املختار راشدي .•

عبد العزيز عبودي .•

عبد الخالق القروطي .•

محمد الزهراوي .•

أحمد رضا شامي .•
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محمد عامر .•

طارق القباج .•

عبد العالي دومو .•

رشيد البهلول .•

الحسين ودمين .•

محمد بلفقيه .•

محمد مالل .•

عبد الرحمان فضول .•

محمد أجدية .•

نبيل صبري .•

عبد الحق أمغار .•

املهدي العالوي .•

محمد حماني .•

رشيد حموني .•

حامدي واي�ضي .•

عائشة لخماس .•

السعدية الباهي .•

خديجة اليمالحي .•

حسن طارق .•

علي اليازغي .•

أحمد املهدي مزواري .•

بوشعيب نبيه .•

ةاف يقرةلح كي:

نبيل بلخياط بنعمر .•

عبد القادر تاتو .•

علي كبيري .•

•. محمد األعرج

لحسن آيت اشو .•

عبد الكريم البريكي .•

محمد لحموش .•

الحسين أوحليس .•

عبد الحق الشفيق .•

سيدي براهيم خيي .•

•. الرشيد بن الدرويش

خليل الصديقي .•

موالي أحمد السنو�ضي .•

•. وديع التنماللي

حميد ابراهيمي .•

محمد سعدون .•

املختار غامبو .•

•. محمد السيمو

املصطفى املخنتر .•

عادل السباعي .•

فاطنة الكيحل .•

مريم ولهان .•

لبنى أمحير .•

فاطمة الضعيف .•

فاطمة كعيمة .•

عزيز الدرمومي .•

مولود أجف .•

عادل قيشوحي .•

عبد الرحمان كراط .•

عرفات عتمون .•

•. بوبكر بن زروال

هشام هرامي .•

نور الدين العقاوي .•

ةاف يقرةادست3ضي:

بلعسال شاوي .•

محمد جودار .•

فيصل الزرهوني .•

محمد الزموري .•

رحال اجبيل .•

الحسين الرحوية .•

إدريس قشال .•



عدد.5–06.رمضان.1436  )23.يونيو.2015( الجريدة الرسمية للبرملان6 6  

محمد زكراني .•

الخليفي اقدادرة .•

حسن عارف .•

عبد اللطيف حرشيش .•

مولود بركايو .•

فريد حرفي .•

مصطفى الجاري .•

ابراهيم اتكارت .•

محمد زردالي .•

محمد ناصر .•

بشرى برجال .•

صباح املنصوري .•

فوزية البيض .•

أم البنين لحلو .•

ياسر عادل .•

ياسين الرا�ضي .•

ف يقرةاتقدمرةادنمق ةطي:

رشيد روكبان .•

املصطفى الغزوي .•

كجمولة منت أبي .•

•. عبد العالي بنربيعة

نعيمة بوشارب .•

الغازي أجطيو .•

بوعزة الركبي .•

إدريس بوطاهر .•

الحسين قاسمي .•

عبد هللا البوزيدي اإلدري�ضي .•

محمد العربي أحنين .•

نزهة الصقلي .•

رشيدة الطاهري .•

عبد هللا حنتي .•

كاريم الزيادي .•

فؤاد حجير .•

حفيظ الترابي .•

عمر الزعيم .•

عبد الحق الناجي .•

اليزيد الطاغي .•

إدريس الرضواني .•

ةملجم3علرةاب  ب لراتح افرةا3سط:

محمد لعسل .•

سعيد الرداد .•

محمد امليري .•

محمد عبد العالي الهاللي .•

رحال الناصري .•

ةاع درضئيسرةلجلعل:

صافي ؟ اإلخوان ديال اللجنة صافي ؟ ياهلل قول ليا باش نعلن على 
التهامي غيصوت... واش اإلخوان  ال�ضي  باقي  االقتراع...  إغالق عملية 
النواب كل�ضي صوت ؟ واش كل�ضي صوت، كل�ضي مارس الحق ديالو ؟ 
واش صوتي السيد النائب ؟ طيب، انتهت عملية التصويت..نعم...إذن، 
انتهت عملية التصويت واآلن غتم عملية ديال الفرز ياهلل السيد عبد 

املجيد واإلخوان.

إذن أسفرت عملية الفرز عن النتائج التالية:

عدد املصوتين: 154

شوف لنا عدد األصوات املعبرة عنها وعدد األصوات امللغاة...

إذن عدد املصوتين : 154

عدد األصوات املعبر عنها : 153

عدد األصوات امللغاة : 1

إذن بذلك، بناء على هاذ النتيجة فقد تم انتخاب النائبة املحترمة 
السيد بوشام صباح أمينة املجلس. وبهذه املناسبة أتوجه لها باسمي 
الخاص وباسم كافة السيدات والسادة أعضاء املجلس املوقر بأحر 

التهاني على الثقة التي حظيت بها وشكرا للجميع،رضفسترةلجلعل.
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محر رةلجلعلرةا ةنسلروةلخمعي6رنسدرةمل ئتي6

ةات ضيخ: األربعاء 29 شعبان 1436ه )17يونيو 2015م(.

ةا ئ سل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ةات3ق ت: ثالثة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 
والدقيقة الخامسة عشر.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  ةألعم ل:  جدولر
التالية :

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   32.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين.

وتغيير  بتتميم  يق�ضي   33.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   34.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون 

الجماعات الترابية.

ةاع درضةش درةاط ابيرةاسلميرضئيسرمجلسرةاب3ةب،رضئيسر
ةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي6.

ةاع دةرةا3زضةءرةملحترم63،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على:

وتتميم •  بتغيير  يق�ضي   32.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 
القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين.

وتغيير •  بتتميم  يق�ضي   33.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

وتتميم •  بتغيير  يق�ضي   34.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 
القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 

الجماعات الترابية.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشاريع القوانين التنظيمية الثالث.

ةاع درمحمدرحص د،روزي رةادةخل ل:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

قوانين  مشاريع  ثالثة  املوقر  مجلسكم  أمام  أعرض  أن  يشرفني 
تنظيمية بتغيير وتتميم القوانين التنظيمية ذات الصلة باالنتخابات. 

ويتعلق األمر ب:

رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  تنظيمي  قانون  مشروع   -
28.11 املتعلق بمجلس املستشارين.

رقم  التنظيمي  القانون  وتغيير  بتتميم  تنظيمي  قانون  مشروع   -
29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  تنظيمي  قانون  مشروع   -
59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء املجالس الترابية.

وقبل استعراض أهم مضامين هذه املشاريع، أود في البداية أن 
والجماعات  الداخلية  لجنة  وأعضاء  رئيس  إلى  الشكر  بجزيل  أتقدم 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة، وكذا إلى كافة السيدات والسادة 
النواب الذين حرصوا على الحضور بكثافة ألشغال اللجنة، واالنخراط 
بفعالية وإيجابية وبروح من التعاون والتوافق خالل مختلف أشغال 
اللجنة، معبرين بذلك، عما عهد فيهم دائما، من مسؤولية والتزام إزاء 

القضايا الكبرى التي تهم مستقبل بالدنا.

وتجدر اإلشارة في البداية، أن مشاريع القوانين التنظيمية املعروضة 
على أنظاركم تم إعدادها بتشاور مع األحزاب السياسية واملنظمات 
النقابية وممثلي رجال األعمال، مما مكن من إغنائها بمجموعة من 
التحسينات الجوهرية، شكلت قيمة مضافة هامة للنصوص املذكورة.

القانون  وتتميم  بتغيير  التنظيمي  القانون  بمشروع  يتعلق  ففيما 
املستشارين، فيتوخى مالءمة  بمجلس  املتعلق   28.11 التنظيمي رقم 
الترابي  التقسيم  التي عرفها  املادة األولى منه مع املستجدات  أحكام 
للمملكة على إثر اعتماد تقسيم جهوي جديد تم بموجبه تقليص عدد 

الجهات من 16 إلى 12 جهة.

وفي هذا اإلطار ومسايرة للتقسيم الجهوي الجديد، فقد أصبح من 
الالزم إعادة النظر في مقتضيات املادة األولى السالفة الذكر، للتنصيص 
على الجهات الجديدة وتحديد املقاعد املخصصة لكل دائرة تشريعية 
برسم كل هيئة من الهيئات الناخبة املمثلة في املجلس املذكور، مع 

االحتفاظ بالعدد اإلجمالي للمقاعد املخصص حاليا لكل هيئة ناخبة.

ومتكافئة،  متساوية  تمثيلية  تحقيق  في  ورغبة  السياق  هذا  وفي 
إعماال ملبدأ اإلنصاف بين الجهات املنصوص عليها في الدستور، فقد تم 
تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة عوض التوزيع الحالي 
الذي يخصص لكل مجلس جهوي عددا من املقاعد يتراوح بين مقعد 

واحد وثالث مقاعد.

الجماعات  ملمثلي  املخصص  املقاعد  عدد  توزيع  مالءمة  وبهدف 
التقسيم  على ضوء  وأقاليم  وعماالت  جماعات  من  األخرى  الترابية 
الجهوي الجديد، ينص املشروع على إعادة توزيع املقاعد بين الجهات، 
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طبقا ألحكام الدستور، بالتناسب مع عدد سكان كل جهة، استنادا 
املقاعد  عدد  فإن   ،2014 لسنة  والسكنى  للسكان  العام  لإلحصاء 
املخصص لكل جهة يتراوح بين مقعدين اثنين وستة مقاعد. أما بالنسبة 
لعدد املقاعد املخصصة للغرف املهنية، فإن مشروع القانون التنظيمي 
يقترح إعادة النظر في كيفية توزيعها، بهدف ضمان تمثيل كافة أصناف 
الغرف املهنية بشكل يتناسب وتمثيليتها الحالية في مجلس املستشارين 

القائمة.

و6  الفالحية  للغرف  مقاعد   7 املشروع  يخصص  الغاية،  ولهذه 
مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات و5 مقاعد لغرف الصناعة 
التقليدية ومقعدين لغرف الصيد البحري. كما يقترح املشروع إعادة 
النظر في التقسيم الخاص بالدوائر اإلنتخابية املخصصة لهيئة ممثلي 
املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية وتحديد املقاعد املطابقة لها، 

حيث تم تقليص عدد الدوائر اإلنتخابية من 6 إلى 3.

ومن جهة أخرى وانسجاما مع التوجه الرامي إلى التركيز على البطاقة 
الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة إلثبات هوية املصوتين، ينص املشروع 
للناخبين قصد إحاطتهم علما من طرف  على حذف اإلشعار املوجه 

السلطات اإلدارية املحلية بأماكن التصويت.

القانون  وتتميم  بتغيير  التنظيمي  القانون  مشروع  وبخصوص 
إقرار  إلى  باألساس  يروم  فإنه  السياسية،  باألحزاب  املتعلق   29.11
في  الراغبة  السياسية  األحزاب  بين  سياسية  تحالفات  عقد  إمكانية 
ذلك تسري على الصعيد الوطني، بمناسبة انتخابات أعضاء املجالس 
الجماعية وأعضاء املجالس الجهوية وأعضاء الغرف املهنية، لتمكين 
األحزاب املتحالفة من تقديم لوائح مشتركة، وكذا تقديم مترشحين 
باسم التحالف في الدوائر اإلنتخابية التي يجري فيها االنتخاب عن طريق 
ينص  التحالف،  على  القانونية  الصبغة  وإلضفاء  الفردي.  االقتراع 
املشروع على إيداع تصريح لدى السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية 
قبل اليوم الخامس والثالثين السابق لتاريخ االقتراع على أبعد تقدير، 
يوقعه املسؤولون على الصعيد الوطني عن األحزاب املؤلفة للتحالف. 
كما ينص املشروع على إمكانية استفادة التحالف بمساهمة الدولة في 

تمويل الحمالت اإلنتخابية.

يضع  ببالدنا،  السياسية  الحياة  تخليق  وبهدف  أخرى  ومن جهة 
مشروع القانون التنظيمي تعريفا لوضعية التخلي عن االنتماء للحزب 
في  عضو  كل  يعتبر  إذ  املعني،  العضو  باسمه  ترشح  الذي  السيا�ضي 
وضعية التخلي عن االنتماء الحزبي إذا قرر الحزب وضع حد النتمائه 
بعد اإللتزام باإلجراءات املنصوص عليها في النظام األسا�ضي للحزب في 

هذا الشأن وبعد استنفاد إجراءات الطعن القضائي عند االقتضاء.

القانون  وتتميم  بتغيير  التنظيمي  القانون  بمشروع  يتعلق  وفيما 
التنظيمي رقم 59.11 . فإنه يدرج من ضمن أحكامه املقتضيات املنظمة 
في  وذلك  السياسية،  األحزاب  تحالفات  باسم  املقدمة  للترشيحات 

إطار تحقيق اإلنسجام مع التعديالت املقترحة في هذا الشأن بالنسبة 
للقانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية.

وفي إطار ترسيخ التوجه الرامي إلى اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف 
كوثيقة فريدة إلثبات هوية املصوتين، يقترح املشروع إلغاء اإلشعار 
املوجه للناخبين، ونسخ أحكام القانون التنظيمي الحالي التي تنص على 

اإلشعار املذكور.

النظام  قواعد  بعض  مراجعة  املشروع  يقترح  أخرى،  جهة  ومن 
اإلنتخابي للجهات في اتجاه تبسيطه، حيث يقترح اعتماد دائرة انتخابية 
واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم من عماالت ومقاطعات، مع 

تخصيص ثلث املقاعد على األقل للنساء في كل دائرة.

اإلنتخابي  النظام  قواعد  بمراجعة  املرتبطة  التعديالت  وملواكبة 
لتقديم  جديدة  مسطرة  املشروع  يقترح  والجماعات،  للجهات 
الترشيحات، تتمثل في اعتماد الئحة ترشيح واحدة من جزأين يكون 
الجزء األول مفتوحا على قدم املساواة أمام ترشيح الرجال والنساء، 
ويخصص الجزء الثاني حصريا للترشيحات النسوية. ولتبسيط طريقة 
التصويت، يقترح املشروع اعتماد ورقة تصويت فريدة واحدة تستعمل 

في نفس الوقت لالقتراعين الجماعي والجهوي.

ومن جهة أخرى، عمل املشروع على إدراج أحكام جديدة تمكن من 
تجاوز األنماط التقليدية في تنظيم الدعاية االنتخابية، في الشق املتعلق 
الفاعلين  في أفق تطويرها وتمكين  منها باإلعالنات االنتخابية، وذلك 
السياسيين واملترشحين من إبداع أشكال جديدة. وفي هذا اإلطار، يقترح 
االكتفاء بوضع القواعد العامة التي تخضع لها اإلعالنات االنتخابية 

واإلحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفية تفعيلها.

القوانين  مشاريع  مضامين  أن  التأكيد  من  البد  الختام،  وفي 
مختلف  بين  نقاش  ثمرة  تعتبر  أنظاركم  على  املعروضة  التنظيمية 
الفاعلين السياسيين واالجتماعيين، وانخراطكم جميعا في هذا العمل 
الجماعي الذي يعد محطة هامة إلعداد االنتخابات املقبلة، في أفق 
دعم مسار الديمقراطية لبالدنا واالرتقاء باملمارسة االنتخابية، طبقا 
للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

وأيده والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاع درةا ئيسر:

شكرا للسيد الوزير، وزع التقرير؟ وزع التقرير. إذن إذا سمحتم 
قبل أن أمر لعملية التصويت، أود أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر 
الجزيل لألخوات أعضاء لجنة املناصفة بمجلس النواب، التي اشتغلت 
وتقدمت باقتراح برفع عدد التمثيلية النسائية في الجماعات الترابية في 
االنتخابات املقبلة. وأتقدم بالشكر كذلك للسادة وزراء الداخلية الذين 
قبلوا هذا التعديل والذي بموجبه سترتفع نسبة حضور املرأة من 12 
في املائة إلى حوالي 27 في املائة، ياك السيد الوزير ؟ وهذا مكسب لنا 

جميعا، شكرا األخت رشيدة.
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إذا سمحتم، نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون تنظيمي 
رقم 32.15 يق�ضي بتغيير وتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق 

بمجلس املستشارين.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  برمتها  األولى  املادة  أعرض 
اإلجماع.

أعرض املادة الثانية للتصويت: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت كما صادقت 
عليه اللجنة : اإلجماع.

ي .32ر مش وعرق ي63رتبظ ميرضقمر ص دق مجلس النواب على 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس 

املستشارين.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون التنظيمي رقم 33.15 
يق�ضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب 

السياسية.

املادة األولى وتتضمن ما يلي :

الفرع األول مكرر: تحالفات األحزاب السياسية بمناسبة االنتخابات.

أعرض املادة 55-1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة -55 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  برمتها  األولى  املادة  أعرض 
اإلجماع.

املادة الثانية وتتضمن مادتين سنعرضهما للتصويت تباعا:

أعرض املادة 20 للتصويت واملتضمنة ل)فقرتين إضافيتين الثانية 
والثالثة (كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة الثانية برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت كما صادقت 
عليه اللجنة: اإلجماع.

ي .33ر مش وعرق ي63رتبظ ميرضقمر مجلس النواب على  ص دقر
يق�ضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب 

السياسية.

نمر للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 34.15.

املادة األولى وتتضمن عددا من املواد التي سنعرضها تباعا للتصويت:

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

املادة 11 ورد بشأنها تعديالن من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
 واحد 

ّ
مقدمي التعديلين أو التعديل، شكون اللي غيتقدم التعديلين وال

بواحد؟ بجوج دفعة واحدة، تفضل.

ةاب ئبرةاع درمحمدرأش وضو:

شك ةرةاع درةا ئيس،

التعديل املقترح يق�ضي بحذف الفقرة السابعة من أجل االقتصار 
االنتخابيتين  الدائرتين  باسم  املرشح  لرمز  واحد مخصص  إطار  على 
للمالءمة مع التعديل الذي سيأتي بعده، وهو كالتالي: في الفقرة الثامنة:« 
الترشيحات«  املقدمة....تسجيل  للترشيحات  املخصص  اإلطار  ويرتب 
وحذف هذه الجملة:«...املقدمة برسم االنتخابات الجماعية في الدائرة 
االنضباط  لضمان  تأتي  هادي  طبعا  املعنية«  الجماعية  االنتخابية 
الحزبي من خالل التصويت على البرنامج بدل األشخاص، باإلضافة إلى 
تسهيل مأمورية التصويت والتقليص من األوراق امللغاة، شكرا السيد 

الرئيس.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

ةاع درمحمدرحص د،روزي رةادةخل ل:

أعطينا الشروحات الكافية في اللجنة على هذا املوضوع وما يمكن 
لناش نقبلو هذا املقترح وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

السيد  تفضل  التعديلين،  هذين  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا 
الرئيس.

ةاب ئبرةاع درعبدرهللارب3وةي3،رضئيسرف يقرةاسدةالروةاتبم ل:

ديال  والهدف  العقلنة  ديال  املنطق  حيث  من  الرئيس،  السيد 
تقليص األوراق امللغاة، ألنها أصبحت هي األخت الفائزة الثانية بعد 
الحزب األول وبعض األحيان كتفوتو وطنيا وحتى محليا وإقليميا، هذا 
الهدف نحن كلنا معه، احنا مع أنه يكون إطار واحد ديال الترشيح، لكن 

كاين اإلشكاالت التالية:

أوال: هاته املادة وهذا التعديل كان على النص األصلي، أما املادة كما 
عدلت في اللجنة ما بقاتش بهذه الصيغة اللي تحذفت بها، هادي واحد؛

ثانيا: هو أنه كاين إشكاالت، كاين إشكاالت تدبيرية وكاين إشكاالت 
قانونية. من الناحية القانونية، ال يمكن مزج األصوات، ها واحد أو 
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نقلها. دابا واحد صّوت على واحد الشخص في الفردي، )الجياللي بن 
قدور( في الدائرة الفالنية كبيرة أو صغيرة صّوت عليه، حنا كنقولو داك 
التصويت اللي صوت على داك الشخص باسم الرمز ديال حزب معين، 
لو  غنقلوها  التالية:  للمستويات  نقلوها  غادي  األصوات  هاته  تنقل 
املستوى دالنساء، غناخدو منها النساء وغنقلوها لو على مستوى الجهة، 
في حين أن الدستور كيتكلم على االقتراع العام بالنسبة للجهة، هادي 
واحد. ثم األمر الثاني من الناحية القانونية هو بالنسبة للمستقلين، ملي 
غنديرو خانة واحدة، هداك املستقل ما خلينالوش فين غيختار، بمعنى 
للناس غادي يصوتو واملستقلين ما غيكونش عندهم مجال  كنقولو 
ديال الترشح، ألن خانة واحدة برمز واحد، إذن هنا كنمنعو املستقل، 
سواء كان فردا أو تقدم بالئحة على املستوى الجهوي. ولنأخذ املثال، 
عندنا واحد مستقل فردي في واحد الجماعة في واحد الدائرة وعندنا 
الئحة املستقلين، وقد يكون نفس الشخص قد تقدم في الدائرة الفردية 
وتقدم في الالئحة الجهوية، ويمكن يكون عندو نفس الرمز ويمكن ما 
يكونش عندو نفس الرمز، ومن الناحية القانونية ما خصوش يكون 

عندو نفس الرمز، في هذه الحالة آش غادي نديرو ؟

ولذلك اليوم، هاذ املبدأ وهاذ الهدف هو مهم جدا يجب أن نسعى 
إليه، لكن عندو إشكاالت قانونية أنا ذكرتها. اإلشكاالت التدبيرية هو 
غتخلق  األصوات  فرز  ديال  الطريقة  األصوات،  نفرزو  غنجيو  منين 
مشكل كبير جدا في املحاضر، كيفاش غادي نحتسبو الجهة ؟ كيفاش 
غنحتسبو النساء ؟ كيفاش غنحتسبو الالئحة أو هذيك الدائرة اللي 
اليوم حولها نقاش ديال النساء وكيفاش غنحتسبو للمستقل وللفرد ؟

ثم أخيرا السيد الرئيس، بالنسبة للنساء، وهنا بغيت باش يكون 
عندنا واحد الوضوح، اليوم هاذ التعديل جا كيحذف هاذ الصيغة اللي 
جات في النص األصلي، ما �ضي في النص املعدل، ولكن نبقاو في الهدف، 
ما نبقاوش غير في الصيغة فقط. هاذ الدائرتين اللي كانو مقترحتين 
واليوم عندنا أربعة الدوائر ما زال مطروحة عليهم إشكاالت، احنا مازلنا 
ننتظر من هنا ملجلس املستشارين ومنين يرجع، احنا ما زال كنفكرو 
جميعا في هذا األمر هذا، باإلضافة أن املجلس الدستور قد يقول رأي، 

قد يكون عندو رأي.

بالنسبة للدوائر اللي غادي يتختارو فيهم نساء بالنسبة للفردي، 
وواحدة  حمراء  واحدة  البطائق،   2 عندنا  كانو  املشاورات  في  احنا 
خضراء وواحدة دالجهات وواحدة ديال الجماعات، قلنا أودي نمشيو 
في إطار أننا نوحدو، وحدنا في بطاقة ديال التصويت وحيدة بخانتين. 
هاذ الهدف ديال خانة واحدة اللي كاين في املقترح بغيناه، ولكن مطروح 
معاها اإلشكاالت. مشينا بخانتين، لكن الخانة الثانية مازالت تطرح 
نفس اإلشكاالت بالنسبة إلينا اللي طرحناها في الخانة الواحدة. ولذلك، 
احنا كنقولو مع توسيع تمثيلية النساء، -2 -4 -6 8، هاذ ال�ضي كله 
نحن معه، دافعنا عليه البارحة وصوتنا عليه باإلجماع، وهذا يسجل 

للمجلس ولهيئة املناصفة، رجاال ونساء، ولكن باقية واحد اإلشكاالت.

من الناحية الدستورية، هاته الدوائر األكبر األربع دابا راه باقية 
الترشيح،  حيث  من  الدستورية  الناحية  من  أوال  إشكاالت،  طارحة 
هذيك  الدائرة،  هذيك  راه  أودي  ونقولو  نجيو  غادي  اليوم  كيفاش 
الدوائر األربعة من أصل 11 أو 13 أو -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 29، 
هاذوك األربعة الكبار هما فين غترشح املرأة، بمعنى الدوائر األخرى، من 

الناحية الدستورية، كنمنعوها ترشح إال في هذوك األربعة.

الجماعة،  لهاذيك  تنقولو  دستوريا،  التصويت  ناحية  من  ثم 
هذيك  في  واملسجلين  املواطنين  كل  الالئحة،  فيهم  اللي  الجماعات 
الفردي،  فيها  اللي  الجماعات  في  إال  النساء  على  كيصوتو  الجماعة 
تنقولو لهم ال، أنتما غتختارو النساء ديالكم غتصوتو عليهم فقط في 
هاذ الدوائر األربعة، وهذا إشكال دستوري، باإلضافة لإلشكال ديال 
ديال  اإلشكال  وكنقولو  ومعارضة،  أغلبية  واحنا طرحناه،  التقطيع، 
التقطيع لحد الساعة راه كيدار بطريقة غير معقولة، كيخصو يدار 
لو واحد املنطق.عندنا القانون 131.12 ديال مبادئ ومعايير التقطيع 
خصوا يحترم، عندنا في القانون هذا 59.11 بعض املبادئ يجب أن 
تحترم، هذا التقطيع باش احنا باش نبعدو على أي تقطيع أن يكون له 
لون سيا�ضي أو أن يكون له فساد معين في اتجاه معين، قلنا نبقي األمر 
على ما كان عليه أن يتم التصويت على الالئحة كما سميناها اإلضافية 

واألمر ما زال مفتوحا على تغيير التسمية.

في  كذلك  إشكاالت  األربعة غتطرح  الدوائر  هاذ  وأخيرا،  رابعا  ثم 
احنا  معناه  األغلبية،  في  طلعوش  ما  كلهم  األربعة  هاذ  إذا  املكتب، 
كنحكمو على داك املكتب هديك املادة 17 اللي تتقول أن الثلث في 
املكتب خاصه يكون للنساء ما غاديش نمكنوهم إذا كان هاذ التصويت 

على هادوك األربعة ديال هادوك الدوائر، شكرا السيد الرئيس.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد الرئيس، مؤيد ؟ تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاع درإدضيسراشك ررضئيسرةاف يقرةالشترةكي:

شك ةرةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دةرةا3زضةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

بداية، اإلطار الذي نتداول فيه هذا األمر هو إطار من الصعب أن 
نتحدث فيه عن أغلبية ومعارضة، ال بد أن نتحدث فيه من منطلقات 
من  كافحوا  الذين  واملناضلين  الديمقراطيين  منطلقات  مختلفة، 
أجل تطوير العملية االنتخابية وعقلنتها بما يضمن أن تكون للعملية 
والذين  البالد،  في  املؤسسات  آثارا سياسية حقيقية على  االنتخابية 

قاوموا هذا اإلصالح.

وهنا ال بد أن نرجع للتاريخ، راه التقنيات والشكليات كانت دوما هي 
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الع�ضى التي توقف اإلصالحات. نهار اللي طلبنا الورقة الفريدة للتصويت 
من أجل توقيف املتاجرة، تقالنا أودي راه )الكروا( صعيبة على املغاربة 
كي يدير لها خليوها في اآلخر في األلوان وخليوها في كذا، وكانت هناك 
مقاومة كبيرة لهاد األمر. النهار اللي جينا بضرورة مقاربة النوع والتمثيلية 
النسائية، نتذكر جميعا، املجلس الدستوري غادي يرفض، الدستور 
ال يعطي الحق باش النساء يكونوا، التصويت هو حق شخ�ضي، وقيل 
من املبررات الشكلية، وانتصرت إرادة الديمقراطيين وتحققت الالئحة 
اإلضافية على الصعيد الوطني بالنسبة لالئحة الوطنية للنساء وكان 

نقاش وكانت مقاومات.

لذلك، اليوم كذلك 12 في املائة حققناها قبل دستور 2011 وجات 
في الدستور ديال 2011 ولم يكن مقبوال وال مفهوما أن تنص قاعدة 
واضحة ومكسب أسا�ضي اللي فيه الثلث كمنطلق للمناصفة، أال يأتي 

أي إصالح يستهدف تفعيل هذا املكسب الدستوري.

أييه، ال يد أن ننوه باملنهجية التشاركية اللي عملنا بها مع الحكومة 
بأن  نقول  تنبغي  وأنا  باالنتخابات.  املتعلقة  بالنصوص  يتعلق  ما  في 
النصوص املتعلقة باالنتخابات راه ما�ضي نصوص برنامجية، راه ما�ضي 
فيها ها اللي في الحكومة وها اللي ما�ضي في الحكومة، لربما قد أكون 
أقرب إلى واحد في الحكومة في ما يتعلق باآلليات، ألن نحن بصدد بحال 
إال تنطراسيو التيران فاش غادي يلعبو الفاعلين. من مع أننا نتراسيو 
تيران حقيقي ما يكونش فيه لإلفساد دور ومن مع من يبحث أن يكون 

لإلفساد دور ما ؟ هذه هي اإلشكالية املطروحة اليوم.

ال بد أن ننوه، ألن التراكمات اللي تحققت جعلت أوال أن اإلدارة 
الترابية اللي كانت هي الطرف األسا�ضي في التزوير ترفع يديهان ووالت 
كل  في  إييه،  العمليات.  تتربك هذه  اللي  هي  الفاعلين  ديال  املمارسة 
هناك  أنه  نسجل  أن  والبد  باإلصالح،  نقوم  أن  نحاول  كنا  محطة 
في هذه  أنه  وبشكل مسؤول،  للتاريخ  نسجل  تنبغي  أساسيا،  تراكما 
املحطة كذلك حققنا تراكمات إيجابية. وإال تعاملنا بشكل إيجابي في 
كل ما يتعلق بهذه النصوص اإلنتخابية، فألننا كنا نحس بأننا بصدد 
إصالح ورش ومشروع إصالحي كبير كيتعلق بكيفية تطوير العمليات 
اإلنتخابية، ما�ضي فقط، يتعلق كذلك بعقلنة املشهد الحزبي، يتعلق 
كذلك بإعادة اإلعتبار للعمل السيا�ضي، يتعلق كذلك بتطوير الحياة 
الحزبية. راه ما�ضي عبثا أ األخوات واإلخوة، كنا نحرص أن تكون هناك 
مجموعة من القواعد اللي إال ما جابتش نتائجها اليوم كاملة الشك أنها 

ستأتي.

لذلك، أنا تنبغي نأكد بأن هاد اإلجماع الذي تحقق بين الحكومة 
واملجلس والبرملان، فيما يتعلق بهذه الخطوات اإلصالحية وهي خطوات 
مهمة، الزلت أخ�ضى عليها من املترددين، ونخ�ضى عليها من املحافظين اللي 
كاينين في املؤسسات. ولذلك، أنا باغي نّبه باش غدا وبعد غدا البد أن 
يسّجل ال لهذا البرملان أنه دار خطوات إصالحية مهمة فيما يتعلق بهذه 
القوانين اإلنتخابية. كان بودنا أن املكسب يتحقق كامال وذلك بتفعيل 

الدستور فيما يتعلق بالثلث من أجل املناصفة، ولكن كنعتاقدو هو 
اللي خال اإلخوان داخل لجنة الداخلية أن 27 % كافية باش نطبقو ديك 
القاعدة ديال »ما ال يدرك كله ال يترك جزئه« ولذلك، حنا كنعتابروا 
أن هاد 27 في املائة يجب أن تكون محطة للوصول إلى الثلث، والبد أن 
ننهئ مجلسنا للوصول إلى هاد اإلطار، مؤكدين بأنه في القضايا اللي فيها 
تطوير للديمقراطية تأكدوا أن كل مقترح لن تجدون معارضة، وتأكدوا 
أننا سنكون قوة اقتراحية في هاد املجال عندما عّبرنا، وراكم تتذكروا 
غير في قوانين عرضت منذ أيام، عندما اقترحنا أن نصل إلى الثلث، البد 

أن ننهئ أنفسنا جميعا أننا على األقل وصلنا إلى 27 %، شكرا لكم.

ةاع درةا ئيسر:

شك ةرةاع درةا ئيس،

إذن أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 78

املعارضون: 149

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 78

املعارضون: 149

املمتنعون: ال أحد

ال ال، السيد الرئيس أنا سولتو، السيد الرئيس أنا عرفتك شبغيتي، 
بغيتي تدير مداخلة، خاصك مدخل باش تدير مداخلة، تفضل خذ 
الكلمة، وشوف هاذ املسألة أنا ما كاين مشكل، بغيتي تدير، تفضل 

السيد الرئيس.

إذن أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 149

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 79

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.
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أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 92 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 134 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 138 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 141 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  برمتها  األولى  املادة  أعرض 
إجماع.

املادة األولى: إجماع.

املادة 128 مكرر وقع فيها تعديل في اللجنة وواحد الكلمة خاصها 
اإلصالح يعني تصحيح خطأ مادي، كانت تقصد منهما يعني ذوك، دابا 
ملي والو أكثر منها، ال منها، ال التصحيح ديالها يقرأ منها عوض منهما، 

تصحيح خطأ مادي.

إذن أعرض املادة 128 مكررة للتصويت واملكونة للمادة الثانية من 
مشروع القانون التنظيمي كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة الثالثة برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقون : 149

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 79

ي .36ر ضقمر تبظ مير ق ي63ر مش وعر على  النواب  مجس  ص دقر
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب 

أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

لتفسير  إمكانية  هناك  التصويت،  عملية  أنهينا  قد  نكون  بهذا 
التصويت بالنسبة للفرق، وكنشوف السيد الرئيس، الفريق االستقاللي 
التصويت،  تفسير  الديمقراطي.  التقدم  فريق  والتعادلية؛  للوحدة 

تفضل السيد النائب السيد عبد القادر الكيحل.

ةاب ئبرةاع درعبدرةاق دضرةاك حل:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيسر:

األخوات واإلخوان، حتى إال بغى يكون انسحاب يكون غا بواحد 
السالسة ما يكون�ضي بهاذ الشكل...شكل مستفز...السيدات والسادة 

النواب، من فضلكم، تفضل ال�ضي عبد القادر، تفضل.

ةاب ئبرةاع درعبدرةاق دضرةاك حل:

التصويت  نفسر  لكي  أخرى  مواعيد  لنا  واحنا  لألغلبية،  شكرا 
بطريقة أخرى، شكرا.

ةاع درةا ئيس:

األخت نزهة الصقلي، املرجو من السيدات والسادة النواب، املرجو 
منكم، أنا كنتأسف ال�ضي عبد القادر.

ةاب ئبلرةاع دةريزهلرةاصقلير:

شك ةرةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دة6رةا3زي ة6،

ةاع دةتروةاع دةرةاب3ةبرةملحترم63،

نفوسنا  نهنيوا  باش  االنتباه،  ديال  دقايق   2 كنرجوا منكم واحد 
ونهنيوا بالدنا على هاد اللحظة التاريخية الهامة اللي تم فيها تحقيق 
واحد الهدف اللي هو هدف دستوري قبل كل �ضيء، حيث أنه املادة 
19 من الدستور تنص على مبدأ املناصفة وعلى ضرورة السعي نحو 
املناصفة. وأقول، أنه في الدستور املغربي، ليس هناك مفهوم ديال 
ثلث املقاعد اللي هو يعني ما يمكن لها تكون إال مرحلة في اتجاه تحقيق 

املناصفة.

الوزيران على املجهود ديالهم  السيدان  إلى  بالشكر  نتقدم  بغيت 
وعلى التعامل ديالهم والتفاعل ديالهم مع العمل اللي قمنا نه، وبغيت 
كذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس مجلس النواب، السيد 
الرئيس راشيد الطالبي العلمي، على الدور دياله الهام وعلى ترأسه للجنة 
املوضوعاتية للمناصفة وللمساواة، اللي اشتغلت في اتجاه اقتراحات 

لتقديم هاد القضية.

قلت بأنه بهاد التدابير اللي صوتنا عليها اليوم، أنا شخصيا ونحن في 
فرق األغلبية واملعارضة كذلك، يمكن لنا نكونو مطمئنين على املستقبل 
ديال الديمقراطية املحلية في بالدنا. هاد القرار غادي يسمح لنا باش 
نكونو في تالؤم مع الدستور املغربي )املادة -19املادة -146 املادة 30( 
حول تكافؤ الفرص و)املادة 6( حول ضرورة فعالية القوانين، كذلك 
تتسمح لنا باش نحققوا املالءمة ما بين التمثيلية في الجهة والتمثيلية 
ديال  املجهود  كان  إال  أكثر  يكون  أنه  وأتمنى  املحلية.  الجماعات  في 
األحزاب السياسية، في اتجاه تحقيق هاد الهدف اللي الرهانات دياله 
متعددة، الرهانات دياله مرتبطة بالتنمية ومحاربة الفقر، من خالل 
األهداف اإلنمائية لأللفية؛ الرهانات دياله مرتبطة بحقوق اإلنسان 
للنساء، بالديمقراطية وبالعمل دالقرب، وكذلك بمصالحة املواطنين 
النساء عندهم  أنه  واحنا كنعرفوا  السيا�ضي.  الشأن  واملواطنات مع 
واحد القدرة على العمل وعلى الجدية وعندهم واحد العطاء كبير اللي 
الرشوة.  في مجال محاربة  املحلية،  الجماعات  في  يجيبوه  لهم  يمكن 
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كذلك قيمة مضافة بالنسبة لألطفال واألشخاص املسنين واألشخاص 

في وضعية إعاقة، كذلك على الحداثة وعلى التقدم االجتماعي وغادي 

يعطي صورة إيجابية لبالدنا ويسمح لنا باش نحتارمو الدستور ديالنا 

ونحتارمو االتفاقيات الدولية.

وكذلك كنتمنى وهذا آخر كلمة ديلي، أنه يكون واحد املجهود جماعي 

بمعية وزارة الداخلية والجمعيات ديال املجتمع املدني، اللي كنهنيهم 

كذلك على هاد املكسب، من أجل تحسيس النساء إلى املشاركة أكثر في 

الحياة السياسية. وكان وقع ذلك في سنة 2009 بوزارة الداخلية ووزارة 

التنمية االجتماعية آنذاك، والجمعيات داملجتمع املدني هم مستعدات 

ومستعدين باش يقوموا بهاد العمل إلى جانب األحزاب السياسية، ألنه 

الدور األول واألخير كيبقى الدور داألحزاب السياسية. وبهاد املناسبة، 

كننهي كل الفرق البرملانية على املجهودات الهامة اللي قاموا بها إلى جانب 

وزارة الداخلية، من أجل بلورة هاد الهدف النبيل اللي الرابح الوحيد 

فيه غادي يكون هو بالدنا وهو التنمية واملستقبل ديال بالدنا وشكرا 

جزيال.

ةاع درةا ئيس:

شكرا لكم، ضفسترةلجلعل.
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