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جدول األعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
اإلضافي  البروتوكول  على  بموجبه  يوافق   37.15 رقم  قانون  مشروع  .•
امللحق باتفاقية التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة بالرباط 
في 18 ابريل 2008 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية 

الفرنسية املوقعة بالرباط في 6 فبراير 2015؛
مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول االختياري  .•
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بنيويورك في 6 اكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة؛
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بنيويورك في 16 دسمبر 1966؛
مشروع قانون رقم 83.13 يق�ضي بتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق  .•

باالتصال السمعي البصري؛
املالية  السنة  ميزانية  بتصفية  يتعلق   114.14 رقم  قانون  مشروع  .•

2012؛
معتمد  محاسب  مهنة  بتنظيم  يتعلق   127.12 رقم  قانون  مشروع  .•

وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين في قراءة ثانية له.
 محضر الجلسة التاسعة والخمسين بعد املائتين ليوم 20 رمضان 1436ه
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بالسياسة  املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  األعمال:  جدول 
العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

1436ه  رمضان   27 الثالثاء  ليوم  املائتين  بعد  الستين  الجلسة  محضر 
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الحكومية  بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  جدول األعمال: مناقشة األسئلة 
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الزئبق، املوقعة في 10 أكتوبر 2013 خالل املؤتمر الدبلوما�ضي املنعقد 

بكوماموطو )اليابان( من 7 إلى 11 أكتوبر 2013.
املوقع  املقر  اتفاق  على  بموجبه  يوافق   08.15 رقم  قانون  مشروع  .•
واللجنة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2014 نوفمبر   24 في  بالرباط 

الدولية للصليب األحمر.
مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط  .•
في 24 سبتمبر 2014 بين اململكة املغربية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

باملغرب.
مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون  .•
في املجال األمني، املوقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول املساعدة  .•
اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، املوقع بمراكش في 20 يناير 2015 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
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ميدان  في  االتفاقية  بموجبه على  يوافق   17.15 رقم  قانون  مشروع  .•
تسليم املجرمين املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة الجمهورية الكوت ديفوار.
في  التعاون  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   35.15 رقم  قانون  مشروع  .•
املجال األمني ومكافحة اإلرهاب، املوقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 
العربية  اإلمارات  دولة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2015

املتحدة.
مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء  .•

السياحي األخرى.
محضر الجلسة الثانية والستين بعد املائتين ليوم الثالثاء 04 شوال 1436ه 

559)21 يوليوز 2015م(................................................................................. 

الحكومية  بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  جدول األعمال: مناقشة األسئلة 
التالية: 28 سؤاال)4آنية(:

العدل والحريات؛ .•
األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

الوظيفة العمومية؛ .•
شؤون الهجرة؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•
الشؤون الخارجية. .•

 21( 1436ه  4 شوال  ليوم  املائتين  بعد  والستين  الثالثة  الجلسة  محضر 
585يوليوز 2015م(........................................................................................ 

جدول األعمال: الدراسة والتصويت على مقترحات القوانين التالية:
النظام  بمثابة   18.89 القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  .•

األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

النظام  بمثابة   38.12 القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  .•
األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.4 بمثابة النظام  .•
األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08 بمثابة النظام  .•
األسا�ضي للغرف الفالحية.

 محضر الجلسة الرابعة والستين بعد املائتين ليوم األربعاء 4 شوال 1436ه 
588) 22 يوليوز 2015م(................................................................................ 
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مشروع قانون رقم 96.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق  .•

باالتصال السمعي البصري؛
للسلطة  األعلى  باملجلس  يتعلق   113 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•

القضائية؛
مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة؛ .•

ثم مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي  .•
عن املرض الخاص بالطلبة.

محضر الجلسة الخامسة والستين بعد املائتين ليوم الجمعة 6 شوال 1436ه 
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جدول األعمال : الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 83.13 يق�ضي 
بتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري في قراءة 

ثانية.
محضر الجلسة السادسة والستين بعد املائتين ليوم الجمعة 6 شوال 1436ه 

595)24 يوليوز 2015م(................................................................................. 

جدول األعمال: الجلسة الختامية لدورة أبريل 2015.
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محض ر لجلعلر وثامبلرو لخمعينرنسدر ملائتين

 وتاريخ: الثالثاء 20 رمضان 1436ه )7 يوليوز 2015 م(.

 و ئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وثمان  ساعتان   وت قيت: 
الثالثة بعد الزوال والدقيقة السادسة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  جدو7ر ألعما7: 
التالية:

مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول  .•
اإلضافي امللحق باتفاقية التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2008 ابريل   18 في  بالرباط 

الجمهورية الفرنسية املوقعة بالرباط في 6 فبراير 2015؛

مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول  .•
االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة املوافق 
عليه بنيويورك في 6 اكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة؛

مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول  .•
االختياري امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

املوقع بنيويورك في 16 دسمبر 1966؛

مشروع قانون رقم 83.13 يق�ضي بتتميم القانون رقم 77.03  .•
املتعلق باالتصال السمعي البصري؛

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية ميزانية السنة  .•
املالية 2012؛

مهنة محاسب  بتنظيم  يتعلق   127.12 رقم  قانون  مشروع  .•
معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين في قراءة ثانية 

له.

 وعيدرر ويدر وطاوبير وسلميررئيسرمجلسر وب  ب:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين.

 وعيدةر و 4ي ةر ملحترمل،

 وعيد نر و 4ي  نر ملحترمان،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
مجموعة من مشاريع القوانين:

مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول  .-

اإلضافي امللحق باتفاقية التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2008 أبريل   18 في  بالرباط 

الجمهورية الفرنسية املوقعة بالرباط في 6 فبراير 2015؛

مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول  .-
االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة املوافق 
عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة؛

مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول  .-

االختياري امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

املوقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966؛

مشروع قانون رقم 83.13 يق�ضي بتتميم القانون رقم 77.03  .-

املتعلق باالتصال السمعي البصري؛

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية ميزانية السنة  .-

املالية 2012؛

مهنة محاسب  بتنظيم  يتعلق   127.12 رقم  قانون  مشروع  .-

معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين في قراءة ثانية 

له.

وقبل الشروع في أشغال هذه الجلسة أعطي الكلمة للسيدة أمينة 

املجلس لتالوة املراسالت الواردة على الرئاسة فلتتفضل مشكورة.

 وعيدةرأميبلرب هدودرأميبلر ملجلس:

وك  ر وعيدر و ئيس،

نعمرهللار و حمنر و حيم.

التالية  بالقرارات  الدستوري  املجلس  من  املجلس  توصل مكتب 
ويتعلق األمر ب:

 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  يخص   15/966 رقم  قرار  .-
املتعلق بالجهات؛

 112.14 رقم  التنظيمي  القانون  يخص   15/967 رقم  قرار  .-
املتعلق بالعماالت واألقاليم؛

 113.14 رقم  التنظيمي  القانون  يخص   15/968 رقم  قرار  .-

املتعلق بالجماعات.

التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد  وأخيرا 

توصل بها مجلس النواب من 30 يونيو إلى 7 يوليوز 2015 هي: 25 سؤاال 

األسئلة  كتابية،  أسئلة  عن  جواب  و499  كتابي  سؤال   57 شفوي؛ 

الكتابية املتبقاة دون جواب 10237. وشكرا السيد الرئيس.
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 وعيدر و ئيس:

وك  ر وعيدةر ألميبل،

إذن نفتتح األشغال بمشروع قانون رقم، السيدة الرئيسة نقطة 
نظام.

 وبائبلر وعيدةررويدةرببمعس در)نقطلرنظام(:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

رقم  قانون  بمشروع  املتعلق  املحضر  الرئيس،  السيد  بخصوص 
125.12 املتعلق بالبروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز، املحضر هنا مكتوب اإلجماع، وواقع الحال في اللجنة 
لم يكن هناك إجماع حول هذه االتفاقية، كان هناك امتناع فوجب 
اإلخبار وعلى ضوء اإلخبار يجب تصحيح املحضر.. لم يكن هناك إجماع 
حول هذه االتفاقية بالنسبة للجنة، 125.12 البروتوكول االختياري، 
اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة، كان هناك امتناع، 

فكمشرعين ال بد أن نكون أمناء على أشغال اللجنة، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الرئيس.

 وبائبر وعيدرعبدرهللارب و ن ررئيسرف يقر وسد ولرو وتبميلر
)نقطلرنظام(:

وك  ر وعيدر و ئيس،

أنا كنظن أنه في لحظات معينة كيعبر املغرب على قضايا اللي كتهم 
املغرب، هذا من بين القضايا اللي كتهم املغرب ككل، باش تكون عندنا 
مواقف كنعبرو عليها في كل لحظة، وفي كل قضية وبالقوة الالزمة هاذ 
ال�ضي كنديروه، وخاصنا نبقاو نديروه، والنقد ما عمرو كيكون �ضي 
إذا كان اإلشارة ألحد  السياق  في هذا  بالعكس كيبني.  حاجة سلبية 
أعضاء العدالة والتنمية فهو عبر على موقفه، موقف في إطار النقاش، 
املوقف الرسمي هو اإلجماع حول تلك النقطة سواء في اللجنة أو في 

الجلسة إن شاء هللا، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

وك  ر وعيدر و ئيس،

إذن إيال اسمحتو باقي ما وصلناش لهاذ املوضوع وتمت إثارته، حنا 
باقين ياهلل في املوضوع األول، نحاولو تكون عندنا املداخالت ملا نطرحو 

املوضوع للنقاش.

البروتوكول  بموجبه على  يوافق   37.15 رقم  قانون  إذن مشروع 
اإلضافي امللحق باتفاقية التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2008 أبريل   18 في  بالرباط 
الجمهورية الفرنسية املوقعة بالرباط في 6 فبراير 2015، الكلمة للسيدة 

الوزيرة املحترمة لتقديم مشروع القانون.

 وعيدةر مباركلرب عيدةر و 4ي ةر ملبتدبلرودىرو4ي ر وشؤونر
 لخارجيلرو وتساون:

وك  ر وعيدر و ئيس،

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 ألخ  ترو إلخ  نر وب  بر ملحترمين،

لي عظيم الشرف أن أقدم أمام مجلسكم املوقر هذا العرض، يمكن 
نبدا السيد الرئيس؟ بغيتوني نعمل عرض االتفاقية الثنائية ما بين 

فرنسا واملغرب بوحدها ومن بعد اآلخرين؟

 وعيدر و ئيس:

نعم بوحدها.

 وعيدةر مباركلرب عيدةر و 4ي ةر ملبتدبلرودىرو4ي ر وشؤونر
 لخارجيلرو وتساون:

إذن بالنسبة للبروتوكول اإلضافي امللحق باتفاقية التعاون القضائي 
في امليدان الجنائي املوقع بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة اململكة 
التوقيع  تم  تعلمون  كما  الفرنسية،  الجمهورية  وحكومة  املغربية 
بالرباط يوم 6 فبراير 2015 بين الحكومة املغربية والحكومة الفرنسية 
على البروتوكول اإلضافي امللحق باتفاقية التعاون القضائي في امليدان 
الجنائي، يق�ضي هذا البروتوكول بإدراج مادة إضافية على االتفاقية 
املذكورة تحت رقم 23 مكرر وتحمل عنوان تطبيق االتفاقيات الدولية، 

ترمي هذه املادة:

القضائية  السلطات  بين  املعلومات  تبادل  تعزيز  إلى  أوال   -
للبلدين لضمان حسن سير اإلجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع 

االختصاصات؛

- ثانيا تمثين التعاون بين املؤسسات القضائية للدولتين في إطار 
احترام سيادة كل منهما وبما ال يتعارض مع االلتزامات الدولية املشتركة 

لكال البلدين؛

- ثالثا وأخيرا اإلسهام في تعزيز نجاعة االتفاقيات الدولية التي تلزم 
الطرفين على أساس التكافؤ واالحترام املتبادل، وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

الكلمة لفرق  التقرير.  التقرير؟ وزع  الوزيرة، وزع  شكرا السيدة 
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شكون   37.15 يتيم..  محمد  الرئيس  السيد  املحترم  النائب  األغلبية 
غياخذ الكلمة باسم..؟

 وبائبلر وعيدةر عتمادر وز هيديرباسمرف قر ألغلبيل:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين.

 وعيدر و ئيس،

 وعيدةر و 4ي ة،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

أوال أود أن أبارك لكم هذا الشهر الكريم، وأسأل هللا أن نكون ممن 
نالوا الرحمة واملغفرة وإن شاء هللا العتق من النار في هذه األيام املباركة.

مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم والذي يوافق 
القضائي  التعاون  باتفاقية  امللحق  اإلضافي  البروتوكول  بموجبه على 
بين حكومة اململكة املغربية والجمهورية الفرنسية املوقع في 6 فبراير 
2015 بالرباط، هو اليوم صراحة يعد حال ألزمة دامت سنة بأكملها 
بين البلدين، وذلك جراء تجميد العالقات واالتفاقيات القضائية بين 
الطرفين من طرف الحكومة املغربية جراء تصرفات وبعض األحداث 
املتتالية التي لم تحترم ال سيادة الدولة املغربية وال مقتضيات االتفاقية.

وقد عرفت هذه املرحلة صراحة توقيف عدة ملفات في امليدان 
الجنائي تقريبا أكثر من 230 ملف، منها 119 إنابة قضائية دولية، كذلك 
توقيف قرارات الترحيل الخاصة بالفرنسيين املحكوم عليهم في املغرب، 
باإلضافة إلى األمر الذي كان ذا أهمية وهو محدودية التعاون األمني بين 
الطرفين طيلة هذه الفترة ديال األزمة في ظل أجواء متوترة في املنطقة، 
مما جعل الحكومة الفرنسية تدق ناقوس الخطر وتعمل باستثابة على 

استعادة هذا التعاون وإيجاد حل لهذه األزمة.

املؤكد اليوم والذي نتفق عليه أن املغرب ليس فقط صديق للدول 
األوروبية أو الجمهورية الفرنسية فهو شريك أسا�ضي في املنطقة األورو-
متوسطية، خصوصا بعد االضطرابات التي عرفناها بعد الربيع العربي 

ويعد املغرب هو القطب األسا�ضي من أجل استقرار هذه املنطقة.

نحن على يقين أن تحصين االتفاقيات القضائية هو أسا�ضي من 
نتكلم عن  أجل تحسين العالقات االقتصادية واالجتماعية قبل أن 
عالقات الصداقة بين الطرفين، لذلك فحنا اليوم ال يختلف اثنين على 
متانة وقوة العالقة سواء بين الجمهورية الفرنسية واململكة املغربية، 
ولكن كباقي العالقات فهي يمكن أن تعرف املد والجزر، لذلك يجب 
العمل على تحصينها من أجل أن تستمر وأن تكون في وضع أحسن لكال 
الطرفين، وبمعادلة رابح-رابح وباحترام القانون. والذي يعرفه أصدقاؤنا 
الفرنسيون جيدا اليوم بعد دستور 2011، أن املغرب صار في تطور 

مستمر، وعلى درب حقيقي من أجل إصالحات املنظومة القانونية في 
املغرب، سواء يعني بداية باإلصالح الدستوري الذي كان في 2011 أو 
استمرارا في إصالح املنظومة القضائية وهي األساس هنا مما يجعل 
أن يعطي للدولة موقع قوي في تطبيق االتفاقيات الدولية خاصة منها 
املبدأ  القضائية، لذلك املغرب قطع أشواط كبيرة من أجل تطبيق 
اليوم  نقبل  فلن  باملحاسبة،  املسؤولية  بربط  الخاص  الدستوري 
بالتشكيك أو التصرف بسوء نية في هاذ الخط وهاذ املسار الذي اختاره 
املغرب بربط املسؤولية باملحاسبة وهو سيصير عليه في جميع أوراش 

اإلصالح سواء ال من الداخل وال من الخارج.

هو صراحة تجدر اإلشارة على أن النقاش في الجمعية الوطنية من 
طرف النواب البرملانيين في الغرفة األولى في الجمعية الوطنية كان جد 
هام ولم يعارض أحد على ضرورة استرجاع هذه االتفاقية، وكذلك 
على أن هذا البروتوكول يعد أسا�ضي من أجل حل هاذ األزمة، ألن هاذ 
البروتوكول جاء صراحة لكي يحل وأن يعطي ضمانة لبعض التخوفات 
لكال الطرفين وبإيجاد تعاون فعال وأسا�ضي بإضافة املادة 23 مكرر 
التفاقية التعاون القضائي والتي تنص صراحة على أولوية التعاون من 
أجل تدبير أحسن لإلجراءات، وهاذ القرار نشير على أنه سيا�ضي أكثر منه 
قضائي، وهذا أسا�ضي، وكذلك الفقرة الثانية في املادة 23 مكرر تؤكد 
على ضرورة اإلشعار الفوري للطرف اآلخر باملساطر املتعلقة باألفعال، 
فهاذ النقطة بالضبط يعني طرحت عدة أسئلة ألهميتها أوال في إضافتها 
في هذا البروتوكول، سواء بآجال التبليغ، وكذلك بطبيعة املعلومة، ألن 
في املادة 5 في االتفاقية ديال التعاون القضائي تحدد على أن املعلومة 
السلطة  وهنا  للدولتين،  يعني  للبلدين  املركزية  السلطة  بين  تنتقل 
املركزية هي وزارة العدل، يعني املعلوم واملعروف لدينا في تنقل املعلومة 
لكي تصل إلى السلطة املركزية، وإقرار مبدأ اإلشعار الفوري في هذا 
البروتوكول، يعني قد يؤدي إلى عدم احترام هذا املبدأ والذي هو أسا�ضي 
فهاذ اإلضافة لهاذ البروتوكول اإلضافي في االتفاقية، ألننا لن نسمح ال 
بسوء فهم أو بسوء تصرف في املستقبل لذلك وجب وضع ميكانيزمات 

أساسية حقيقية من أجل تطبيق مبدأ الفورية في اإلشعار.

هو الجمعية املغربية صراحة بعد تصويتها تقريبا بنسبة %90 على 
هذا القانون، اعتبرت على أنها رسالة سياسية قوية للمملكة املغربية من 
أجل استرجاع الثقة، هو صحيح اليوم املغرب اليوم هو مغرب دستور 
2011 الذي لن يقبل بعدم احترام سيادة الدولة من أي طرف كيفما 
كان، ومن أي جهة كيفما كانت، لذلك يعني رسالتنا كذلك واضحة نحن 
نرحب بالصدر الرحب بهذه الرسالة القوية من أجل استعادة الثقة، 
 des fois il faut mettre lesالفرنسيون يقول أصدقاؤنا  ولكن كما 
points sur les i ، ونحن بتصويتنا على هذا البروتوكول اإلضافي نكون 
قد وضعنا النقط على الحروف، وبذلك نقول بأن األغلبية ستصوت 
التعاون  باتفاقية  اإلضافي  امللحق  البروتوكول  هذا  على  باإليجاب 
القضائي في امليدان الجنائي بين الجمهورية الفرنسية واململكة املغربية، 

وشكرا والسالم عليكم ورحمة هللا.
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 وعيدر و ئيس:

هللا  عبد  األستاذ  املعارضة  لفرق  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
البقالي السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدرهللار وبقاليرباسمرف قر ملسارضل:

نعمرهللار و حمنر و حيمرو وصالةرو وعالمرعلىرخيرر ملؤمبينر
 مل سلين.

وه رمباركرسسيد،

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وزمالءر وبائباترو وب  ب،

أخيرا أتاحت لنا الحكومة مناقشة قضية مركزية استحوذت على 
اهتمام الرأي العام الوطني لفترة طويلة، أخيرا وبعد مدة طال أمدها 
من  وتمكنه  البرملان،  مؤسسة  مع  الحكومة  تتواضع  التغييب،  من 
وثيقة ترهن مستقبل البالد والعباد. أخيرا وبعدما فرغت الغرفة األولى 
عليها،  والتصويت  الوثيقة  دراسة  من  الفرنسية  العمومية  للجمعية 
جاءتنا الحكومة لتطلعنا على ما اطلعت عليه مبكرا حكومة البلد اآلخر 

برملانها بما يجسد االحترام هناك.

اسمحوا لنا أن نسجل مرة أخرى وفي قضية ال تستحمل أي شكل 
االتفاقية  هذه  مضمون  أخفت  الحكومة  أن  املزايدات،  أشكال  من 
املهمة على الرأي العام املغربي وعلى ممثليه لفترة طويلة، ففي الوقت 
الذي كان فيه الرأي العام الفرن�ضي يدرج مضمون هذه االتفاقية في 
صلب النقاش السيا�ضي العام بين معارض وموافق، وفي عمق مجتمع 
األبحاث والدراسات، كنا نحن في املغرب نطلع على ما يجري من خالل 
ما تنقله إلينا وسائل اإلعالم هنا وهناك، ولنا أن نسجل لهذه الحكومة 
قدرتها الفائقة على هذا التستر الذي تحكمت فيه مرة أخرى هواجس 

أمنية متخلفة.

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

لم  إذا  العمومية  اإلعالم  وسائل  وجود  جدوى  عن  نتساءل  إننا 
تقم بدور املرفق العام الذي ينقل األخبار للمواطنين، ويقوم بوظيفته 
في تصريف النقاش العام في مجمل القضايا السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، وهنا يجد السؤال مشروعيته عن سبب ابتعاد وسائل 
اإلعالم العمومية التي تشتغل تحت وصاية الحكومة عن تنظيم نقاش 
عام حول هذه القضية البالغة األهمية. إننا نستغرب فعال عن هذا 
التكتم الشديد الذي تحصنت فيه الحكومة، فخالل أكثر من سنة 
الخطيرة  امللفات  من  القضية  هذه  ملف  تجعل  أن  الحكومة  ارتأت 

ذات الحساسية املفرطة لتعطي لنفسها دون موجب حق مشروعية 
االستفراد والتحكم بإدارة امللف. فليتضح في ما بعد أن األمر يتعلق 
باتفاقية قضائية كان من املفروض أن تكون منذ اليوم األول ضمن 
حد  وضع  تتغيى  قضائية  اتفاقية  البالد،  في  العادي  العام  النقاش 
للصعوبات التي عرفتها العالقات القضائية بين الرباط وباريس، اتفاقية 
تسهل التعاون في املجال األمني بما يحفظ حقوق البلدين، اتفاقية 
تمكن من تحقيق التوازن في مجال السيادة القضائية في منأى عن 

منطق االستكبار واالستبداد واالستعالء.

إن انتقادنا ملا هو منهجي في هذه املسألة، ال يمنعنا من اإلقرار باملهنية 
التي تعاملت بها الحكومة مع الطرف اآلخر إبان األزمة، مهنية أعطت 
الواقعية  القدرة على قول ذلك، ألن  لنا  الوطنية،  االعتبار لسيادتنا 
حينما  ولهذا صدقونا  ذلك،  قول  علينا  تحتم  واملوضوعية  والنزاهة 
ننتقد قضية ما، أو ظاهرة ما، أو نعارض اقتراحا ما، فإننا نغرف من 

نفس القيم واملبادئ بالتعاطي مع الشؤون العامة.

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعادةر وب  ب،

الفرنسية  السلطات  أن  نعتبر  للبعض،  يبدو  قد  ما  عكس  إننا 
وليس  املغربي  القضائي  التعاون  توقيف  املسؤولة عن  هي  املختصة 
وزارة العدل والحريات املغربية، ألن هذه األخيرة لم تقم إال بترسيم 
الوضع الذي افتعلته السلطات الفرنسية، املسؤولة في باريس املسؤولة 
في  املغربية  السلطات  من طرف  املعتمدة  االتصال  قاضية  منع  عن 
باريس من القيام بمهامها كممثلة لوزارة العدل والحريات املغربية، هي 
التي أطلقت رصاصة الرحمة على االتفاقية بإرسالها لستة من رجال 
األمن للدوس على كل ما يحمي البعثات الدبلوماسية طبقا للقوانين 
الدولية، خصوصا ما تنص عليه اتفاقية جنيف التي تنظم الحصانة 
الدبلوماسية، حينما تجرؤوا على السيادة الوطنية بتوصيل استدعاء 
بالحضور بمقر البعثة الدبلوماسية املغربية بباريس، وكان أن السفير 
تداولته  ما  إال من خالل  االستدعاء  يعلم بمضمون هذا  لم  املغربي 
وسائل اإلعالم هناك، ولذلك كان من الواجب بل من تأكيد الوطنية 
االتفاقية  مضمون  من  البراءة  بإعالن  التطورات  هذه  مع  التفاعل 
أنها  اعتقدت السلطات القضائية واألمنية واالستخباراتية في فرنسا 
شرعت فقط لخدمة املصالح الفرنسية، وبالصيغة التي تقررها باريس، 
وهذا ما ال يمكن أن تستحمله وتطيقه العالقات البينية بين الدول التي 

تتبادل االحترام في العصر الحالي.

إن منازعة مواطن من مواطني البلدين في مساطر قضائية لبلده أو في 
أحكام قضائية صادرة عن محاكم بلده طبقا للقوانين املنظمة لصدور 
هذه األحكام ال يمكن أن يكون مجاال للتعدي على السيادة القضائية 
للطرف اآلخر، فكم من تصرف صادم وعنيف جدا للسلطات األمنية 
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الفرنسية أودى بحياة مواطنين مغاربة في الديار الفرنسية، وفي أحايين 
حصل كل ذلك في منأى عن املساطر القانونية بل خضع فقط لتقديرات 
باإلرهاب،  مرتبطة  قضايا  في  فرنسية  واستخباراتية  أمنية  أوساط 
وأحجمت بالدنا على إقحام نفسها في ذلك، ليس خوفا من أي كان، 
ولكننا في هذه البالد نحترم القضاء الفرن�ضي، ونقدر الجهود املبذولة في 
سبيل محاربة بعض الظواهر الخطيرة، وألننا ال نتغيى التوظيف املشبوه 

ملثل هذه القضايا الشائكة لإلساءة لعالقاتنا التاريخية الجيدة.

العمومية  الجمعية  بأن تصويت  اليوم  أن نستنتج  لنا  واسمحوا 
تصويت الغرفة األولى في الجمعية العمومية الفرنسية بشبه اإلجماع 
وباستثناء أربعة نواب فقط على االتفاقية، يؤكد أن الطبقة السياسية 
الفرنسية من يمينها ويسارها ووسطها لم تكن متفقة تماما مع املقاربة 
األمنية التي اعتمدتها السلطات الفرنسية في هذه القضية، وهو تصويت 

نقدره عاليا ألنه يعيد األمور إلى نصابها.

اإلقليمية  الحقوقية  املنظمات  بعض  فعل  بردود  يتعلق  فيما 
والدولية التي عارضت بشدة توقيع هذه االتفاقية، فإننا نرى أنه من 
تعبر عن تحيطها وتخوفها من توقيع مثل  املنظمات أن  واجب هذه 
هذه االتفاقيات، ألنها ترتبط بالحقوق والضمانات في املجال األمني 
والقضائي، وهي من أكثر الحقوق عرضة لالستهداف، ومع ذلك فإننا 
نسجل هذا االهتمام املفرط لبعض من هذه املنظمات ببالدنا، بيد أن 

حماسها يتسم بالفتور في أصقاع أخرى القريبة منها والبعيدة.

شقها  في  الوثيقة  هذه  مناقشة  نحصر  ال  الرئيس،  السيد  إننا 
القانوني الصرف والقضائي الصرف، بل ال بد من اإلقرار بأن للقضية 
هوية سياسية أيضا، ألن الجانب القانوني الصرف يقتصر على تنفيذ 
مسطرة قانونية واضحة، واحترام القوانين القطرية والدولية املنظمة 
لذلك، أما أن يقتحم رجال األمن الفرنسيون مقر السفارة املغربية في 
نفس الوقت الذي كان يوجد داخل السفارة وزير الداخلية املغربي، 
فإن مخرج هذا املقطع الرديء كان يروج في خلده تصفية حسابات 
سياسية وال ربما يتعلق األمر بنفس الجهة التي أمرت بإهانة متعمدة 
لوزير خارجيتنا أثناء مغادرته لألرا�ضي الفرنسية، وهي نفس الجهة التي 
وظفت لسان مسؤول لتشبيه العالقات املغربية الفرنسية بعالقات 

الفراش بما ي�ضيء للثقافة والنضج الفرن�ضي.

قلنا السيد الوزير إن هذه القضية السيد الرئيس، إن هذه القضية 
ال تستحمل املزايدات ألنها قضية وطنية تهم السيادة الوطنية التي ال 
يوجد فيها مواطن أقل أو أكثر وطنية من مواطن آخر، وألن الوطنية ال 
تقاس حرارتها بأي محرار مهما كان دقيقا، وأن ميزان قياسها الوحيد هو 
تجسيد االرتباط بالوطن من خالل املواقف وتقديم التضحيات، وهذا 
ما يجعلنا اليوم جنبا إلى جنب مع الحكومة في متراس واحد، ننتبه إلى 
التفاصيل في حرصنا على حماية الوطن، نسجل لها وطنيتها في التعاطي 
مع هذه القضية، مؤكدين لها أن تجسيد االنتماء لهذا الوطن ال يمكن 
أن يتحقق إطالقا من موقع األغلبية أو املعارضة. طبعا نحن نشاطر 

االنشغاالت الحقوقية التي عبرت عنها املنظمات الحقوقية أثناء وبعد 
التوقيع على هذه االتفاقية، وإذا كنا ال نتفق معها في شأن كل طروحاتها 
فإن الوطنية التي انطلقنا منها في تعاطينا اإليجابي مع هذه االتفاقية، 
هي نفسها التي تفرض علينا اليوم التنبيه إلى خطورة انتصار القراءة 
املتخلفة ملضامين هذه االتفاقية، نحن نؤمن بأن االتفاقية الجديدة ال 
يمكن أن تستحمل ما ال يمكن أن تطيقه من اجتهادات قراء يبحثون في 
تفاصيل ما بين السطور لإلساءة إلى حقوق اإلنسان واقتراف ممارسات 
تخرق وتدوس هذه الحقوق، ونؤكد لكم أننا سنكون دوما ضد هذا 

النوع من القراءة املتخلفة املغلوطة.

التاريخية الجيدة مع الصديقة  وأخيرا ونحن نسجل أن عالقتنا 
فرنسا خرجت منتصرة مرفوعة الرأس من أزمة ال يمكن أن ننكر الدور 
الريادي الذي قام به جاللة امللك محمد السادس نصره هللا لتجاوزها، 
املغربية- العالقات  هي  األزمة  هذه  في  الوحيد  املنتصر  أن  نعتبر  إننا 
الفرنسية، هي املصالح املغربية-الفرنسية املشتركة، ونسجل هذا األمر 
وهذا ما يحتم علينا التعاطي اإليجابي مع مشروع هذه االتفاقية من 

خالل التصويت لفائدتها، وشكرا لكم.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى عملية التصويت على مشروع 
القانون رقم 37.15.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  ي .7   رقمر قان نر مش وعر على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على البروتوكول اإلضافي امللحق باتفاقية التعاون القضائي في 
امليدان الجنائي املوقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة اململكة 
فبراير   6 في  بالرباط  املوقعة  الفرنسية  الجمهورية  املغربية وحكومة 

.2015

البروتوكول  على  بموجبه  يوافق   125.12 رقم  قانون  مشروع 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  التفاقية  االختياري 
املوافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، وثم مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على 
البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 
للسيدة  الكلمة   ،1966 ديسمبر   16 في  بنيويورك  املوقع  والسياسية 

الوزيرة املحترمة لتقديم مشروعي القانونين.

 وعيدةر مباركلرب عيدةر و 4ي ةر ملبتدبلرودىرو4ي ر وشؤونر
 لخارجيلرو وتساون:

وك  ر وعيدر و ئيس،

إذن كما جاء في كلمتكم، هناك اتفاقيتين متعددة األطراف: األولى 
هي البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
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املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أقرت  فقد  تعلمون  كما  املرأة،  ضد 
بموجب قرارها رقم 4.54 بتاريخ 6 أكتوبر 1999 البروتوكول االختياري 
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والذي يمكن ألي 

دولة طرف في االتفاقية املذكورة أن تصادق عليه أو تنضم إليه.

الدول األطراف من االعتراف  إلى تمكين  البروتوكول  ويهدف هذا 
التبليغات  في  للبت  املرأة،  التمييز ضد  على  القضاء  لجنة  بصالحية 
املقدمة من قبل أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لوالية دولة طرف، 
والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك ألي من الحقوق املنصوص عليها في 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

وفي هذا الصدد، تتعهد الدول األطراف بأن تولي االعتبار الواجب 
آلراء وتوصيات اللجنة املتخذة بعد البت في التبليغات املذكورة، وينص 
أيضا البروتوكول على أن اللجنة ال يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم 
تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد تم استنفاذها، 
غير أنها إذا تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو 
منتظمة للحقوق املنصوص عليها في االتفاقية يجوز لها تعيين عضو أو 
أكثر من أعضائها إلجراء تحريات بهذا الشأن، وتقديم تقرير على وجه 
االستعجال إلى اللجنة، ويجوز أن يتضمن البحث القيام بزيارة إلقليم 

الدولة الطرف وبموافقتها متى استلزم األمر ذلك.

وتجدر اإلشارة إلى أن بلدنا املغرب قد انظم إلى اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة في يونيو 1993، وأن مسألة االنضمام 
إلى البروتوكول اإلضافي االختياري املذكور، كانت من بين التوصيات 
التي قدمتها اللجنة التقنية والتي وافقت عليها من حيث املبدأ اللجنة 
الدولي  والقانون  اإلنسان  العامة وحقوق  بالحريات  املكلفة  الوزارية 

اإلنساني آنذاك تحت رئاسة الوزير األول سنة 2006.

بالنسبة للبروتوكول الثاني وهو البروتوكول االختياري للعهد الدولي 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املعتمد بنيويورك سنة 1966، 
اإلنسان  حقوق  لجنة  تمكين  إلى  االختياري  البروتوكول  هذا  يهدف 
املنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية من التلقي والبت في التبليغات الصادرة عن األفراد 
العهد  في  املبينة  الحقوق  من  أي  انتهاك  بأنهم ضحايا  يدعون  الذي 
الدولي، وطبقا للمادة األولى من هذا البروتوكول تعترف كل دولة طرف في 
العهد الدولي تصبح طرفا في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في تلقي 
والبت في تبليغات األفراد الخاضعين لواليتها والذين يّدعون بأنهم كيفما 
قلت سابقا ضحايا انتهاك دولة طرف في هذا العهد. ويشترط في تقديم 
هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفادهم لكافة وسائل الطعن 
الداخلية املتوفرة، كما أن اللجنة ال تبت في أي تبليغ ما لم تتحقق أن 
القضية نفسها ال يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية 
أخرى، وتنص املادة الثامنة على أن لكل دولة صادقت على هذا العهد 
أو انضمت إليه أن تنظم إلى البروتوكول الحالي، ويتم بطبيعة الحال 

االنضمام بإيداع الوثيقة لدى األمين العام لألمم املتحدة، وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، وزع التقرير؟ السيدة املقررة لبنى أمحير ورد 
في مداخلة السيدة الرئيسة بأنه لم يتم إجماع في املحضر، واش كاين 
إجماع وكنشوفها مكتوبة en caractère gras et souligné باإلجماع 
السيدة رشيدة األخت رشيدة بنمسعود، هنا اإلجماع مكتوب بخط 
عريض ومسطر عليها، ال دابا أنا كنشوف أنا في املحضر.. ال واش عندك 
الغرض في اإلجماع هذه وال �ضي حاجة أخرى؟ إذن وزع التقرير، الكلمة 

لفريق العدالة والتنمية األستاذ محمد يتيم.

 وبائبر وعيدرمحمدريتيمرباسمرف يقر وسد ولرو وتبميل:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعيد نر و 4ي  ن،

 وعيدةر و 4ي ة،

 وعادةر وب  ب،ر وعيد تر وبائباتر ملحترمات،

االختياريين  البروتوكولين  على  التصويت  يدي  بين  لي  اسمحوا 
اإلضافيين اللذين هما موضوع مدارسة اليوم، أن أبدي باسم فريق 
العدالة والتنمية عددا من املالحظات املؤسسة لتصويتنا باإليجاب عن 

كل قناعة وإيمان على هذين البروتوكولين.

مناهضة كل  اتفاقية  وأن صادق على  املغرب قد سبق  إن  أوال: 
أشكال التمييز ضد املرأة ورفع تحفظاته، خاصة تلك التي أصبحت 
متجاوزة من الناحية العملية بسبب إقرار املغرب لتشريعات جعلت 

تلك التحفظات متجاوزة من الناحية العملية؛

إن املغرب أبقى بعض التحفظات وقدم تصريحات حول بعض بنود 
االتفاقية، استنادا إلى كونها تتعارض مع بعض أحكام الدين اإلسالمي 
ومدونة األسرة ومع بعض بنود الدستور، ومن تم ال يتصور أن تكون 
املصادقة على البروتوكول االختياري ذريعة أو مدخال لفض مقتضيات 

لم يسلم بها املغرب في أصل االتفاقية أو تتعارض مع دستور اململكة؛

ثالثا: إن البروتوكول ما هو إال آلية لتنفيذ اتفاقية القضاء على 
كل أشكال التمييز ضد املرأة، والتي وضعتها الجمعية العامة كما ورد 
في إشارة السيدة الوزيرة لألغراض املشار إليها، ثم إن الدستور املغربي 
وهذا مهم، إن الدستور املغربي قد وضع األسس املتينة في تدبير تعامله 
مع االتفاقيات الدولية، وفي طريقة املصادقة عليها، وهي أسس كما 
أنها بالقدر الذي تحصن فيه ثوابت املغرب واملرتكزات التي تقوم عليها 
الدولة واملجتمع املغربيين، فإنها أيضا تحصن السيادة الوطنية، وأيضا 

تجعل املغرب فاعال أساسيا في التشريعات الدولية لحقوق اإلنسان.

ولهذا ال بد من بعض اإلشارات فيما يتعلق بما أسميه بمرتكزات 
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مرتكزات  عدة  على  تقوم  إنها سياسة  الوطنية،  االتفاقية  السياسة 
جوهرية منها:

- أوال املغرب اختار أن يكون فاعال على املستوى الدولي وعنصرا 
نشيطا في املنظمات الدولية، بما يرتبط بذلك من إيمان والتزام بما 
تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وهذا االختيار عبرت عنه 

ديباجة الدستور بكل وضوح؛

- املالحظة الثانية أن املغرب التزم بالعمل كما قلت في إطار املنظمات 
الدولية واحترام مبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا، 
والتزم كذلك بحماية منظومة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
والنهوض بهما، واإلسهام في تطويرهما وهذا مهم، مع مراعاة الطابع 

الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء.

إال أنه ال بد من أن نقف وقفة على إشارات بليغة وقيمة وردت 
في  اإلنسان  لحقوق  العالمي  املنتدى  إلى  املوجهة  امللكية  الرسالة  في 
مراكش، ورفعت هذه الرسالة عدة التباسات تتعلق بمفهوم الكونية، 
فهناك فقرات كثيرة ألخصها نظرا لضيق الوقت حيث تقول الرسالة 
امللكية: »ومن جهة أخرى إذا كان ال ينبغي التشكيك في كونية حقوق 
اإلنسان، فإن الكونية ال تعني أبدا التعبير عن فكر أو نمط وحيد، بل 
يجب أن تشكل في جوهرها نتاجا لديناميكية انخراط تدريجي عبر مراحل 
تصل إلى درجة من التملك الفردي والجماعي تجد فيه التقاليد الوطنية 
والثقافية مكانها الطبيعي، حول قاعدة غير قابلة للتقييد دون تعارض أو 
تناقض، ومن هنا فإن الكونية تكتسب مشروعية أكبر حين تمثل التنوع 
اإلنساني وتحميه وعندما تتبناها كل شعوب وثقافات العالم وتساهم 
منظومة  الكونية  »إن  امللكية:  الرسالة  تضيف  ثم  بلورتها«  في  فيها 
مشتركة بين الجميع، أما املسار الذي يؤدي إليها فيتسم بالخصوصية، 
ذلكم هو الشعار الذي ترفعه إفريقيا املسؤولة، واملتشبعة وامللتزمة 
بحقوق اإلنسان، فإفريقيا ال ينبغي أن تظل إلى األبد محط سجاالت 
إسماع صوت  إلى  تطمح  أنها  كما  اإلنسان،  بشأن حقوق  ونقاشات 
كلمتها، وتقديم مساهمتها في بلورة قواعد وقيم ذات طابع كوني حقيقي، 
كما أن إفريقيا ال تريد ولن تر�ضى بأن تكون على هامش قضية هي أيضا 
قضيتها، وأعتقد أن الريادة املغربية على مستوى إفريقيا تؤهله لكي 

يكون مسهما في بلورة هذه الثقافة الكونية لحقوق اإلنسان«.

 وعيدر و ئيس،

فيما يتعلق، إننا في فريق العدالة والتنمية نتبنى هذه الرؤية الفكرية 
الثاقبة واإليجابية لعالقة املغرب باملنتظم الدولي واالتفاقيات الدولية، 
رؤية تؤمن باالنخراط الفعال في املنتظم الدولي، تؤمن بتبني حقوق 
اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا، انخراطا يمكننا هذا االنخراط 
وحده هو الذي يمكننا أن نكون فاعلين في بناء هذه القوانين الدولية 
وفي بلورة هذه الشرعية الدولية، وفي نفس الوقت أن نبقى معتزين 

بمرجعتينا ومتشبثين بهويتنا.

لذلك خالصة القول أقول بأن دستور اململكة قد وضع هذه األسس 
وحصن يعني املغرب في هذا اإلطار وضع معالم واضحة لسياسة االتفاقية 
ألن حتى االتفاقية الدولية كما جاء في الدستور جعل االتفاقيات الدولية 
كما صادق عليها املغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين اململكة، 
وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فوق نشرها على التشريعات الوطنية 
والعمل على مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه من مصادقة، وهو 
ما تؤكده عدد من الفصول أشير فقط مثال إلى الفصل 19 من الدستور 
الذي له صلة بموضوع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد 
املرأة، والذي ورد فيه ما يلي وأسطر على هذا البند 16: »يتمتع الرجل 
والسياسية  املدنية  والحريات  بالحقوق  املساواة  قدم  على  واملرأة 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من 
الدستور، وفي مقتضيات أخرى وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية 
كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت 
اململكة وقوانينها«، وعلى كل حال كما نعلم أن من مقتضيات الدستور 
ومن ثوابت اململكة التي ال يمكن أن يطالها التغيير في الدستور، كل ما 
يتعلق بالنظام اإلسالمي بالدين اإلسالمي، والنظام امللكي، ومنها مثال 
ما ورد في الدستور تستند األمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة 
تتمثل في الدين اإلسالمي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد، 
وامللكية الدستورية واالختيار الديمقراطي، وما ورد في الفصل 32 الذي 
له عالقة باألسرة الذين يخافون ربما على األسرة من مصادقتنا على 
هذه االتفاقية أو على هذا البروتوكول أقول لهم ال يمكن أن يقع هذا، 
ال يمكن أن يقع في بلد له هذا الدستور حيث يقول الفصل 32: »األسرة 

القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية األساسية للمجتمع«.

إذن أقول ال يتصور إذن في هذه السياسة االتفاقية أن يتعارض 
البروتوكول مع املقتضيات الدستورية،  اتفاقية وعلى  مصادقة على 
بمقومات  ولها عالقة  الوطنية  بالسيادة  لها عالقة  التي  تلك  خاصة 
الدولة وأسسها الثابتة التي هي محصنة دستوريا، ال يتصور بأي شكل 
من األشكال املصادقة على اتفاقية تتضمن مخالفة للدستور، وأنه في 
حالة افتراض وقوع ذلك فإنها تصبح باطلة وغير ذات أثر من الناحية 
القانونية، وأنا أقول إن كل مصادقة على االتفاقية يعني تتضمن خرقا 

للدستور إنها ساقطة وباطلة وال تلزم املغرب وال تلزم املجتمع املغربي.

للمصادقة،  املعروضين  بالبروتوكولين  يتعلق  فيما  اآلن  أما 
البروتوكولين املعروضين للمصادقة هما كما هو معلوم إنما هما آليتان 
في  التي وردت  العناصر  أهم  تطبيقيتان التفاقيتين مختلفتين، ومن 
هاتين اآلليتين إقرار الدولة الطرف في البروتوكول باختصاص اللجنة 
التمييز ضد  على  القضاء  باتفاقية  األمر  يتعلق  وهنا حينما  الخاصة 
املرأة، اختصاص اللجنة الخاصة بتلقي التبليغات املقدمة لها وفقا 
قبل  من  التبليغات  تقديم  بجواز  اإلقرار  ثم  فيها،  والنظر   2 للمادة 
األفراد أو مجموعة األفراد أو نيابة عنهم بموجب والية قضائية للدولة 
الطرف والتي يزعمون فيها أنها ضحايا االنتهاك أي من الحقوق الواردة 
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هذا  في  تفاصيل  هناك  الطرف،  الدولة  تلك  يدي  على  االتفاقية  في 
البروتوكول ال أريد أن أقف عندها وتفصيالت في مجملها تؤكد على ما 

يلي:

- أن اإلقرار بحق املجموعات واألفراد في التبليغ وحق اللجنة في 
التحقيق وزيارة أرا�ضي الدولة من أجل ذلك يتعلق بقرار ذاتي للدولة 
ويقع ضمن نطاق سيادتها، ومن تم فليس فيها أي انتقاد لتلك السيادة، 

وهو إقرار بطبيعة الحال قابل للسحب في أية لحظة؛

- ثانيا إنه ال يجوز للجنة أن تنظر في التبليغ إال إذا تحققت من أن 
جميع اإلجراءات العالجية املحلية املتوفرة قد استنفذت، وذلك يعني 
أنه ال خوف على السيادة الوطنية ما دامت الدولة جادة في إعمال مبادئ 
وأحكام ومقتضيات االتفاقية، واملغرب جاد في تثبيت دعائم دولة الحق 
والقانون، وهذا املسار أصبح مسارا ال رجعة فيه، إذن فال خوف إذن ما 
دامت الدولة جادة في إعمال مبادئ حقوق اإلنسان واملقتضيات التي 

جاءت بها اإلتفاقية.

الدولية  اآلليات  مع  التعامل  إن  إليه،  اإلشارة  ينبغي  ما  ثم 
التعاقدية لحقوق اإلنسان ليس أمرا جديدا، بل إنه يدخل في نطاق 
ما يسمى باآلليات التعاقدية املعمول بها في القانون الدولي واملعاهدات 
التي  اآلليات  وهي  اإلنسان،  بحقوق  الخاصة  الدولية  واالتفاقيات 
يتعامل معها املغرب في مجاالت أخرى من مجاالت حقوق اإلنسان، 
حيث إن العديد من ممثلي اآلليات واإلجراءات الخاصة التابعة لألمم 
املتحدة حصلوا على تصاريح لزيارة املغرب على مدار السنوات املاضية، 
وال أريد أن أدخل في التفاصيل، وهناك أمثلة عديدة على تعامل املغرب 
مع اآلليات الدولية التعاقدية أقول، بمعنى املغرب بطواعية وبإرادية 
وبسيادية أقر أن يتعامل وقبل التحدي أن يتعامل مع هذه اآلليات 
ينبغي  الحال وهذا مما  ثم هناك بطبيعة  الدولية لحقوق اإلنسان، 
الدولية ال يشترط فيه ضرورة  اآلليات  التعامل مع  أن  إليه  اإلشارة 
التوقيع أو االنضمام أو املصادقة على اتفاقية من االتفاقيات الدولية، 
وهنا البد من اإلشارة إلى أن هناك صنفا آخر من اآلليات يسمى باآلليات 
غير التعاقدية التي كل الدول ملزمة بحكم القانون الدولي أن تتعامل 
معها وإال تعرضت لعقوبات، وهنا الئحة من هذه اآلليات غير التعاقدية 
التي يتعامل معها املغرب مثل فريق العمل املعني باالختفاء القسري، 
وفريق العمل بشأن الحق في التنمية، وفريق العمل بشأن اإلعتقال 
التعسفي، وفريق العمل بشأن سكان البالد األصلية، وهناك أكثر من 
40 فريق عمل ومقرر خاص ملختلف قضايا حقوق اإلنسان ليتعامل 

املغرب مع الكثير منها.

اآلن فيما يتعلق بالشق الثاني، البروتوكول االختياري األول امللحق 
ما  أقول  باألفراد،  املتعلقة  الشكاوي  تقديم  بشأن  الدولي  بالعهد 
املالحظات التي أبديناها على البروتوكول األول تنطبق على البروتوكول 
الثاني، وأختم وألخص وأقول إننا إذ نصوت على البروتوكولين باإليجاب 
فإننا ألننا نعتقد أنهما ال يمسان السيادة الوطنية، كما أننا نفعل ذلك 

ألننا مقتنعون بأن بالدنا قد اختارت اختيارا ال رجعة فيه السير قدما 
في مجال حقوق اإلنسان ودولة الحق والقانون، نقول ذلك ونصوت 
باإليجاب انطالقا من أن املغرب أيضا قد أصبح يمتلك آليات وطنية 
التزام السلطات العمومية باحترام ممارسة الحقوق الفردية  ملتابعة 
الدوري،  آلية اإلفتحاص  والجماعية ومبادئ حقوق اإلنسان، ومنها 
فضال عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باعتبارها مؤسسة تحظى 
باعتراف وتقدير دولي، يترجح لدينا أن نصوت بكل اطمئنان، ألننا نعتقد 
بأن سيادة املغرب محفوظة، وأننا نعتقد بأن تواثب املغرب محفوظة 
وأن أي قراءة غير دستورية تتعارض مع أحكام الدستور في هذا املجال 
فهي قراءة ال تلزم إال أصحابها، فضال عما أشار إليه جاللة امللك، في 
خطاب في الرسالة املوجهة إلى املجلس املؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في 
مراكش، تشير أن املغرب إنما يريد أن يكون فاعال وأن يكون مبادرا وأن 
يكون صوت إفريقيا في املنتظم الدولي، وأن يكون أيضا له ثقل ودور في 
صياغة هذا املتعارف عليه دوليا، ألن املتعارف عليه دوليا هو متعارف 
عليه بين جميع الشعوب وبين جميع الثقافات وال يمكن أن يتحول إلى 
إمالء أو إلى فرد نمط اجتماعي أو ثقافي أو قيمي، وإال فإن ذلك سيتحول 

إلى إمالء وال يتحول إلى ما نسميه بمتعارف.

وفي الختام نتمنى أن تحظى قواعد السياسة االتفاقية كما تبسطها 
االتفاقيات الدولية بمزيد من الدراسة والتحليل في مجلسنا، وننظم من 
أجل ذلك أياما دراسية، كما ندعو الفقهاء الدستوريين إلى أن يتعمقوا 
في بسط قواعد هذه السياسة، قطعا للطريق على أية قراءة متحفظة 
تقود إلى االنكماش والعزلة عما بلوره الفكر الحقوقي لإلنسان من تراث 
في مجال حفظ الكرامة اإلنسانية، نحن أمة أولى بأن نكون في طليعة 
املدافع عن حقوق اإلنسان، وأيضا قطعا للطريق على أي مس بثوابت 

اململكة ومقوماتها كما تم التنصيص عليها في الدستور.

املغرب على هذه االتفاقيات  أنه مهما تكون مصادقة  كما نؤكد 
وخاصة ما يتعلق باتفاقية التمييز والبروتوكول املرتبطة بها، ومهما يكن 
تقدمه في مجال التشريعات في مجال إقرار املساواة ومناهضة -سأختم- 
ومناهضة مختلف أشكال التمييز فإن القضية ليست قضية خطابات 
أو استثمار سياسوي لخطاب إنصاف املرأة، بل هي قضية ممارسة ينبغي 
أن تسبق إليها األحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات املجتمع 
املدني، فمن هنا يبدأ السعي نحن املناصفة التي جاء بها الدستور التي 
ننتظر إحالة القانون الخاص بها إلى الهيئة، وشكرا السيد الرئيس، 
وسنسلمكم النسخة الكاملة من هذه املداخلة، ونتمنى أن تكون من 
وثائق املجلس، ومن الوثائق التي تفسر تصويت فريق العدالة والتنمية 
بكل إيمان وبكل قناعة مع املصادقة على البروتوكولين، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، وتدرج في املحضر باقي املداخلة التي سيسلمها 
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والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  الرئاسة،  إلى  الرئيس 
األستاذة النائبة املحترمة السيدة نعيمة بنيحيى.

باسمر وف يقر الستقاللير بنيحيىر نسيملر  وبائبلر وعيدةر
ول حدةرو وتسادويل:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدةر و 4ي ة،

 وعيدر و 4ي ،

حض  تر وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

البروتوكول  على  املغربية  اململكة  توقيع  اآلن قضية  نناقش  إذن 
االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وعيا منا 
على أن التمييز ضد املرأة يشكل انتهاكا لقيمتي الكرامة واملساواة ويشكل 
عقبة أمام مشاركتها على قدم املساواة مع الرجل في الحياة االجتماعية 
التنصيص  على   2011 دستور  عمل  فقد  والثقافية،  واالقتصادية 
الدستوري لكل الحقوق التي حققتها املرأة املغربية واملكتسبات التي 
حققتها املرأة املغربية ومكنتها من الولوج إلى كافة امليادين التي كانت 
تعتبر حكرا على الرجل فيما م�ضى. وكان لزاما على حكومة ما بعد دستور 
2011، أن تعمل جادة وجاهدة على التنزيل السليم والديمقراطي لروح 
وفلسفة هذا الدستور في قضية املرأة، هذا الدستور الذي نص على 
املساواة وعلى مكافحة كل أشكال التمييز وعلى هيئة للمناصفة ومحاربة 
كل أشكال التمييز، يعتبر نتيجة لتراكمات تحققت بفضل مجهودات 
الحكومات املتعاقبة وبحركية املجتمع املدني الذي رافع بكل ما أوتي 
من قوة بجانب األحزاب السياسية وباقي الفعاليات املرافعة عن حقوق 
اإلنسان. كما أن هذا النفس التراكمي زكته اإلرادة امللكية، واإلشارات 
القوية للملك محمد السادس، منذ توليه مقاليد الحكم، وباستمرار 
على ضرورة تبوأ املرأة املغربية املكانة الالئقة بها، واملتمثلة في تواجدها 
في مختلف مواقع الحياة العامة خاصة على مستوى مراكز اتخاذ القرار.

القضاء  التفاقية  االختياري  البروتوكول  على  التوقيع  سياق  وفي 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ورغم السياق املشجع الحترام 
الحقوق اإلنسانية للنساء، فإننا نسجل بكل أسف تراجع الحكومة على 
مستوى الحقوق والحريات املكتسبة ال�ضيء الذي ال يمكن قبوله من 
حكومة أبدعتنا بشعارات الحقوق والحريات، إال أنها لم تبذل مجهودا 
يذكر في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة عن لجنة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، تقريرين الثالث والرابع 
للملكة املغربية، عملنا في الفريق االستقاللي قراءة للتوصيات، والحظنا 
بأن الحكومة ما خذاتش بعين االعتبار هاذ التوصيات اللي جات منذ 
يعني قبل ما تجي هاذ الحكومة بسنة ونصف تقريبا، وبالتالي كان من 
الالزم عليها يعني أنه املهم ما�ضي هو أننا نوقعو على واحد االتفاقية 

وال نوقعو على برتوكول اختياري، ولكن خاصنا ناخذو بعين االعتبار 
التوصيات اللي كتخرج على هاذ الهيئة، غادي نعطيكم بعض األمثلة: 
إخالل الحكومة على مقت�ضى الرفع من التمثيلية النسائية حيث سجلنا 
تراجعا كبيرا في هذا الشأن، وعلى جميع املستويات ابتداء من التمثيلية 
داخل السلطة التنفيذية طبعا، في الوقت التي تحث اللجنة عن طريق 
التوصية رقم 29 الطرف على إيالء األولوية لتحقيق املساواة الفعلية، 
هذه نقطة ثانية في الوقت الذي تحث اللجنة عن طريق التوصية رقم 
29 على إيالء األولوية لتحقيق املساواة الفعلية بين املرأة والرجل في 
سوق الشغل تدعو الحكومة عن طريق رئيسها عودة النساء للبيوت 
للقيام بدورهن الرئي�ضي؛ اإلخالل بالتوصية رقم 21 التي تحث على 
الحكومة إصدار تشريعات بشأن العنف ضد النساء والفتيات بما في 
ذلك العنف األسري، ولكن مع األسف ولحد اآلن وعلى بعد أشهر قليلة 
من نهاية الوالية التشريعية نالحظ التعثر الكبير الذي يسجله مسار هذا 
القانون، وتعلمون جيدا السيدة الوزيرة، العدد الكبير لحاالت العنف 
ضد الفتيات والنساء والتي ال تشكل فقط عنفا جسديا أو نفسيا على 
الضحايا، بل ينعكس ذلك على مسارهم الدرا�ضي واالجتماعي بما يؤثر 
سلبا على املجتمع ككل، وتتمظهر حاالت العنف في بلدنا في هذه األيام 
ألشكال متعددة أكثرها إيالما للشعب املغربي حالة الفتاة فوزية التي تم 
اغتصابها، إضافة إلى إعاقتها وظروفها االجتماعية، غياب أي, تدابير ملنع 
ومكافحة االتجار باألشخاص، والسيما النساء والفتيات، ونحن نشاهد 
يوميا ما تعانيه فتياتنا ونساؤنا من استغالل بشع من طرف بعض 

الجهات في بعض الدول الشقيقة.

في مجال التعليم نسجل اإلخالل بمبدأ تنفيذ التدابير تكفل إتاحة 
الفرصة االلتحاق بالتعليم بكافة مراحله للفتيات والنساء، ونسجل 
ارتفاع نسبة الهدر املدر�ضي في وسط الفتيات للتعليم االبتدائي، ألن 
االلتحاق  الالزمة لضمان فرص  اآلليات  توفير  تعمل على  لم  الدولة 
باملدارس بكل أمان خاصة داخل املجال القروي، وفي املناطق الجبلية.

في مجال الصحة، هاذ ال�ضي اللي كنقول دائما بعالقة مع توصيات 
اللجنة املعنية، تقريران دوليان ديال املغرب، نسجل عدم إيالء الحكومة 
للتوصية رقم 31 للجنة والتي تدعو إلى زيادة فرص حصول املرأة على 
خدمات الرعاية الصحية األساسية بما فيها رعاية الصحة اإلنجابية 
الحكومة  بكل أسف عدم مواصلة  تنظيم األسرة، ونسجل  ووسائل 
للمجهودات التي بذلتها الحكومة السابقة والتي نتج عنها تحسن واضح 
في الصحة اإلنجابية وانخفاض كبير في نسبة وفيات األمهات والذي 
حظي بتنويه املجتمع الدولي، بل حتى غياب هذا اإلحصاء بهذا الشأن 
حيث نطالب سنويا بأرقام في هذا الصدد، ولكن آخر إحصاء توافينا 
به الحكومة عن طريق وزارة الصحة هو لسنتي 2009 و2010 يعني 

للحكومة السابقة.

التمثيل  لزيادة  واملستدامة  الفعالة  القانونية  للتدابير  بالنسبة 
السيا�ضي للمرأة، البد أن ننهئ أنفسنا كأحزاب سياسية ومجتمع مدني 
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على التقدم الذي سجلته املنظومة االنتخابية بالوصول إلى تمثيلية 
نسائية تناهز 27 % وعلى الحكومة بذل مجهودات إضافية لتفعيل 
الفصل 19 من الدستور الذي ينص على تفعيل املناصفة، بالنسبة 
للتوصية الخاصة بدعم املؤسسات الوطنية، ورغم نص الدستور على 
هيئة للمناصفة، فإن الحكومة الزالت متلكئة في إخراج هذه الهيئة 
إلى الجود رغم نص الدستور عليها، ورغم تذكير جاللة امللك بذلك في 
خطابه بمناسبة انعقاد املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان املنعقد في 

مراكش.

في األخير السيد الرئيس املحترم، إننا إذ نعتبر أن التصويت على هذا 
البروتوكول يعتبر طفرة نوعية ولحظة تاريخية ومميزة ننهئ أنفسنا بكل 
صدق عليها، وننوه بالعمل الترافعي الذي قامت به جمعيات املجتمع 
هذا  مع  كاملة  بإيجابية  التفاعل  إلى  الحكومة  ندعو  فإننا  املدني، 
االنخراط، ضمانا الحترام املواطنات واملواطنين على حد سواء، نصوت 
أثناء جلسة التصويت، كان  طبعا باإليجاب ولكنني بحكم حضوري 
هناك إجماع من طرف جميع الفرق، إال أن نائبا من الفريق املحترم 
ديال العدالة والتنمية صوت باالمتناع، ونعلم أن التصويت هو حق 

شخ�ضي، وبالتالي نريد توضيحا في هذا املوضوع، شكرا جزيال.

 وعيدر و ئيس:

وك  ر وعيدر وبائبل،

الوطني  التجمع  فريق  عن  مرسلي  جليلة  النائبة  للسيدة  الكلمة 
لألحرار، هاذ النائب اللي صوت باالمتناع يعلن على الرأي ديالو، ياك 

حق شخ�ضي آه.

ف يقر وتجمعر و طنير باسمر م سلير جليللر  وبائبلر وعيدر
وألح  ر:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر وبرملاني نر ملحترم ن،

التجمع  فريق  موقف  اليوم  مسامعكم  على  أعرض  أن  يسعدني 
امللحق  االختياري  البروتوكول  على  التصويت  من  لألحرار  الوطني 
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذا البروتوكول 

االختياري امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

على  املصادقة  نعتبر  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  في  نحن 
البروتوكولين االختياريين املذكورين حدثا يكتب بحروف من ذهب في 
تاريخ املغرب املعاصر واملتعدد، من خالل دستور 2011 تمكن املغرب 
من تحديد االختيارات املجتمعية والدستورية والقانونية التي سيتبناها 
للم�ضي في بناء الصرح الديمقراطي والتنموي لبلدنا العزيز، والذي يرتكز 

في مقاربته على جعل اإلنسان نواة أساسية في كل سياساته، املصادقة 
على البروتوكولين هي استكمال لالنخراط التدريجي في املنظومة الدولية 
لحقوق اإلنسان، وكذا خطوة أساسية لخلق التناغم بين املنظومة 
الحقوقية الوطنية وااللتزامات الدولية طبقا ملقتضيات دستور 2011، 
ويجب كذلك أن نذكر أن االنضمام إلى البروتوكولين االختياريين كان 
من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة التقنية التي وافقت عليها من 
حيث املبدأ اللجنة الوزارية املكلفة بالحريات العامة وحقوق اإلنسان 

والقانون الدولي اإلنساني سنة 2006.

وال يفوتنا أيضا أن نشيد باملجهودات التي يقوم بها املغرب بالنهوض 
بوضعية حقوق اإلنسان عامة وحقوق النساء خاصة، ال من حيث البناء 
القانوني والتشريعي في هذا املجال أو من حيث التطبيقات واملمارسات 
التي هي أيضا شهدت تطورا كبيرا وال من حيث الناحية املؤسساتية 
بخلق مؤسسات تشتغل في هذه املجاالت، ونشير أيضا إلى توجه املغرب 
الثابت نحو االنخراط في جميع املواثيق الدولية واالتفاقيات األممية 
الهادفة إلى تعزيز حقوق اإلنسان بصفة عامة، ال سيما أن البروتوكولين 
سيمنحان إمكانية جديدة لالنتصاف سواء على املستوى الداخلي أو 
الخارجي، وذلك من خالل اآلليات املنصوص عليها في كال البروتوكولين، 
كما يتعهد املغرب بإشهار االتفاقيات والبروتوكولين على نطاق واسع 
والقيام بالدعاية لهما، مما سيؤكد الفعالية واملصداقية التي سيتمتع 

بها املغرب بخصوص تطبيق هاتين االتفاقيتين.

الناحية  من  ملتزما  هذه  بمصادقته  املغرب  سيصبح  وهكذا 
القانونية، سواء تعلق األمر بالتشريع أو بالقضاء بمالءمة تشريعاته 
الوطنية مع التشريعات الدولية، ونظرا لكل هذه االعتبارات سنصوت 
في فريق التجمع الوطني لألحرار باإليجاب على كال البروتوكولين، ونذكر 
فهما البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة، والبروتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدولي 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، على أمل أن يستكمل املغرب 
املصادقة على باقي البروتوكوالت امللحقة باالتفاقيات الدولية لحقوق 

اإلنسان، وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، األستاذة 
السيدة املحترمة سليمة فرجي.

 وبائبلر وعيدةرسليملرف جيرباسمرف يقر ألصاولرو ملساص ة:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعيد نر و 4ي  ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،
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على  املصادقة  حول  مداخلة  لعرض  أمامكم  أمثل  أن  يشرفني 
تاريخ  في  تاريخية  ولحظة  نوعية  قفزة  يعتبران  قانونين  مشروعين 
املغرب، ملاذا؟ من قال أن املغرب هو بلد انتهاكات حقوق اإلنسان؟ من 
يجادل أن املغرب قطع أشواط في ميدان حماية حقوق اإلنسان؟ وال 
أدل على ذلك من أن تصدير الدستور والذي يعتبر جزء من الدستور 
ينص على أن املغرب منخرط بل يطور جميع مبادئ حقوق اإلنسان 
وكذلك القانون الدولي اإلنساني، كما أن دستور اململكة يشير إلى سمو 
االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، التصويت باإلجماع يعتبر 
لحظة تاريخية، سواء مشروع القانون رقم 12.125 املتعلق بالبروتوكول 
االختياري للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، أو ألن التقارب 
املتعلق  االختياري  البروتوكول  وكذلك  دقيق،  يعني  تقارب  بينهما هو 
بالحقوق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية املوقع بنيويورك 
في 1966، بالنسبة للمشروعين يتعين أن نشير إلى ما يلي وذلك أمر مهم:

الدولة  باعتراف  األمر  يتعلق   125.12 األول  للمشروع  بالنسبة 
يعني املغرب سيعترف باختصاص اللجنة لتقديم الشكايات من طرف 
الضحايا الذين يدعون أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، 
وهذه اللجنة ال تنظر في هذه الشكايات وهذه التبليغات، ال تنظر هذه 
اللجنة الدولية في هذه الشكايات إال إذا لم تعمد الدولة الطرف إلى 
البت في هذه الشكايات، إذ أن سبل االنتصاف تنعدم في الدولة املوقعة 
أي املغرب حتى تتمكن هذه اللجنة من ممارسة اختصاصها وهذا أمر 
مهم، هذا يدفعنا إلى القول وإلى االستنتاج بأنه يجب علينا أن نحين 
تشريعاتنا الوطنية بما يتالءم مع احترام التزاماتنا الدولية واملتعلقة 
بحماية حقوق اإلنسان والحيلولة دون انتهاك هذه الحقوق هذا من 
جهة، من جهة أخرى ال ينظر في هذه الشكايات والتبليغات وتصرح 
اللجنة بعدم مقبوليتها إذا كانت محل مناقشة محليا إذا سبق البت 
فيها، إذا لم تتضمن براهين وأدلة قاطعة، وإذا كان يقصد منها اإلساءة 
فقط، إذن هاذ األمور كان يجب علينا أن ندقق فيها ال أن نمر عليها 
حتى نتأكد مما ورد في روح هذه النصوص التي صادقنا عليها، كذلك 
األجل الذي يعطى للدولة الطرف الذي هو أجل 6 أشهر لتقديم كل ما 
من شأنه أن ينفع هذه الدولة في بيان ومناقشة جميع ما يتعلق بهذه 
االدعاءات وهذه الشكايات والتبليغات، وما قيل عن مشروع القانون 
للعهد  بالنسبة  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  اللجنة  عن  يقال   125.12
الدولي للحقوق املدنية والسياسية، إذ أن مجرد متابعة الدولة الطرف 
محليا هذه الشكايات ال يخول أو يفرمل عمل اللجنة الدولية، وهذا ما 

يدفعنا إلى القول بأنه علينا أن نحين تشريعاتنا.

كل هذه األمور تدفعنا إلى ما تمت مناقشته بصدد املحكمة الجنائية 
الدولية، هذه املحكمة التي لها اختصاص تكميلي وقضاء تكميلي يكمل 
القضاء الوطني، وهذا يتالءم في روحه مع املشروعين املعروضين على 
أنظار النواب املحترمين، لذلك بادر املغرب إلى تحيين تشريعاته فيما 
يخص الجرائم ضد اإلنسانية والعدوان وكذلك جرائم الحرب بالنسبة 

للقانون الجنائي، ونجد أن بالنسبة ملستجدات القانون الجنائي، نجد 
أن هناك بنود في إطار املالءمة مع ما سنصادق عليه تم تجريم بعض 
األفعال التي كانت تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق املرأة، منها سب وقذف 
املرأة بصفتها هذه، أي ربما هناك عقلية ذكورية تسعى إلى ربما قدح أو 
تقزيم املرأة ملجرد أنها امرأة، ومن إيجابيات مستجدات القانون الجنائي 
الجديد أن تم تجريم كل من يقدح أو يسب املرأة بصفتها هذه بأنها امرأة، 
ألنه كما جاء في بعض املداخالت أنه الثقافة الكونية لحقوق اإلنسان ال 
يعني أننا نؤمن بالنمط الوحيد، وإنما هناك تنوع ثقافي، هناك القبول 
باآلخر، وهذا يدفعني إلى القول بأن ما جرى من محاكمة أمس بالنسبة 
التعبير، لحرية  الرأي، لحرية  إنزكان يعد خرقا سافرا لحرية  لفتاتي 
الفضاء العام، املمارسات الشخصية في الفضاء العام على اعتبار أنه 
يتعين تحيين املادة 483 التي تجرم اإلخالل بالحياء العلني يجب أن 
توضح، ما هي معايير اإلخالل بالحياء العلني وهذه مسألة مهمة، ملاذا 
أشرح هذه األمور حتى ال نتعرض إلى الشكايات يتم إيداعها في الخارج، 
والحال أن التشريعات الوطنية جديرة بهذه الحماية متى تقدم املشتكي 
بشكاية في املوضوع، لذلك القانون الجنائي بصفته بالطبع كاين هناك 
إيجابيات نحن ال نجادل في هذه اإليجابيات، مثال حذف الفقرة األخيرة، 
الفقرة الثانية من مقتضيات الفصل 475 والتي كانت تمكن املغتصب 
أو املغرر بالزواج بالفتاة القاصر تم حذفه، وفي ذلك مكسب وحماية 
للمرأة، كذلك مقتضيات املادة 20 من مدونة األسرة والتي هي محل 
درس في لجنة العدل الزالت متعثرة، كذلك تعثر قانون محاربة العنف 
ضد النساء، ملاذا اليزال متعثرا هذا القانون، هناك عدة نصوص التي 
التحيين، من أجل  الجهود من أجل  تبذل جهود وتتضافر  أن  يجب 
تجويد النصوص، من أجل أن تكون التشريعات الوطنية جامعة مانعة 
التبليغات كلها  أننا نكون بصدد تقديم شكايات، ألن هذه  تترك  وال 
مقيدة بالبت فيها داخليا في التشريعات الوطنية حتى تعرض أو تقبل 

من طرف اللجان الدولية.

انتهاكات حقوق اإلنسان إنما  لذلك كما قلت فاملغرب ليس بلد 
املغرب هو صوت افريقيا في حقوق اإلنسان كما قيل، ونحن إذ صادقنا 
باإلجماع على املشروعين، بالطبع أشرت إلى السلبيات وخاصة بعد 
التراجعات والنكوص في مستجدات مشروع القانون الجنائي الجديد، 
والذي يجب أن يحاط بالكثير من التدقيق ومن التق�ضي حتى يساير 
الحقوق واملواثيق الدولية، وحتى نتمكن من القول أمام املأل ومن هذا 
املنبر أن املغرب هو بالد حقوق اإلنسان بمقت�ضى الدستور ألن الخيار 
دستوريا،  عليها  املنصوص  األربعة  األمة  ثوابت  من  هو  الديمقراطي 

وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق االشتراكي األستاذة 
النائبة املحترمة السيدة رقية الدرهم.
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 وبائبلر وعيدةررقيلر ودرهم:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

أتدخل باسم الفريق االشتراكي في مناقشة مشاريع قوانين املتعلقة 
الدولي  بالعهد  امللحق  األول  االختياري  البروتوكول  على  باملوافقة 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والبروتوكول االختياري امللحق 
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والتي تكت�ضي من 
وجهة نظر فريقنا أهمية كبرى بالنظر إلى أهمية البروتوكولين، وتعتبر 
مصادقتنا اليوم محطة أساسية في إعمال مقتضيات الدستور وخاصة 
تلك املتضمنة بتصديره وفي الباب الثاني املتعلق بالحريات والحقوق 

تعزيزا النخراط املغرب في املنظومة العاملية لحقوق اإلنسان.

وإن مما يزيد من أهمية هذا التصديق تنصيص الدستور صراحة 
على سمو املعاهدات واالتفاقيات التي يصادق عليها املغرب على القانون 

الوطني.

فبالنسبة النضمام املغرب إلى البروتوكول اإلضافي األول، نعتبر ذلك 
يشكل لبنة جديدة في التأهيل الحقوقي للمغرب، وفي جعل القوانين 
املغربية ذات الصلة بحقوق اإلنسان متساوقة مع املواثيق والعهود 
واالتفاقيات الدولية التي تعتبر بالدنا طرفا فيها، إن األمر يتعلق في الواقع 
بزيادة في الضمانات الخاصة بإعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية وتعزيزها، ذلك أن البروتوكول الذي نوافق 
على انضمام بالدنا إليه، يعطي اإلمكانية للمواطنات واملواطنين الذين 
يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق املنصوص عليها في 
العهد، بعد استنفاذ طرق ومساطر التظلم والطعن في املغرب بالتوجه 
إلى اللجنة الدولية املعنية بحقوق اإلنسان للتبليغ عما قد يكون مسهما 

من ظلم.

التي  الحقوقية  اإلصالحات  مسلسل  في  أخرى  حلقة  بصدد  إننا 
في مطلع  نوعية  نقلة  وتصارعت وعرفت  التسعينات  انطلقت مطلع 
األلفية الثالثة، وهو املسلسل الذي جعل املغرب يتوفر على قوانين 
وطنية ومؤسسات وآليات حقوقية رسمية ومستقلة لضمان حقوق 
ومع   2011 التي عززها دستور  اآلليات  وهي  عنها،  والدفاع  اإلنسان 
ذلك فإن عددا من املواطنين مازالوا يواجهون تعديات على حقوقهم أو 
شططا في استعمال السلطة أو سوء استعمالها أو يكونون ضحية تأويل 
خاطئ للقانون أو عدم التزام من جانب السلطة العمومية، مما يطرح 
تساؤل اإلفالت من العقاب، ومن جهة أخرى تتوفر بالدنا على مجتمع 
منطق  وفق  إليه  اإلصغاء  ينبغي  ويقظ  ومناضل  معبأ  مدني حقوقي 
التشارك بهدف تجنب اإلشكاالت واملشاكل الصغرى إلى معضالت كبرى 

وإلى مصدر توتر بين الدولة واملجتمع، ولست بحاجة إلى التأكيد على 
أن كل هذا يتأسس على التراكم وعلى تقاليد مغربية في مجال حماية 
وصيانة حقوق وعلى ثقافة حقوقية رسخها بالخصوص كفاح القوى 
الديمقراطية واملجموعة الحقوقية الوطنية من أجل صيانة حقوق 
اإلنسان، وفضح الخروقات التي كانت تتعرض لها حقوق املواطنين، 
وقد ساهم هذا الكفاح في الدفع إلى إحداث آليات حكامة وطنية في 
مجال حقوق اإلنسان، وفي مقدمها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
املجلس االستشاري سابقا في عام 1991، ثم الوزارة املكلفة باملوضوع، 
املظالم سابقا، وشكلت  ديوان  الوسيط  وزارية ومؤسسة  فمندوبية 
هيئة اإلنصاف واملصالحة مرحلة مفصلية في تاريخ املغرب الحقوقي 
والسيا�ضي، إذ مكنت من تحقيق مصالحات مجتمعية وتاريخية ومجالية 
وثقافية هي اليوم جزء من األساس الذي ينبني عليه النموذج املغربي في 
اإلصالح، وإذا كان لبالدنا أن تفخر بكل هذا الذي تحقق والذي التقت 
فيه اإلرادة امللكية والقوى الديمقراطية والحكومات املتعاقبة منذ نهاية 
التسعينات، فإن حال حقوق اإلنسان اليوم في بالدنا تؤشر على بعض 
التراجعات تجعلنا نتساءل عما إذا لم يكن األمر يكبح الديناميات التي 
أطلقتها اإلصالحات السياسية واملؤسساتية التي شهدتها البالد وتقع على 
عاتق الحكومة الحالية مسؤولية كبرى في هذا الكبح، إذ أن تلكؤها وهي 
املسنودة بدستور جديد وصالحيات واسعة وأغلبية برملانية عددية جد 
مريحة وثقة ملكية في إعداد مجموعة من القوانين، خاصة التنظيمي 
منها وفي إعمال الدستور يبعث رسائل سلبية إلى املجتمع ويفرغ العديد 

من خطوات اإلصالح من شحنتها وأحيانا من محتوياتها.

إن متابعة فتاتين بسبب لباسهما، باإلضافة إلى األحداث املتتابعة 
املؤسفة التي شهدتها مناطق أخرى، ونزوال عند رغبات وتهيجات بعض 
املنحرفين على سبيل املثال، مع كل االنعكاسات التي كانت لهذا الخطأ 
الجسيم في تأويل القانون على صورة املغرب في الخارج، ال يمكن فهمها 
إال في سياق هذه التراجعات التي يتعين تداركها، والتي كان يفترض من 
الحكومة أن تحقق عوضها مكتسبات جديدة، ليرى الشعب املغربي 
آثار سياسات  الحكومة على األقل، كما وقف على  أثر سياسة هذه 

الحكومات املتعاقبة منها منذ التسعينات.

إننا أمام منطق الواجب التاريخي واملسؤولية العمومية في كفالة 
تقدم املغرب حقوقيا درء ملخاطر االحتقان وزرع الفرقة بين مكونات 
املجتمع، إن األمر يتعلق بتطبيق الدستور الذي تعاقد بشأنه املغاربة 
الجميع  وبالتزام  والبرملان،  امللك  ثقة  الحكومة  نالت  أساسه  وعلى 
بالقانون لن نكون بحاجة إلى أن يلجأ املغاربة إلى املنظمات الدولية 
للتظلم، ولن نحتاج ملن يعطينا الدروس في حقوق اإلنسان، إن صيانة 

حقوق اإلنسان حاجة وطنية في املقام األول.

 وعيدر و ئيس،

نوافق أيضا اليوم على انضمام املغرب إلى البروتوكول االختياري 
امللحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، بعد أن 
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رفعت بالدنا قبل سنوات قليلة تحفظاتها على بعض بنود االتفاقية، 
ومرة أخرى يتعلق بالتبليغ على أي انتهاكات ألي من الحقوق الواردة في 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة إلى اللجنة الخاصة 
بالقضاء على هذا التمييز، وإذا كانت االتفاقية تحدد السياسات التي 
تكفل عدم التمييز ضد املرأة بجميع مناح الحياة، وفي تولي املسؤوليات 
وفي تدبير الشأن األسري من خالل التشريعات واعتماد القوانين، فإن 
البروتوكول يمنح الحق في التبليغ عن أي خرق ويحدد آليات وشروط 

ذلك.

البروتوكول  إلى  االنضمام  على  النواب  مجلس  مناسبة  وتعتبر 
فرصة أخرى لنسجل أن السياسيات الحكومية لم تيسر قدما على 
طريق تحقيق إنصاف املرأة وباألحرى مساواتها مع الرجل أو تحقيق 
مبدأ املناصفة، فعلى سبيل املثال ال تتجاوز نسبة النساء الالئي عيين 
املقاولة  تزال  %27، وما  الحكومي  في املجلس  في مناصب املسؤولية 
التي  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تتجاوز  ال  إذ  ضعيفة  النسائية 

تديرها النساء %12 فيما عدد الوزيرات يعد على رؤوس األصابع.

وفي املقابل تتلكأ الحكومة في إعمال الفصلين 19 بشأن تمتع املرأة 
والرجل باملساواة و164، بشأن إحداث هيئة املناصفة ومحاربة جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة، ويعتبر هذا التلكؤ الحكومي عنوانا على الرؤية 

الجامدة التي ال تريد استيعاب مستلزمات الدستور الجديد.

حيث  القروي  العالم  في  املرأة  ضد  الحيف  يستمر  املقابل،  وفي 
ضحايا  أول  الفتيات  تعتبر  فيما  املزدوج،  والتهميش  املركب  الظلم 
الهدر املدر�ضي واالستغالل في البيوت واالعتداءات الجنسية والعنف 
املنزلي، وال شك أن املدخل األسا�ضي الستدراك األوضاع، هو التمكين 
االقتصادي واالجتماعي للنساء، واعتماد التشريعات الضرورية قصد 
مالءمة القوانين الوطنية ذات الصلة مع املواثيق الدولية واإلقليمية، 
املرأة،  التمييز ضد  أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية  مقدمتها  وفي 
وهي مسؤولية تقع على املجتمع، ولكنها تقع على الحكومة في املقام 
األول، ألنها هي التي تضع وتنفذ السياسات العمومية، ومن جهة أخرى 
يستمر االزدراء باملرأة في وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون العمومي، إذ 
يتم تشييء جسدها الذي يوظف لإلغراء، مما يكرس تمثالت تميزية 
عن املرأة ويكرس دونيتها، وحيث إن هذه الحكومة تتوفر على جميع 
اإلصالحات  إلعمال  والسياسية  والقانونية  الدستورية  اإلمكانيات 
الضرورية في هذا املجال، فإن تخاذلها في اعتماد ذلك ال يمكن تبريره، 
وإن كان ثمة من مبرر فسيكون هو رؤيتها املحافظة الضيقة واالختزالية 

للمسألة النسائية.

وبهذه املناسبة نعيد التأكيد على املجهود التشريعي الكبير املطلوب 
املواثيق  مع  املغربية  القوانين  مالءمة  أجل  من  أوال  الحكومة،  من 
واالتفاقيات املتعددة األطراف ومع الدستور، وثانيا من أجل االنضمام 

إلى عدد من املعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

بالدنا  اعتبار مصالح  وفي  البناء  في  أننا شركاء  نؤكد  األخير،  وفي 
وشعبنا، لذلك سنصوت باإليجاب على هذين املشروعين، وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

النائبة  الحركي  للفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املحترمة السيدة فاطمة اكعيمة مزي.

 وبائبلر وعيدةرفاطملر كسيملرمزي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيسر ملحترم،

 وعيدةر و 4ي ةر ملحترمل،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

وجهة  إلبداء  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
نظرنا وموقفنا من مشروع القانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على 
البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة املوافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية 

العامة لألمم املتحدة.

إن املغرب انظم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة سنة 1993 وتدعو هذه االتفاقية إلى كافة الحقوق املتساوية في 
جميع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية، 
وسن تشريعات وطنية تحرم التمييز وتو�ضي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة 
للتعجيل بتحقيق املساواة بين الرجل واملرأة، كما تشدد االتفاقية على 
تساوي الرجل واملرأة داخل الحياة األسرية واملساواة في تقديم الخدمات 
االجتماعية وعدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء، 
كما تن�ضئ االتفاقية جهازا لإلشراف الدولي على االلتزامات التي تقبل بها 
الدول، وهذا ما كان محط نقاش دائم في أوساط الفاعلين واملدافعين 

عن حقوق املرأة باملغرب منذ عقود.

وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن االنضمام إلى البروتوكول 
االختياري املتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
الذي يهم تلقي الشكايات الفردية بشأن عدم احترام بنود هذه االتفاقية 
بعد استنفاذ كل سبل الطعن الداخلية، يندرج في إطار اإلصالحات 
الشاملة التي تعرفه اململكة املغربية تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك 
محمد السادس، خاصة في مجال حقوق اإلنسان واستكماال ملسلسل 
املالءمة بين التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية طبقا ملقتضيات 

دستور 2011.

 وعيدر و ئيسر ملحترم،

لقد جاء هذا املشروع قانون منسجما مع ما قام به املغرب في مجال 
ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ونبذ التمييز العنصري بجميع أشكاله، 
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من خالل وضع منهجية تدقيقية لتشخيص وضعية ممارسة الحقوق 
املدنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتشريح هذه 
الوضعية والوقوف على النواقص، وتحديد السياسات الواجب اتباعها 
االنتهاكات  ملا�ضي  تشخيص  وضع  إلى  املغرب  بادر  حيث  لتجاوزها، 
اإلنصاف  هيئة  الغاية  لهذه  فأنشأ  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة 
التوصيات  من  عددا  تضمن  تقرير  بإعداد  قامت  التي  واملصالحة 
الكفيلة  والعملية  التشريعية  اآلليات  وضع  إلى  الرامية  واالقتراحات 
بعدم تكرار تلك االنتهاكات في املستقبل، مع جبر الضرر املادي واملعنوي، 

الفردي والجماعي.

املغرب  مبادرة  كانت  واالقتصادي  االجتماعي  الصعيد  على  أما 
البشرية خالل خمسين سنة  التنمية  تقرير حول  إعداد  في  املتجلية 
والتي شكلت هذه الوثيقة مرجعية تضمنت نقدا ذاتيا صريحا وصادقا، 
وكانت ثمرته انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها 
جاللة امللك في 18 مايو 2005، والتي شكلت منعطفا كبيرا في مجال 
الرقي بالعنصر البشري من خالل تنفيذ العديد من األوراش االجتماعية 

واالقتصادية ذات النفع العام.

حض  تر وعيد ترو وعادة،

ومواكبة لهذه املقاربة اإلصالحية عرفت الساحة التشريعية حركة 
مهمة تجلت في إصدار عدة نصوص قانونية، من بينها مدونة األسرة التي 
تعد تشريعيا واجتماعيا مهما جدا، فقد جاءت مدونة األسرة في صيغة 
جديدة تقطع مع كل التمييز بين الرجل واملرأة وترسم حقوقا والتزامات 
متقابلة بين الجنسين تمكن من صيانة كرامة كل واحد منهما وحفظ 
بين مصالح  الالزم  التوازن  حقوقه ومراعاة حقوق الطفل، وتحقيق 
كافة األطراف بما يضمن صيانة األسرة والحفاظ على املصلحة الفضلى 

للطفل.

وبناء على مستجدات مدونة األسرة وقانون الجنسية، فإن املغرب 
رفع بعض التحفظات على اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة »سيداو »CEDAW، هذه التحفظات التي أصبحت متجاوزة 

بفعل اعتماد تشريعات وطنية جديدة ومتقدمة.

امليز  مناهضة  مجال  في  وإنجازاته  املغرب  جهود  بخصوص  وأما 
العنصري، فيؤكد املغرب عن تشبثه الدائم بمبادئ الكرامة واملساواة 
بين جميع البشر، ويدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز ويمنع أي 

نوع من أنواع الالمساواة داخل أراضيهم.

 وعيدر و ئيس،

ولتأكيد توجه املغرب الرامي إلى منع ومحاربة كل مظاهر التمييز 
إلى  الهادفة  والتدابير  اإلجراءات  من  اعتماد مجموعة  تم  والتهميش، 
تكريس املساواة بين مختلف مكونات اململكة وتعزيز التنمية اإلجتماعية 
قانوني  إطار  على  يتوفر  املغرب  جعل  مما  والثقافية،  واالقتصادية 
كاملجلس  املكتسبات،  من  املزيد  لتحقيق  جدا  مساعد  ومؤسساتي 

الوطني لحقوق اإلنسان، مؤسسة وسيط اململكة، املندوبية الوزارية 

املكلفة بحقوق اإلنسان، والهيئات املنصوص عليها في الدستور، منها 

هيئة املناصفة والتي ننتظر بفارغ الصبر إخراجها لحيز الوجود.

 وعيدر و 4ي ،

 وعيدر و ئيس،

 وعيدةر و 4ي ةر ملحترمل،

إن الفريق الحركي وإذ يدين جميع أشكال التمييز ضد املرأة، فإنه 

يعتبر بأن اإلنجازات التي تحققت لفائدة املرأة املغربية لم تصل إلى سقف 

الطموح املنشود، السيما أن قضية املرأة تختزل مسار نضال طويل ليس 

إلثبات الذات، ولكن من أجل االعتراف باملستوى الريادي التي برهنت 

عليه النساء املغربيات منذ فترة اإلستعمار، حيث أبلت املرأة املغربية 

البالء الحسن في معركة التحرير والكرامة إلى جانب الرجل، ومرورا بفترة 

حصول املغرب على اإلستقالل حيث اطلعت املرأة املغربية بدور كبير في 

معركة البناء والتنمية، وال أحد يمكنه إنكار إسهامات املرأة املغربية على 
كافة املستويات، أكيد أننا حققنا الكثير وكان لنا ... السبق في الحضور 

النسائي على جميع املستويات مقارنة مع دول أخرى مماثلة، وبالتدرج 

تحققت مكاسب هامة تحصنت دستوريا والسيما بدستور 2011، لكن 
السيد الرئيس، نحن نناقش هذا املشروع قانون املرتبط بالبروتوكول 
االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، نطرح 
انتظاراتها؟ من  التساؤل، هل بلغت املرأة املغربية منتهى  السؤال أو 
املؤكد أن النساء املغربيات إذا أخذنا املسألة بصيغة الجمع الزالت تعاني 
التمييز والتهميش، وأستحضر هنا النساء القرويات والنساء املنحدرات 
من املناطق الجبلية واملناطق املهمشة والنساء السالليات، وأستحضر 

كذلك معاناة النساء اللواتي يعانين من التحرش في الفضاءات العامة 

والخاصة والدعارة املقنعة، وأستحضر كذلك النساء اللواتي يعانين 

من العنف املادي والعنف اللفظي والعنف اإلعالمي املسلط من قبل 

املغربية  املرأة  الذي حققته  النجاح  أجنبية مسخرة ضايقها  قنوات 

الحرة الكريمة الشريفة، نعتقد بأن هذا البروتوكول االختياري يعتبر من 

األهمية بمكان، ويؤكد التزام املغرب وانخراطه في تمتيع املرأة بشكل تام 

وعلى قدم املساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، ومنع 

أي انتهاكات لهذه الحقوق والواجبات، لذا السيد الرئيس، إننا ننوه 

بخروج هذا املشروع القانون إلى حيز الوجود، لذلك نصوت عليه في 

الفريق الحركي باإليجاب، والسالم عليكم.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق الدستوري النائبة 

املحترمة األستاذة فوزية األبيض.
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ف يقر التحادر باسمر ف 4يلر ألبيضر  وبائبلر وعيدةر
 ودست ري:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدةر و 4ي ةر ملحترمل،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

رمضانرك يم.

االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  الرئيس  السيد  يسعدني 
يتعلق بمشروع قانون  القانون  إطار مناقشة مشروع  في  الدستوري 
يوافق بموجبه على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة املوافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من 
طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة. ويتعلق املشروع الثاني بمشروع 
الدولي  بالعهد  امللحق  قانون يوافق بموجبه على بروتوكول اختياري 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املوقع بنيويورك في 16 ديسمبر 
1966، وهما مشروعان ينصبان في سياق استكمال املنظومة الحقوقية 
لبالدنا ملسار التالؤم والتكييف مع املنظومة الحقوقية الكونية. لذا، 
نعتبر هذه املحطة إحدى املنعطفات الحقوقية القوية والهامة جدا في 
اتجاه تثبيت الحقوق النوعية للمرأة املغربية بصفة عامة، على اعتبار 
أن هذين املشروعين بمثابة صكين دوليين يلزم الدول املوقعة عليها 
بتحقيق مبدأ املساواة بين املرأة والرجل على جميع املستويات القانونية 

االجتماعية والسياسية داخل الفريق الدستوري.

هي  كما  األساسية  اإلنسان  حقوق  بمبدأ  الراسخ  إيماننا  نؤكد 
املغربي،  الدستور  مقتضيات  بها  نطقت  وكما  كونيا  عليها  متعارف 
حقه  واحد  وكل  فرد  كل  وإعطاء  وكرامتهم  األفراد  حماية  وبضرورة 
في  واملرأة  الرجل  بين  املساواة  تحقيق  على  والعمل  والسعي  وقدره، 
الحقوق كما يقع ذلك في الواجبات، شرط أن يكون املغرب مصادق 

عليها مع العمل على مالءمة التشريعات الوطنية معها.

أما في حال عدم املصادقة، إذا ثبت تعارضها مع أحكام الدستور، 
تبقى السيادة القانونية قائمة الذات، خاصة أن املغرب يتوفر على 
مناسبة  بأدوار حقوقية  القيام  لها  موكول  ومؤسسات  وطنية  آليات 

املوافقة على البروتوكولين.

نغتنمها كفرصة لتهنئة املرأة املغربية لهذا املكسب وعلى الحصيلة 
اإليجابية نتيجة نضاالتها وتطلعاتها، حيث اندمجت هذه التطلعات 
حققه  التي  تحققت  التي  التاريخية  املكاسب  مع  املعطيات  وهذه 
املغرب وتحققت كذلك في هذا العهد الجديد، الذي بدأه ملكنا محمد 
السادس، وإطالق هوية للمفهوم الجديد للسلطة إلى غاية مصادقة 
الشعب املغربي على دستور 2011 والذي بوأ اململكة املغربية مكانة 
بارزة في املجاالت الحقوقية إسوة بالدول املتقدمة بالنظر ملا اختزله 
هذا الدستور من زخم حقوقي هام لدرجة أنه جعلت من إشكالية تنزيله 

تنزيال سليما، تحديا ديمقراطيا، وتحديا كذلك يطرح إشكاالت كبيرة في 
حد ذاتها ال زلنا نعاني من تبعاتها إلى اآلن ونحن نشرف على نهاية الوالية 

التشريعية التاسعة.

املستويات  جميع  في  املغربية  للمرأة  تحققت  التي  النجاحات  إن 
ولو أنها ال ترقى إلى طموحنا الرامي إلى تحقيق مبدأ املساواة، بدأت 
كما قلنا بإطالق املفهوم الجديد للسلطة، وتعززت بالتنصيص على 
حقوق اإلنسان بمفهومها الكوني، كما في املعاهدات الدولية واستمرت 
كذلك في التقرير الخمسينية الذي وضع سيناريوهات سياسية إرادوية 
للخروج من بوتقة التخلف، وكذلك تتابعت مع الحصيلة اإليجابية 
لهيئة اإلنصاف واملصالحة في اتجاه مصالحة بالدنا مع ذاتها ومع تاريخها 
دون عقد، وتكرست مع املصادقة على االتفاقيات وعلى املعاهدات 
الدولية للحقوق النوعية لحماية الطفولة، وكذا تمكين حاملي اإلعاقة 
من حقوقهم األساسية، اليوم نكرس هذا املسار الديمقراطي من خالل 
املصادقة على اتفاقيات »سيداو« كمعاهدة دولية تم اعتمادها في 18 
دجنبر 1979 والتي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز الذي 
قد يمارس ضد املرأة، ولو لم يتحقق كل هذا، لم يكن يتحقق لوال 
النضاالت وكذلك حركية املجتمع املدني، ولوال كذلك ما حمله الدستور 
الجديد للمملكة من حقوق ومن أجيال جديدة للحقوق، وكذلك من 
زخم قانوني الذي شكل في حد ذاته ثورة عميقة في بنية الدولة املغربية، 
يشهدها  التي  للتحوالت  وكذلك  للدينامية  استباقية  حركية  وكذلك 
فيه  تعززت  استثنائيا  وضعا  بلدنا  منح  مما  بأكمله  العربي  الوطن 

الحقوق.

وها نحن نتوج اليوم هذا املسار بالتصديق على هذين املشروعين 
توخيا للتنمية الشاملة وهي تنمية لن تتم إال عبر إشراك نصف املجتمع، 
إشراك املرأة بشكل كامل وفوري جنبا إلى جنب الرجل في جميع امليادين 
ودون انتقائية، وها نحن نعمل اليوم على تجسيد املساواة ليس فقط 
على مستوى الدستور والتشريعات، بل أيضا عبر اإللحاح على ضرورة 
واتخاذ  بل  املرأة،  لحماية حقوق  آلية  املناصفة ووضع  إخراج هيئة 
الحماية  وفرض  املرأة  ضد  التمييز  لحظر  اإلجراءات  لفرض  التدابير 
القانونية على قدم املساواة مع شقيقها الرجل، وهو ما تحقق في بالدنا 

في عدة مستويات، وقد كانت للمرأة نصيب مهم في املشاركة الفعالة 

في بناء الوطن من خالل إسهاماتها اليومية منذ الحركة الوطنية حتى 

ولوجها عالم اإلنتاج، عالم االقتصاد، عالم املال، عالم األعمال، عالم 

اإلعالم، وفي وظائف كالتعليم والتطبيب واإلدارة وتبوئها مكانة مهمة في 

املجاالت السياسية، بل وتميزت باإلشراف على حقائب وزارية مهمة في 

الحكومات السابقة، قبل أن تتراجع مكانتها في هذه الحكومة لتعرف 

للحقائب  مكملة  ثانوية  حقائب  في  لتنزوي  املجال  هذا  في  انتكاسة 

الوزارية لدى الرجال، كأن النساء كائنات ذيلية هامشية على السياسة، 

مما شكل انتكاسة في مسارها التدبيري على مستوى الحكومة.
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 وعيدر و ئيس،

إننا نسعى من خالل هذا التصديق على الحد من كل التجاوزات 
التي تسقط في نطاق واسع في التمييز ضد املرأة ككائن مواطن إنسان، 
خاصة في الفضاء العام حيث تعاني من شتى املضايقات، وتعرضها 
كفئة هشة للتعنيف في الفضاء املنزلي، أو من طرف شبكات االتجار 
من  وغيرها  الدعارة  شبكات  في  واستثمارها  واالسترقاق،  البشر  في 
السلوكات التمييزية التي قد تحط من كرامة املرأة، ولذلك فإن توقيعنا 
ومصادقتنا باإلجماع على هذا البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة 
واألطراف  الدولة  تمكين  إليه  يهدف  ما  ضمن  يهدف  املتحدة  لألمم 
من االعتراف بصالحية لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة للبت في 
والذين  واملتضررات  املتضررين  طرف  من  إليها  املقدمة  التبليغات 
في  عليها  املنصوص  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  ضحايا  أنهم  يدعون 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وبالتالي لدينا 
قناعة ووسيلة وآلية جديدة لتكريس هذه الحقوق والدفاع عنها، إال 
أنه وإذا كنا نود نؤيد بعض مضامين هذه االتفاقية بوصفها آلية وأداة 
للتمثيل وسبيال لالرتقاء بأوضاع املرأة املغربية والنهوض بها، فإننا في 
ذات الوقت نؤكد على ضرورة مراعاة تشريعاتنا املبنية على خصوصيتنا 
الثقافات كذلك  في  الحاصل  التباين  مراعاة  الوطنية، وعلى ضرورة 
املجتمعية وفي تركيبة املجتمع املغربي حتى ال نسقط في نمط حضاري 

معين على العالم تلتزم به كل الدول األخرى.

إننا في الفريق الدستوري إذ نتبنى هذه االتفاقية، فإننا في ذات 
الوقت نمنح ألنفسنا حرية التحفظ على كل ما من شأنه أن يحرمنا من 
حقنا في تنظيم الشأن العام وفق خصوصيتنا، وفق هويتنا الوطنية، 
وكذا التدخل للحد من فرض نموذج واحد يمكن أن يمزق التماسك 
االجتماعي، فمبدأ السيادة الوطنية بالنسبة لنا هو فوق كل اعتبار، 

وينبغي أن نتمسك به دون أدنى حرج، وشكرا السيد الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

التقدم  فريق  متدخل  آخر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الديمقراطي النائبة املحترمة السيدة نعيمة بوشارب.

ف يقر وتقدمر باسمر ب واربر نسيملر  وبائبر وعيدةر
 وديمق  طي:

رمضانرك يمرولجميع.

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيدةرو وعيدر و 4ي ،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

في  الديمقراطي  التقدم  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

القانون  مشروع  من  كل  على  للمصادقة  املخصصة  الجلسة  هذه 
125.12 املتعلق بالبروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على 
املتعلق   126.12 القانون  املرأة، ومشروع  التمييز ضد  أشكال  جميع 
بالبروتوكول امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، ونعتبر 
هذه لحظة تاريخية بحق ومتميزة ننهئ أنفسنا عليها، فاملصادقة تأتي 
في إطار استكمال انخراط بالدنا في املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان 
والوفاء بالتزاماتها من خالل تفعيل مقتضيات الدستور على مستوى 

الضمانات بالتمتع بالحقوق والحريات.

لكننا بقدر ما نعبر عن سعادتنا لهذه اللحظة، فإننا ال زلنا نعيش 
بما  جديد  من  نندد  التي  إنزكان،  فتاتي  لحادثة  السلبية  التداعيات 
تعرضتا له حيث تصبح الضحية متهمة بفعل ثقافة التمييز والعنف 
على  املتهمتين  الفتاتين  املناسبة  بهذه  ونحيي  والفتيات،  النساء  ضد 
املحنة  هذه  في  لهما  واملساندين  املساندات  كل  وصمود  صمودهما 
املجانية. إنها لحظة تعزيز االختيار الديمقراطي كأحد الثوابت األربعة 
التي تستند عليها الدولة في الحياة العامة، وكذا التوجهات االستراتيجية 
اإلنسانية  والحقوق  بها  والنهوض  اإلنسان،  منظومة حقوق  لحماية 

للنساء كجزء ال يتجزأ منها.

عن  تعبيرا  بالتالي  يعتبر  البروتوكولين  لهذين  املغرب  انضمام  إن 
التزام سيادي وطوعي للمغرب، وال يشكل بأي حال من االحوال خرقا 
للثوابت الجامعة التي تستند عليها األمة في حياتها العامة واملنصوص 
عليها في الفصل األول من الدستور، وبالتالي فإن توطيد النظام الوطني 
لحماية حقوق اإلنسان سيمكن من تعزيز وسائل الطعن على املستوى 
الداخلي بشكل متكامل مع سبل االنتصاف التي جاء بها البروتوكوالن 

االختياريان.

املغرب  بانضمام  املتعلق   125.12 القانون  بمشروع  يتعلق  فيما 
للبروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة، فإننا نعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا وننهئ أنفسنا عليه بالنظر 
للمسار الذي اتخذه هذا البروتوكول منذ اعتماده سنة 1999 من طرف 
الجمعية العامة لألمم املتحدة ودخوله حيز التنفيذ سنة 2000، حيث 
تم إلى اليوم التوقيع من طرف 80 دولة واالنضمام إليه من طرف 106 
عليه،  واملصادقة  التوقيع  في   107 الدولة  بلدنا  بالتالي يصبح  دولة، 
والدولة 116 في البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، وبالنظر ألثر هذه املصادقة على مناهضة التمييز 
والعنف ضد النساء ألنه فضال عن بعده الحقوقي والقانوني فهو ذو 
بعد بيداغوجي كذلك في اتجاه نشر ثقافة املساواة، وهي مناسبة نوجه 
من خاللها تحية لكل القوى السياسية الحية وللمنظمات النسائية 
والحقوقية التي عملت وبشكل متواصل ومسترسل على الترافع من أجل 

الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.

االتفاقية  تفعيل  آليات  إحدى  وهو  االختياري  البروتوكول  إن 
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، يعتبر آلية مهمة لتفعيل 
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لحقوق  والجماعية  الفردية  لالنتهاكات  والتصدي   CEDAW اتفاقية 
النساء، ومناهضة العنف املبني على النوع، وال يتعلق األمر بمعاهدة 
معيارية بالنظر لكونها ال تن�ضئ حقوقا جديدة، وليس مضمونه الذي 
يحدد الحقوق اإلنسانية للنساء، إنه آلية من اآلليات الهامة ملراقبة 
احترام حقوق اإلنسان، وآلية من آليات االنتصاف تعطي الحق للنساء 
التعرض النتهاك حق من  في حالة   CEDAW للجنة  للجوء  والفتيات 

حقوقهن بعد استنفاذ كافة سبل االنتصاف الوطنية.

إن ما نريده هو أال تصل امرأة أو فتاة شكاية لدى لجنة CEDAW هذا 
ما نزيده، وأن تضمن لهن حقوقهن وكرامتهن وتتم حمايتهن ضد العنف 
والتمييز في كل املجاالت، وبمصادقتنا اليوم سيتم تعزيز التراكمات التي 
حققتها بالدنا في هذا املجال على املستوى التشريعي واملؤسساتي، ومن 
خالل االنضمام ألهم االتفاقيات والبروتوكوالت امللحقة بها، واستقبال 
املقررين الخاصين واإلجراءات الخاصة، ثم احترام دورية التقارير أمام 

لجن املعاهدات.

ما أريد التأكيد عليه وباسم فريق التقدم الديمقراطي وحزب التقدم 
واالشتراكية هو ما ورد في الرسالة امللكية السامية املوجهة للمنتدى 
العالمي بمراكش لحقوق اإلنسان الذي انعقد ببالدنا في شهر نوفمبر 
املا�ضي، والذي مفاده أن بالدنا لم تعد مستهلكة لالتفاقيات الدولية 
لحقوق اإلنسان، بل أصبحت مشاركة في بناء هذه االتفاقيات انطالقا 
من املمارسات الجيدة في مجال العدالة االنتقالية، مثال اتفاقية محاربة 
االختفاء القسري، التفكير في قضايا جديدة وصاعدة كاملقاولة وحقوق 

اإلنسان، وكذا إعداد مؤشرات ملدى احترام حقوق اإلنسان.

 وعيدر و ئيس،

 وعيدةر و 4ي ة،

 وعيدر و 4ي ،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

إن مأسسة املساواة وحقوق النساء والنهوض بأوضاعهن كما تنص 
عليه اتفاقية CEDAW والبروتوكول االختياري الذي يعتبر تعزيزا لها، 
له  الذي يطمح  الديمقراطي  للمشروع املجتمعي  يعد قيمة مؤسسة 
املغرب اليوم، خاصة بعد القفزة النوعية التي حققها دستور 2011 في 

مجال حقوق النساء وقضايا املساواة واملناصفة.

واالشتراكية  التقدم  وحزب  الديمقراطي  التقدم  فريق  في  ونحن 
نعتبر بأن انضمام بالدنا إلى البروتوكول االختياري يعد خطوة نوعية 
تندرج في صميم التزام املغرب بالخيار الديمقراطي، من خالل استكمال 
تنفيذا  وكذا  اإلنسان،  لحقوق  الكونية  املنظومة  في  انخراطه  مسار 
لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة فيما يتعلق بإقرار حقوق األفراد 
واملجموعات، وخاصة حقوق النساء، كما نعتبر بأن هذه املبادرة قرار 
الدولية،  املغرب  وتصريحات  والتزامات  مواقف  مع  ينسجم  سيا�ضي 

ويستجيب ملطالب القوى السياسية الحية والحركة الحقوقية النسائية 
املغربية من أجل استكمال مبادرة املصادقة على اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد النساء التي نعتبرها ومنذ 1979 خارطة طريق 
بالنسبة لكل ما يتعلق بالنهوض بأوضاع املرأة، ونعتبر في فريقنا بأنه ال 
يمكن فصل هذه املبادرة عن جهود اإلصالح التي يعرفها مغرب اليوم وال 
عن النضال الطويل الذي خاضته األحزاب السياسية الديمقراطية وفي 
مقدمتها حزبنا، حزب التقدم واالشتراكية الذي جعل مسألة املساواة 
في صلب معاركه النضالية، ألجل ضمان مساواة فعلية بين الجنسين، 
طرف  من  علني  التزام  بمثابة  هي  البروتوكول  على  اليوم  واملصادقة 
املغرب بالسير قدما على طريق املساواة في اتجاه يضمن للنساء تمتعهن 

بحقوقهن في كافة املجاالت.

بيئة  بإيجاد  اليوم  التحديات كبيرة ومتعددة ونحن مطالبون  إن 
تدعم حقوق النساء من خالل برامج وهياكل وآليات لحماية حقوق 
املساواة  وضمان  والعنف،  التمييز  أشكال  كل  من  والفتيات  النساء 
الفعلية بين الجنسية على أرض الواقع، ومحاربة كل ما يمكن أن يمس 
بندائنا  لنتوجه  املناسبة  هذه  ونستغل  للنساء،  اإلنسانية  بالحقوق 

للحكومة من أجل التسريع بما يلي:

اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان كإطار  .-
عامة  بصفة  اإلنسان  بحقوق  والنهوض  للحماية  مندمج  استراتيجي 

والحقوق اإلنسانية للنساء بصفة خاصة؛

اإلسراع بإخراج مشروع قانون هيئة املناصفة ومكافحة كل  .-
أشكال التمييز ومشروع القانون ملناهضة العنف ضد النساء إلى حيز 

الوجود؛

مراجعة مسودة القانون الجنائي على مستوى بنية املسودة  .-
وتبويبها ومضامينها، باعتبار العنف ضد النساء والفتيات مسا وانتهاكا 
ولنظام  العامة  لآلداب  انتهاكا  وليس  واملعنوية  الجسدية  لسالمتهن 
األسرة، وبما يضمن الحقوق اإلنسانية ومالءمتها مع مضامين الدستور 

في مجال الحريات الفردية والجماعية؛

 ،CEDAW الشروع في رفع التحفظات املتبقية على اتفاقية .-
علما أن ما يطرح اليوم هو مالءمة التزاماتنا مع مقتضيات الدستور 

والفصل 19 أساسا؛

نشر ثقافة املساواة بجعل الخطابات والسلوكات واملمارسات  .-
تترجم االلتزامات على مستوى القوانين، وعدم التساهل مع كل من 
يتطلب  طبعا  وهذا  واملؤسسات،  القانون  عن  بدال  نفسه  ينصب 
وباستمرار مرافقة القوانين من خالل ضمان تفعيلها والتصدي للصور 
وسائل  في  أو  الدراسية  املناهج  في  سواء  للمرأة،  والنمطية  السلبية 
اإلعالم واإلشهار والتي مازال انتشارها يساهم ولألسف في تعزيز املواقف 

املتسمة بالتمييز ضد النساء والفتيات.

وفي هذا السياق، ال يفوتنا أن نثمن اإلصالحات التشريعية التي 
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همت بالخصوص صورة املرأة في اإلعالم والتي صادقنا عليها مؤخرا، 
ونتطلع إلى املزيد من تحسين صورة املرأة ومحاربة الصور النمطية التي 
ارتبطت بها إعالميا، كما ننوه أيضا باملكتسبات التي تم تحقيقها على 
مستوى التمثيلية السياسية في املجالس املنتخبة لتصل إلى نسبة 27 
% بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 12.38 أي أن النسبة ارتفعت إلى 

أكثر من مائة باملائة بعد أن كانت ولعقود ال تتعدى 0.56.

إن انضمام بالدنا للبروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذا البروتوكول امللحق بالعهد 
الدولي للحقوق املدنية والسياسية، نعتبره في فريق التقدم الديمقراطي 
حافزا لضمان حماية الحقوق والنهوض بها، واحتراما لكرامة املواطنين 
واملواطنات، لهذا سنصوت باإليجاب على مشروعي القانونين ونصوت 
باعتزاز لهذين املشروعين نظرا ألهميتهما الكبيرة، وال يسعنا في نهاية هذه 
املداخلة إال أن نتقدم بالشكر للسيدة الوزيرة على الجهود التي بذلتها 
خالل مسار التصديق على هذه االتفاقية التي انبثقت ال محالة عن 
قناعة راسخة لدى السيدة الوزيرة، ومن خاللها لدى الحكومة بقيم 
املساواة والنهوض بأوضاع النساء وبناء الدولة الديمقراطية التي نسعى 

جميعا إلى املساهمة في بناء صرحها، والسالم.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذا سمحتوا غادي ندوزو لعملية 
التصويت.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: املوافقون، 
كاين �ضي واحد ممتنع، املمتنعون: ال أحد، حنا كل ما هو مع املرأة فنحن 

معه بدون قيد وال شرط.

إذن : اإلجماع.

يوافق  2 .ي2   قان نررقمر مش وعر النواب على  صادق مجلس 
بموجبه على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة املوافق عليه بنيويورك في 6 اكتوبر 1999 من طرف 

الجمعية العامة لألمم املتحدة؛

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون 126.12.

أعرض املادة الفريدة املكونة للمشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب علىرمش وعر وقان نر2 .ش2 ريوافق بموجبه 
بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  امللحق  االختياري  البروتوكول  على 

املدنية والسياسية املوقع في نيويورك في 16 دسمبر 1966.

نمر إلى مشروع قانون رقم 83.13 يق�ضي بتتميم القانون رقم 77.03 
املتعلق باالتصال السمعي البصري.

السيد الوزير لكم الكلمة، شكرا السيدة الوزيرة على املساهمة.

 وعيدرمصطفىر لخلفيرو4ي ر التصا7:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعادةررؤساءر وف ق،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترمينرو ملحترمات،

اليوم حقيقة هو تتويج ملسار من العمل الجماعي واملشترك من أجل 
تصحيح خلل على مستوى قانون االتصال السمعي البصري، والذي 
لم يكن يتضمن مقتضيات صريحة وواضحة من أجل صيانة كرامة 
املرأة من أجل محاربة الصور السلبية التي من شأنها الحط من قيمة 
املرأة وتقديمها في أشكال أو ضمن مضامين سلبية تختزلها في جسدها 

وتشيؤها وتتجاهل مقومات اإلنسانية للمرأة.

اليوم في إطار الخطة الوطنية الحكومية للمساواة في أفق املناصفة 
»إكرام«، أيضا في إطار االلتزامات الدولية للمغرب والتي دعت بالدنا 
إلى مراجعة قانون االتصال السمعي البصري من أجل محاربة الصور 
السلبية التي تكرس دونية املرأة وتروج للتمييز ضدها، وأيضا في إطار 
التي جاءت بعد هذه االتفاقيات والتي نصت  االلتزامات الدستورية 
على ضرورة السعي نحو املناصفة ونصت على محاربة التمييز. املجهود 

الحكومي في هذا املجال بدأ ب:

- اعتماد مقتضيات في دفاتر التحمالت من أجل تحسين صورة 
املرأة في اإلعالم؛

- الخطوة الثانية التنصيص على برامج كبرنامج »متألقات«؛ برنامج 
»مسار امرأة« والتي تم إطالقها من أجل تجسيد مضامين إعالمية تعزز 

الحضور اإلعالمي للمرأة؛

- الخطوة الثالثة وهي العمل على مناهضة الحضور الضعيف للمرأة 
نقاط  الشديد هذه إحدى  السياسية والحوارية، لألسف  البرامج  في 
الضعف التي ما زالت قائمة لغاية اليوم والتي تساهم بطريقة مباشرة في 
تكريس صورة دونية عن املرأة وهي الحضور الضعيف الذي ال يتجاوز 
10 %، اليوم فهاذ املقت�ضى، فهاذ القانون سيتم التنصيص على السعي 
نحو املناصفة في البرامج الحوارية وستكون األحزاب السياسية في بالدنا 
والهيئات النقابية والجمعوية مدعوة إلى تعزيز وتقوية مشاركة املرأة في 

البرامج الحوارية والسياسية؛

- أيضا تم اعتماد ميثاق ألخالقيات املهنة ينص على النهوض بصورة 
املرأة على مستوى القناة الثانية، ومؤخرا تم إحداث املرصد الوطني 
لتحسين صورة املرأة في اإلعالم، من أجل التصدي للصور السلبية 
حول املرأة من أجل التحسيس والتكوين لرجال ونساء اإلعالم حول 
هذا املوضوع وأيضا من أجل اليقظة والرصد إزاء اإلنتاجات السمعية 
والبصرية واإلذاعية واملكتوبة والتي من شأنها أن تؤدي إلى كما قلت بث 

صور سلبية وتكريس التمييز ضد املرأة.

من  عددا  يتضمن  اليوم  عليه  املصادقة  تمت  الذي  القانون 
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املقتضيات منها أنه ضمن اإلشهار املمنوع، اإلشهار الذي يتضمن إساءة 
للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية، صور 
سلبية تكرس الدونية وتروج للتمييز بسبب الجنس، أيضا ينص هذا 
في  املساهمة  العمومية  الخدمة  ومهام  مسؤوليات  من  أن  القانون 
محاربة التمييز بسبب الجنس، ثم أيضا ينص هذا القانون على عقوبات 
واضحة في حالة اإلخالل بهذه االلتزامات، ثم أيضا كما قلت سابقا 
يتضمن مقتضيات من شأنها تقوية حضور املرأة في البرامج الحوارية 

والسياسية.

الترسانة  لتعزيز  إصالحي  مسار  من  جزء  هو  قلت  كما  القانون 
ومواكبة  الدستور  أحكام  تنزيل  املجال،  هذا  في  لبالدنا  القانونية 
اإلجراءات املتخذة على مستوى القطاعات الحكومية األخرى في هذا 

املجال والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وعيدر و ئيس:

الفريدة  املادة  التصويت،  عملية  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
وتتضمن عددا من املواد والتي سنعرضها للتصويت تباعا.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 162؛

املعارضون: 72؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 162؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 72.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 162؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 72.

أعرض املادة، ما كايناش، صادق مجلس النواب على مشروع..

أعرض املادة املكونة للمشروع للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 162؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 72.

صادق مجلس النواب على مش وعرقان نررقمر  . 8ريق�ضي بتميم 

القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري.

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 
2012، الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون.

و4ي ر ودىر إدريسر أل4مير إلدري�سير و 4ي ر ملبتدبر  وعيدر
 القتصادرو ملاويلر ملكلفربامليز نيل:

نعمرهللار و حمنر و حيم،ر لحمدرهللرو وصالةرو وعالمرعلىر
رس 7رهللاروعلىرآوهروصحبهرومنر تبعرهد ه.

 وعيدر و ئيسر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

قانون  مشروع  ألقدم  املوقر  مجلسكم  أمام  أقف  أن  يسعدني 
التصفية للسنة املالية 2012، في إطار املجهودات التي تبذلها الحكومة 
املؤسسات  إلى  التصفية  قوانين  القوانين؛  هذه  وتقديم  إلعداد 
التشريعية داخل اآلجال القانونية، وذلك في انسجام تام مع أحكام 
الفصل 76 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية.

اسمحوا لي السيد الرئيس، في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل 
بمجلسكم  املالية  مراقبة  لجنة  أعضاء  النواب  والسادة  للسيدات 
املوقر، على العناية التي أولوها لهذا املشروع والتنويه بالجدية التي 
طبعت مناقشته، وهو ما يؤشر على األهمية التي يحظى بها هذا القانون 
باعتباره آلية لتقوية مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ 
ثقافة ربط ممارسة املسؤولية باملحاسبة. وللتذكير يثبت هذا املشروع 
النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية 2012 على مستوى املكونات الثالث 
مليزانية الدولة وهي: امليزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة 

ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.

ويتضمن هذا القانون 10 مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

الثالث •  املكونات  ملوارد وتحمالت  النهائية  النتائج  إثبات  أوال: 
للميزانية؛

فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات املسجلة في نفقات • 
التسيير ونفقات التدبير العمومي؛

إلغاء اعتمادات التسيير غير املستهلكة عند انتهاء السنة املالية • 
2011؛

إلغاء اعتمادات االستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة املالية • 
2010 محل التزام بالنفقات املؤشر عليها؛

بيان اعتمادات االستثمار املتوفرة في نهاية السنة املالية 2011؛• 

العامة •  للميزانية  بالنسبة  املوارد  على  النفقات  زيادة  نقل 
لتضاف إلى املكشوف في حساب الخزينة؛

وأخيرا ضبط الرصيد الدائن أو املدين لكل صنف من أصناف • 
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الحسابات الخصوصية للخزينة.

وقد جاءت النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية 2012 كما يثبتها 
مشروع قانون التصفية املعروض على أنظاركم كما يلي:

على مستوى امليزانية العامة، حدد مشروع القانون املذكور مبلغ 
في  التسيير  نفقات  برسم   2012 املالية  للسنة  النهائية  االعتمادات 
197.87 مليار درهم، وبلغت النفقات املنجزة عند نهاية السنة 197.88 
درهم، موزعة على نفقات املوظفين 96.67، النفقات املختلفة 28.26 

والتحمالت املشتركة 72.95 مليار درهم بطبيعة الحال.

أما االعتمادات النهائية برسم نفقات االستثمار فقد بلغت 79.89 
مليار درهم وبلغت النفقات املتعلقة بالدين العمومي 39.78 درهم، 
وبلغت املوارد 255.96 مليار درهم كتقدير في قانون املالية 2012 تم 

تحصيل ما مجموعه 264.94 مليار درهم.

املالية  للسنة  املالية  بقانون  الخاصة  التوقعات  فإن  وبالنسب 
قد حققت بنسب إجمالية حددت في: 88 % بالنسبة للموارد؛ 77 % 
بالنسبة للتكاليف وقد بلغت نسبة إنجاز املوارد على مستوى امليزانية 
103 % من موارد  العادية،  104 % من املوارد  104 % منها  العامة 
االقتراض، 53 % من موارد الحسابات الخصوصية للخزينة و96 % 

من موارد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.

وفيما يتعلق بالنفقات، تم إنجاز نفقات قانون املالية 2012 بالنسبة 
للميزانية العامة بنسبة 89 %، الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 

45 % ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة بنسبة 42 %.

تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، النتائج 
النهائية لتنفيذ قانون املالية لسنة 2012 كما جاءت في مشروع قانون 

التصفية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير؟ نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

وكاين  معارضون  كاين  ؟  معارضون  واش  بالتي  املعارضون؟  ال 
ممتنعون ياك؟ غير باش نحسبو وصافي.. ياهلل ميلودة آش بغيتو؟.. ما 

كاين مشكل حرية التعبير متافقين امتناع ياهلل شحال؟

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 165؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 58.

يتعلق  4 .4  ر رقمر قان نر النواب علىرمش وعر صادق مجلس 
بتصفية ميزانية السنة املالية 2012.

مشروع قانون هو األخير رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب 
معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين في قراءة ثانية، 
وزع  إذن  ثانية،  قراءة  في  ياك؟  الوزير  السيد  التقديم  نديرو  ما  بال 

التقرير. نمر إلى عملية التصويت ياك ال�ضي عبودي.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة املادة 16.كاين 
عاد غادي يجي هذه املادة 16.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع

-61-60-59-57-50-48-46-45-43-42-41-40-30 املواد:  أعرض 
64-66-73-75-80-81-83 كما صادقت عليها اللجنة للتصويت: إجماع

أعرض للتصويت عنوان الفرع الثالث من الباب الثامن ملشروع 
القانون: إجماع؛

عليها  صادقت  كما  للتصويت   102-101-93-92 املواد:  أعرض 
اللجنة: إجماع؛

املادة 3 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة، غير نقولو للحكومة 
راه التعديل إال تقبل غيرجع ملجلس املستشارين، ال، يعود إلى مجلس 
املستشارين السيد الوزير، يعود إلى مجلس املستشارين راه كاين نقاش 

دستوري، وأحترم املساطر قدر املستطاع، تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدرهللارب و ن ررئيسرف يقر وسد ولرو وتبميلر
)نقطلرنظام(:

األمر السيد الرئيس، ما تفضلت به صحيح، ألن قرارات املجلس 
الدستوري املتراكمة فيها أنه الجديد إذا م�ضى حتى للفقرات وما بقاش 
واقف في املواد هذا صحيح، لكن البت في التعديل الذي يأتي من مجلس 
املستشارين بالرفض أو القبول هذا ال يرجع، فحنا نبت اآلن في هذا 
التعديل، نبت في التعديل التي أتت به مجلس املستشارين. املادة األصلية 
كان فيها خمس سنوات وهم أدخلوا تعديال نحن نبت في التعديل، هذا 

ما عندو عالقة بمجلس املستشارين نهائيا السيد الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

التعديل ديال  بهدوء فين هو ذاك  الرئيس،  إيال اسمحتي السيد 
األصلية  الصياغة  غير صبار،  الرئيس  السيد  الصبر  غير  ؟  الحكومة 
من مجلس  جاتنا  اللي  هي  ما�ضي  األصلية  الصياغة  الرئيس،  السيد 
املستشارين، جانا تعديل جديد، والتعديل الجديد أدخل آجال بحيث 
يتحدث، يجب على األشخاص الذين ال يستوفون الشروط كذا كذا، 
يناير  فاتح  قبل  املهنية  الضريبة  جدول  في  الصفة  بهذه  واملسجلين 
2012 مجلس املستشارين، إذا بت مجلس النواب نرجعو لألصل ديالنا 
فلنا الكلمة النهائية قبلنا ذاك ال�ضي اللي عمل مجلس املستشارين لنا 
الكلمة النهائية، لكن أن تأتي الحكومة بصيغة ثالثةلم يأخذ بها مجلس 
الكلمة للسيد  إليهم والحالة هاته، إذن  املستشارين علما فهي تعود 

الوزير لتقديم التعديل، أنا غير نبهت قبل اتخاذ القرار.

 وعيدرإدريسر أل4مير إلدري�سي،ر و 4ي ر ملبتدبرودىرو4ي ر
 القتصادرو ملاويلر ملكلفربامليز نيل:

وك  ر وعيدر و ئيسر ملحترم،

والحكومة  احترامها،  سيتم  الدستورية  املسطرة  الحال  بطبيعة 
تتشبث بالتعديل العتبارات عدة اعتبارات عدة، منها أنه كان هناك 
هناك  ومعارضة  أغلبية  األطراف  مختلف  ومن  اللجنة  داخل  نقاش 
نقاش حول هذا التاريخ، ... بحيث أن هذا إصالح كبير ديال املحاسبين 
املعتمدين، وكاين فئات اللي هي موجودة اليوم، مشروع القانون أتى 
بمجموعة من املعايير من أجل الحصول على هذه الصفة، ولكن احتراما 
لحقوق مكتسبة جاب واحد املرحلة استثنائية ومرحلة انتقالية، الناس 
الذين ال تتوفر فيهم هاذ املعايير التي أتى بها القانون أتى بها مشروع 
القانون، هاذ املرحلة االستثنائية في القانون في األول حصرت في مشروع 
اللي جاء من مجلس املستشارين تحصرات في 2012، بقى السؤال ماذا 
سيقع ألولئك الذين دخلوا املهنة بين 2012 إلى فاتح احنا في التعديل إلى 
اليوم إلى اليوم، فجاءت الحكومة من أجل معالجة هاذ اإلشكالية عوض 
أن نقول بأن الحاصلين على، الذين يمارسون هذه املهام إلى فاتح يناير 
2012 حددناها في فاتح يوليوز 2015، الهدف من هذا التاريخ بالتدقيق 
وهو أن اإلصالح يدخل فعال وما يوقعش واحد... نحافظو على الحقوق، 
ولكن في نفس الوقت ما يوقعش واحد النداء اللي هو غير مفهوم الناس 

اللي يجيو من بعد التاريخ. إذن هذا هو التعديل األول.

التعديل الثاني هو هاد املرحلة االنتقالية كانت محدودة في عشر 
مجلس  في  سنوات  لخمس  إرجاعها  تم  النواب،  مجلس  في  سنوات 
على  الحكومة  وافقت  أكون...  حتى  الحكومة  وبموافقة  املستشارين 
التعديل ديال الرجوع إلى خمس سنوات، ولكن تبين كذلك أن هذا األجل 
ديال عشر سنوات لن تحفظ حقوق هؤالء ألن هذه مرحلة استثنائية 
تسمح للناس اللي هما يمارسون حاليا بآجال معقول ملواصلة املسار 
املنهي ديالهم واالستفادة من املباريات التي ستفتح في وجوههم وبإمكانهم 
آنذاك أن يلجوا هذه املهنة انطالقا من املباراة. وبالتالي هذا فقط من 
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باب إحقاق حق ولذلك الحكومة قدمت هذين التعديلين، شكرا السيد 
الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الوزير. الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل. مالحظة 
السيد النائب، تفضل السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر وسزيزر وسب دي:

السيد الرئيس... حيث التعديل اللي جا حنا متافقين عليه كلنا ما 
عندناش إشكال وباإلجماع واللي جابتو الحكومة حنا متافقين عليه 
فاتح يوليوز 2015، هذا كيفما قلتو خصو يم�ضي للمستشارين ويرجع. 
ولكن املشكل ديال عشر سنوات اللي كنا صادقنا عليها في البرملان، هذا 
إشكال اللي حنا صادقنا على التعديل السابق، كنا صادقنا حنا على 
عشر سنوات، اليوم عاود كتجي به الحكومة واش هو غادي ينطبق عليه 
نفس الحالة اللي انطابقت على فاتح يولويز 2015. إذن هذا ما غيكونش 

هكا إذن العملية غتنطبق إال على قاتح يوليوز 2015. شكرا.

 وعيدر و ئيس:

حنا عندنا تعديالن. التعديل الثاني هو بت نهائي رجعنا للصيغة 
األصل. هذا الكلمة عندنا نهائية، ولكن إلى م�ضى ملجلس املستشارين 
وعدلوه خصو يرجع هنا ما عدلوه�ضي كيصدر القانون. في التعديل األول 
هو صيغة ثالثة غير الصيغة األولى التي صادق عليها مجلس النواب وغير 
الصيغة الثانية التي صادق عليها مجلس املستشارين، فنحن ملزمون 
وكنا أمام نازلة سابقة ديال القانون املرتبط ببيع العقار في طور اإلنجاز 

وتم إعادته إلى مجلس املستشارين ليأخذ به علما ويقرر فيما يريد.

إذن الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل هل هناك من معارض لهذا 
التعديل، ال أحد. مؤيد للتعديل السيد الرئيس، ال�ضي سعيد خيرون.

 وبائبر وعيدرسسيدرخيرون:

 وعيدر و ئيس،

أنا الى سمحتوا لي غنتكلم غير على الصيغة. الصيغة األولى اللي 
كانت فمجلس النواب، كانت صيغة ديال خمس سنوات قبل النشر في 
الجريدة الرسمية، بمعنى أنه كنتكلمو على فاتح يناير 2010. مجلس 
املستشارين عمل فاتح يناير 2012. اآلن الحكومة كتجي بتعديل ديال 
فاتح يوليوز 2015. فنفس املادة، نفس التعديل ربما كاين األمر كيتعلق 
بالصياغة وبس. أما فالبداية كانت خمس سنوات قبل النشر ديالو 
فالضريبة  مسجلين  هما  اللي  املحاسبين  جميع  الرسمية  فالجريدة 
املهنية قبل خمس سنوات، مجلس املستشارين عدل فاتح يناير 2012، 
الحكومة كترجع ففاتح يوليوز 2015 باش تفتح املجال لجميع املعنيين 

بهاد العملية. هاد ال�ضي اللي كاين.

 وعيدر و ئيس:

فين أنا راه ما بابنتليش...املهم نعرضو هذا ومن بعد وديك الساعة 
املسطرة غادي ...، نعم السيد النائب فعال ولكن هاذ النقاش املسطري 

مهم.

 وبائبر وعيدرعبدر وسزيزر وسب دي:

السيد الرئيس هاذ التعديل اللي جاء فيه واحد اإليجابية ديال 3 
سنين ونصف صافي فيه 3 سنين ونصف اللي استفاد منها اإلخوان اللي 
كيزاولوا تزادت لهم 3 سنين ونصف باش ما يوقع �ضي ضحايا باش ما 

يكون �ضي األمور مزيانة، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع

أعرض للتصويت املادة 103 كما عدلها املجلس: اإلجماع

أعرض املادة 104 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت، قبل من التصويت نعم 
أ سيدي.

ف يقر وسد ولر رئيسر ب و ن ر هللار عبدر  وبائبر وعيدر
و وتبميل)نقطلرنظام(:

السيد الرئيس، التصويت اللي تدار على املادة واخا نرجعو، 102 
ودوزتيه  اللجنة  عليها  صادقت  اللي  املواد  ضفتيه  واحد  بأنه  قلتي 
باإلجماع، حيث هو فيه واحد الفقرة جات من املجلس املستشارين ما 
قبلناهاش في التعديل، لذلك ما عرفتش واش صوتنا كما عدلتها اللجنة 

أو... صافي.

 وعيدر و ئيس:

نعم كما عدلتها اللجنة، كل �ضي كنقول كما عدلتهم اللجنة كل �ضي 
املواد، أو كما صادقت عليه اللجنة إيال ما عدالتوش راه كما صادقت 

عليه.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

يتعلق    27. 2 رقمر قان نر النواب علىرمش وعر صادق مجلس 
بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين 

املعتمدين في قراءة ثانية له.

حض  تر وعيد ترو وعادة،

نخبركم أن مجلس النواب سيعقد جلسة لألسئلة الشفهية الشهرية 
املتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها السيد رئيس الحكومة، 

وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء، شكرا،ررفستر لجلعل.ر
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محض ر لجلعلر وتاسسلرو لخمعينرنسدر ملائتين

 وتاريخ : 20 رمضان 1436ه ) 7 يوليوز 2015م(.

 و ئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت : ساعتان وخمسة وعشرون دقيقة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  جدو7ر ألعما7: 
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

 وعيدرر ويدر وطاوبير وسلميررئيسرمجلسر وب  ب:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة 
منه وعمال بمقتضيات املواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، 
يعقد مجلس النواب هذه الجلسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة 

بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

وتجدر اإلشارة أن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن جزأين: يتعلق 
الجزء األول باألسئلة املحورية في سؤالين اثنين، والجزء الثاني يتعلق 

بباقي األسئلة ويتضمن تسعة أسئلة.

الكلمة اآلن، في إطار الجزء األول املتعلق باألسئلة املحورية، وأعطي 
الكلمة في حدود دقيقة لتقديم السؤال املحوري األول لفرق املعارضة، 
السيد  تفضل  ببالدنا،  الخاصة  االحتياجات  ذوي  بوضعية  واملتعلق 

الرئيس.

 وبائبر وعيدرواويربلسعا7ررئيسر وف يقر ودست ري:

 وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ءر ملحترمين،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترمين،

السيد رئيس الحكومة، ال زالت بالدنا تفتقر إلى سياسة أفقية عامة 
وشاملة في مجال اإلعاقة على كل مستويات القطاعات الحكومية إلزالة 
العوائق أمام األشخاص في وضعية إعاقة في أفق إدماجهم اجتماعيا 
ومهنيا، وال زالت تشريعاتنا ولألسف متقادمة تنهل من من طابع الرعائي 
واإلحساني، وال تأخذ طابعا حقوقيا ملزما للدولة وإلى حين املصادقة 
متى  إلى  ذلك،  انتظار  وفي  باإلعاقة  خاص  إطار  قانون  مشروع  على 

ستستمر األسر املغربية تواجه في صمت ومعاناة بعض اإلعاقات الحادة 
واملكلفة في نفس الوقت، دون أن تحظى بأي دعم من طرف الحكومة؟ 
بعد  جديدة  آفاق  من  هل  الحكومة،  رئيس  السيد  أيضا  نسائلكم 
مصادقة املغرب على االتفاقيات األممية بخصوص اإلنسان في وضعية 

إعاقة والبروتوكول امللحق بها؟ شكرا السيد الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الرئيس، الكلمة للسيد رئيس الحكومة 
لإلجابة عن السؤال في حدود 19 دقيقة و40 ثانية.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

نعمرهللار و حمنر و حيم،ر لحمدرهللرو وصالةرو وعالمرعلىر
رس 7رهللاروآوهروصحبهرومنرو اله،

 وعيدررئيسرمجلسر وب  بر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

أود في البداية أن أشكر فرق املعارضة على طرح موضوع وضعية 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، والذي يهم شريحة واسعة من 
املغاربة، ليس فقط ممن هم في هذه الوضعية بل وكذلك عائالتهم 

واملتكفلين بهم والجمعيات املعتنية بهم.

واسمحوا لي أن أؤكد لكم، بأن معاناة ذوي االحتياجات الخاصة من 
اإلعاقة ومسألة إدماجهم في املجتمع والولوج إلى الخدمات األساسية، 
والتي كثيرا ما تسلط عليها األضواء تخفي معاناة صامتة لعائالتهم، التي 
تتكفل بهم وتتحمل ألجل ذلك أعباء مادية ثقيلة ومكلفة تضاف إلى 

معاناتهم النفسية.

لذلك، فإن جهود التكفل باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 
يجب أن توازيها خطط وإجراءات نوعية ملساعدة عائالتهم واملتكفلين 
العائالت  على  نتخالو  غادي  عمرنا  ما  وجمعيات.  أشخاص  من  بهم 
ديالنا وال العائالت ديالنا غادي يتخالو على املعاقين ديالنا وال املحسنين 
غايتخالو عليهم، واليني الدولة حتى هي خاصها تقوم بدور مقدر في هذا.

وكما تعلمون، فإن موضوع النهوض بحقوق األشخاص في وضعية 
إعاقة يكت�ضي صيغة أفقية، الرتباطه بتدخل مجموعة من الفاعلين 
الترابية  العمومية والجماعات  القطاعات الحكومية واملؤسسات  من 
الخطوط  يلي  فيما  وسأستعرض  الخاص.  والقطاع  املدني  واملجتمع 
العريضة للسياسة الحكومية في مجال النهوض بهذه الفئة من املجتمع، 

وكذا بعض اإلجراءات املتخذة في هذا اإلطار.

لقد عرفت وضعية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
بفضل  ونوعية،  ملحوظة  تطورات  األخيرة  السنوات  خالل  باملغرب 
العناية الخاصة التي يوليها جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا 
العمومية  السلطات  من طرف  املبذولة  والجهود  األشخاص،  لهؤالء 
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التنمية  في  مشاركتهم  وتعزيز  املجتمع  في  اندماجهم  سبل  لتطوير 
االقتصادية واالجتماعية.

وتفعيال ملقتضيات الدستور والسيما الفصل 34 منه، الذي ألزم 
إلى األشخاص  العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة  السلطات 
والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، تروم السياسة الحكومية في 

هذا املجال ما يلي:

تعزيز حقوق  إلى  يهدف  ومندمج  تشريعي شامل  إطار  أوال- وضع 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، راه ما زال عندنا مشكل حتى 
في التعريف ديال شكون هو املعاق، ألن اإلشكال ال بد له من خلفية 

قانونية؛

ثانيا- معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات واألطفال 
واألشخاص املسنين ووقايتهم؛

ثالثا- إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو 
حسية حركية، حين يكون ذلك ممكنا مع األسف في بعض األحيان كاين 
ناس اللي غايبقاو معاقين طيلة حياتهم، إال إذا جاءت معجزة من عند 
هللا، أو عقلية وإدماجهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية وتيسير 

تمتعهم بالحقوق والحريات؛

رابعا- تعزيز دور املجتمع املدني في النهوض بحقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة.

 وعيدر و ئيس،

العديد  بتنفيذ  الحكومة  قامت  السياسة،  هذه  أجرأة  إطار  في 
من التدابير من بينها ما يلي: إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بحماية 
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو في طور املصادقة 
بالبرملان. ويحدد هذا القانون اإلطار واألهداف والتوجهات واملبادئ التي 
ستؤطر عمل الدولة والفاعلين في هذا املجال، ويهدف باألساس إلى ما 

يلي:

تأهيل ومالءمة املنظومة التشريعية مع مقتضيات االتفاقية  .•
عليها  صادقت  التي  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  لحقوق  الدولية 
بالدنا، طبعا لم نعد وحدنا، اليوم العالم ينظر إلينا من خالل ما نفعل 

وخصوصا كذلك كيف نتعامل مع املعاقين؛

املتعلقة  العمومية  السياسات  في  اإللتقائية  تحقيق  .•
باألشخاص في وضعية إعاقة، انطالقا من مرجعية قانونية موحدة، ألن 
الشخص ذو االحتياجات الخاصة معني بالتعليم معني بالصحة معني 

بواحد العدد ديال األمور؛

تفعيل التعاقد البين مؤسساتي لصالح األشخاص في وضعية  .•
إعاقة لتعدد وتنوع املتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات املقدمة 

لهم؛

تحيين  بهدف  اإلعاقة  حول  الثاني  الوطني  البحث  إنجاز  .•
املعطيات اإلحصائية حول وضعية األشخاص في وضعية إعاقة ببالدنا، 
بحقوق هذه  للنهوض  تخطيط مستقبلي  لكل  أرضية  والتي ستشكل 
الفئة. بزاف ديال الناس تيقولوا 3 داملاليين، 2 ماليين ونصف مليون 

إلخ؛

االنتهاء من إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة في مجال  .•
النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، وهي سياسة أعدت وفق 
مسار تشاوري وتنسيقي. وشكلت التوصيات واملقترحات املنبثقة عنه 
مادة أساسية لصياغة مشروع هذه السياسة العمومية املندمجة التي 

سيتم عرضها قريبا على أنظار اللجنة الوزارية املختصة؛

البرامج  مختلف  تنفيذ  بتتبع  مكلفة  وزارية  لجنة  إحداث  .•
املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة؛

تنفيذ برنامج عمل حول الولوجيات، الذي يهم تنفيذ إحدى  .•
التنظيمي  اإلطار  تطوير  تهم  مشاريع  ويتضمن  األساسية  الحقوق 
للولوجيات وتوحيد املعايير املعمول بها، وكذا تقوية قدرات الفاعلين 
مجموعة  إعداد  البرنامج  هذا  يتضمن  كما  امليدان،  في  املتدخلين 
من الدراسات بمدن الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة لتطوير 
الولوجيات بها. وقد تم اختيار مراكش لتشكل مدينة نموذجية في هذا 
الشأن، حيث سيمكن هذا البرنامج من تجهيز أهم فضاءاتها ومرافقها 
إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص  الضرورية  بالولوجيات  العمومية 
بطبيعة الحال الولوجيات كنعنيوا بها داك التسهيالت اللي كنعملوها 
 
ّ
 يطلعوا للقطار وال

ّ
لألشخاص املعاقين باش يدخلوا لواحد القاعة وال

 يمشيوا فين ما؛
ّ
يطلعوا للطوبيس وال

في  األشخاص  وتوجيه  وحدة الستقبال  إحداث ستة عشر  .•
وضعية إعاقة سنة 2013، وذلك بهدف تقريب مجموعة من الخدمات 
األساسية والضرورية لهذه الفئة من املواطنين، بما فيها توزيع املعينات 
وقد  ممركزة،  كانت  أن  بعد  اململكة  بجمعيات  التعويضية  واألجهزة 
تم الشروع هذه السنة في تعميمها على كل األقاليم كبنيات للقرب 
وشبابيك الستقبال األشخاص في وضعية إعاقة وتوجيههم ومواكبتهم 

وتمكينهم من خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي؛

تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في هذا املجال من خالل  .•
الرفع التدريجي من الدعم املالي، حيث انتقل مبلغ الدعم الذي صرف 
للجمعيات املشرفة على تمدرس األطفال في وضعية إعاقة، مثال من 
11 مليون درهم سنة 2012 إلى 25 مليون درهم سنة 2015، ومن اآلن 

أقول لكم أن هذا الرقم ما زال قليال؛

استفادة األرامل املعوزات الحاضنات ألطفالهن في وضعية  .•
إعاقة من دعم مالي دون شرط متابعة الدراسة وحد السن؛

االجتماعي  التماسك  دعم  صندوق  تفعيل  عملية  إطالق  .•
في شقه املتعلق بذوي االحتياجات الخاصة، حيث خصص له هذه 



عدد.7–07.شوال.1436  )24.يوليوز.2015( الجريدة الرسمية للبرملان47ي  

السنة خمسين مليون درهم، تهم اقتناء األجهزة التعويضية وتحسين 
تمدرس األطفال في وضعية إعاقة وتشجيع اإلدماج املنهي، واألنشطة 
املذرة للدخل واملساهمة في وضع وتسيير مراكز االستقبال الخاصة بهذه 

الفئة؛

•. وفي مجال التعليم، تم االهتمام بتكييف البرامج واملناهج 
ومدرسين  مدرسات  من  التربوية  األطر  تكوين  وبرامج  الدراسية، 
من  عدد  وتجهيزات  فضاءات  تكييف  وكذا  تربويين،  ومفتشين 
املؤسسات التعليمية، لتمكينها من استقبال هؤالء التالميذ في ظروف 
مناسبة. للي ماعمرو م�ضى املدرسة وشاف أشنو هو للي كيعاني الطفل 
املعاق ملي كيبغي يقر وملي كيبدا يكبر وملي كياخد الوزن غادي يفهم 
هاذ ال�ضي. وقد فاق عدد األقسام املدمجة ألطفال يعانون من إعاقة 
ذهنية أو سمعية أو بصرية هي 700 قسم. في بداية املوسم الدرا�ضي 
2015/2104، تحتضن سبعة آالف طفال، %37 منهم إناث ينضاف 
إليهم آالف التالميذ من ذوي اإلعاقة الحركية والذهنية الخفيفة الذين 
يتابعون دراستهم باألقسام العادية. وتعمل الوزارة املعنية على توفير 
املراقبة  تكييف  بهم، مع  تربوية خاصة  الولوجيات وتقديم خدمات 
ال�ضي  الفئة من األطفال. هد  لهذه  املستمرة واالمتحانات اإلشهادية 

ديال اإلعاقة راه صعيب وراه مكلف جدا؛

وبخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين املنهي لفائدة األشخاص 
في وضعية إعاقة ذهنية، تم خالل سنة 2014 توقيع برنامج للتعاون بين 

املغرب وفرنسا للفترة املمتدة بين 2014 و2016؛

فيما يخص دعم الجمعيات العاملة في مجال التكوين املنهي لفائدة 
أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وعلى مستوى الخدمات الصحية 
املخطط  انطالقة   ،2013 يوليو  في  هللا،  حفظه  امللك  جاللة  أعطى 
بفعله  أصبحت  الذي  والعقلية  النفسية  باألمراض  للتكفل  الوطني 
الصحة النفسية والعقلية أولوية ببالدنا. كما تم تدشين املستشفى 
وتشغيل  سريرا،   120 بوجدة  والنفسية  العقلية  لألمراض  الجهوي 
مستشفى النهاري لألمراض العقلية والنفسية بمراكش. وتمت برمجة 
وقلعة  أكادير  بكل من  والنفسية  العقلية  األمراض  بناء مستشفيات 
السراغنة والقنيطرة، وبرمجة إحداث مصالح جديدة مندمجة للصحة 
العقلية بطاقة إيوائية من ثالثين إلى أربعين سريرا. كما ال يخفى، كانت 
واحد الوقت في املغرب ماكاين الناس للي عندهم بحال هاد الوليدات 
مكيلقاوش الرعاية إال في مدينة أو مدينتين في املغرب، برشيد والرباط 

وسال وظهر لي هد ال�ضي للي كاين.

كما تم إدراج أدوية ملعالجة األمراض النفسية من الجيل الثاني 
من  العقلية،  الصحة  مجال  في  األساسية  األدوية  قائمة  في  والثالث 
أنهم يعوضون ومن أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة التي يعاني منها 

األشخاص املصابين باألمراض النفسية.

نزالء »ضريح بويا عمر« تم إعداد مبادرة طبية وإنسانية أطلق عليها 

املر�ضى  املجاني لكل هؤالء  التكفل والعالج  إلى  إسم »كرامة« تهدف 
النفسين العقليين، وجندت الحكومة بهذا الخصوص إمكانيات مهمة 
تهم بالخصوص توسيع الطاقة االستيعابية ملستشفيات الطب النف�ضي 
34 طبيب  وتوظيف  مندمجة جديدة،  استشفائية  وإحداث مصالح 
و122 ممرض متخصصين في الطب النف�ضي، وتخصيص غالف مالي 
قدره 40 مليون درهم القتناء أدوية الطب النف�ضي، وتخصيص أكثر 
من 60 سيارة إسعاف لنقل املر�ضى من أماكن إقامة بنواحي الضريح 
التي  األقاليم  بالجهات  الواقعة  الصحية  واملصالح  املستشفيات  إلى 

ينحدرون منها.

وفي الختام، ال بد من التأكيد على أن الحكومة ستبذل مجهودات 
املتعلق  اإلطار  القانون  مقتضيات  تنفيذ  إطار  في  ونوعية،  إضافية 
بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها بعد املصادقة 

عليه، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

فريق  التعقيبات،  باب  اآلن  أفتح  الحكومة،  رئيس  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية في حدود دقيقتين.

 وبائبر وعيدرمصطفىر إلب  هيمي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

مساليررئيسر لحك مل،

 وعيد ترو وعادةرأعضاءر لحك ملر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ألفاضل،

لعل من تجليات تحضر الدول واملجتمعات هو تمثل التضامن بين 
الفئات وكذلك بين الجهات واالعتناء بالفئات الهشة وتأهيلها إلدماجها 
في محيطها االقتصادي واالجتماعي. وقد أوردتم في التصريح الحكومي 
الفئات  هاته  التي تخص  منها  بالعديد  وفيتم  االلتزامات  العديد من 
األسر وكذلك  بدعم  التزمتم  باملعاقين، فقد  يتعلق  فيما  أما  الهشة. 
إصدار القانون الشامل ومندمج بحيث تمت املصادقة عليه في مجلس 
الحكومة ومجلس املستشارين وينتظر املصادقة عليه بمجلس النواب. 
الجهات  في  الوطني  الصعيد  على  توزيعها  تم  األجهزة  توزيع  أن  كما 
للتخفيف على هذه الفئة، وكذلك تنظيم الجمعيات جمعيات املجتمع 

املدني التي تقوم بواحد الدور كبير في هاد املجال،

 وعيدررئيسر لحك مل،

كما أسلفتم، بأن هناك مشكل في تعريف هاته الفئات التي تعاني من 
اإلعاقة، ولكن نطرح عليكم السيد رئيس الحكومة سؤاال :واش التوحد 
كيطرح مشكل في التعريف ؟ هل هو معاق أو ليس معاق؟ واش إيال 



عدد.7–07.شوال.1436  )24.يوليوز.2015( الجريدة الرسمية للبرملان48ي  

شدينا صحاب تريزومي 21 يطرحوا إشكال واش اللي عندهم اإلعاقة 
 املكفوفين هاد واضحين بأنهم 

ّ
الذهنية وال إعاقة جسدية لوكوموتور وال

،ولهذا كنطلب منكم السيد رئيس الحكومة أنكم قمتو بواحد املجهود 
كبير ولكن خاصكم واحد املجهود إضافي. فيما يتعلق بالتعليم، ذكرتو 

التعليم وأيضا الصحة فهاد املعاناة اللي كتعاني منها األسر..

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا انتهى الوقت. الكلمة للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية في حدود دقيقتين و30 ثانية.

 وبائبر وعيدرعم ر حجيرة:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين،

 وعيدررئيسر لحك مل،

حض  تر وعيد تر وبائبات،

 وعادةر وب  ب،

االحتياجات  ذوي  األطفال  ديال   68% الحكومة،  رئيس  السيد 
الخاصة من 4 حتى 15 سنة غير متمدرسين؛

السيد رئيس الحكومة، %12 فقط من الناس ذوي االحتياجات 
الخاصة اللي كيحظاو بالتغطية الصحية؛

السيد رئيس الحكومة، عندنا اليوم في املغرب في آخر إحصاء اللي 
عند أكثر من 10 سنين مليون و530 ألف معاق؛

السيد رئيس الحكومة، اليوم أصبح املعاق والناس ذوي االحتياجات 
الخاصة يلجئون إلى الشوارع للتسول، في غياب استراتيجية، في غياب 

سياسة واضحة للدعم؛

تعرضت  فوزية  السيدة  واحد  اليوم  الحكومة،  رئيس  السيد 
لالغتصاب، واليوم وأنتم تنتمون إلى عالم الفايسبوك ما لقاتش الدولة 
اللي دعمها، الناس في الفايسبوك كيجمعوا لها الفلوس باش يسكنوها، 
ألن ما عندهاش فين تسكن، هادي هي الحالة ديال الناس اللي كيعانيو 
من اإلعاقة في بالدنا. بغيناكم وأنتم باقي لكم سنة على نهاية هاد الوالية، 
أنكم ديروا واحد املجهود إضافي أنه الناس منين تكون تخاطبوه من هاد 
املنصة، يحسوا فعال باللي هاد الحكومة جابت لهم �ضي تغيير كاين �ضي 

حاجة �ضي حاجة ملموسة.،

السيد رئيس الحكومة، عندكم صندوق التماسك االجتماعي فيه 
أكثر من 8 د املليار درهم، وهاد صندوق التماسك االجتماعي بغينا في 
الفريق االستقاللي باش يم�ضي خصوصا لهاد الناس اللي كيعانيو راه 
ما�ضي مليون و500 فقط، راه كل واحد عند على األقل 5 في األسرة 
ديال، بمعنى أن أكثر من 6 ديال املاليين اللي كتعاني واخا شخص معاق 

ولكن العائلة كلها كتعاني من اإلعاقة ديال داك الشخص اللي موجود 
وداك الفرد اللي موجود في العائلة.

بغينا  أنه  للمغاربة  اليوم  تعلنو  بغيناكم  الحكومة،  رئيس  السيد 
الدعم %100 راميد تم�ضي لكل إنسان معاق يم�ضي لو الدعم، التغطية 

الصحية يستفد من البطاقة ديال راميد بدون قيد أو شرط.

السيد رئيس الحكومة، بغيناكم تعلن كذلك للدعم ديال كل الناس 
اللي كيحتاجوا آليات للتحرك وآليات للحياة للناس املعاقين الكرا�ضي، 
اليوم كاين الكر�ضي اللي كيسوى 4 داملليون منين غادي يجيبوه الناس؟ 
كتشوفوا وانتما تتنقلوا في الشوارع، تتشوفوا بأنه الناس تتطلب ألنها ما 

عندهاش كر�ضي فاش تتحرك، ألن ما عندهاش عكاز عالش تتكئ.

هاد  على  تجيبون  وأنتم  اليوم  بغينا  الحكومة،  رئيس  السيد 
التعقيبات، تطمئنوا العائالت ديال املعاقين بأن كاين فعال التغيير..

 وعيدر و ئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
الديمقراطي في حدود ثالث دقائق.

 وبائبر وعيدرحفيظر وتر بي:

نعمرهللار و حمنر و حيم،

 وعيدررئيسر لحك مل،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

سعيد أن أساهم في مناقشة هذا املحور املخصص لوضعية ذوي 
نتائج  على  املوضوع  لهذا  مقاربتنا  بنينا  وقد  الخاصة،  االحتياجات 
البحث الوطني حول اإلعاقة املعلن عنها سنة 2006، والتي مكنتنا من 
الوقوف على الوضعية الصعبة التي تعيشها فئة األشخاص املعاقين، 
ووجود  والفقر  والهشاشة  باإلقصاء  مجملها  في  تتسم  وضعية  وهي 
حواجز تعوق مشاركتهم الكاملة، وتحد من نجاعة تدخالت األطراف 
املعنية بقضايا اإلعاقة وقد تحقق منذئذ ال�ضيء الكثير ال سيما على 
الدولية  االتفاقيات  على  املوافقة  تمت  حيث  التشريعي،  املستوى 
العامة  الجمعية  املعتمد من طرف  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
لألمم املتحدة بنيويورك، والبروتوكول االختياري امللحق بها. كما تم 
سن نصوص خاصة تروم تحقيق تكافؤ الفرص واملساواة لفائدة ذوي 
 ،2011 دستور  عززه  الذي  املسار  نفس  وهو  الخاصة.  االحتياجات 
من خالل الفصل 34 الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل 
سياسات موجهة إلى األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، 
وألح على إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو 
حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة االجتماعية واملدنية وتيسير 
تمتعهم بالحقوق والحريات املعترف بها للجميع وهي األحكام التي نعتز 

بها.
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بمبادرات  الذي ظل مواكبا  التأسي�ضي  العمل  واليوم، وبعد هذا 
إجرائية مهمة، فإن املطلوب هو تجاوز هذه املرحلة من خالل األجرأة 
الفعلية والكاملة لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على 
تلبية الحد األدنى من احتياجاتهم وتوفير شروط اإلدماج واالندماج 
االجتماعيين لفائدتهم. وهو ما ينصب عليه مشروع قانون إطار يتعلق 
بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض نه، وهو املشروع 
الذي تقدمت به الحكومة، وندعو إلى التعجيل باملصادقة عليه حتى 

تنصرف نتائجه مستقبال لهذه الفئة االجتماعية التي نعتز بها.

وفي املقابل، فإننا نتأسف على تجميد مقترح قانون سبق لفريقنا 
أن تقدم بتاريخ 9 يناير 2013، ويتعلق بتعزيز حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة وعدم طرحه على األقل للنقاش وندعو اليوم إلى استحضار 
لجنة  مستوى  على  سيناقش  الذي  الحكومي  املشروع  في  أحكامه 

القطاعات االجتماعية.

تلكم السيد الرئيس، بعض أفكارنا بهذا الخصوص والسالم عليكم.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في 
حدود أربع دقائق.

 وبائبلر وعيدةرنبيللرببسم :

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وبرملانيين،

السيد رئيس الحكومة املحترم، األجوبة اللي عطيتينا إذا تصنتنا 
كأنكم في بداية الوالية. احنا الوالية ديالكم قربت إن شاء هللا تساال 
ما زال عليها غير عام، كان كيخصنا الحصيلة هادو متمنيات هادو غير 
مشاريع. احنا في الحقيقة ما ملسناش �ضي حاجة السيد رئيس الحكومة. 

غادي نبدا بالتمدرس اللي بديتي به السيد رئيس الحكومة.

التمدرس داألشخاص في وضعية إعاقة كارثي، أنا يمكن لي مثال 
عندي هنا واحد االختبار إال دوزته غادي نجيب فيه 20 على 20، السيد 
رئيس الحكومة غادي يجيب فيه صفر، عالش؟ ألن ما عارفش شنو كاين 
في االختبار، هم هادو االختبارات وهم هادو الدروس واملناهج والبرامج 
داملكفوفين السيد رئيس الحكومة، كتعتامد على األلوان وعلى األشكال 
وهم ما عمرهم ما شافو الضوء دالنهار، هذا هو املجهود اللي عملنا 
احنا. التمدرس لألشخاص في وضعية إعاقة السيد رئيس الحكومة هللا 
يا ودي، فيما يخص واحد اللجنة املشتركة ما بين وزير الصحة ما يبن 
وزير التعليم، فيما يخص استقبال وتمدرس األطفال في وضعية إعاقة، 
كاين هنا كاين واحد الشرط وهو أن إمكانية رفض طلب التسجيل. إذن 

دائما تيبقى مشروط ديك التمدرس، كيخص يكون مطلق التمدرس 
ديالهم يكون واحد الحاجة اللي هي بديهية، اللي هي كاينة راه سيدي 
ربي إذا حرمهم من واحد الحاسة راه كيمكن لهم الحواس اآلخرين راه 
تيخدمو أكثر بديك الحاسة اللي هم محرومين منها، هذا في ما يخص 

التمدرس.

كاين أيضا املكفوفين ألن كنعرفهم مزيان، هو أن حتى مكفوف مثال 
في مكناس في املركز التربوي الجهوي ما كياخد ما كيستفد من برنامج 
»تيسير«، هم أكثر عرضة من أي واحد للهذر املدر�ضي، يمكن تساعدوا 
العائلة ديالهم. كنساءل السيد رئيس الحكومة عن دواعي عدم تقديمه 
في قوانين املالية املتتالية لتدابير مالية وجبائية لتشجيع عمل األشخاص 
في وضعية إعاقة في القطاع الخاص. كنساءل رئيس الحكومة املحترم 
أيضا، أن يفسر لي ما هي دواعي الخلط اللي ربما مقصود ما بين مهام 
اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج املتعلقة 
بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة. كنساءل أيضا السيد 
ما  قرب،  عن  التوجيه  خدمات  تقديم  آليات  عن  الحكومة،  رئيس 
كنتوفروش على �ضي معلومات عن املراكز الجهوية لالستقبال والتوجيه، 
ما عندنا عليهم حتى �ضي فكرة. كنتاظروا أيضا من السيد رئيس الحكومة 
أنه يوضح لنا على وجه التدقيق، ما هي التدابير التي تم القيام بها في كل 
محور من املحاور األربعة لجزء استراتيجية القطب االجتماعي برسم 

.2016-2012

هاد املحاور كلها بامللموس، فين وصلنا وكل محور بوحده شنو كاين؟ 
الحصيلة ؟ كنتاظرو أيضا من السيد رئيس الحكومة يجاوبنا جواب 
واضح عن مدى شمول املخصصات املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة من 

صندوق التماسك االجتماعي.

 وعيدررئيسر لحك مل،

اإلعاقة تفقر، اإلعاقة تفقر كنكررها واخا يكون األبوين بزوج بهم 
سلم 11 سلم 11، اإلعاقة راه تفقر راه كيخصها مصاريف، مصاريف 
إضافية وكبيرة وكثيرة، مستلزمات طبية، الدواء، املرافقين، وشكون 
اللي يجلس معهم، واحنا كنا عملنا واحد التعديل في قانون املالية في 

هاد السنة ولكن ترفض...

 وعيدر و ئيس:

شكر،ا شكرا السيد النائبة، انتهى الوقت. الكلمة للفريق االشتراكي 
في حدود دقيقتين وثالثون ثانية.

 وبائبلر وعيدةرحعباءرأب ر4يد:

وك  ر وعيدر و ئيس،

املكتسبات  ماهي  الحكومة،  رئيس  السيد  نسألكم  أن  نريد  كنا 
الجديدة التي حققتموها في هذا املوضوع؟ لكن ناب عنكم، ال أدري هل 
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بتفويض منكم، السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
أعلن في لقاء رسمي في مدينة تيزنيت أنه الحكومة فشلت في تدبير ملف 
أشخاص أو إدماجهم الذين هم في وضعية إعاقة. تكلفنا إذا في الفريق 
االشتراكي بتشخيص وضع الفشل الذي أعلن عنه الناطق الرسمي باسم 
الحكومة، الفشل يعزى أساسا إلى معطى أسا�ضي، أنه صندوق دعم 
التماسك االجتماعي ما برمجمتو فيه 100 مليون درهم لفائدة البرامج 
لألشخاص في وضعية إعاقة حتى مليزانية 2015، وهذا صحيح وتقدروا 
تشوفوه. ال�ضيء الثاني أنه لم تتوفق الوزارة املسؤولة عن التنسيق في 
خلق آلية حقيقية للتنسيق، لكم الحصيلة التي تقدموها في كل سنة، 

تتعلق فقط بوزارة املرأة واألسرة والتضامن إلى آخره.

النقطة األخرى أنه اإلجراءات التي قامت بها وزارة األسرة واملرأة 
والتضامن، في إطار إحداث آلية جديدة لدعم الجمعيات، أشنو دارت؟ 
حرمت، في إطار االرتباك اللي شهدته في عرقلة مركزية ملنح الجمعيات، 
منع الئحة نملكها من مجموعة من الجمعيات التي منعت أو أقصيت 
بفعل ارتباكات إدارية من هذه املنح، وكنعرف منهم مراكز كثيرة في جهة 
سوس ماسة درعة. الحكومة أيضا لم تراجع ما أشارت إليه السيدة 
النائبة فيما يتعلق باألقسام املدمجة. هذا فضاء نجمع فيه تالميذ 
ملي فهاد الوضع ديال إعاقة ،ولكن أتحدى أن يمكن أن نعطيهم كفاءة 

معينة.

لم تفكروا السيد رئيس الحكومة في أن تخففوا العبء على ما يناهز 
مليون على األقل في انتظار اإلفراج عن نتائج البحث الوطني الثاني حول 
اإلعاقة ؟ لم تحاولوا أن تخففوا العبء على مليون و530 أسرة تعيش 
في وضع تكفل بمعاقين وحدها. يجب أن نفكر وأنتم باشرتم ما أطلق 
عليه إصالح النظام الجبائي، واش امللزم الذي يتحمل كلفة شخص في 
وضعية إعاقة هو امللزم اللي ما عندوش والحمد هلل شخص في وضعية 

إعاقة.

 وعيدر و ئيس:

االتحاد  لفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
الدستوري في حدود 5 دقائق و15 ثانية.

 وبائبر وعيدر لخليفير قد درة:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين،

 وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك مل،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

السيد الرئيس، نحن دولة مسلمة ونؤمن بطبيعة الحال باإلعاقة 

كاختيار رباني. ويوجد منا ومعنا وبيننا شريحة اجتماعية حاملة لإلعاقات 
تقدر بأكثر من %10 ونحن معهم ننتظر وفاء حكومتكم بالتزامها بوضع 
إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  بأوضاع  للنهوض  وطنية  استراتيجية 
وصرحتم بإعداد وثيقة تتعلق باعتماد سياسة عمومية مندمجة في 
هذا املجال. وبعد انطالق هذه العملية، تحت إشراف وزارة التضامن، 
بشراكة مع بعض املنظمات الدولية، في غياب الشريك األسا�ضي أال وهو 
املعاق، ال زلنا ننتظر اإلفراج عن هذه الوثيقة التي ال تتطلب إال تأشيرة 

من لجنة وزارية ترأسونها.

هاد  انتظار  في  أنه  الحكومة،  رئيس  السيد  الغريبة  املفارقة  أما 
املشروع ديال الحكومة ديالكم، تتخذون العديد من اإلجراءات كإصدار 
اإلطار الخاص باإلعاقة أو قانون إطار خاص باإلعاقة وقوانين تنظيمية 
ذات صلة بما هو سيا�ضي واقتصادي، علما أن املغرب كان من الدول 
ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  على  التي صادقت  األولى 
اإلعاقة منذ سنوات، بعد مشاركة فعالة في تهييئها والتي كان لها تأثير 
على التشريعات الوطنية، من خالل إصدار قوانين تعنى باألشخاص 

املعاقين.

بعد أربع سنوات السيد رئيس الحكومة، من ترأسكم الحكومة ماذا 
قدمتم لهذه الفئة من املواطنين؟ هل فّعلتم الترسانة القانونية التي 
التزم بها املغرب؟ هل نفذتم قانون الوظيفة العمومية بتخصيص 7 
%من املناصب لها؟ هل فكرتم في تنزيل املقتضيات الدستورية خاصة 
الفصل 34 ؟ هل كرستم مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، في الصحة، في 
الشعل، في ولوج الخدمات؟ هل وفرتم في مدننا وإداراتنا ومؤسساتنا 

مركب  دون  التحرك  لهم  تيسر  وولوجيات  العمومي  النقل  ووسائل 

نقص.

وأخيرا السيد رئيس الحكومة، ما دور الصناديق في التعاطي مع 

بهذه  تخصيص صندوق خاص  أن  نعتقد  كنا  ؟  اإلعاقة  إشكاليات 

الشريحة سيكون مفيدا واآلن اعتمدتم صندوق التماسك االجتماعي 

الذي يضطلع بعدة أدوار إلى جانب اإلعاقة، وبهذا الخصوص ينبغي 

السيد الرئيس أن تأخذوا بعين االعتبار شيئين مهمين:

أوال- تكلفة اإلعاقة الحادة والعميقة وأثرها على األسر؛

ثانيا- اإلعاقة في وضعية الفقر خوفا من أن تصبح وصمة عار على 

في صمت  تعاني  اإلعاقة  ديال  الحاالت  واحد  تحتضن  األسر،  جبين 

السيد رئيس الحكومة، وما زال ما توصلوا حتى ب�ضي دعم من الحكومة. 
مرت أربع سنوات السيد رئيس الحكومة من عمر حكومتكم، هل تظنون 

أنكم قادرون على تحقيق ما عجزتم عنه خاللها في ظرف سنة واحدة؟ 

أو أنكم تراهنون على أصوات املعاق واألرملة واملطلقة والعاطل النتزاع 

والية ثانية بدعوى أنكم وضعتم اإلطار القانوني خالل خمس سنوات، 

واالستفادة ستنطلق بعد 2016.
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هنا السيد رئيس الحكومة، نديرو واحد العملية حسابية بسيطة، 
مانحتاجو فيها ال آلة حاسبة وال مكتب دراسات وال خبراء، يمكن حساب 
العجيزات كما كيقولوا، عندنا %10 من األشخاص اللي عندهم حالة 
إعاقة مكيستفدوش من هد الحكومة، عندنا 10 فيهم املطلقات لحد 
اآلن مع األسر ديالهم مكيستفدوش من هاذ الحكومة، عندنا %10 من 
األرامل كذلك باألسر ديالهم مكيستفدوش من هذ الحكومة، عندنا 
الحكومة،  هد  من  مكيستفدوش   10% حوالي  العاطلين  أسر  أرباب 
عندنا حاملي الشهادات العليا حوالي نحسبو الحساب الصغير 10% 
مكيستفدوش من هد الحكومة، ما مجموعه %50 ويال ضفنا لهم واحد 
%20 في الجبال وفي القرى ودوك الفالحا الصغار اللي عايشين على عرق 
الجبين ديالهم، وللي مكيستفدوش من الحكومة، غادي نلقاو السيد 
رئيس الحكومة %70 من الشريحة ديال الشعب التي تعاني في صمت 
ليكتعطينا  األرقام  هاذ  كنتساءلو  الحكومة.  هاد  من  استفدتش  ما 
؟  الرئيس  السيد  كتشتغلو  من  مع  عليها  كتكلموا  اللي  الصناديق 
اشكون كيستفد منها ؟ إذا كانت حوالي %70 الشريحة املتضررة في 
البالد مكتستفدش من هذ الحكومة، كيفاش غادي تفسروا لينا هاذ 
الصناديق وهاد البرامج ليكتكلموا عليها وما زال كتهضروا على صناديق 
للي عاد غادة القوانين للي غادي تدوز في البرملان وعاد غادي تفّعل وانتما 
الوالية ديالكم بقت فيها سنة واحدة ؟ السيد رئيس الحكومة، هذا يعتبر 

فشل في تدبير هاد امللفات وخاصة ملف اإلعاقة وشكرا لكم.

 وعيدر و ئيس:

الحكومة  الرئيس  للسيد  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد  لكم  الكلمة  الوقت،  من  تبقى  فيما  التعقيبات  على  للجواب 

الرئيس.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

نعمرهللار و حمنر و حيم،

 وعيدر و ئيس،

من أصعب األمور أن يتحدث اإلنسان في موضوع كهذا باملنطق 
السياسوي. نحن اآلن أمام الحقيقة، أمام أشخاص ذوي احتياجات 
خاصة، معاقين ال يمكن إطالقا ونحن في رمضان إضافة إلى ذلك أن 

ندخل في هذا املنطق.

ولذلك، ال بد من أن نعترف أوال وقبل كل �ضيء، أن هذا واحد الوضع 
مؤلم، وكل واحد منكم كيعرف شوية اإلعاقة، ولكن ما غنقولكومش 
عالش، ولكن نقدر نقول لكم بلي أنا واحد من الناس اللي كيعرفوا 
أكثر اإلعاقة منكم جميعا، وأنه أنواع من املعاقين يأتون إلى بيتي يوميا 
وكنبقى كنشوف. انتما كتكلموا على اإلعاقة اللي خصها اإلدماج، أنا 
كيجيو عندي أمهات حاملين أطفال، ال يبدو أنه من املمكن إلى نهاية 
أعمارهم يكون عندهم حل، وكاين اللي عندها واحد وكاين اللي عندها 

 األم إضافة.... 
ّ
أكثر من واحد، ولد وال بنت، وكاين اللي هرب لو األب وال

هللا يجازيكم بخير، ما بغيت حتى �ضي تصفيقات... بغيتيو نقول لكم 
الحقيقة، أنا أعترف أمامكم أن هاد املجال هذا، ما تلزمونيش نقول لكم 
واش املعاقين ما جاو حتى جات هاد الحكومة، املعاقين راهم منذ خلق 
هللا الكون وهم كاينين، ومن االستقالل لآلن الدولة ما�ضي ما عمالت 
والو، عمالت وعمالت وعمالت. واش غتنساو املنظمات ديال املكفوفين، 
غتنساو هاد ال�ضي اللي كان قبل. ولكن باقي بدون شك ما عملناش بما 
فيه الكفاية، ما يمكنلناش نعملوا، نقول لكم بلي بزاف ديال الكلمات 
ديال املعارضة شعرت فيها الصدق، وشعرت فيها أنه اإلنسان كيبسطو 
بل رجع لي األمل ملي سمعت بعض األحزاب اللي مولفة كل مرة كتجي 
لواحد املنطق سياسوي كتكلم بحرقة، ما عملناش بما فيه الكفاية غير 

باش نرافقوا.

حنا باش نقول لكم ما تخيلوش بأنه من املمكن باش غذا الدولة 
غادية تكلف باملعاقين ديال املغرب كاملين بوحدها وفي كافة االحتياجات 
ديالهم. أنا عندي صديق كيقيم في فرنسا ولدو معاق كيبقى 5 أيام في 
األسبوع في املدرسة وكيرجع للدار بوحدو وفي وسائل النقل، كيكلف 
الدولة الفرنسية 11 مليون دالسنتيم شهريا. ما عندناش اإلمكانيات 
ديال هاد ال�ضي، ولكن خصنا نعملوا باش نرافقوا العائالت اللي عندهم 
أطفال معاقين، قدرهم هللا سبحانه وتعالى عليهم ألسباب كثيرة بزاف 
منها طبي، بزاف منها، املهم هذا قدر هللا خصنا نعملو باش نساعدوهم. 
كيجيو  الناس  كاين  �ضيء،  كل  وقبل  أوال  ماديا  نساعدهم  خصنا 
للمساجد مرة في األسبوع. كنتكلم معاكم على الحاالت اللي كنعرفها 
الشهر ما كتقدرش  في  األدوية  ديال  500 درهم  شخصيا ألن عندها 
للمساعدة  محتاجين  اللي  الناس  كاين  ديالها.  الوليد  لهداك  توفرها 
يعني غير باش يخرجوا من اإلشكاليات، بعض اإلشكاليات بسيطة، 
كاين الناس ديال املشاكل ديال املدرسة وقليل فيكم اللي سير مدرسة 
أاإلخوان. خصكم تعرفوا أنا سيرت أكثر من مدرسة وكنعرف اشنو هو 
داك الطفل املعاق اإلشكال ديالو شنو غير ملي كيكبر وكيولي في املستوى 
االول كيفاش غتدير تطلعوا لهداك.. كاين طفلة معاقة فقدت الحق 
باش تتابع الدراسة ديالها فقط ألنه ما لقيناش اللي يطلعاها في الدروج 
كل مرة، كاين أمور حق للسيدة التي قالت أن اإلعاقة تفقر، اإلعاقة 
تشغل، اإلعاقة مشكلة وطنية ولحد اآلن كنعترف أمامكم أنه باقي ما 
قدرناش نعملوا كل�ضي اللي خصنا نعملوا في حق املعاقين، بكل صدق. 

وخصنا اإلمكانيات باقي ما وصلنا لهومش...

اسمح لي ال�ضي احجيرة، الصندوق ديال الدعم ديال التماسك ما 
فيهش 8 د املليار، فيه 2 د املليار ونص، ولكن ما زال ما وصلناش ملشكل 
ديال الفلوس، ألنه هاد ال�ضي هذا مللي كتجي تديرو كتلقى إشكاليات 
جينا  مللي  راه  القانوني،  اإلشكال  كاين  �ضيء  كل  وقبل  أوال  أمامك. 
للحكومة، وحنا كنغوتوا. مع األسف، اإلدارة هي هدي، الطريقة ديال 
التعامل ديالها وديال réaction ديالها، ديال رد الفعل ما كيكونش دائما 



عدد.7–07.شوال.1436  )24.يوليوز.2015( الجريدة الرسمية للبرملان2 ي  

بالشكل املطلوب، بالسرعة املطلوبة. ولكن اليوم أحسن من البارح: 
كاين 4 وال 5 ديال األمور كلها هي جديدة اللي ماكانتش، مخطط الصحة 
النف�ضي ما كانش، جديد؛ القانون اإلطار ما كانش، جديد؛ صندوق 
دعم التماسك االجتماعي ما كانش، جديد؛ بنيات استقبال جديدة، 
ما كانتش، جديدة؛ نعم نحن نبدأ ولكن يقينا باقين ما عطيناش لهاد 
املوضوع األهمية اللي كيستحق ما قابلناهش بالشجاعة اللي كيستحق، 
ما قابلناهش باإلمكانيات اللي كيستحق وما يمكنش نزيدو نتعطلوا أكثر 
من هاد ال�ضي. أنا كنعتقد بأنه آن اآلوان باش نقوموا بالواجب ديالنا كل 
واحد من جانبه، وباش نتعاونوا وتديرو في البال ديالكم، اإلخوان ديال 
املعارضة، أنا أشكركم اليوم يعني بصدق. هذا ليس معنى أنني لم أكن 
أشكركم بصدق ولكن اليوم أشكركم وأنا متأثر ألن بحال هاد األسئلة 
وفحال هاد املداخالت راه كتعاوني أنا كرئيس حكومة. فهموا مزيان 
آش كنقول لكم، حنا واحد البالد عندها مواصفات والعمل السيا�ضي 
فيها عندو خصوصيات، كتعاوني باش ندفع الوزراء ديالي، باش نحرك 
اللي في يدها القرار املالي، باش نمشيو فواحد االتجاه، هذا  األجهزة 
غيولي واحد الحاجة فيها إجماع وطني ثمين بالنسبة إلي واخا أنا فالسنة 
األولى. أما واش السنوات املقبلة وال داك %10 اللي كان كيحسب هداك 
 ال، %10 ديال األرامل إمتى استفدوا األرامل حتى جات 

ّ
األخ فهمتني وال

هاد الحكومة ؟ %10 ماستافدوش، %10 ديال املعاقين، %10 ديال ... 
عالش خليتي لنا هديك %30 كن كملتي حتى هي عليها وهنيتنينا والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، أعطي الكلمة اآلن في حدود دقيقة لتقديم 

الدولية،  املؤسسات  مع  بالشراكات  املتعلق  الثاني  املحوري  السؤال 

تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فرق ومجموعة األغلبية، 

الكلمة ألحد النواب.

 وبائبر وعيدرن رر ودينر أل4رق:

 وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك مل،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

بداية، شهر مبارك سعيد وخاصة العشر األواخر وأحمد هللا، العشر 

األواخر السيد الرئيس، وأحمد هللا لي ولكم نعمة بلوغها. باملناسبة، 

تتميم  على  البرملان  وكذلك  املغربية  والدبلوماسية  الحكومة  ننهئ 

مسطرة املصادقة على االتفاقيات، بحيث أنه تم املصادقة على جميع 

االتفاقيات التي كانت تتراكم بين البرملان والحكومة.

 وعيدر و ئيس،

بلد عربي وإفريقي من خارج املجموعة  لقد حصل املغرب كأول 
األوروبية على صفة شريك من أجل الديمقراطية، مع مجلس أوروبا في 

يونيو2011، إضافة إلى تموقعه في..

 وعيدر و ئيس:

انتهى الوقت السيد النائب، بقيتي في العشر األواخر خليك في العشر 
 انتهى الوقت.. ياهلل طرح السؤال بسرعة.

ّ
األواخر..ال

 وبائبر وعيدرن رر ودينر أل4رق:

السؤال السيد رئيس الحكومة، عن حصيلة هاد الشراكات التي 
توجت أشغال ثنائية عليا مع عدد من الدول الشقيقة، وما هي حصيلة 

هذه الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ؟

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على 
السؤال والتعقيب في حدود 21 دقيقة و40 ثانية.

 وعيدرعبدر إلوهربنركير نررئيسر لحك مل:

 وعيدر و ئيس،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترمين،

أود أن أشكر فرق األغلبية على اختيار هذا املوضوع الذي يكت�ضي 
التعاون  الذي تعرفه عالقة  الزخم اإليجابي،  في إطار  راهنية خاصة 
التي  النوعية  واملبادرات  وجنوبا  شماال  بالدنا  تنسجها  التي  الدولي 
يخوضها جاللة امللك حفظه هللا، لتعزيز مكانة ودور املغرب إقليميا 

وجهويا ودوليا.

وال يخفى عليكم، أن املغرب سلك دوما سياسة تنبني على االنفتاح 
على محيطه وإرساء عالقات تعاون مثمرة مستفيدا من موقعه الجغرافي 
املبنية  العريقة  تاريخه املجيد وحضارته وقيمه  املتميز ومنسجما مع 
على تالقح الحضارات والتسامح واالنفتاح. وقد تعزز هذا التوجه من 
خالل نهج سياسة االنفتاح االقتصادي التدريجي، مما مكن املغرب من 
إبرام اتفاقيات للشراكة والتبادل الحر مع مجموعة من البلدان، ومن 

تكثيف شبكة الشراكات مع املؤسسات الدولية.

املبادرات وسياسات  إطار  في  العالقات  من  الشبكة  وتندرج هذه 
التعاون التي يقودها جاللة امللك أعزه هللا، مع مختلف الدول الشقيقة 
والصديقة، من أجل تعزيز االستفادة من الفرص التي يتيحها موقعنا 
املتميز وعمقنا اإلفريقي ومحيطنا العربي، وخاصة دول مجلس التعاون 
وعالقاتنا  األوربي  االتحاد  مع  املتقدم  ووضعنا  الشقيقة،  الخليجي 
املتحدة  الواليات  مع  اإلستراتيجية  وشراكتنا  بلدانه  مع  املتميزة 

األمريكية، وكذا اتفاقيات الشراكة والتعاون املبرمة مع باقي شركائنا.
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وأريد أن أشير هنا، إلى أن إثارتي السم جاللة امللك أكثر من مرة هو 
عن جدارة واستحقاق، باعتبار أن الدولة سياساتها الخارجية تخضع 
أوال لتوجيهات ملوكنا والحمد هلل أنه يعني فيها االستمرارية، هاد ال�ضي 
راه من محمد الخامس رحمه هللا والحسن الثاني وانتما إال متبعين معنا 

هاد ال�ضي راكم، ومحمد السادس حفظه هللا ونصره،.

وللجواب على سؤالكم، أتوقف عند حصيلة بعض اللجن املشتركة 
العليا التي عقدناها مؤخرا وعالقات الشراكة الجيدة بين بالدنا ومنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية. لقد عقد املغرب في اآلونة األخيرة أربع 
لجن مشتركة عليا، مع كل من البرتغال في 22 أبريل 2015، وفرنسا 
في 28 ماي 2015، وإسبانيا في 5 يونيو 2015، وتونس في 12 يونيو 
2015 بالعاصمة. وتعتبر هذه االجتماعات الرفيعة املستوى استمرارية 
لعالقات ثنائية متينة مع هذه الدول. راه الدولة اللي مشينا لها تيقول 
لك راه عالقة الدول ديالنا، بريطانيا تتكلم على 800 عام، الواليات 
املتحدة تتكلم على أكثر من 200 عام، فرنسا إلخ. تؤطرها معاهدات 
الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجمع املغرب بهذه الدول، كما 
تشكل فرصة سانحة لتعزيز عالقات التعاون السيا�ضي واالقتصادي 
والثقافي إلغناء اإلطار القانوني الثنائي وإطالق مبادرات جديدة للتعاون 

في مختلف املجاالت.

في  كبرى  بأهمية  تحظى  الدول  هذه  فإن  عليكم،  يخفى  ال  كما 
السياسة الخارجية للمملكة وتربطنا بها شراكات شاملة واستراتيجية، 
الروابط االقتصادية والتجارية وعمليات االستثمار،  إلى قوة  بالنظر 
البعد اإلنساني حيث يقطن بهذه الدول وخاصة  إلى  بالنظر  وكذلك 

بفرنسا وإسبانيا أكثر من مليوني مغربي.

وتندرج الشراكات مع الدول األوربية الثالثة في إطار تقوية وتعزيز 
عالقة املغرب مع االتحاد األوربي الذي تربطنا به شراكة وضع متقدم 

منذ 2008.

 وعيدر و ئيس،

لقد توجت هذه اللقاءات الرفيعة املستوى بإصدار بيانات ختامية 
مشتركة بين املغرب وكل واحد من هذه الدول، تضمنت إشادة هذه 
الدول بالدور الريادي للمملكة املغربية في املنطقة وبدينامية االنفتاح، 
بحيث أنه راه ملي كنمشيو لتمة الحمد هلل، هداك�ضي اللي كنسمعوا 
على بالدنا كيكون شوية ديال األمل، منين كنجيو لهنايا عاوتاني هضرة 
املستوى  على  بالدنا  به  تضطلع  الذي  املحوري  بالدور  وكذا  أخرى، 

الجهوي داخل االتحاد من أجل املتوسط.

كما نوهت هذه الدول بالنموذج الديمقراطي املغربي املتميز، تحت 
القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، وأشادت 
باملقاربة املغربية الرائدة في تعزيز األمن واالستقرار في املنطقة وبالدور 
الريادي للمغرب في محاربة الغلو والتطرف من خالل مقاربة شاملة، وفي 
سياق يعزز اإلسالم الوسطي السمح املتشبع بقيم االعتدال والتسامح.

املعتدل  الديني  بالنموذج  الدول  هذه  أشادت  الخصوص،  وبهذا 
املغربية  التجربة  من  االستفادة  في  بعضها  وبرغبة  املغربية  للملكة 

الناجحة في تكوين األئمة والوعاظ.

مواقف  عن  الدول  هذه  عبرت  الوطنية،  القضية  وبخصوص 
إيجابية، تمثلت في الدعم الصريح ملشروع الحكم الذاتي، واصفة إياه 
بالجدي والواقعي وذو املصداقية. كما أكدت هذه الدول على دعمها 
لجهود األمم املتحدة، مؤكدة بكون هذا النزاع له أثر سلبي على األمن 
املغرب  في  واالندماج  التنمية  جهود  ويعطل  املنطقة،  في  واالستقرار 

العربي.

وفيما يتعلق بالجالية املغربية املقيمة بهذه البلدان، ركز املغرب على 
حقوق ومكتسبات هذه الجالية وحمايتها من اإلسالموفوبيا والعنصرية.، 
وبهاد الصدد، تم التباحث مع نظرائنا اإلسبان حول تمكين الجالية 
املغربية من املشاركة في االنتخابات املحلية، في إطار مبدأ املعاملة باملثل. 
كما تم التباحث مع املسؤولين بفرنسا حول وضعية املغاربة املتقاعدين 
الراغبين في االستقرار باملغرب مع حصولهم على معاش كامل على غرار 

نظرائهم الفرنسيين، وقد تركنا لهم املوضوع وهم يدرسونه اآلن.

كما أشادت هذه الدول بسياسة الهجرة الجديدة التي أطلقها املغرب 
في شتنبر 2013، والتي تميزت بتسوية وضعية اآلالف من املهاجرين غير 
الشرعيين وإدماجهم في النسيج االقتصادي واالجتماعي، كما أشادت 
الليبي، محيين في نفس  هذه الدول بمبادرة املغرب احتضان الحوار 
الوقت دور اململكة املغربية في املساهمة في تحقيق األمن واالستقرار 

باملنطقة.

الرفيعة  اللقاءات  هذه  توجت  فقد  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
املستوى بالتوقيع على أزيد من 38 اتفاقية، منها 11 مع البرتغال، 14 
مع فرنسا، 6 مع اسبانيا، و8 مع تونس همت العديد من القطاعات 
واملجاالت الحيوية، كالنقل والبنية التحتية واملواصالت واللوجيستيك 

إلى آخره.

وبخصوص مجال الطاقة، ركز املغرب مع كل من اسبانيا والبرتغال 
على أهمية تعزيز املبادالت الطاقية، خاصة في مجال الكهرباء والغاز 
الطبيعي، وذلك من خالل إحداث بنية تحتية للربط الكهربائي والغازي 
الظروف  أفضل  في  واألوروبية  املغربية  الكهربائية  األسواق  واندماج 

التقنية واالقتصادية، بحيث يبيعوا لنا ونبيعوا لهم عند الحاجة.

وفي املجال الجامعي، وقع املغرب عددا من االتفاقيات تهم البحث 
العلمي واألكاديمي والتعاون بين الجامعات واملؤسسات التعليمية بين 
املغرب وهذه الدول، مما جعل بلدنا يرقى إلى أن يصبح قطبا جامعيا في 
القارة اإلفريقية. كما تم على هامش هذه االجتماعات الرفيعة املستوى 
فرص  لتباحث  املهنية،  املنظمات  بين  االقتصادية  املنتديات  عقد 
الشراكة بين الجانبين في مجاالت مختلفة كالفالحة والصناعة الغذائية 
والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية الحضرية. 
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ولو كنتم معنا في ساحل العاجـ لرأيتم التقدير الذي يحظى به املغرب 
في الدول اإلفريقية عموما وفي  كبلد فالحي وكتجربة فالحية متميزة 
ساحل العاج بالخصوص. وتهدف هذه املنتديات إلى تسويق النموذج 
التنموي االقتصادي املغربي، والذي يتميز بنجاعة إصالحاته الهيكلية 
والقطاعية املاكرو اقتصادية التي مكنته من أن يصبح اقتصادا تنافسيا 
صاعدا في املنطقة، مما مكن بالدنا من جلب استثمارات مهمة لكبريات 

الشركات األوروبية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصناعة.

العمل سويا مع  الدول على  التقت رغبة هذه  ومن جهة أخرى، 
املغرب لالستثمار والتعاون في مختلف املجاالت االقتصادية والتنموية 
مع الدول اإلفريقية الصديقة والشقيقة، مما يعزز مسار النمو والتقدم 
بهذه الدول. دابا األفارقة تيقول لنا nous somme demandeurs هما 
باغيين املغاربة يجيو ويال كانوا غايجيو يجيو معهم األوروبيين لالستثمار 

بواحد العدد ديال املجاالت.

 وعيدر و ئيس،

مع  التعاون  أواصر  وتكثيف  تنمية  على  دائما  املغرب  عمل  لقد 
املنظمات الدولية، ليس فقط الدول ولكن كذلك املنظمات الدولية، 
ليس فقط من منطق حاجته إلى قروض وإعانة هذه املؤسسات، ولكن 
بالنظر أيضا للخبرة التي راكمت هذه املنظمات والتي يمكن للمغرب 
التي يباشرها في مختلف  االستفادة منها إلنجاح األوراش اإلصالحية 

املجاالت.

ويندرج في هذا السياق، التوقيع مؤخرا مع منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية على برنامج التعاون بين املغرب وهذه املنظمة، التي تضم 
أكثر من ثالثين دولة متقدمة وصاعدة تجمع بين اعتماد الديمقراطية 

.OCDE والتقدم االقتصادي واالجتماعي

وللتذكير، فقد نسج املغرب منذ أكثر من عشر سنوات عالقات 
تعززت تدريجيا مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، من خالل 
التقارب مع لجن املنظمة وهياكلها. وقد أسفر ذلك عن انخراط املغرب 
في العديد من املبادرات التي أطلقتها املنظمة، خصوصا اإلعالن حول 
االستثمار الدولي واملقاوالت املتعددة الجنسيات سنة 2009، واإلعالن 
الدولية  املالية  والشؤون  األعمال  إدارة  في  والشفافية  النزاهة  حول 
سنة 2012، واتفاقيات املساعدة اإلدارية املتبادلة في امليدان الضريبي 
سنة 2013. ويشمل التعاون بين املغرب وهذه املنظمة قطاعات عدة، 
كما يشارك في لجنة االستثمار ولجنة سياسة التنمية املجالية ولجنة 

الحكامة العامة ويتبوأ مقعدا في اللجنة التنفيذية ملركز التنمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن املغرب يترأس منذ 2009 مبادرة املنظمة من 
أجل التنمية من جانب دول منطقة الشرق العربي وشمال إفريقيا، 
حيث يضطلع بدور رائد من خالل احتضانه لعدد من أنشطة هذه 
املبادرة. وقد شهد التعاون املغربي مع هذه املنظمة مؤخرا نقلة نوعية 
من خالل مشاركة املغرب في برنامج الشراكة املتقدمة، الذي فتحته 

املنظمة املذكورة أمام ثالث دول فقط، حيث تم التوقيع مع أمينها 

العام يوم 15 يونيو املا�ضي بباريس على البروتوكول املتعلق ببرنامج 

التعاون بين الطرفين، وهو ثمرة أكثر من سنة ونصف من املشاورات 

بين القطاعات الحكومية املغربية في ما بينها ومع هذه املنظمة.

مصادفة أنني شفت في التلفزيون تيتكلموا على هاد التوقيع، جابو 

واحد التصويرة ديالي ديال la carte nationale وقالوا واحد 2 كلمات 

ودازو، من الطبيعي ما تكونوش جايبين األخبار لهاد ال�ضي كامل. ويتوخى 

من انضمام املغرب إلى هاد البرنامج الولوج إلى آليات املنظمة لتسريع 

اإلصالحات في مختلف مجاالت السياسات العمومية وخاصة:

- توسيع وتعزيز الحوار والشراكة؛

واملمارسات  البيانات  قاعدة  من  االستفادة  من  بالدنا  تمكين   -

الجيدة؛

- السماح للمسؤولين املغاربة باملشاركة في عمل لجن املنظمة؛

- االطالع على التحاليل الخاصة بالسياسات العامة؛

- تقديم ومناقشة والتعريف باإلصالحات التي تقوم بها بالدنا في 

املحافل الدولية وتمكينها من اإلشعاع املناسب؛

- االستئناس بمعايير عمل هذه املنظمة وبممارساتها الفضلى.

ديال  للنظام  وتخضع  متقدمة  دولة  و34  كذا  فيها  املنظمة  هاد 

الحكامة يتداولون فيه فيما بينهم. ويهم برنامج التعاون مجاالت مختلفة 

الضريبي  وامليدان  املجالية  والتنمية  والحكامة  والتجارة  كاالستثمار 

املغرب  ويعد  والسياحة،  والتشغيل  االجتماعي  واإلدماج  والتعليم 

لالستفادة  اختياره  تم  الذي  والوحيد  األول  واإلفريقي  العربي  البلد 

هذه  داخل  خاصة  مكانة  محالة  ال  سيبوئه  الذي  البرنامج  هذا  من 

املنظمة املشهود لها دوليا بجدية دراستها وتقاريرها ونجاعة توصياتها. 

كما سيجعل هذا البرنامج من املغرب نموذجا لإلصالحات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية بالنسبة لبلدان الجوار وللدول اإلفريقية، 

مسيرة  مواصلة  درب  على  ببالدنا  الدولي  لإلشعاع  فضاءا  وسيوفر 

اإلصالح والتقدم والولوج النهائي واملستحق لنادي الدول الصاعدة كما 

بشر بذلك جاللة امللك حفظه هللا. وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

الفريق  التعقيبات  باب  أفتح  اآلن  الحكومة،  رئيس  السيد  شكرا 

االستقاللي للوحدة والتعادلية في حدود دقيقة و45 ثانية السيد النائب 

املحترم.
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 وبائبر وعيدرخاودر وعبيع:

نعمرهللار و حمنر و حيم

 وعيدررئيسر لحك مل،

وأنتم تقدمون حصيلة الشراكات مع مختلف املؤسسات بما فيها 
الوضع املتقدم مع أوربا، كنا نود أن توضحوا لنا في ظل هذه الحصيلة، 
ما هو موقع ملف استرجاع سبتة ومليلية في ظل هذه الحصيلة؟ هل 
من ضمانات واضحة والتزامات للحفاظ على حقوق ومكتسبات املغاربة 
باملهجر؟ أي تقدم تم تسجيله مع منظمة العمل الدولية واإلتحاد الدولي 
الالئق ومأسسة  النقابية وضمان الشغل  النقابي في مجال الحريات 
الحوار االجتماعي؟ أي حصيلة في مجال حرية اإلعالم وحقوق اإلنسان 
لتعزيز مكانة املغرب دوليا في ظل وضعنا املتقدم مع اإلتحاد األوروبي؟ 
كيف تفسرون تقليص الدعم سنة بعد سنة وهد االتحاد األوروبي 
غير مكترث بما يقوم به املغرب من دور في ملف الهجرة؟ وكأنه الدركي 

ألوروبا.

وأخيرا السيد الرئيس الحكومة، ثقة املؤسسات الدولية هي ثقة 
في استرداد ما اقترضه املغرب منها. أما ما يخص وقع هذا الشراكات 
على اقتصادنا، فيمكن أن أحيلكم السيد رئيس الحكومة وحكومتكم 
املوقرة لتقارير أربع مؤسسات وطنية: املندوبية السامية للتخطيط- 
األعلى  املجلس  وكذلك  االجتماعي  االقتصادي  املجلس  املغرب-  بنك 
النمو  وتراجع  البطالة  استفحال  بالواضح  أكدت  التي  للحسابات، 
وضعف مردودية االستثمار األجنبي والعجز الكبير املسجل في اتفاقيات 

التبادل الحر، وكذلك تفاقم املديونية رغم أن الحكومة استفادت...

 وعيدر و ئيس:

في  والتنمية  العدالة  لفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائب  السيد 
حدود ثالث دقائق.

 وبائبر وعيدرخاودر وب ق عي:

نعمرهللار و حمنر و حيمرو وصالةرو وعالمرعلىرم الناررس 7ر
هللا،

 وعيدررئيسرمجلسر وب  بر ملحترم،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية ألؤكد مرة أخرى أن عالقة 
اململكة املغربية مع املؤسسات والهيئات واملنظمات الدولية والجهوية 
التام  واالحترام  الشراكة  عالقات  إطار  في  تتم  أن  يجب  واإلقليمية، 
للطرف السيادي للمغرب والوفاء بااللتزامات والتعهدات مع املنتظمات 

الدولية وهي بالفعل كذلك.

فتئت  ما  لبالدنا  أساسيا  شريكا  تعتبر  التي  املؤسسات  هذه  إن 
تؤكد، في مختلف التقارير الصادرة عنها، على أن املغرب يشكل نموذجا 
فريدا من نوعه في منطقة أقل ما يمكن القول بشأنها، أنها تعيش في 
مناخ يطبعه التوتر وأن ثقتها في اإلصالحات التي ينهجها املغرب في ظل 
بالدنا،  في  واملستثمرين  املمولين  ثقة  على  إيجابا  تنعكس  االستقرار 
وال أدل على ذلك املشروع األخير ملجموعة Peugeot Citroën توقيع 
منظمة  مع  التعاون  ببرنامج  الخاص  االتفاق  بروتوكول  على  املغرب 
التعاون والتنمية االقتصادية، ويعد املغرب ثالث دولة في العالم، كما 
تفضلتم السيد رئيس الحكومة، بعد البيرو وكازاخستان توقع على هذا 
البرنامج مما يدل على الثقة التي يحظى بها املغرب لدى هذه املنظمة 
وعلى مصداقية التزاماته وجهوده اإلصالحية في امليادين االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.

السؤال املطروح هنا: هل جاءت هذه الثقة من فراغ أم هو حظ 
اعترضنا في الطريق؟ قطعا ال، لن نكون عدميين، لن ننظر إلى األمور 
بنظارات سوداء، لن نقول ال �ضيء تحقق، لن نقول هي الصدف فعلت 
فعلتها، لن نعطف فقط على ما سبق كما يحلو للبعض أن يصف األمور. 
هذه الحكومة بالفعل نهجت نهجا سليما قويما، نهجا جديدا تحقق به 
للمغرب عدد من املكاسب ووضعته في مرتبة مشرفة بين دول تشبهه في 
كل �ضيء إال في الديمقراطية واملسار اإلصالحي واإلصالحات الحقيقية 
التي ارتضاها املغرب لنفسه، واخترنا أن ال نتنازل عنها إطالقا وهذا هو 
السر السيد رئيس الحكومة، سر قوتنا وسر تميزنا وسر نموذجنا، هذا 
ن من تعزيز 

ّ
النهج اإلصالحي اإلرادي املسؤول والجريء للحكومة مك

جاذبية االقتصاد الوطني والثقة في النموذج املغربي، مما ساهم في 
تنامي الدور اإلشعاعي لبلدنا وعلينا أن نفتخر بذلك، وأن نرفع رؤوسنا 
عاليا ألننا مغاربة، مغاربة ونفتخر على الصعيدين الدولي واإلقليمي 

وتحسن صورته لدى املنظمات الدولية.

امللكية  بالزيارات  بهذا  الناس  أعلم  وأنتم  نذكر  اإلطار،  هذا  وفي 
قناعة  إطار  في  اإلفريقية،  الدول  من  لعدد  املقاييس  بكل  الناجحة 
املغرب في كون التنمية تستوجب توطيد التعاون جنوب/جنوب وتقوية 

االندماج والتكامل الجهوي واالقتصادي واملالي للقارة.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة 
في حدود دقيقة واحدة

 وبائبر وعيدرمحمدر ملهديربنعسيد:

وك  ر وعيدر و ئيس،

شكرا السيد رئيس الحكومة على هذا العرض، واحنا السيد رئيس 
الحكومة في فريق األصالة واملعاصرة، مع هاد الشراكات مع املؤسسات 
الدولية ونثمن هاد الشراكات مع املؤسسات الدولية. وألننا نثمن هاد 
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الشراكات، كنطالبو بتفعيل عضويتنا في بعض املؤسسات، لألسف منذ 
2013 كاين هناك l’union africaine des mutualités اللي الرئاسة عند 
املغرب، الكتابة العامة عند املغرب، املقر في املغرب ولألسف ما كاينش 
التفعيل ديالها، ألن ليس هناك تنسيق ما بين املكونات الحكوماتية 
الحكومة املسؤول األول  السيد رئيس  أنتم  املغربية.  بين اإلدارة  وما 
على اإلدارة املغربية وعلى التنسيق الحكومي، ال بد من تفعيل جميع 
املؤسسات اللي احنا أعضاء فيها، خصوصا اليوم املؤسسات اللي في 
إفريقيا، ألننا كنعتبروا أننا اليوم املغرب في القارة ديالو هو اللي خصو 
يكون نموذج في هاد في جميع املواضيع أو القضايا اللي كيتفاعل معها 
مع الدول اآلخرين. فلهذا السيد رئيس الحكومة، كاين نقط كثار اللي 

نقدروا نتكلموا عليهم، لألسف الوقت ما...

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار في حدود 
خمس دقائق،

 وبائبر وعيدرن رر ودينر أل4رق:

 وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك مل،

أعتذر أوال لإلخوان في حزب التقدم واالشتراكية ألنهم هم اللي كان 
خصهم يطرحوا السؤال في دقيقة، وأنا أعتقد كانت غاندخل في خمس 

دقائق داك�ضي عالش بديت...

 وعيدر و ئيس:

غايم�ضي لك الوقت عاود.

 وبائبر وعيدرن رر ودينر أل4رق:

إذن أعتذر لإلخوان، إذن السيد الرئيس، لقد قام املغرب بنسج 
الدولية،  واملنظمات  الدول  من  العديد  مع  ومتميزة  وثيقة  عالقات 
نتج عنها عقد العديد من االجتماعات رفيعة املستوى مع هاد الدول 
كتعبير عن استمرارية العالقات الثنائية املثينة، والتي أصبحت تأطرها 
معاهدات الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع اململكة املغربية 

مع مجموع الدول.

املشتركة  اللجن  بعمل  ننوه  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في 
العليا، والتي تنعقد بشكل دوري والتي شكلت فرصة سانحة إلغناء 
اإلطار القانوني الثنائي، وأخذ مبادرات جديدة للتعامل الثنائي في كافة 
الشاملة  الشراكات  بنوعية  ونعتز  نفتخر  كما  واملجاالت.  القطاعات 
واإلستراتيجية التي تربط املغرب بمجموعة من الدول، بالنظر إلى قوة 
الروابط االقتصادية والتجارية وعمليات االستثمار، بكيفية أصبحت 
مع هذه الدول تحظى بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية للمملكة 

املغربية.

وهنا نؤكد على العالقات االستراتيجية مع بعض الدول، كفرنسا، 
كإسبانيا، كالبرتغال، كتونس، يجب أن تعطى لها أهمية قصوى ونسعى 
إلى الحصول إلى املزيد من املواكبة والدعم من طرف هذه الدول ألجل 
تفعيل أمثل للشراكة والتعاون، في أفق الحصول على أوضاع متميزة 
تتجاوب أكثر مع ما حققه املغرب من منجزات مشهود لها بالنجاعة 
الريادي  بالدور  الدول  من  العديد  وتنويه  إشادة  ولعل  والفعالية. 
للمملكة املغربية في املنطقة املتوسطية وبالدينامية واالنفتاح والتطور 
على كافة املستويات واألصعدة، وكذا بالدور املحوري الذي تضطلع 
به بالدنا على مستوى األورومتوسطي واإلفريقي، من خالل التعاون 
اإليجابي بين املغرب وهذه البلدان، لدليل واضح على املسار الصحيح 

الذي تنهجه الحكومة.

 وعيدررئيسر لحك مل،

ال بد أن نؤكد على تنشيط آليات التفاعل من أجل تطبيق وتتبع 
االتفاقيات الدولية، مثل لجنة االتفاقيات تتبع االتفاقية مع الدول 
اإلفريقية برئاسة وزير الخارجية. وال بد من اإلحالة كما قلتم، الجوالت 
اللي كيقوم بها جاللة امللك في إفريقيا، ويجب على الحكومة أن تساير 
هاد الزيارات وهاد االتفاقيات لتفعيل هاد الزيارات. صحيح على أنه 
املغرب أول بلد عربي وإفريقي خارج الدول اإلفريقية اللي عندو الوضع 
املتقدم مع أوروبا، فهنا خاصنا نستغلو هاد الفرصة ألن مكيصدقوش 

علينا.

 وعيدررئيسر لحك مل،

املخدرات،  محاربة  السرية،  الهجرة  محاربة  على  نعمل  أن  يجب 

التأثير  وكتعلموا  اإلشكال  هاد  كاين  العالقات  إطار  في  أنه  كنعرفوا 

ديالو على االقتصاد املغربي وعلى الصحة ديال، فيجب هاد االتفاقية 

والوضع املتقدم ديال املغرب مع اإلتحاد األوروبي أنه نستغلوه باش 

نلعبو الدور ديالنا.

في الختام، ال بد من التنويه واإلشادة بالنموذج الديمقراطي املغربي 

الفريد من نوعه في املنطقة، والذي استطاع تحت القيادة الرشيدة 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، أن يرقى إلى 

مصاف إلى الدول الصاعدة وكذلك التنويه باملقاربة املغربية الرائدة في 

األمن الجهوي والدور الريادي والطالئعي الذي تلعبه اململكة املغربية 

في محاربة التطرف الديني، من خالل وضع مقاربة شاملة تعالج منابع 

اإلسالم  يعزز  في سياق  واقتصادية،  اجتماعية  مشاريع  عبر  اإلرهاب 

الوسطي املتشبع بقيم التسامح واالعتدال، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

في حدود  االشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

دقيقتين و30 ثانية.
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 وبائبر وعيدرمحمدرعم :

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

املغرب انخرط في شراكة متقدمة مع أوروبا عن طواعية واختيار 
مع االتحاد األوروبي الوضع املتقدم ومع مجلس أوروبا كشريك من 
أجل الديمقراطية، هذا االنخراط هو أوال اعتراف بما قام وبما يقوم به 
املغرب من إصالحات في مجاالت مختلفة، ولكن هو أيضا التزام بإجراء 

عدد من اإلصالحات وأهمها ثالثة:

أوال- مالءمة التشريعات الوطنية مع املنظومة التشريعية األوروبية؛

ثانيا- إرساء وتوطيد دولة الحق والقانون وحماية حقوق اإلنسان؛

ثالثا- املصادقة على عدد من االتفاقيات واملعاهدات.

ما يالحظ علينا اليوم، لن أتكلم عن كل اإليجابيات الكثيرة التي 
يقولها األوربيون في حق املغرب، ولكن ما يالحظ علينا اليوم هو التأخر 
الكبير في مالءمة تشريعاتنا مع التشريعات األوروبية، والوتيرة البطيئة 
التي يسري بها هذا العمل. ما يالحظ علينا اليوم هو عدد من الخروقات 
التي تهم مسألة حقوق اإلنسان. ما يالحظ علينا أيضا هو عدم املصادقة 

على عدد من االتفاقيات.

الحكومة  السيد رئيس  تعلمون  التشريعات،  فيما يخص مالءمة 
على أن الحكومة قدمت مخطط تشريعي وقدمت جدولة زمنية، واليوم 

نالحظ أن هناك عدد من املشاريع التي لم تنجز

في مجال حقوق اإلنسان، تالحظون السيد الوزير األول تكرار عدد 
من الخروقات، بل تعدد عدد من االعتداءات التي أصبح يتعرض لها 
املواطنون، باسم وصاية من نوع خاص على املغاربة، والتي يجب أن 
تواجهها الحكومة حتى ال نعطي االنطباع على أن املغرب يدخل في ردة 

في هذا املجال، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة للفريق الحركي في حدود 
أربع دقائق.

 وبائبر وعيدرع فاترعتم ن:

نعمرهللار و حمنر و حيم،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ءر ملحترمين،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترمين،

نعتبر في الفريق الحركي موضوع الشراكات مع املؤسسات الدولية ذو 
راهنية، خصوصا أن املغرب توج مسار تحالفاته املتميزة مع مجموعة 
من الدول واملؤسسات الدولية بتموقعه في وضع متقدم مع االتحاد 

األوربي، وهي الشراكة التي عرفت تطورا كبيرا وبشكل دينامي، ناهيك 
عن حيازته لثقة العديد من املؤسسات املالية واالقتصادية الدولية.

إن الوضع املتقدم هو نوع من التعهد األوربي بمواكبة اإلصالحات 
العامة وحقوق  الحريات  تشمل  التي  السياسية  منها  املغربية، سواء 
اإلنسان وتحسين النظام القضائي أو االقتصادية التي تهم االندماج 
التدريجي للمغرب في السوق الداخلية لالتحاد األوربي بناء على قاعدة 

االنفتاح والتحرير االقتصادي.

لقد عبر االتحاد األوربي غير ما مرة عن رغبته في تعميق عالقاته 
مع املغرب على كافة األصعدة، كما أنه يجدد دائما التأكيد على عزمه 
برؤيته  يتميز  الذي  املغرب،  جانب  إلى  الطويل  املدى  على  االنخراط 
االتحاد  مجلس  أن  كما  للجوار.  األوربية  السياسة  إطار  في  والتزامه 
األوربي الذي يمثل الدول األعضاء أشاد مؤخرا بالدينامية اإليجابية 
لعالقات املغرب–االتحاد األوربي والدور الجوهري الذي تضطلع به 
اململكة داخل الفضاء األورو متوسطي وشراكة إفريقيا- االتحاد األوربي. 
بها املغرب  التي قام  ولم يفوت االتحاد األوربي اإلشادة باإلصالحات 
ارتياحه  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعبر عن  في املجاالت 

للحصيلة اإليجابية لتفعيل الوثيقة املشتركة حول الوضع املتقدم.

تنفيذ  على  املغرب  انكب  عنه،  محيد  وال  جاد  حقيقي  وكشريك 
مخطط العمل الذي تم إقراره من الطرفين، في إطار اتفاق الشراكة 

وخطة عمل الجوار والوثيقة املشتركة حول الوضع املتقدم.

الحكومة  فعلى  استثنائيا،  للمغرب  املمنوح  الوضع  نعتبر  إننا 
التركيز بشكل أكبر على إنجاح مدى تطابق مستوى وجهات النظر حول 
القضايا ذات االهتمام املشترك، وكذا على مقاربة تشاورية منتظمة 
تتميز باعتماد مجموعة من اآلليات املؤسسة والهادفة الستدامة قوة 
العالقات الثنائية بين املغرب واالتحاد األوربي، فهذه الشراكة املتميزة 
مدعوة لتحقيق املزيد من التقدم في أفق القمم املقبلة بين املغرب 

واالتحاد األوربي.

إن توقيع الحكومة على بروتوكول االتفاق الخاص في برنامج التعاون 
إلى جانب األمين العام ملنظمة التعاون والتنمية االقتصاديتين، تبين 
األهمية التي توليها الحكومة للشراكة االستراتيجية مع منظمة التعاون 
املمارسات  أفضل  بتبادل  مشتركة  كأرضية  االقتصاديتين  والتنمية 
واملعايير والتقييمات املتبادلة للسياسات العمومية، فمن شأن البرنامج 
والتنمية  التعاون  منظمة  مع  املغربية  اململكة  وقعته  الذي  القطري 
االقتصاديين تعزيز التقارب بين املغرب واملنظمة وتيسير التحاق املغرب 

بركب الدول الصاعدة.

وإذ نثمن كفريق حركي إنجاز برنامج التعاون املذكور والذي سيتم 
في غضون سنتين، نريد من الحكومة الوقوف على حسن أجرأة هذا 
البرنامج، الذي يتضمن عدة قطاعات وخاصة وضع نظام لتقييم وتدبير 

أداء برنامج اإلصالحات باملغرب، وشكرا.



عدد.7–07.شوال.1436  )24.يوليوز.2015( الجريدة الرسمية للبرملان8 ي  

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي، في حدود 
دقيقتين.

 وبائبر وعيدرب عزةر و كبي:

 وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك مل،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترمين،

والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  اإلصالحات  مكنتنا  لقد 
والحقوقية التي قامت بها الحكومات املتعاقبة، منذ حوالي 15 سنة من 
اجتياز األزمات املتالحقة، التي هزت االقتصاد العالمي، مما أهل املغرب 
ليكون وجهة لالستقرار واالستثمار، بل شريكا مفضال بالنسبة للعديد 
من املؤسسات العاملية املؤثرة، وهو ما يجعلنا مقتنعين في فريق التقدم 
الديمقراطي بضرورة استثماره بشكل جيد من أجل تحصين قراراتنا 

السيادية والحفاظ على مكانة املغرب كطرف إقليمي أسا�ضي وفاعل.

 وعيدررئيسر لحك مل،

إن حصول املغرب على مكانة وضع متقدم مع االتحاد األوروبي 
وعلى صفة الشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا وانخراطه 
في عدة شراكات اقتصادية وسياسية مع أكثر من دولة وتجمع دول، ما 
هي إال نماذج على مؤشرات النجاح وزيادة منسوب الثقة في بالدنا وهو 

ما نعتز نه.

 وعيدر و ئيس،

لهذه  العملية  والحصيلة  اإليجابية  املؤشرات  فإن  املقابل،  وفي 

الشراكات وآثارها الواضح على االقتصاد الوطني، ال يجب أن تنسينا 

والنتائج  الشراكات  هذه  لكل  وموضوعي  دوري  تقييم  إجراء  أهمية 

املحققة منها، والغاية في تقديرنا يجب أن تنصب على تحصين استقاللية 

قراراتنا االستقاللية الوطنية في أفق جيل جديد من الشراكات التي 

يتعين أن يكون فيها املغرب طرفا قويا والعمل بمنطق رابح رابح، وهو 

املنطق الذي يجب أن يحكم شراكاتنا املستقبلية حرصا على املصالح 

العليا لوطننا وشعبنا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للمجموعة النيابية لتحالف الوسط، 

مكاينش ؟ إذن الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات 

فيما تبقى من التوقيت.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

نعمرهللار و حمنر و حيم،

 وعيدر و ئيس،

العليا  اللجان  هاد  كنترأس  بصفتي  الحكومة  كرئيس  بعدا  أنا 
املشتركة مع رؤساء الحكومات والوزراء األوائل ديال الدول األخرى، 
بصفتي مثلت املغرب في التوقيع على هاد االتفاقية ديال اللي غادي 
من خاللها نستفدو من التجربة ديال هاد املنظمة OCDE في الحكامة، 
كيعطيو  اللي  املتميز  الوضع  باعتبار  املجاالت،  ديال  العدد  واحد  في 
للمغرب مع 3 دول أخرى أو 2 دول أخرى البيرو وكازاخستان، يعني واللي 
نقدر ننقل لكم بصدق، هو أن هاد الناس هادو بصفة عامة وغيرهم 
ألنه كتعرفوا باللي الحمد هلل في هاد الوالية هادي واحد العدد ديال 
االتفاقيات ديال اللجان العليا املشتركة، اللي عقدناها مع دول أخرى 
كقطر وغيرها، يعني أن هاد الدول كلها تتحترم املغرب وتتقدر املغرب 
وتتعتبر املغرب اليوم تجربة استثنائية، وكتعتبر املغرب تجربة ديال دولة 
مستقرة وديال دولة آمنة وديال دولة كتستحق الناس يستثمروا فيها 
ويتعاملوا معاها ويتعاونوا معاها، باش يمشيو بطريقة مشتركة إلفريقيا 
وداك ال�ضيء مشرف مشرف جدا. والشك أن للحكومة واألغلبية يعني 
مساهمة مقدرة في كل هذا ال يمكن أن يكون كل هذا قد وقع وحده، 
ولكن كذلك كما قلت لكم فإنه كذلك استمرار لسياسة يعني سابقة، 

اآلن مع ذلك ال بد أن تكون هنالك يعني مالحظات:

هاد  هو  اشنو  لي  قالوا  االستقاللي  الفريق  ديال  اإلخوان  األولى، 
ال�ضيء هذا راه اللي كيهمهم هما هو القدرة على الرد ديال القروض 
اللي كيسلفونا، أوال بعدا باش يسلفونا تيخصهم يكونوا كيثيقوا فينا، 
وثانيا إال كان التقدير ديالهم إيجابي لنا، باعتبار أننا دولة قادرة على 
أن نرد القروض، فهذا �ضيء جيد جدا وإال سوف يجاملوننا، ملاذا؟ أما 
التقارير ديالنا الداخلية فما�ضي كلها سلبية وما�ضي كلها سوداء، كاين 
فيها مالحظات وحنا راه الصدر ديالنا يتسع لهذه املالحظات، ويجب 
علينا أن نأخدها بعين االعتبار، حنا ما�ضي حكومة جات باش تدافع 
دائما تقول كل�ضي اللي كندير أنا مزيان والوضع تحت الرئاسة ديال 
هاد الحكومة هادي ممتاز وما فيه أي مناقشة، هذا ما�ضي صحيح وما 
فيه أي مالحظة، حنا عندنا القدرة الحمد هلل نعترفوا باألمور، نحمد 
هللا سبحانه وتعالى ونوهو باألمور الجيدة وهي كثيرة وعندنا بفضل هللا 
سبحانه وتعالى القدرة أن نقول أن هنالك اختالالت وهنالك ضعف 
وهنالك تقصير وهنالك حتى فشل في بعض املجاالت، معندناش مشكل 

في هاد القبيل.

بطبيعة الحال، كاين واحد اإلشكال، منين كنقولوا هاد ال�ضيء، 
كاين اللي كيبغي يركب على هاد ال�ضيء ويقول أودي هاد الحكومة ويبدا 
 هللا يهديكم شوية ديال املعقول باش نتعلمو كلنا 

ّ
كيشخشخ فيها، ال

نعترفو، وإال هاد الطريقة هادي راه هي ماخدماش. وباملناسبة، مغاديش 
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نم�ضي أنا عند اسبانيا ونقول لهم ردوا لينا سبتة ومليلية، واش هادي 
دولة سايبة، هادي راه دولة عندها رئيس، الرئيس ديالها هو جاللة امللك. 
أنا مغنتكلمش في هاد املوضوع إال مكانش جاللة امللك هو اللي قرر باش 
نتكلم فيه، أنا كنعرف باللي اسبانيا عندها مصالح مع املغرب وباللي 
هاد املصالح خاص الدور ديالي هو ندافع على هاد املصالح. وأما القضية 
ديال سبتة ومليلية راه متوقفاتش، ولكن غادي يجي الوقت ديالها في 
ي غادي 

ّ
ي مل

ّ
الوقت املناسب، هللا يرحم الحسن الثاني اللي كان كيقول بل

يتحل املشكل ديال جبل طارق غادي يتحل املشكل ديال سبتة ومليلية، 
ي غادي يكون كذا غادي يكون كذا. هذا واحد املنطق، ألنه منجيوش 

ّ
مل

لسبتة ومليلية حتى هي نديروا فيها املزايدات، راه حنا كنحشمو خليونا 
نبقاوكنحشمو. هادي اسبانيا اليوم شريك اقتصادي أسا�ضي بعض 
املرات كيتجاوز فرنسا، كيجي هو األول وفرنسا كذلك شريك اقتصادي 
 أكثر، وبينا وبينهم 

ّ
أسا�ضي، كل وحدة عندهم مليون ديال املغاربة وال

كيسوي   il consolide واليوم  معينة  وضعية  في  واملغرب  عالقات 
الوضعية ديالو، إذن خاصنا نزيدو نقويو هاد الوضعية هادي، والكالم 
اآلن على هاد ال�ضيء ماغيجيب حتى نتيجة. إذن غادي نتكلموا في هاد 
ال�ضيء في الوقت اللي غيجيب نتيجة، أما إيال مكانتش غادي تجي نتيجة 
غير باش نتسماو في الجرائد ديالنا راه حنا تكلمنا، هادي رجلة هادي ؟ 
إيال مغاديش نم�ضي في املوضوع حتى للنهاية بال ما نبقى نهدر، إيال غير 
، أنا مجايش لهنا باش نهدر ونتخلص على الهدرة، أنا جاي 

ّ
الهدرة وكان ال

باش نخدم البالد، ما�ضي باش نتخلص على الهدرة.

ي كيتكلموا اإلخوان على حقوق اإلنسان حنا 
ّ
املسالة الثانية، مل

ديال  الوضعية  معاهم  وعندنا  أوروبا  مع  متفاهمين  حنا  صحيح، 
الشريك املتقدم إلخ، ولكن راه حنا دولة عربية إسالمية ما غاديش 
نجيو وندخلوا معاهم سباط فكول�ضي داك ال�ضي ديالهم، راه قلتها لهم 
ي كيجيو عندي كنقول لهم واش كتذكروا الحسن الثاني هللا يرحمو، 

ّ
مل

ي كنتيو كتكلموا معاه على حقوق اإلنسان، كان ياخد منهم ويرد 
ّ
مل

وكتنعموا  االستقرار،  في  كتنعموا  انتم  اليوم  الطريقة  وبهذه  عليهم، 
في األمن والطمأنينة، ألن الحسن الثاني هللا يرحمو راعى لينا كدولة 
عربية إسالمية عندها خصوصياتها ما يمكنش تم�ضي اكثر من القياس. 
ي كنضربو لهم كيتأثروا كثيرا، قلت لهم إلى 

ّ
وضربت لهم واحد املثل مل

جيتي دفعتي �ضي واحد شوية كيزيد، بالحق إلى دفعتيه بزاف كيطيح. 
وردوا البال، إال بغيتيو املغرب تبقاو تجيو وتلقاوه دولة آمنة ومستقرة، 
خليوه يم�ضي املسائل ديالو ديال حقوق اإلنسان على قدر اإلمكانيات 
ديالو وعلى قدر املصالح ديالو وبالتقدير ديالو. حنا ما�ضي دولة أوروبية 
وما عمرنا غنكونوا أوروبيين، حنا عندنا صفات ومواصفات، عندنا 
عالقات طيبة، بغينا عالقات طيبة، التعاون، بغينا كل�ضي، ولكن بغينا 
كذلك بغينا نحافظوا على الخصوصية ديالنا. وإذن ما كاينش التصارع 
فهاد االتجاه هذا حتى نوصلو البالد ديالها ألمور غير محمودة العواقب.

الدولية  االتفاقيات  ديال  فاألغلبية  الدولية،  االتفاقيات  وأما 

عندي بطاقة من السيد وزير العدل كيقول لي املغرب صادق حاليا 
على كافة االتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان، وصادق على أغلب 
البروتوكوالت، واسمحوا لي اإلخوان وبزاف منكم عندكم السن ديالي، 
كتعرفوا املغرب كيفاش كان هدي 30 وال 40 عام على مستوى حقوق 
اإلنسان ؟ اإلنسان إال قال كلمة، إال كتب �ضي حاجة في الحيط إال، 
عقلتيو على هاد ال�ضي كامل. هاد ال�ضي كلو ما بقاش، عقلتيو على التعذيب 
؟ عقلتيو على واحد العدد ديال األمور؟ راه حنا كنتقدمو أكنتحسنو، 
املهم ديالنا هو نستمرو في التقدم والتحسن ونديرو الديمقراطية ديالنا 
اللي مناسبانا واللي بها نقدروا نكونوا دولة متقدمة، وما كيهمش اآلخرين 
�ضي حاجة أخرى اللي كيهمهم هو هذا. وليني إلى اإلنسان تسرع فهاد ال�ضي 
وبدا كيدير أمور اللي ما�ضي هي هديك، من بعد ال قدر هللا كيجي الجواب 
ولكن كيجيك الجواب فواحد الوقت متأخر ويأتيك بطريقة ال تجد 
معها حال، وها نحن نرى أمام أعيننا دوال باألمس القريب كانت تتشدق 
بحقوق اإلنسان والتقدمية واالشتراكية وغيرها من الكلمات والبعثية 
وغيرها، ها هي اليوم شدر مدر، نحن نراها أمام أعيننا، فخليونا نمشيو 
بالتي هي أحسن. والحمد هلل أن هاد املغرب كيمشيوه ملوك الحمد هلل 
معقلين وكيعرفوا أش كيديرو، ألنه راه هدي مصائر ديال الشعوب، 
 مع اإلسبان لوقت 

ّ
ما�ضي قضية ديال نكونوا بخير مع الفرنسويين وال

، املهم هو االستمرارية أن هاد�ضي 
ّ
معين باش نستفدو من االستثمار وال

هذا يبقى ثابت إن شاء هللا الرحمن الرحيم. وهم بأنفسهم اليوم هما 
فرحانين بهاد ال�ضي اللي كنديرو وكيجيوو كيثنيو على املغرب، ونقول 
لك بصراحة جايين يتعلموا منو كيفاش يديرو هما في بعض املجاالت 
في الدول ديالهم. إذن آن اآلوان أن نرفع رؤوسنا ألن اليوم وهلل الحمد، 

نحن نموذج متميز والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة. وننتقل اآلن إلى الجزء الثاني واملتعلق 
بباقي األسئلة. ونستهلها بسؤال حول دعم سكان املناطق الوعرة، تقدم 

به فريق العدالة والتنمية في حدود دقيقتين، طرح السؤال والتعقيب.

 وبائبر وعيدرمحمدرأوريش:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

ساكنة العالم القروي واملناطق النائية عموما تكن لك حبا وتقديرا 
كبيرين، مقابل هذا الحب والتقدير، ماذا أعددت حكومتكم في إطار 

البرنامج الوطني للعالم القروي من إجراءات فعلية وملموسة؟ وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة. نقطة نظام؟ السيد الرئيس كيطلب 
نقطة نظام، إال اسمحتوا، اسمح لي السيد الرئيس.
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 وبائبر وعيدررويدرروكبانررئيسرف يقر وتقدمر وديم ق  طير
)نقطلرنظام(:

السيد الرئيس، غير فقط نظرا العتبار أن وجود أسئلة حول وحدة 
املوضوع، نفس املوضوع، أعتقد أنه من الضروري أن نسمع األسئلة 
وتكون إجابات السيد رئيس الحكومة دفعة واحدة. كون أن النظام 
الداخلي ال ينص على هذا األمر، كنقول هذا ال يتعلق بسؤال محوري، 

يتعلق األمر بأربعة أسئلة، هدي أوال.

النظام  في  هناك  ليس  األسبوعية  األسئلة  جلسة  في  حتى  ثانيا، 
الداخلي ما يشير إلى أسئلة ذات وحدة املوضوع. كانديروها دائما في يوم 
الثالثاء كتكون عدة أسئلة حول نفس املوضوع كنتبناوها، ال يشير إليها 

النظام الداخلي.

ثالثا، هل الحكومة تعارض ؟ إذا كان السيد رئيس الحكومة يعارض 
هذا األمر أو يرى مانعا في ذلك، ما�ضي مشكل، أما إذا كان قابال هل هناك 
من متضرر من هذه العملية ؟ واش كاين الضرر أننا نطرحو أسئلة 
مجموعة ويجاوب السيد رئيس الحكومة دفعة واحدة ؟ شكرا السيد 

الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

، �ضي نور الدين.
ّ
كاين �ضي مانع؟ ال

 وبائبر وعيدرن رر ودينرمضيان،ررئيسر وف يقر الستقاللير
ول حدةرو وتسادويلر)رنقطلرنظام(:

عفوا السيد الرئيس، إذا كانت األغلبية يعني طرحت نفس األسئلة 
هذا أمر يهمها، ولكن أعتقد األسئلة املطروحة من طرفنا يعني ال تسير في 

هذا االتجاه، شكرا. وإذن سبقوا السؤال ديالنا وديرو اللي بغيتو انتم.

 وعيدر و ئيس:

متفقين أنه تطرح ...ألنه هي األسئلة مرتبة بحسب الفرق وحسب 
بأنه هاد املسألة ما فيهاش وحدة  كذا، معنا السيد الرئيس وعارف 
املوضوع ياك السيد الرئيس ؟ طلبتو مني وحدة املوضوع كنقول لكم ما 
كايناش في النظام الداخلي، ولكن إال بغيتو أنا ماعندي مشكل، نطرحو 

أسئلة املعارضة ومن بعد نديرو، تفضل السيدة الرئيسة.

 وبائبلر وعيدرميل دةرحا4ب،ررئيعلرف يقر ألصاولرو ملساص ةر
)نقطلرنظام(:

ندوة  في  نثيروه  ممكن  كان  ال�ضي  هاد  الرئيس،  السيد  لي  اسمح 
ي كنا كنهيأو لهاد اللقاء، اليوم مطروحة واحد املجموعة 

ّ
الرؤساء مل

ديال األسئلة، حنا بغينا يبقى الترتيب كيف هو، فيما يخص األسئلة 
ديال ألغلبية هذا  متتابعين  �ضي سؤالين  كانو  إذا  للي حنا طارحينها. 
شغالهم، ولكن حنا فيما يخص األسئلة ديالنا تبقى في نفس الترتيب 

اللي حنا مهيئينو في ندوة الرؤساء، شكرا السيد الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

تفضل السيد الرئيس.

و وتبميلر ف يقر وسد ولر رئيسر ب و ن ر عبدر  وبائبر وعيدر
)نقطلرنظام(:

لن أكرر بأنه النظام الداخلي يسمح بذلك، ثم أنه من حيث األعراف 
والتقاليد هاد ال�ضي اللي سرنا عليه، كنسولو املعنيين واش هما قابلين؟ 
واش الحكومة قابلة؟ دابا تطرح اإلشكال ديال األسبقية ديال املعارضة 
حنا ماعندنا مانع السيد الرئيس أن املعارضة تسبق األسئلة ديالها، 
ونظرا لوحدة املوضوع أنه نأخرو األسئلة اللي...حنا كأغلبية كنطلبو 
هذا الطلب، حنا طلبنا ما كيضر احد، لذلك أرجو السيد الرئيس، أنكم 

تتبنوا هذا املقترح، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

إذن، األسئلة للي كتطرح األغلبية، دعم سكان املناطق الوعرة ) 
األقاليم  لتنمية  الحكومية  السياسة  لألحرار(  الوطني  التجمع  فريق 
الفقيرة )الفريق الحركي( أجرأة محاور التنمية القروية )فريق التقدم 
الجبلية،  املناطق  لفائدة  املتخذة  اإلجرائية  املبادرات  الديمقراطي( 
وعالش ما طرحتوش سؤال واحد؟ هو نفس املوضوع. إذن إيال اسمحتو 
نعطيوا للمعارضة تطرح األسئلة ديالها ونديرو وحدة املوضوع في األخير.

تيسيرا السيد الرئيس، إذن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

 بالتي األخت، السيدة الرئيسة.
ّ
ال

 وبائبلر وعيدرميل دةرحا4ب،ررئيعلرف يقر ألصاولرو ملساص ةر
)نقطلرنظام(:

الترتيب،  كنهدر على  الترتيب  ديالنا هو هو  الترتيب  بأنه  قلنا  حنا 

الترتيب، ألنه إذا كنا بغينا نعطيو لألغلبية تهدر مرة وحدة كان عليها 

تختار سؤال متفق عليه، ما الذي منعكم من من االتفاق حول سؤال 

معين ؟ أما اآلن نديرو 4 األسئلة وتدوزوهم لنا جملة وتفصيال، حنا 

بغينا ناخدو الترتيب ديالنا، اشتغل كيف بغيتي السيد الرئيس، ولكن 

الترتيب ديالنا يبقى في محلو.

 وعيدر و ئيس:

سكان  دعم  والتنمية  العدالة  فريق  البرمجة.  إلى  االحتكام  إذن 

املناطق الوعرة. تطرح السؤال ؟ الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة 

السيد  الترتيب  انت،  جمعتيهوم  الرئيس؟  السيد  السؤال..نعم  على 

الرئيس، تقدمو تأخرو، الجلسة ماشية مزيان خليوها تم�ضي مزيان. 

تفضل السيد رئيس الحكومة في حدود دقيقتين الجواب والتعقيب.
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 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

اتخاذ إجراءات  يتم  الشتاء،  الظرفي وخالل فصل  على املستوى 
استعجالية تهم إمداد املناطق املعزولة بفعل تساقط األمطار والثلوج 
باملواد الغذائية واألغذية، باإلضافة إلى إسعاف املر�ضى وإقامة وحدات 

صحية متنقلة لتوفير خدمات القرب.

مخصصات  من  بالرفع  الحكومة  قامت  الهيكلي،  املستوى  على 
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، إضافة إلى املوارد املخصصة 
توفير  املعنية. كما تمت مواصلة مجهودات  القطاعات  ومباشرة مع 
الخدمات األساسية، حيث بلغت نسبة التزويد باملاء الشروب بالعالم 
القروي %94.5 نهاية 2014. ارتفع املعدل الوطني للكهربة القروية إلى 
%99.04 سنة 2014، وهذا كلو مصدر افتخار للمغرب عامليا. فاقت 
 .2014 نهاية   78% القروية  الساكنة  لدى  الطرق  إلى  الولوج  نسبة 
 276 بمبلغ  السائل  تطهير  قروية من مشاريع  162 جماعة  استفادة 

مليون درهم برسم سنة 2014-2012.

ومن أجل تيسير وتحسين عملية التنقل بالعالم القروي، تم اعتماد 
دفاتر التحمالت ابتداء من فاتح غشت 2012، وقد تم تسليم أزيد من 
ممارسة  من  لتمكينهم  املزدوج(  )النقل  الناقلين  لفائدة  900 رخصة 

نشاطهم في ظروف قانونية وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لصاحب السؤال للتعقيب.

 وبائبلر وعيدةرسسادةرب سيف:

وك  ر وعيدر و ئيس،

وك  ر وعيدررئيسر لحك مل،

الحديث عن املناطق الوعرة هو حديث عن الفطرية، حديث عن 
عن  حديث  لألسف  لكن  حديث  هو  العصامية.  عن  حديث  القيم، 
رحلة الصيف بحثا عن نقط املاء، حديث عن رحلة الشتاء بحثا عن 
التدفئة، حديث عن معاناة مركبة للساكنة كاملة، ولكن للمرأة خاصة 
وهي تلد وهي تولد وهي تغادر قاعات املدرسة لتعاني من الهذر املدر�ضي. ال 
حديث عن اإلعدادي بالنسبة للعالم القروي، هو حديث عن مستويات 
متعددة في قسم واحد عن الالستقرار، ال للطاقم الطبي وال للطاقم 

املدر�ضي.

 وعيدررئيسر لحك مل،

ال نحملكم املسؤولية، نعتبر بأن هذا تراكم ولكن أنتم أمل هذه 
الفئة. هذه املبالغ املرصودة من طرف حكومتكم لهذه املناطق تسائلنا 
ملتابعة  الحكومة  رئيس  السيد  اآلوان  آن  واألثر.  الوقع  غياب  عن 
مجموعة هذه املشاريع. آن اآلوان السيد رئيس الحكومة اللتقائية هذه 

القطاعات العاملة أو التي تستهدف العالم القروي. آن اآلوان للوقوف 
السيد رئيس الحكومة عن مكامن الخلل، عن منهجية االشتغال في 
الغياب، هل الخلل في منهجية االشتغال؟ هل الخلل في املتدخلين؟ 
هل الخلل في استقبال املواطنين؟ مجموعة من املشاريع السيد رئيس 
الحكومة، ال زالت في البداية ديالها، وفي بعض األحيان هناك مجموعة 
ما  اللي  ال�ضيء  الدواوير،  ديال  مجموعة  في  كتنطلق  املشاريع  من 
كيخليش واحد النوع ديال األثر بالنسبة للساكنة. األولويات املشاكل 

كثيرة والتحديات ...

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة النائبة، شكرا، هل من تعقيب السيد الرئيس؟ شكرا 
شكرا، هل من تعقيب السيد الرئيس؟

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

أنا األخت قالت لك ما كنحملوكش املسؤولية، ال األخت أنا كنتحمل 
املسؤولية وغير طلبي هللا يوم القيامة ما يكونش هاد ال�ضي قاسح بزاف 
فهمتي ؟ املشكل حقيقة احنا تنبذلو مجهود كبير في هاد املجال، وهذا 
من املجاالت اللي مأثرة فيا أنا كثير، ولكن فعال املواطنين ما كيشعروش 
باألثر بالشكل املطلوب، فكاين زوج دالحوايج: من جهة انتما ذكروهم 
كيفاش كانت األمور، ال بد من شوية داإلنصاف ال�ضي الرميد ها هو 
مورايا هو من دكالة كيعاود ليا على دكالة كيفاش كانت ماللي كان كيقرا 

هو وكيفاش هي اليوم..

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا، شكرا. ننتقل اآلن إلى السؤال الثاني 
ويتعلق بزراعة الكيف، الفريق االستقاللي.

 وبائبر وعيدرن رر ودينرمضيانررئيسر وف يقر الستقاللير
ول حدةرو وتسادويل:

نعمرهللار و حمنر و حيم،

 وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

إخ  نيرأخ  تي،

تعيش، هللا يخليكم شوية دالهدوء السيد الرئيس وما يتحسبش 
ليا هاد ال�ضي.

تعيش املناطق الشمالية املعروفة بزراعة الكيف مشاكل يومية 
عديدة مع مختلف السلطات، تصل أحيانا إلى درجة التوتر والحدة 
وأحيانا أخرى إلى درجة املواجهة. هل فكرت الحكومة في فتح هذا امللف 
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مع جميع األطراف للخروج بالحلول املالئمة لهذه املعضلة، حفاظا على 
كرامة املواطنين وصيانة لحقوقهم أوال وأخيرا ؟ وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة املحترم، في حدود ثالث 
دقائق.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

تطرح زراعة القنب الهندي )الكيف( باألقاليم الشمالية للمملكة 
واقتصادية  واجتماعية  وأمنية  قانونية  ومترابطة،  كبيرة  إشكاليات 
وصحية وبيئية، وبذلت السلطات العمومية وتبذل وال تزال مجهوذات 
مهمة ملكافحة هذه الزراعة في نفس الوقت الذي تعمل على محاولة 
كخيار  املناطق  بهذه  التنمية  بعجلة  للدفع  بديلة  خيارات  إيجاد 
استراتيجي، بالرغم من أنها لم تؤت كل النتائج املنتظرة منها، وإذا كانت 
هنالك مقترحات من السادة النواب املحترمين فأنا مستعد الستماعها، 

شكرا

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، التعقيب للسيد الرئيس

 وبائبر وعيدرن رر ودينرمضيانررئيسر وف يقر الستقاللير
ول حدةرو وتسادويل:

وك  ر وعيدر و ئيس،

زراعة الكيف هو ببالدنا أمر واقع شئنا أم أبينا، املقاربات األمنية 
املعتمدة لم تأت بنتائجها، بقات زراعة الكيف. فلذلك، هاد املقاربة 
األمنية املعتمدة اآلن السيد رئيس الحكومة، هل تعلم عدد املبحوث 
عنهم ؟ هناك من يتحدث عن 80 ألف وهناك من يتحدث على 70 
وهناك من يتحدث على 30 ألف، وهناك من يتحدث على 20 ألف وأنا 
أتحدث على ساكنة بأكملها في سراح مؤقت، ألن بوشاية بسيطة يمكن 
أن يزج بالشخص في السجن أو ضمن الئحة املبحوث عنهم. إذن، فلذلك 

ال بد من التفكير في الحلول املالئمة.

أوال، ال بد من اعتماد مقاربة شمولية تنموية بهذه املناطق، مناطق 
ال زالت تعيش الفقر املدقع، ما زال ما كاينش طرق ما زال ما كاينش 
مدارس، ما زال ما كاينش مستوصفات، ما زال ما كاينش، فقط أن 
هؤالء البسطاء عبارة على خماسة عند اآلخرين. راه الفقر املدقع في ديك 

املناطق.

فلذلك، الفريق االستقاللي بكل شجاعة، قام بصياغة وإعداد مقترح 
قانون يرمي إلى تقنين وتصنيع وتسويق هذه العشبة التي يستخرج منها 
العجب العجاب من أدوية وعطور، مواد صيدلية وصالحة لصناعات 
كثيرة ومختلفة، وكذلك من أجل اعتماد مصالحة حقيقية مع هذه 

املناطق. في هذا الظرف اآلن أصبحت بعض الجهات تستغل هذه النبتة، 
هذه الفالحة ألغراض سياسوية محضة. اآلن كيعيطوا للناس كيقول له 
أنت غادي نديروك إال ترشحتي نديروك ضمن قائمة املبحوث عنهم، 
فلذلك هو بوابة للفساد والرشوة واالبتزاز واالستغالل السياسوي، ال 
بد من أن نضع الحد لهذه املعضلة ولهذا الواقع املر، وكذلك ال بد من 
تفعيل مقترح قانون تقدم به الفريق االستقاللي حول العفو العام، هذا 

هي البوابة ديال املصالحة 80 ألف ديال الساكنة ينتظرون...، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

 وعيدر و ئيس،

املناطق  القضية، املواطنين ديال هاد  أوال بغيت نعبر على واحد 
راهم مغاربة بحال املواطنين كاملين، وخصهم يحظاوا بالدعم ديالنا 
والتعاطف ديالنا في كل ما يسوءهم. وراه كاين منهم اللي كيتردد عليا 
حتى أنا ال�ضي مضيان، وأنا متعاطف معهم في كل ما يقع عليهم من 
ظلم باش تكون األمور يعني واضحة، اللي صعيب شنا هو؟ اللي صعيب 
وهو أننا بعض املرات تنبداو نسمعو �ضي كالم كنعرفو باللي الناس اللي 
تيقولوه، والجهات اللي تترحكو كتم�ضي في داك االتجاه اللي تتقول ال�ضي 
مضيان ديال االبتزاز مرة أخرى ديال هاد األشخاص بطرق مختلفة، 
وربما كان في املجال األمني عند بعض األشخاص، ولكن اليوم انتقلنا 

للمجال السيا�ضي، هذا اللي صعيب وهذا اللي خصه يتوقف.

تسمعيش  ما  املناطق  هاد  ديال  الساكنة  لهاد  كنقول  ولهذا، 
لألوهام، السياسة ديال الدولة لم تتغير في هذا املجال. كون أن هاد 
العشبة نقننوها وهذا، هذا ما�ضي ما زال ما�ضي السياسة ديال الدولة، 
وما زال ما كاين حتى �ضي يقين بأن هاد العشبة هذه غانقدرو نخرجو 
منها يعني العطور ونخرجو منها األدوية، ألن هديك النوع اللي كيصلح 
لهاد ال�ضي على حسب بعض اإلحصائيات اللي شفت ما كيتجاوزش 2 

% من هداك النوع.

وأما القضية ديال األشخاص اللي تطالبوا لهم يعني بالعفو، هديك 
األعداد ما�ضي صحيحة، ولكن مع ذلك، مع ذلك، احنا من الناحية 
املبدئية، السيد وزير العدل راه تيقول بأنه عنده اللي فاتو 4 سنين راه 
ما بقاش عند الحق باش تكون متابعة بالنسبة إليه. ولهذا، أنا اللي 
باغي اليوم نأكد عليه هو أن الحكومة تؤكد على أن تقنين زراعة القنب 
الهندي ال يمكن أن يشكل حال لهذه اإلشكاليات، كما أن الترويج لتقنين 
هذه الزراعة أو االدعاء بتوفير حماية ألصحابها خارج القانون هو فقط 
مكاسب  تحقيق  إلى  والسعي  املعنيين،  للسكان  الوهم  بيع  قبيل  من 
ضيقة وزائلة، ال تنسجم مع املواقف الثابتة للدولة املغربية والتزاماتها 
الدولية بمكافحة هذه الزراعة، ناهيك على أنها ال تثمن املجهودات 
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التنموية املهمة التي عرفتها هذه املناطق. وخصها يعرفو الساكنة باللي 
احنا معهم غانقلبوا على حلول حتى نلقاوهم باملعقول ومن جهة الدولة 

الرسمية ما�ضي هاد مخلوقات هللا اللي سلط علينا رب العاملين.

 وعيدر و ئيس:

الحكومية  بالسياسة  ويتعلق  الثالث،  السؤال  إلى  ننتقل  شكرا، 
لتنمية األقاليم الفقيرة تقدم به فريق التجمع الوطني لألحرار في حدود 

دقيقتين.

 وبائبلر وعيدةرسميرةر وقاسمي:

 وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

تعاني مجموعة من األقاليم الفقيرة خصاصا كبيرا على مستوى 
من  لعدد  تام  شبه  غياب  عن  فضال  واالستقبالية،  التحتية  بنيتها 
املرافق العمومية. ومما ال شك فيه، أن هذا الخصاص يؤدي ليس 
فقط إلى حرمان سكان األقاليم الفقيرة من الخدمات األساسية، بل 
يؤدي كذلك إلى تنامي اليأس والقلق لدى شرائح مختلفة. وأمام هذا 
الخصاص، تتزايد معاناة السكان وتتسع دائرة التهميش خاصة معاناة 
الشباب العاطل، معاناة النساء في وضعية الهشاشة، معاناة الفئات 

ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من معاناة عدد من الفئات.

صحيح أن الحكومة تبذل مجهودات جبارة للنهوض لهذه األقاليم، 
وإن كنا في فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن هذه املجهودات، فإننا نأمل 
في مضاعفة الجهود االرتقاء باألقاليم الفقيرة من أجل توفير شروط 
العيش الكريم لساكنتها أسوة بما تنعم به األقاليم األخرى من رقي 
وازدهار. ويزداد أملنا في أفق اعتماد بالدنا للجهوية املتقدمة، من خالل 
اعتماد سياسة حكومية مندمجة، تكفل تطوير هذه األقاليم وازدهارها 
بما يؤدي إلى تأهيلها ورفع الحيف عن ساكنتها. لذلك نسائلكم السيد 
رئيس الحكومة، حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها للنهوض باألقاليم 

الفقيرة ومعالجة اختالالتها، وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

حدود  في  الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
دقيقتين.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

على كل حال، هذا سؤال تيشبه للسؤال اآلخر وسبق لي وأكدت 
على األمور ديال الكهرباء وعلى التزويد باملاء الصالح للشرب، وأنا هاد 
ال�ضي هذا عشته هنا في هاد البرملان، وتنقول لكم املغرب اليوم يمكن له 
يرفع الرأس ديالو عاليا. وتيخص الناس ديال اللي تيتصلوا بالناس ديال 
املناطق الفقيرة بعدا يخصهم ما ياخذوش منهم الفرحة ديالهم بالوجود 

في الحياة واالستفادة ديالهم من داك�ضي اللي عندهم وإن كان قليل. 
ولكن مع ذلك، املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جاللة 
امللك حفظه هللا، تركز باألساس على األقاليم والجماعات الفقيرة. وفي 
هذا اإلطار، ينخرط برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2015-2011 
إلى فك العزلة وتقوية البنيات األساسية املتعلقة ب 503 جماعة قروية 
تابعة ل 22 إقليم بتكلفة إجمالية تناهز 5 ماليير ديال الدرهم. خاص 
الناس ينتابهوا باللي واحد الوقت كان ملي كتطيح الشتاء ما تيخرجش 
داك املواطن وال ديك السيدة ما كتخرجش من الدوار، ما كتخرجش 
ما  دابا  وتتخرج  الطريق  تتلقى  الحمد هلل  اليوم  دياله،ا  السكن  من 

كتنتابعهش ولكن هداك واحد ال�ضيء مهم جدا.

كما أن إرساء الجهوية املتقدمة وآلياتها املالية املتمثلة في صندوق 
التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، سيمكن من تدارك 
العجز والخصاص الذي تعيشه هذه املناطق. راه غانعطيوا إن شاء هللا 
الرحمن الرحيم على أفق خمس سنوات إلى حد عشرة داملليار ديال 
الدرهم للجهات، وديك الساعة املسؤولين على الجهات خصهم يكونوا 
في املستوى ويهتموا بفك العزلة ويهتموا ب...، ألنه ما كاينش من املشاكل 
ديالنا السيد الرئيس، وهو العالقة ديالنا شكون اللي غايربطها، هداك 
القرب ألنه اللي كاين تمايا في البادية هو اللي كيعرف املشاكل وهو اللي 
يقدر يحل وراه احنا غاديين للجهوية اللي هي �ضيء طبيعي بالنسبة إلينا 

كمغاربة وبها إن شاء هللا نقدروا نحققوا اللي ما حققناهش لحد اآلن.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب؟ إذن نمر إلى السؤال 
نجاعة  تعزيز  الحكومي بخصوص  العمل  بتقييم  األمر  ويتعلق  الرابع 
النفقات العمومية، تقدم به فريق األصالة واملعاصرة، دقيقتان و15 

ثانية.

 وبائبر وعيدررويدر وسبدي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك مل،

نسائلكم عن تقييمكم لحصيلة حكومتكم في ما يتعلق بالرفع من 

نجاعة النفقات العمومية، وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

السيد رئيس الحكومة املحترم.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

أهمية  العمومية  واالستثمارات  النفقات  وفعالية  ترشيد  يكت�ضي 

بالغة ضمن التوجهات العامة للسياسة الحكومية، ونذكر منها:
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مواصلة ضبط نفقات السير العادي لإلدارة وحصرها في الحد  .-
األدنى الضروري؛

ترشيد نفقات االستثمار وربطها بالقدرة على اإلنجاز؛ .-

تسريع وتيرة إنجاز ميزانية االستثمار؛ .-

مواصلة السياسة اإلرادية لالستثمار العمومي لتحديث البنية  .-
التحتية وتسريع االستراتيجيات القطاعية واملشاريع الكبرى، القادرة 

خصوصا على التصدير وتوفير فرص الشغل؛

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد النائب.

 وبائبر وعيدررويدر وسبدي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك مل،

العمومية،  النفقات  في صرف  النجاعة  على  نتكلمو  يمكناش  ما 
واحنا كنشوفو اليوم كاين مجموعة من املشاريع يا إما تتوقف يا إما 
تتلغى، ألن النجاعة أصال هي تحديد برنامج وأهداف وفي األخير تيخصنا 

نتائج. هديك النتائج راه ما تنلقاوهاشاي اليوم، هذا من جهة.

املشاريع  من  مجموعة  في  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم  انتما 
ديالكم، بمجرد أنه كتحس أنه كاين خطأ، ما كتحكموش في العجز، 
كتقومو بإجراءات اللي هي صعيبة وكيتحمل العواقب ديالها املواطن 
البسيط، وخاصة أننا كنتكلمو على مشاريع اللي هي اجتماعية واللي 
هي كتقيس املواطن مباشرة في الحياة اليومية ديالو. قمتو بمجموعة 
من اإلصالحات، إصالحات هيكلية حليتو األوراش، ولكن أنا كنعاود 
نرجع الهدرة اللي قلت لنا قبايلة، ما يمكنلناش نفتحو ملفات ونخليوها 
مفتوحة إال ما غنفتحوش هاد امللفات ونسدوها ما كاين الش نحلوها. 
اللي  هو  الشعب  ألن  فيه  زربتو  املقاصة  املقاصة،  التقاعد،  حليتو 
كيخلصو. التقاعد فتحتوه، فتحتو الحوار مع املجتمع املدني، فتحتو 
املأذونيات، املقالع، القانون التنظيمي لقانون املالية هاد�ضي كل �ضي 
فتحتوه، فين حنا اليوم منو واش يمكن لنا نتكلمو على النجاعة ؟ أنا 
كنظن على أن كيخصنا نراجعو راسنا في هاد املسألة هادي. التوزيع 
املجالي ديال االستثمار العمومي حسب الجهات، هناك حيف كبير ألن 
كتعطيو اإلمكانيات للمناطق اللي هي عندها املقومات ديالها، أما املناطق 
الفقيرة كتزيدو كتفقروها اليوم. إذا ما يمكنلناش عاوتاني نتكلمو في املرة 
الثانية عاوتاني على... ومن بعد هاد ال�ضي كاينة عندكم اليوم معضلة 
اليوم كتخبطو فيها، عندكم االلتزامات ديالكم مع الشعب والبرنامج 
الحكومي، عندكم ثاني مسألة املؤسسات الدولية اللي خصكم تحترموا 
االلتزامات ديالكم معها، وعندكم كذلك التحكم في بعض املؤشرات 
كاملديونية كالعجز. إذن، كيخصكم تخرجوا بواحد البرنامج اللي هو فيه 

مجموعة ديال األمور اللي غادي تناسب هاد الظرفية الي حنا كنعيشو 
فيها السيد رئيس الحكومة في مجال...

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، نعم السيد .

 وبائبر وعيدرعبدرهللارب و ن ررئيسرف يقر وسد ولرو وتبميلر
)نقطلرنظام(:

 وعيدر و ئيس،

غير في إطار احترام جدول األعمال اللي دوزناه في ندوة الرؤساء واللي 
طالبت به السيدة الرئيسة، دبا ما احترمناهش، تم دمج 2 ديال األسئلة 
أو حذف سؤال وتم التعقيب في السؤال الثاني، ألنه املعايير املعتمدة في 
توزيع االستثمارات العمومية للجهات هذا ما تطرحش السيد الرئيس 

ها هو حدانا جدول األعمال اللي عندنا.

 وعيدر و ئيس:

كانوا طارحين 2 د األسئلة وأنا تدخلت عند السيدة الرئيسة حذفت 
السؤال وخالت سؤال واحد.

 وبائبر وعيدرعبدرهللارب و ن ررئيسرف يقر وسد ولرو وتبميلر
)نقطلرنظام(:

ما فراسيش، ولكن ما دازش في ندوة الرؤساء، داز، صافي.

 وعيدر و ئيس:

ال السيد الرئيس داز عالش كتقلب السيد الرئيس، ما تحتاجش، 
شفت دابا اسمح لنا السيد رئيس الحكومة، تفضل السيدة الرئيسة.

 وبائبلر وعيدةرميل دةرحا4بررئيعلرف يقر ألصاولرو ملساص ةر
)رنقطلرنظام(:

كان كيحساب لنا واش عاوناكم، ساعة كتردوا انتما دائما الحاجة 
بالعكس ديالها، كنا اتفقنا على سؤالين لكل فريق تم االتصال بي من 
طرف السيد الرئيس. مساهمة في تيسير األمور، تنازلنا عن سؤال وخلينا 
سؤال لكل فريق فكان األحرى بك السيد الرئيس أن تشكرنا على ما 

قمنا به ما�ضي أن توجه لنا املالحظة.

 وعيدر و ئيس:

شكرا، شكرا السيد رئيس الحكومة، املرة املاجية غنديرو سؤال 
محوري واحد.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

شكرا أ اللة شكرا، ملا األخ السائل طرح اإلشكاليات قال أودي درتيو 
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املقاصة، درتيو املقالع درتيو، لو كان األخ الكريم ما درناش املقاصة، 
مليار   80 املغرب  كتسال  غتكون  اليوم  املقاصة  عالجناش  ما  كون 
ديال الدرهم أخرى، مناين غنجيبوها؟ بطبيعة الحال غنجيبوها من 
القروض على حساب آش؟ على حساب الحرية ديال القرار ديالنا، على 
حساب اإلمكانية باش نوصلو عاودتاني داك �ضي ديال التقويم الهيكلي، 

على حساب وضع اللي يقدر يشبهنا لليونان.

اسمحوا ليا، ما�ضي ملي نديروا واحد الحاجة إيجابية، أنا ما عندي 
مشكل قولوا للمغاربة انتما إيال وصلتيوا للحكومة غاتردوا املقاصة، 
ونصفق لكم، ما�ضي اإلنسان يستفد من واحد الحاجة ويسكت عليها 
عارفها باللي في املصلحة ودابا كيعاير بها، ما تجيش، ما كتجيش. ولهذا 
التقاعد أنا ما درتش التقاعد باش نضيق على الناس، غادي نديرو إن 
شاء هللا الرحمن الرحيم في أقرب اآلجال، وإال بغى هللا قبل ما يخرج هاد 
الشهر املبارك باش نقذوا التقاعد ديال الناس في املستقبل، إال قلتي ليا 
كنتخبط ما�ضي كنتخبط ولكن كنعالج امللفات في إطار الصعوبة اللي 

كاينة.

طبعا ملي كنديروا واحد القضية بحال املأذونيات ما كنلقاش نفس 
التيسير، ألنه كاينة أطراف أخرى تتضرر وكتلقى جهات سياسية اللي 
تتم�ضى  بالد  راه  ديالي، هذه  الوجه  في  تتوقف  عليها، وكتجي  كتدافع 

بواحد النوع ديالCONSENSUS بغيتي وال كرهت.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا. ننتقل إلى السؤال الخامس ويتعلق 
واملتوسطة،  الصغرى  باملقاوالت  للنهوض  الحكومة  التزامات  بتنفيذ 

تقدم به الفريق االشتراكي، دقيقة وعشر ثواني ال�ضي العبودي.

 وبائبر وعيدرعبدر وسزيزر وسب دي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، ماذا فعلت الحكومة في مجال دعم 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ؟ شكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا، السيد الرئيس.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

العمومية •  الصفقات  من   %  20 خصصت  الحكومة  هذه 
لصالح هذه املقاوالت، ما كاينش اللي يدي �ضي صفقة كبيرة 

إيال ما خصصش 20 % فيها للمقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

في •  الوطنية  األفضلية  نظام  تطبيق  تفعل  الحكومة  هذه 
الصفقات العمومية؛

معالجة •  في  املقاوالت  لهذه  األسبقية  أعطت  الحكومة  هذه 
 BUTTOIR 2 الدين املتراكم من الضريبة على القيمة املضافة
داملاليير ديال الدرهم، وفي السنوات املقبلة على ثالث سنوات 
7 داملاليير ديال الدرهم اللي كيمكن لهم هما يستافدوا منها من 

اآلن من خالل األبناك؛

هذه الحكومة خفضت الضرائب على األرباح إلى %10 بالنسبة • 
للمقاوالت التي تحقق أقل من 300 ألف درهم ديال األرباح، 

اللي عنده أقل من 30 مليون كيخلص فقط %10؛

التنموية •  للمشاريع  »امتياز«  برنامج  تواصل  الحكومة  هذه 
املنجزة من طرف هذه املقاوالت بمنحه نسبة تبلغ %20 من 

االستثمار اإلجمالي في حدود 5 مليون ديال الدرهم؛

هذه الحكومة تواصل برنامج مساندة ملشاريع تحسين إنتاجية • 
املقاولة باعتماد الخبرة التقنية وأنظمة املعلومات، رصد 1.2 

مليار درهم لبرنامج امتياز ومساندة برسم 2013-2015؛

هذه..• 

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للتعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر وسزيزر وسب دي:

اللي قلتو مزيان، ولكن  شكرا السيد رئيس الحكومة، هاد ال�ضي 
واألخوات  كلهم  واإلخوان  الصفقات  قلتو  وبواقع،  بصراحة  نداكرو 
تيعرفوا، على أن املقاوالت اليوم في املغرب كلها تتشتكي واحنا في رمضان 
املقاوالت ما تخلصوش وجل  في السجن،  اللي دوز الحبس راه  كاين 
املقاوالت ما تخلصوش في املغرب. كاين مقاوالت السيد رئيس الحكومة 
ناس معتصمين،  راه  اليوم حاليا  كاين  تيتباع رزقهم  اليوم  املحترم، 
عالش ؟ ألن ما بقاتش عندهم الثقة في الدولة. كاين املشكل ديال أن 
الحكومة الحالية أنها ما استطعتش تلقى حلول إيجابية ومشجعة، في 
ما يخص التمويل، في ما يخص الضريبة، راه كاين مقاوالت تظلم وكاين 
ملزمين يظلمون والحكومة بإمكانها تحل هاد املعضلة، ولكن ما تحلتش 
كاين كذلك املحيط ديال االستثمار ديال املقاولة في املغرب ما زال بطيء 

وبإمكان الحكومة أنها تقوم بهاد الدور.

لذا السيد رئيس الحكومة، كلنا جميع احنا تنعاونوك احنا معكم، 
ولكن إليجاد حلول ما يمكنش مقاول ما يبقاش يثيق في البالد، املقاوالت 

اليوم احنا في هاد الواقع هذا ما بقاوش يثيقو، تتقول للسيد هذا...

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب شكرا انتهى الوقت، ننتقل إلى السؤال السادس 
ويتعلق بضعف اإلنتاج التشريعي للفريق االشتراكي، في حدود دقيقة 

وعشر ثواني.
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 وبائبر وعيدرسسيدرنسزيز:

التشريع، ونسائلكم  الرئيس، نسائلكم عن بطء وضعف  السيد 
أيضا عن اإلجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الرفع من وتيرة 

هذا التشريع؟ وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

ثواني ضعف  و10  دقيقة  الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  شكرا، 
التشريع قول لو ما كاينش الضعف وصافي.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

ما عمرك شفتي ضعف الوقت ؟ واش دقيقة، كتعطينا دقيقة.. 
واخرجتو  الحكومة  دارتو  تشريعي  مخطط  هنالك  مرة  أول  هادي 
لك  يمكن  املحترم  النائب  السيد  أساسه  على  كتشوفوه  للمواطنين 
واإلجراءات  النصوص  مشاريع  بين  املخطط  هاد  ويميز  تحاسبنا، 
الهادفة إلى تنزيل الدستور 40 مشروع وإجراء، وبين مشاريع القوانين 
الالزمة لتنفيذ السياسات القطاعية 203 مشروع قانون. وقد بلغ عدد 
مشاريع القوانين التي توصلت بها األمانة العامة للحكومة من القطاعات 
الوزارية، في إطار تنفيذ املخطط التشريعي، 137 مشروعا، وتم إعداد 
21 مشروع قانون تنظيمي منها 4 في الحكومة السابقة -اسمع مزيان- 
و17 مشروعا في ظل الحكومة الحالية، يضاف إليها 4 مشاريع لتعديل 
قوانين تنظيمية قائمة جزئيا، فيما 5 مشاريع قوانين تنظيمية في طور 
اإلعداد. وبهذا، سنكون قد انتهينا من القوانين التنظيمية املنصوص 
عليها في الدستور، كما تم إعداد مشاريع القوانين املتعلقة ب7 من 
أصل 10 مؤسسات املنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من 
الدستور. وإجماال، وصل عدد مشاريع القوانين املصادق عليها في ظل 
الحكومة الحالية 418 مشروعا منها 281 مشاريع قوانين عادية 2 قانوني 

إطار و135 مشاريع قوانين تق�ضي باملصادقة على اتفاقيات دولية.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا، ال�ضي نور الدين أكثر من هاد العدل ؟ 
تفضل السيد النائب.

 وبائبر وعيدرسسيدرباعزيز:

السيد رئيس الحكومة، على هاد املخطط التشريعي بغينا نسائلوكم 
ألنه ملا نزلتوه هللتو له وقلت بأنه إنجاز كبير للحكومة ألول مرة غتحط 
مشروع، ولكن حنا راه النصف ديالو راه باقي ما شفناهش، إال كنت 
كتهدرو على �ضي حاجة في دواليب الحكومة، فهنا ما زال ما توصلنا 
بوالو. بالعكس، أنه اللي عندنا في التشريع حاليا هاد 234 نص اللي 
تم املصادقة عليه 99 منهم اتفاقيات يعني %43 اتفاقيات ما يمكنش 
نضخمو رقم غير هكاك، وعلى هاد األساس املعارضة جات بمجموعة 

ديال املقترحات قوانين. فالحكومة ما نزالتش املخطط التشريعي وما 
كتعاملش أيضا مع املقترحات داملعارضة. في الفريق االشتراكي عندنا 
38 مقترح قانون تهم الحياة اليومية للمواطني،ن ومع ذلك أن الحكومة 
لم تتجاوب معنا 3 اللي دازو، ما يمكنش غادي نديرو، فاآلن خاص 
الحكومة تقول بأنها عاجزة على إنزال املشاريع ديالها وعلى التعامل 
باملسؤولية ديالها، ما  النيابية وتقر  الفرق  املقترحات ديال  أيضا مع 

يمكنش نهضرو على أرقام في الوقيتة اللي حنا..

 وعيدر و ئيس:

ويتعلق  الثامن  السؤال  إلى  ننتقل  شكرا.  النائب،  السيد  شكرا 
بالسياسة العامة املتبعة لتأمين الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، 
تقدم به فريق االتحاد الدستوري في حدود دقيقتين. السيد ألرئيس 
اسمح لي السيد، إال اسمحتو، الفريق الحركي أجرأة محاور التنمية 

القروية في حدود 3 دقائق، تفضل السيدة النائبة اعتذر.

 وبائبلر وعيدةرفاطملر وكحيل:

وك  ر وعيدر و ئيس،

وأمل  طموح  كله  الحركي  الفريق  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم 
ماذا  وفرت؟  ماذا  نسائلكم،  واملجالية  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 
حققت؟ وماذا أنجزت الحكومة الحالية املوقرة لفائدة العالم القروي؟

 وعيدر و ئيس:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة، 3 دقائق.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

في مجال  إليها سابقا  اإلشارة  تمت  التي  املجهودات  إلى  باإلضافة 
»املغرب  مخطط  تعلمون  كما  بالدنا  اعتمدت  األساسية،  الخدمات 
الفالحة  األولى  تهم  أساسيتين:  دعامتين  على  يقوم  الذي  األخضر« 
العصرية وتهم الثانية الفالحة التضامنية التي تخص صغار الفالحين. 
وسخرت الحكومة الدعم واملوارد الالزمة لتحقيق أهداف هذا املخطط، 

وعملت على تسريع وتيرة إنجازه، مما مكن من تحقيق نتائج مهمة.

السيد الرئيس، راه بزاف ديال املجاالت ولينا عندنا فيها وفرة في 
اإلنتاج كنلقاو صعوبة باش نسوقوها، فبخصوص الفالحة التضامنية 
يتم حاليا تنفيذ نحو 542 مشروع فالحيا أي %90 من املشاريع املبرمجة 
في أفق 2020 بغالف قدره 14.67 مليار درهم على مساحة تتجاوز 784 
ألف هكتار لفائدة أكثر من 771 ألف مستفيد، وقد أسفر إنجاز هذه 

املشاريع إلى غاية أواخر فبراير 2015 ما يلي :

غرس نحو 252 ألف هكتار تهم حوالي عشرين سلسة إنتاج  .-
سلسلة إنتاج بحال الزيتون مثال؛

بناء 188 وحدة لتثمين املنتوج، تهم وحدات استخالص زيت  .-
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الزيتون ومحطات التنقية والتلفيف ومراكز جمع الحليب؛

هكتار   266 ألف،   75 مساحة  على  الهيدروفالحي  اإلعداد  .-
همت بناء وصيانة السواقي والحواجز الوقائية والخطارات واآلبار ونقط 

املاء؛

تحسين املراعي على مساحة 10 آالف و950 هكتار؛ .-

إحداث 351 نقطة لتجميع املياه؛ .-

أاللة فاطمة، راه املغرب اليوم تيعيش ثورة فالحية، ثورة فالحية 
طبعا ما�ضي كل�ضي تيتوصل بنفس النتائج ديالها وما�ضي دائما فورا، 
يصبروا  الفالحا  لخوتنا  ونقولو  الشوية  ال�ضي  واحد  نصبرو  خاصنا 

ونعاونوهم �ضي شوية باش يصبروا، وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة السيدة الرئيسة

 وبائبلر وعيدةرفاطملر وكحيل:

 وعيدررئيسر لحك ملر ملحترم،

جوابكم،  بها  جاء  الذي  والتوضيحات  املعطيات  على  نشكركم 
الحكومة  تبذلها  التي  املجهودات  نثمن  الحركي  الفريق  في  ونحن 
وأنا  القروي،  العالم  لفائدة  املجاالت  جميع  في  بالتنمية  للنهوض 
متفقة معكم السيد رئيس الحكومة، نخص بالذكر التنمية الفالحية 
كمدخل أساس للتنمية القروية الشمولية. وفي هذا الصددـ نهنئكم 
وننهئ الحكومة بكامل مكوناتها على الدور الطالئعي ملخطط »املغرب 
األخضر«، الذي أصبح يحظى بثقة العديد من الشركاء على الصعيد 
الدولي بفعل التخطيط والتنظيم املحكمين لسالسل اإلنتاج والتجميع 
والتوزيع، وكذلك النتائج امللموسة التي حققها بالعديد من املشاريع 
في  خاصة  والتجربة  الخبرة  يصدر  املغرب  أصبح  حيث  النموذجية، 
إطار تعاون جنوب/ جنوب، واليوم نحن نفخر ملي كنسمعو الغابون 
األخضر GABON VERT . لكن السيد رئيس الحكومة، أنتم وحكومتكم 
مطالبون ببذل مجهود أكبر ملحاربة الفقر والبطالة واألمية وفك العزلة 
وتوفير الخدمات األساسية بالوسط القروي والبوادي، وكذلك الحفاظ 
على املوروث الثقافي في البوادي واملحافظة على البيئة، حيث أصبحت 
البوادي مطارح للنفايات الصلبة وجلب االستثمار أنتم مطالبون بجلب 
االستثمار في الوسط القروي، ألن العقار الذي أصبح منقرضا في الوسط 
الحضري هو ال زال موفورا وبوفرة كبيرة في البادية وفي الوسط القروي. 
ولبلوغ هذا املنال، نقترح عليكم بعض االقتراحات في الفريق الحركي، 

أال وهي سن استراتيجية جديدة بمقاربة مندمجة.

اليوم السيد رئيس الحكومة، القطاع ديال النقل والتجهيز كيدير 
الطرقان والقطاع ديال التعليم كيدير املدارس، بغيناكم ديروا واحد 
اإلكراهات،  وعلى  العقبات  على  نتغلب  يعني  حتى  مندمجة  املقاربة 

وكذلك نقترح عليكم إعادة النظر في تدبير صندوق التنمية القروية 
والرفع من امليزانية املخصصة له، كذلك نطالبكم بتأطير وتعزيز دور 
الجمعيات والتعاونيات بالعالم القروي ودعم األنشطة املدرة للدخل، 

شكرا السيد رئيس الحكومة.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، شكرا، السيد رئيس الحكومة تعقيب، باقي 
لك واحد دقيقة تقريبا.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

ال، ما عندي ما نقول أ اللة فاطمة كل�ضي اللي قلتيه انا متفق معكمـ 
ولكن غنتكلم على 2 ديال النقط: األولى اللجنة البين وزارية، فعال ألنه كل 
قطاع عند برنامج ديالو واللي جينا لقينا لحد اآلن هو أن هاد القطاعات 
هادي ما كتنسقش بيناتها، إذن خاصنا واحد اللجنة وهاد�ضي هذا راه 

حنا أسسناه، ولكن باقي ما اجتمعت بكل صراحة وبكل وضوح.

املسألة الثانية هي املجتمع املدني، مع األسف الشديد، التجارب للي 
تدارت ديال التعاونيات ما�ضي كلها نجحات راه هداك الفشل تنقولها 
للناس اللي كيسيروا التعاونيات يتقاو هللا، راه كل تعاونية كيفشلوها 
بسبب التالعبات، راها كتوجه واحد الضربة قاسية للمجال القروي، 
ألنه حنا باش نعطيو الفلوس حنا موجودين، باش نعملو التأطير حنا 
واحد، خاص  واحد  الفالحا  نتبعو  لناش  يمكن  ما  ولكن  موجودين، 
يجمعوا  الكرموس  يجمعوا  الحليب،  يجمعوا  يبداو  يتافقوا  الفالحا 
املسائل ديالهم ويديروا لو وسائل ديال التصبير وغيرها حنا نساعدوهم 
وليني خاصهم هما يكونوا معقولين. والحمد هلل كاينين ناس معقولين 
ولكن بغينا كل�ضي يكون معقول، هذا مجال خاصو يكون كيتعاقب 

بطريقة خطيرة جدا، ألن مصيبة ال قدر هللا.

 وعيدر و ئيس:

االتحاد  لفريق  الثامن  السؤال  إلى  ننتقل  الرئيس،  السيد  شكرا 
الدستوري ويتعلق بالسياسة العامة املتبعة لتأمين الحق في الولوج إلى 

الخدمات الصحية، تفضل السيد الرئيس، ياهلل أ سيدي.

 وبائبر وعيدرمحمدر4رد لي:

الوقت السيد راه بدا.

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، سؤالنا في الفريق الدستوري يتمحور 
حول السياسة العامة لتأمين الحق في الولوج إلى الصحة، شكرا.

 وعيدر و ئيس:

السيد رئيس الحكومة املحترم.
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 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

وإذا كان �ضي مجال تفتخر به هاد الحكومة الحمد هلل، راه هو هاد 
املجال »راميد« 8 داملليون ديال املستفيدين، التغطية الصحية للطلبة 
مطلب ديال الطلبة من ايامات االتحاد الوطني للطلبة القديم، غتبدا 
االستفادة منو السنة الدراسية القادمة إن شاء هللا، كل الطلبة بدون 

أي مساهمة، بحيث حتى 100 درهم باش يتسجلو حيدت لهم؛

التغطية الصحية للمستقلين غادية تبد اراه هما كيدرسوها  .-
اإلخوان؛

تخفيض سعر 2000 دواء هذا بعدا هاد الكالم قبل ما نجيو  .-
حنا راه كان ال يوجد أصال بين 20 و%80،كاين الدول اللي لقيناه كيسوا 

4 آالف ريـال كيتباع ب 4000 درهم؛

مليار و400   2 ليصل  األدوية  باقتناء  الخاصة  امليزانية  رفع  .-
مليون درهم؛

إدراج 60 دواء جديد لألمراض املزمنة ضمن قائمة األدوية  .-
املقبول استرجاع مصاريفها؛

تشغيل 26 مستشفى جديد منها 3 مراكز استشفائية جامعية؛ .-

تشغيل 74 مؤسسة صحية خالل الثالث سنوات املاضية،  .-
55 مشروع استشفائي في طور اإلنجاز؛

اقتناء 4 مروحيات طبية، هذا بوحدو خاصنا نعرف اشنو  .-
ديال   4 الحكومة  لهاد  تهاني  يصيفطو  السياسية  األحزاب  يديرو 
ومهددات  الدوار  في  غيولدو  اللي  العياالت  تخرج  كتم�ضي  املروحيات 
بالوفاة كتخرجوهم وكتديهوم املستشفيات ديال الدولة، و�ضي مرات 
كنيجبو امليت من الثلج باش ما ياكلوهش الوحوش؛ إحداث وتشغيل 

40 وحدة للمستعجالت؛

اقتناء 226 سيارة إسعاف مجهزة les ambulances املجهزين  .-
وكل واحد كيعرف اشنو هي التكلفة العالية ديال هاد les ambulances؛

تشغيل املستشفى املتنقل اللي هاد األيامات هادي كيتسارى في  .-
املغرب، أكثر من 8500 منصب خالل 3 سنوات دون احتساب املناصب 
املخصصة للمراكز االستشفائية الجامعية، ما زال ما وصلناش لداك 
ال�ضي اللي بغيناه هذا صحيح، ولكن هذا مجال نقدروا نعتزو به عاليا 

في هذه الحكومة.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب املحترم للتعقيب.

 وبائبر وعيدرمحمدر4رد لي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدررئيسر لحك مل،

لألسف هاد الحق للي هو حق دستوري وحق من حقوق اإلنسان، 
ال زالت فئة عريضة مهضومة الحق هاد ديالها من االستفادة من الحق 

في الولوج إلى الصحة.

السيد رئيس الحكومة ، كاين عشرات ديال املستوصفات واملراكز 
اللي  النائية مازالت مغلقة، وجل املستوصفات  املناطق  في  الصحية 
محلولة تبعد بكيلومترات عن الساكنة وكذلك جلها ال تلبي أكثر من 25 

% من األدوية واملستلزمات الطبية.

القطاع  ونعرف  القطاع  ولد  طبيب  أنا  الحكومة،  رئيس  السيد 
جيدا، وزيد على هذا السيد الرئيس الحكومة نظام املساعدات الطبية 
للي يحتاج حاليا إلى مساعدة ويحتاج إلى تدخل منكم السيد رئيس 
الحكومة، ألنه راه غيعرف واحد الفشل والحكومة فشلت في تنزيل ما 
كان منتظرا بنظام املساعدة الطبية واملواطن بهديك البطاقة ديالو 
لألسف ملي يم�ضي للمستشفيات العمومية يصطدم بمواعيد تفوق 
سنة، يصطدم بسير دير الراديو برا، يصطدم باألدوية مكانش يصطدم 
ب. وبالتالي السيد رئيس الحكومة، نحن في فريقنا نقترح عليكم دعموا 
وزيدوا ورفعوا من امليزانية ديال وزارة الصحة أوال، دعموا القطاع 
العام ألن القطاع العام باش ينافس القطاع الخاص، ويبقى هو امللجأ 

األول واألخير بالنسبة للفئة املعوزة.

أرض  على  جسدوا  ورابعا،  »راميد«.  ديال  املشاكل  حلوا  ثالثا، 
الواقع السيد رئيس الحكومة، الشراكة اللي كاينة ما بين القطاع العام 
والقطاع الخاص، ألن كاينة في االوراق إيه ولكن على أرض الواقع السيد 
رئيس الحكومة، مكايناش واللي غادي يستفد ال القطاع العام ويستفد 
القطاع الخاص ويستفد كذلك هداك املريض للي هو الحلقة الضعيفة 
في هد السلسلة السيد رئيس الحكومة، واال كانت �ضي نقطة نركزوا 
عليها هي السيد رئيس الحكومة، وجدوا الحل لنظام املساعدة الطبية 

وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، عشر ثواني السيد الرئيس.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

غادي نرفعو إن شاء هللا من امليزانية ديال وزارة الصحة على مستوى 
املستشفيات املحلية واإلقليمية، والقضية ديال الشراكة بين القطاع 
الخاص والقطاع العام رآه حنا للي درناها وغنمشيو فيها إن شاء هللا 
 IL N’EST PAS الرحمن الرحيم، والرميد راه كايقدم خدمات كبيرة ولكن

PARFAIT هذه هي الحقيقة.

 وعيدر و ئيس:

التاسع واألخير  السؤال  إلى  ننتقل  الحكومة،  السيد رئيس  شكرا 
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ويتعلق باملبادرات اإلجرائية املتخذة لفائدة املناطق الجبلية تقدم به 
النائب  الديمقراطي في حدود دقيقتين، تفضل السيد  التقدم  فريق 

املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدرهللار إلدري�سير وب 4يدي:

 وعيدررئيسر لحك مل،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

 وعيدررئيسر لحك مل،

سؤلنا اليوم، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها إزاء املناطق الجبلية؟ 
وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

السيد رئيس الحكومة.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

الحكومة  منه  كنشكيوا  اللي  ال�ضي  داك  أن  الرئيس  السيد  هي 
مديرينش اللجنة البين وزارية باش تنسق األعمال ديال املتدخلين، مع 
األسف هد األسئلة حتى هي فرقناها، ها الجبلية، ها الفقيرة، راه هذا 
سؤال واحد وخصو جواب واحد. ولهذا حنا اللي كنقولوا ،باإلضافة 
والكهرباء  بدلناها  اللي  واملجهودات  املاء  من  قلناه،  للي  ال�ضي  لداك 
والخدمات االجتماعية وإنجاز مشاريع محلية مندمجة للتنمية وإنجاز 
مشاريع كبرى مهيكلة، حضيت املناطق الجبلية باألولوية في مشروع 
األشجار املثمرة لبرنامج األلفية باملغرب؛ تحسين دخل الصغار الفالحين 
للمناطق الجبلية الواحات لفائدة 125 ألف فالح بغالف مالي يقدر 
ب2،8 مليار ديال الدرهم. كما تم وضع برنامج لتنمية سالسل اإلنتاج في 
املناطق الجبلية ومنها مشروع إقليم الحوز وتازة لفائدة 214 ألف فالح 
الري  استصالح وعصرنة شبكات  إلى  باإلضافة  درهم،  ب410مليون 
الصغير واملتوسط على صعيد مناطق واملناطق الجبلية على مساحة 
17 ألف هكتار برسم سنة 2013. ويتم العمل حاليا على إعداد برامج 
للتنمية القروية املندمجة على مستوى 8 أقاليم تتضمن مناطق جبلية 
بني مالل، أزيالل، خنيفرة، ميدلت، إفران، تاونات، وشيشاوة والحوز 

وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدرهللار إلدري�سير وب 4يدي:

نشكركم السيد رئيس الحكومة على املعطيات التي تفضلتم بها، 
ونقول لكم أن املكانة االستراتيجية للمناطق الجبلية تفرض عليكم 
أن تولوها مزيدا من العناية، انسجاما مع ما التزمتم به في البرنامج 

الحكومي.

ندعو  لذا  بينا،  يظل  الجبلية  املناطق  في  املسجل  الخصاص  إن 
الحكومة إلى بلورة مخططات تنموية متكاملة تهم هذه املناطق، وخلق 
وكالة متخصصة لتنفيذ ومتابعة مشاريع التنمية. وهنا ال بد من التذكير، 
ويتعلق  الثانية،  الغرفة  في  فريقنا  به  تقدم  أن  قانون سبق  بمقترح 
باملناطق الجبلية والذي لم ير النور لحد الساعة. كما ندعو إلى تجميع 
مختلف االستراتيجيات القطاعية التي لها عالقة باملناطق الجبلية في 
إطار سياسة موحدة، ونطالب بتفعيل املجلس األعلى إلعداد التراب 
الوطني الذي لم يشتغل من أكثر من عشر سنوات. وفي هذا السياق، ال 
بد من العمل على مواجهة مظاهر الهشاشة والعجز االجتماعي وسيادة 
الفقر وغياب أبسط شروط العيش الكريم، من خالل ضمان الولوج 
إلى املاء والكهرباء وفتح الطرق واملسالك وبناء املؤسسات التعليمية 
ومختلف  االتصاالت  شبكة  وتوفير  الصحية،  واملراكز  والداخليات 
الخدمات العمومية بشكل يستجيب ملتطلبات الحياة الصعبة بهذه 

املناطق، وشكرا السيد الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة.

 وعيدرعبدر إلوهر بنركير نررئيسر لحك مل:

اللي  ال�ضي  أنه هداك  هو  الرئيس،  السيد  املشكل  نفس  باقي  هو 
تنديروه والحمد هلل مهم ولكن ما كافيش، هذه هي الحقيقة. ولكن اللي 
م�ضى للمعرض الفالحي اللي كنديروه في مكناس كل سنة وشاف التقدم 
اللي تيحدث فيه سنة بعد سنة وهداك الجوائز اللي تنعطيوا للناس 
تيفهم  تيديروا،  اللي  اللي كيديروها والتقدم  املنتوجات الجيدة  على 
باللي األمور تتقدم في البالد، ولكن باقي ما وصلناش لداك ال�ضي اللي 
كنتمنوا. واحنا تنقولو للسادة النواب استمروا في املضايقة ديالنا، ألنه 
راه الحكومة يعني ال ما لقيتيش اللي غادي يبقى يذكرك راه الدواهي كل 
وحدة تتنسيك في األخرى، ما بقيتي عرفتي راسك أشنو كتدير، شكرا 

لكم.

 وعيدر و ئيس:

شكرا لكم، رفستر لجلعل.
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محض ر لجلعلر وعتينرنسدر ملائتين

 وتاريخ: الثالثاء 27 رمضان 1436ه )14يوليوز 2015(.

 و ئاسل: السيد عبد اللطيف وهبي، النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

 وت قيت: ساعتان وثالثة دقائق، ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة السادسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو7ر ألعما7: 
الحكومية التالية: 25 سؤاال )4آنية(:

الصحة؛ .•

السكنى؛ .•

التربية الوطنية؛ .•

التعمير؛ .•

التعليم العالي؛ .•

االتصال؛ .•

التشغيل؛ .•

 وعيدررئيسر لجلعلر:

 وعادةر وب  ب،ر وعيد تر وبائبات،

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيم،ر نعمر
 مل سلين.

نفتتح هذه الجلسة في إطار املقتضيات الدستورية حول األسئلة 
الشفوية لهذا األسبوع، هذه الجلسة تتضمن 25 سؤاال شفهيا على 
قطاعات وزارية مختلفة، كما تتضمن سؤاال واحدا في إطار مقتضيات 
املادة 104 من النظام الداخلي. وقبل توجيه األسئلة الشفهية أعطي 

الكلمة للسيدة أمينة املجلس لتقديم تقريرها.

 وبائبلر وعيدةرصباحرب وامرأميبلر ملجلس:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق األمر 
ب:

مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد. .•

كما أحيل من مجلس املستشارين:

مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري  .•
األسا�ضي عن املرض الخاص للطلبة، كما أحيل من مجلس املستشارين.

كما توصل املجلس ب:

مشروع قانون رقم 03.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
الخدمات الجوية املوقعة بين ببندجمينا في 19 شتنبر 2014 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد.

رقم:  بالقرارات  املجلس  مكتب  توصل  الدستوري  املجلس  ومن 
15/969 ورقم 15/970 ورقم 15/971 التي بت املجلس الدستوري 
بموجبها في دستورية القوانين التنظيمية رقم 33.15 ورقم 34.15 ورقم 
32.15 القاضية على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 
املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  والقانون  السياسية  باألحزاب  املتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي رقم 

28.11 املتعلق بمجلس املستشارين.

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب 61 سؤاال شفويا و49 سؤاال 
بالنسبة لألسئلة الكتابية املتبقاة بدون جواب فهي تبلغ  كتابيا. أما 

10277 سؤال، وشكرا السيد الرئيس.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيدة األمينة، اآلن ننتقل إلى األسئلة الشفوية، وسنبدأ 
جلستنا هذه مع السيد وزير الصحة عن السؤال األول حول إعمال 
تفضل  الحركي،  الفريق  عن  واملستوصفات  املراكز  داخل  املداومة 

السيدة النائبة املحترمة.

 وبائبلر وعيدةرفاطبلر وكحيل:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

 وعيد نر و 4ي  ن،

السيد الوزير، كتعرفو بأن العالم القروي فيه واحد العدد كبير 
بالنسبة  ال  حاد  الخصاص  واحد  وفيها  القروية،  املستوصفات  من 
للتجهيزات وال بالنسبة لألطباء واملمرضين في سائر األيام، فما هو، ما 
هي مقاربتكم للتغطية في أيام األعياد والعطل لتأسيس مداومة في هذه 

املراكز؟ شكرا السيد الرئيس.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

لهذا  طرحكم  على  الجزيل  الشكر  أوال  املحترمة،  النائبة  السيدة 
السؤال. فيما يخص املداومة، فأوال في 15 مارس 2012، في 15 مارس 
الحكومة الحالية خرجت مرسومين، 2 ديال املراسيم بشأن تعويض 
منهي الصحة على الحراسة واإللزامية، ثانيا باش في أيام العطل، أيام 
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العيد نحاولو ما أمكن على حساب املوارد البشرية املتاحة، ألن إيال 
كان واحد ما يبقاش يدير املداومة يوميا، واليني كاين التعويض عن 
الحراسة واإللزامية اللي كانت بداتها الحكومة السابقة اللي عززناها 

بهاذ 2 املراسيم.

النقطة الثانية كاين مستعجالت القرب اللي كنا قلنا فيهم غادي 
نديروا حوالي 120 إلى حدود الساعة كاين 46 مشغلة و9 في طور اإلنتاج، 
كاين كذلك فيما يخص القضايا االستعجالية كاين تدخل املروحيات 
4 اللي كاينين على الصعيد الوطني فأنا جاي كاينة واحد املروحية اللي 
تدخلت في املجال القروي بين السمارة والعيون أنه جايبة واحد املريض 
إلى العيون ودابا رآه غادين به عاوتني بنفس املرحية عاوتني من العيون 
املستوى  على  التحتية  البنيات  من  الرفع  كذلك  كاين  مراكش،  إلى 
الوطني تم بناء وتشغيل 74 مؤسسة صحية اللي تزادت فيه 1600 
سرير، كذلك البارحة برئاسة السيد الرئيس الحكومة كانت اللجنة بين 
الوزارية اللجنة الدائمة لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية اللي 

فيها واحد الدور كبير اللي كتلعبو وزارة الصحة، وشكرا .

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي؟ عفوا، تفضلوا 
السيدة النائبة.

 وبائبلر وعيدةرفاطبلر وكحيل:

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، ولكن اللي كتبقى غير 
كافية ألن اليوم السيد الوزير العالم القروي الدستور كينص وكاينة 
أطر عليا وكاينة وزراء والد  كاينة  الحكومة  واليوم  املجالية،  العدالة 
وبنات العالم القروي خاصنا اليوم درنا واحد اإلستراتيجية باش يترفع 
هاذ الحيف على العالم القروي، وخاصة في ميدان الصحة، وخاصكم 
السيد الوزير تعززوا هاذ املراكز بالوسائل بسيارات اإلسعاف وواحد 
املداومة، وهاذ املناسبة كنهيكم على الوحدات املتنقلة ديال املؤسسات 
محمد الخامس للتضامن اللي سدت واحد الفراغ كبير وما خاصهاش 
توقف غير في هاذ 3 املحطات اللي مسطرة لها، وإنما يكون عندها واحد 
البرنامج سنوي، ولكن العالم القروي خاصوا واحد املقاربة مندمجة 
جديدة، واحد الرؤية واضحة ألن ما يمكنش حوادث السير كتوقع في 
العالم القروي ووالدات املستعصية اللي كتوقع في العالم القروي وما 
عندناش واحد املنظور واضح ملعالجة هاذ األمر، ألن اإلنسان والعنصر 
البشري راس املال الحقيقي ديالو هي الصحة ديالو خاصة في العالم 
القروي اللي باقي كيشكو من الخصاص املتعددة السيما في املاء الصالح 

للشرب.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
العدالة والتنمية.

 وبائبر وعيدرمحمدر وديا4:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير، بالجماعات القروية بعمالة طنجة أصيلة املواطنين 
ال زالوا ما يقدوش يتجرأوا ويطلبوا املداومة في البادية، ألنه كيعانو 
من التعسفات بعض األطباء، خصوصا بجماعة حد الغربية الناس 
كيشتاكو من واحد الطبيب هذه مدة ورفعو عدة شكايات إال أنكم لحد 
الساعة ما اتخذوا حتى �ضي قرار في الحق ديالو، علما أنه عمر طويال 

هناك، وشكرا السيد الوزير.

 وعيدررئيسر لجلعل

شكرا السيد النائب املحترم ، كاين �ضي تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

بخصوص الشق باش السيدة النائبة املحترمة فكاين هناك كذلك 
متنقلة  مستشفيات  كذلك  كاين  السادس،  محمد  ملؤسسة  شرت 
مستشفى  أن  له،  ال�ضي شرتي  داك  غير  من  الصحة  وزارة  كتعرفوا 
متنقل حاليا كاين في جماعة تغديوين في الحوز، اللي تيقوم بواحد 
العمل جبار جدا، فيه السكانير، جميع األجهزة هو عبارة عن مركز عن 
مستشفى جامعي صغير متنقل فيه العمليات الجراحية، املستعجالت، 
االستشفاء، األسرة، هذه كلها غاديين في هاذ االتجاه، فيما يخص طنجة 
أصيال اسمح لي السيد النائب املحترم أنا ما فخباريش ما عاقلش على 

هاذ امللف بالضبط أعدكم أنه غادي نشوف أشنوا هو املشكل لكن..

 وعيدررئيسر لجلعل:

الثاني  السؤال  الحركي،  الفريق  إلى  نعود  الوزير،  السيد  شكرا 
حول اإلجراءات املتخذة ملواجهة موسم الصيف في املناطق الداخلية 

والجبلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرعليركبيري:

 وعادةر و 4ر ء،

 ألخ  تر إلخ  نر وب  ب،

كتعرف  الصيف  ديال  الفترة  يعني  تعلمون  كما  الوزير،  السيد 
يعني تحركات ديال الساكنة من املناطق الحارة إلى املنتجعات الجبلية 
وإلى الشواطئ، وكذلك الفترة ديال الصيف كتعرف ظهور يعني بعض 
الزواحف والحشرات يعني السامة، كنطلب منكم السيد الوزير واش 
الوزارة يعني تواكب هاذ األمر، ألنه ما نشوفو �ضي غير الشواطئ اللي 
كيمشيو لها الناس اللي عندهم اإلمكانيات، خاصنا نفكروا كذلك في 
بعض القرى الجبلية في مناطق يعني نائية اللي الساكنة ديالها كتضاعف 
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2-3 ديال املرات مع الهشاشة ديال القطاع الصحي في هذه املناطق يعني 
ال قدر هللا كتوقع واحد العدد ديال األمور وكيكون واحد الفراغ ملواجهة 
بعض الحاالت، فالبد من تعزيز يعني تواجد ديال املصالح ديال وزارة 
الصحة في هاذ املناطق اللي كتعرف هاذ النزوح البشري يعني في هذه 
الفترات، وكذلك ال يعقل أن نقرأ في الجرائد بأنه الناس مازال كتموت 

من لسعات ديال العقارب البد من التدخل.

نقطة أخيرة السيد الوزير، قطعتم وعدا على أنفسكم إلتمام واحد 
املستشفى في الريش وفي ميدلت واعطيتو موعد في مارس غادي يتفتح 
ديال ميدلت وفي الصيف غادي يتفتح ديال الريش لحد الساعة األشغال 
الزالت متعثرة، نلتمس منكم الرفع من الوتيرة والوفاء بوعدكم، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا عندكم 2 د 
األسئلة إذا.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال فيما يخص سؤالكم األول فاملشكل 
حنا تنحاولو وفي الوزارة هادي منذ بروز هاذ الوزارة على الصعيد الوطني 
كل صيف وال على املناطق الجبلية وال على املناطق السياحية واللي فين 
كاين البحر تنحاولو نديرو برامج مخططات محلية وجهوية، املشكل 
اللي شرت له العقارب واألفاعي هذا مشكل، ما�ضي تنتهرب من السؤال 
ديالكم، هذا مشكل يني أفقي ألن تيهم واحد الفئة ديال الناس اللي ما 
قاريينش الناس اللي تيعيشو في وضع ديال الهشاشة، ما�ضي غير وزارة 
الصحة بوحدها وليني وزارة الصحة عندها الدور األهم حنا كل سنة 
فيما يخص هاذ �ضي د العقارب يعني أنا قلت الوفيات هي نقصت بكثير 
وصلنا 0.3 في حدود أنه كانو كيموت 30 40- سنويا، فما بغيناش هداك 
0.3 ما بغينا يموت حتى مغربي أو مغربية يعني ما نبغيوش يموت يعني 
جميع يعني التدابير كتاخذ أنه كاين هداك les kit كيتفرقو أنه األمصال 
نؤكد أمامكم مرة أخرى إيال خاصني نعاودها إيال األمصال ما صالحاش 
في هاذ باقي عندنا داك الفكرة أنه األمصال تنقول لك األمصال خاصنا 

نساوها في هاذ الوقت هذا.

فيما يخص السؤال الشق الثاني فيما يخص املستشفيين أنا الوعد 
ديالي غنوفي به إن شاء هللا أيام يعني األسبوع املا�ضي كان اجتماع على 

الريش وعلى ميدلت أتتبع األمور شخصيا وإن شاء هللا يكون خير.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعليركبيري:

السيد الوزير، شكرا على أجوبتكم، غير اللي بغيت نقول لكم يعني 

الكبير وفي األطلس  في األطلس  أنه بعض املدن  ونثير االنتباه ديالكم 
ما  اللي  الناس  مثال  نعطيكم  ديالها  الساكنة  كتضاعف  املتوسط 
فحالهومش ،الجهة ديال درعة تافياللت الساكنة ديال ميدلت الساكنة 
كتضاعف 2 3 د املرات يعني في الصيف، وكذلك الناحية ديال الريش 

والناحية إملشيل وغيرها من املناطق..

 وعيدررئيسر لجلعل:

كاين �ضي تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، عندكم بعض الثواني إيال 
ما عندكمش، ننتقل إلى السؤال املوالي عن فريق العدالة والتنمية، وهو 
خلق أقسام الوالدة بالعالم القروي، تفضلوا السيد النائب عن العدالة 
والتنمية، النائب أو النائبة، نأخروه حتى يجي النائب وال شنو، تفضلوا 

السيد النائب املحترم عن العدالة والتنمية.

 وبائبر وعيدرأحمدرجد ر:

دافع  يعد  لم  الحضري  باملجال  الوالدة  أقسام  تواجد  كاينش  ما 
فاعليته في تعزيز الصحة اإلنجابية لدى املرأة القروية والحد من وفيات 
الحوامل والرضع أثناء الوالدة، ما هي التدابير التي ستتخذونها ؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

التدبير اللي اخديناها كجميع الوزارات السابقة هي تنحاواو نهزو من 
هاذ دور الوالدة، فحنا متافقين ألن الوالدة هاذ ال�ضي تيدخل في إطار 
يعني التكفل من ناحية الصحية فيما يخص العالم القروي، فناخذ غير 
مثال أنا دايما تنقولها أمامكم فيما يخص األطباء، فعندنا 45 % ديال 
األطباء ديال املهنيين بين الدار البيضاء والرباط، عندنا فقط 24 في هاذ 
املناطق اللي تتقول، فتعزيز خاصة تعزيز وبناء وتشغيل وتجهيز هاذ دور 
الوالدة هي أمر يعني البد منه في أقرب اآلجال، حاليا على الصعيد الوطني 
كاين 435 وحدة قروية للتوليد مشغلة بها ما بين 4 و 16 سرير، 7 وحدة 
جديدة في طور اإلنجاز إن شاء هللا أواخر هذه السنة، وشغلنا منذ 2013 
حوالي 26 دور للوالدة، ولكن املشكل اللي مطروح في ما يخص هاذ 
التشغيل ديالها هو املوارد البشرية، كيف تتعرفوا ما عندناش املولدات 
أكثر من 4 آالف مولدة على الصعيد الوطني غير كافي تماما جدا فنحاولو 
أنه دابا تنديرو مباريات جهوية وتنديرو مباريات خاصة لهاذ الفئة ديال 

املولدات باش غنحددو من هاذ الخصاص إن شاء هللا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم، تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة، عفوا.
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 وبائبلر وعيدةرإوهامر و  لي:

نعمرهللار و حمنر و حيمرو وصالةرو وعالمرعلىرم الناررس 7ر
هللا.

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

بانخراط املغرب في أهداف األلفية للتنمية سجل انخفاض جد 
ملحوظ في عدد وفيات األمهات من 227 في األلف إلى 112 في األلف، 
 2015 في أفق  أرباع  إال أن تحقيق هاذ خبط وفيات األمهات بثالث 
والعالم  القروي  العالم  بين  الحاصل  للتفاوت  نظرا  صعبا،  يظل 
في  في األلف   73 148 وفاة، مقابل  القروي عندنا  العالم  الحضري، 
العالم الحضري، رغم الجهود التي بذلت والتي ال زلتم تبذلونها، إال أن 
هاذ دور الوالدة يظل عددها قليل 412 على الصعيد القروي وتتجاوز 
على الصعيد الحضري 110 دور الوالدة، هاذ الخصاص الزال حاصال 
سواء فيما يتعلق بصعوبة الولوج والبعد الجغرافي وحتى وإن وجدت 
هذه الدور فإن قلة املوارد البشرية تظل عائق كبير، حيث عندنا طبيب 
لكل 2540 مولود حي منتظر، ومولدة واحدة لكل 218 مولود منتظر. 
املنظمة العاملية للصحة تقول مولدة لكل 175، لذلك نقترح عليكم 
السيد الوزير، مزيد من تعزيز العرض الصحي، تكوين املزيد من األطباء 
التوليد ولو بمراجعة املنظومة التربوية، وننوه في هاذ الصدد باللجنة 
الوزارية التي انعقدت البارحة للنهوض بالعالم القروي من أجل تلقائية 

البرامج ...

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير حتى التوقيت ما بقاش عندكم، ننتقلو إلى الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية حول سؤال عن وضعية املستشفيات اإلقليمية، 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 وبائبر وعيدرأحمدرجبفي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعيدينر و 4ي ين،

 وعيدررئيسر لجلعل:

إيال اسمحتي السيد النائب، هللا يجازيكم بالخير شوية دالهدوء باش 
نستامعوا للسيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرأحمدرجبفي:

 وعادةرو وعيد تر وب  ب،

تعيش  زالت  ال  اإلقليمية  املستشفيات  معظم  الوزير،  السيد 

وضعية غير الئقة تتمثل في انعدام األطباء سواء أطباء املستعجالت أو 
ذوي االختصاص، يضاف إلى ذلك غياب أطباء املراكز وهذه معضلة 
أخرى ومعضلة خطيرة السيد الوزير املحترم، متى سترفع هاته املعاناة؟ 

هذا ال يعني ولألمانة أنكم تقومون بمجهودات جبارة.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

وك  ر وعيدر وبائبر ملحترم،

أوال تنشكروكم على هاذ السؤال، اللي تتعرف املجهودات واألولويات 
ديال الوزارة في هاذ املجال، فمشكل املعضلة اللي تتعيشها املنظومة 
الصحية أوال وقبل كل �ضيء املوارد البشرية، كاين البنيات التحتية كاين 

التجهيزات البيوطبية، ولكن قبل هذا وداك كاينين املوارد البشرية.

كتعرف أنا كنت زرتكم في فكيك وتناقشنا في هاذ املوضوع هذا، 

وزرنا املستشفى اللي بين مزدوجتين فيه جهاز السكانير جديد، في 2015، 

2 سيارات اإلسعاف زدنا من املوارد البشرية وأنا من الرغم من هاذ ال�ضي 

يعني في ما يخص هاذ املوارد البشرية اللي تنسيفطو يا لألسف ما�ضي 

كلهم البعض منهم ما كيلتحاقوش وال تيخدمو تيجيو سيمانة تيجلسوا 

15 يوم، وتتعرف يعني اإلجراءات يعني اللي تناخذ أنا شخصيا السيد 

الوزير بخصوص ما يخص هاذ املوضوع، هذا أنا تنظن هذا داك ال�ضيء 

باش مشينا نحو واحد القانون جديد إن شاء هللا الخدمة الوطنية 

اإلجبارية في امليدان الصحي اللي ربما أنا تنظن أن من العوامل اللي 

غتحد من هاذ..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد 

النائب.

 وبائبر وعيدرأحمدرجبفي:

السيد الوزير املحترم، حنا كنشكروكم على املجهودات الجبارة اللي 

كتقوموا بها، إال أن هذه املجهودات خاص من يساعدكم على إنجازها 

على الوجه الصحيح، هل تعلمون أن إقليم فكيك له معاناة خاصة 

هاذ اإلقليم النائي البعيد اللي مرابط على الحدود، هادوا جنود ينبغي 

الوقوف إلى جانبهم، ما كيطلبوش حاجة مستحيلة كيطلبوا الصحة 

األطباء  موجودين،  غير  املراكز  أطباء  اآلن،  واقع  اللي  آشنوا  فقط، 

اللي كيلتاحقوا باملستشفى اإلقليمي يجي يوم ويتخلف 15 يوما، مما 

كيضطروا معاه الناس لإللتحاق إما بمدينة وجدة أو بفاس.
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 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب، شكرا انتهى الوقت، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن العدالة والتنمية.

 وبائبر وعيدرعبدر وقادرر وياحي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير، وضعية املستشفيات في العالم القروي وأنتم ولد 
العالم القروي ما غنقلش مزرية ولكن شبه مزرية، غياب بعض أطباء 
من الوحدة اللور ما تلقاش طبيب واحد في املستشفى داخل العالم 
القروي وال في املدن، مع الغياب التام ديال املندوبيات ديال املندوبية 
ما تكلفش نفسها ولو دقيقة تخرج إال املجهودات اللي كتقوم به السيدة 
الوالي، ناهيك عن الخروقات اللي كاينة في املستشفى اإلدري�ضي سكانير 
15 عطب في هاذ 6 أشهر، واملندوبية ما كتكلفش راسها باش تدير تصلح 
هاذ السكانير اللي الناس كلها كتعاني منوا، دابا أنا كنطلب منك حاجة 
وحدة تخرج اللجنة ديال التفتيش كل واحد يتحمل املسؤولية ديالو، 

هذا هو الجواب اللي تجوابني ديال السيد الوزير، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين �ضي تعقيب السيد الوزير اسمح 
لي السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم عن الفريق الدستوري.

 وبائبر وعيدرم و درب كاي :

وتتعرفوا  الوزير،  السيد  أزيالل  إقليم  كتعرفوا  الوزير،  السيد 
الظروف الجغرافية اللي تيعيشوها الساكنة والعزلة، وتتعرفوا السيد 
الوزير أن هاداك املستشفى اإلقليمي كانوا التخصصات كلهم كانوا 
هازينهم األطباء الصينيين، ملي مشاو هادوك األطباء الصينيين السيد 
الوزير ما دعمتو �ضي األماكن ديالهم، بقات التخصصات تيجي الواحد 
من الجبل منين يجي لسبيطار ما يلقى طبيب، واش ما عندكم �ضي 

استراتيجية السيد الوزير ألن تتعرفوا املشاكل ديال..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد 
الوزير إذا عندكم �ضي تعقيب.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

السيد  فنذكر  اإلدري�ضي،  املستشفى  فيما يخص  أوال  بعجالة،  ال 
النائب املحترم أنه داك سكانير غيتبدل، ألنه باغيط قديم راه كاينة 
طلب عرض باش نشريو سكانير جديد ديال 16 باغيط، فيما يخص 
املوارد البشرية ال في العالم القروي ديال جهة قنيطرة وال في تادلة أزيالل 
فأنا جاوبت أنا بعد قليل أؤكد لكم أنه الحل من بين الحلول اللي ربما 

غادي تحل واحد املعضلة كبيرة هي يعين الخدمة الصحية اإلجبارية 
اللي غادي تخلي الناس يبقاو في باليصهم فين بغاو يخدمو، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

الوطني لألحرار حول  التجمع  لفريق  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
الوضع الصحي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدر وغنيرجباح:

السيد الوزير، هذا السؤال طرحته في 2012، وتلقيت منكم جواب 
إيجابي، وتمنيت نجي اليوم لهنا ونخبرك بأن نهاية املشاريع املبرمجة أو 

على وشك..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

باش  إيال اسمحتوا  النواب  السادة  النائب،  السيد  إيال اسمحت 
نحترمو السيد النائب في طرحه لسؤاله، الوقت غادي نعطيوه لك.

 وبائبر وعيدرعبدر وغنيرجباح:

شكرا السيد الرئيس،

 وعيدررئيسر لجلعلر:

نوفروا لك احترام االستماع، أو من بعد نحترمو لك الوقت، تفضل 
السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر وغنيرجباح:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير هذا السؤال طرحته في 2012، وتلقيت منكم جواب 
إيجابي وتمنيت أن آتي ألخبرك بنهاية املشاريع املبرمجة أو على وشك 
نهايتها، لكن ما حصل هذا وذلك راجع لعدم تفعيل االتفاقية املبرمة 
بين وزارتكم ووزارة الداخلية، املديرية العامة للجماعات ومجلس جهة 
مراكش تانسيفت الحوز واملجلس الجهوي والتي تمتد ما بين 2011 
و2015 والتي تبلغ تكلفتها اإلجمالية ب450 مليون ديال الدرهم، وفي 
إطار هذه االتفاقية يستفيد إقليم شيشاوة من اقتناء عدة معدات 
تهم  مشروع   13 إلى  باإلضافة  درهم،  مليون   3,4 بتكلفة  صحية 
ما مجموعه  أي  مليون درهم،   36 تناهز  بكلفة  الصحية  املؤسسات 
40 مليون ديال الدرهم، كإحداث مستشفى ب 45 سرير بإيمنتانوت، 
مساكن  وخلق  والسل  التنفسية  األمراض  وعالج  التشخيص  ومركز 
املختار،  بإشمرارون سيدي  للطبيب واملمرض  وظيفية وبناء مسكن 
بإدويران، مزودة، مجاط، كماسة، أسيف املا، ليمين دونيت، وعملية 
ترميم املركز الصحي بجماعة أدسين، والهدف من هذا السيد الوزير، 
هو تقليص الفوارق ما بين الوسط القروي والوسط الحضري وتيسير 
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الولوج للعالجات الصحية وتحسين الخدمات الصحية بهذه الجهة كما 
وكيفا، لكن السيد الوزير األوضاع الصحية بإقليم شيشاوة ازدادت 
سوء، ونالحظ غياب هذه املشاريع، لذا السيد الوزير، نتساءل ما مصير 

هذه االتفاقية، ونشكركم على..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد لنائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير، إيال ممكن، 
شوية الهدوء هللا يجازيكم بخير السادة النواب.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحلر:

ال السيد النائب.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شوية الهدوء هللا يجازيكم بخير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحلر:

االتفاقية راه سائرة املفعول، االتفاقية راه خدامة ألن االتفاقية 
ال�ضي،  هاذ  يخص  فيما  بدات  اللي  املستشفيات  بعض  ألن  خدامة 
فالصويرة بدا، في قلعة السراغنة بلغت نسبة اإلنجاز %70، مستشفى 
سيدي محمد بن عبد هللا بالصويرة بلغت نسبة اإلنجاز %65، املحاميد 
يعني مشروع بناء املستشفى املحلي باملحاميد الطاقة االستيعابية ديالتو 
45 سرير وصلت األشغال البناء %20، كاين كذلك مستشفى تمنارت 
%20 هاذي كلها مسائل بدات، كان في شيشاوة املشكل مطروح في ما 
يخص شيشاوة هما أمرين : هو املشكل ديال أمراض النساء والتوليد 
اللي عززناه هاذ العام هذا، هاذي شهر وال شهرين بطبيب متخصص 
باش تبقى املداومة، النقطة الثانية هو الدياليز اللي بقاو لنا 10 ديال 
السيد  نقاش مع  البارحة  يوم  االنتظار وكان عندي  في الئحة  الناس 
املندوب الجهوي اللي غنحلو إن شاء هللا به باش نشريو ليه تصفية الدم 

في القطاع الخاص.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، هناك تعقيب إضافي تفضلوا، تفضلوا السيد 
النائب املحترم، من فريق العدالة والتنمية عفوا.

 وبائبر وعيدرم  دروك رش:

السيد الوزير، أود أن أسائلكم عن االلتزام املسبق، أود أن أسائلكم 
عن االلتزام املسبق لوزارتكم قصد إنشاء مستشفى كبير بمدينة آيت 

أورير؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

السيد  ما فهموش  السؤال  هاذ  راه  تعقيب،  �ضي  شكرا، عندكم 

الوزير، عندكم �ضي تعقيب غير تفضلوا، ال ما عندوش وقت، انتهى 
الوقت ديال الفريق التجمع الوطني لألحرار، تعقيب إضافي، تفضلوا، 

إذن فريق التجمع الوطني لألحرار في تعقيب إضافي.

 وبائبر وعيدرعبدر وقادرر وياحي:

السيد الوزير أنا أتحدث عن إقليم شيشاوة وهاذ ملشاريع أو ذاك 
ال�ضي قلته لكم في إقليم شيشاوة، وأنا ما الحظت حتى �ضي مشروع من 
هذا اللي درت اللي قلت لم أنا، كاين في هاذ املشروع اللي قلت لي في جهة 
مراكش تانسيفت، شيشاوة غائبة عن هاذ املشاريع اللي قلت دبا السيد 
الوزير، واحنا عندنا في الرسالة اللي سفطتي ليا عدة مشاريع منها بناء 
مركز التشخيص وإصالح كاع اللي درجنا في الخطاب ديالي، دابا ما كاين 
حتى �ضي حاجة في شيشاوة السيد الوزير، احنا تنتساءلوا على شيشاوة 

ما�ضي على الجهة كلها، شكرا السيد الوزير.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين �ضي تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير املحترم.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

السيد النائب املحترم، أنا السؤال اللي عندي هو الضوع الصحي 
بجهة مراكش تانسيفت الحوز هو اللي عندي ذاك ال�ضي باش ما ركزتش 
على شيشاوة، أما إيال بغيتي ربما نتناقشوا أنا وياك بالعكس احنا باش 
نحلوا هاذ املشاكل ما�ضي بغينا ما جاوبتكش بطريقة أنه زعما درنا ال إيال 
كانوا �ضي مسائل هفوات وال �ضي حاجة نسيتها نتناقشوا فيها أنا وياك، 
فيما يخص آيت ورير ما ندرسوا هاذ املوضوع هذا، إن شاء هللا يكون 

خير.

 وعيدررئيسر لجلعل:

تنفيذ  حول  االشتراكي  الفريق  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
املمرضين،  ممثلي  ومع  القطاع  شغيلة  مع  الصحة  وزارة  التزامات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرمحمدر ملالحي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

تنفيذ  مصير  ما  االشتراكي،  الفريق  من  الوزير  السيد  أسائلكم 
التزامات وزارة الصحة مع شغيلة القطاع بما فيهم املمرضين؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير، واش ممكن 
شوية دالهدوء هللا يجازيكم بالخير.
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 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

أوال السيد النائب املحترم، جميع ما التزمت به الوزارة مع املمرضات 
واملمرضين تنفذت إال بعض املسائل اللي هي أفقية اللي ما�ضي بحال 
مثال الزيادة في األجور مثال أنا نقول لك آش، أوال كانوا تيناديوا بقوانين 

املمرضات واملمرضين، ب4 راهم في البرملان.

 les IFCS ثانيا، كانوا تيناديوا بإصالح جذري لنظام التكوين يعني
كانوا  للجامعات.  تابعة  غير  عليا  معاهد  يعني   des éspices رجعوا 
كيناديوا للهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء اللي قلنا لهم آمين، ولكن 
يكون عندنا  داملمرضات ألن كيخص   4 القوانين  هاذ  يدوزوا  خاص 
قانون املمرض قبل ما نمشيوا للهيئة دياله إلخ فجميع االلتزامات يعني 
نفذناها غير بعض اللي ما�ضي ما بغينا �ضي ولكن ما�ضي في يد الوزارة 

بوحدها اللي تتناقشوها مع جميع الفرقاء اآلخرين، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

الفريق  عن  املحترم  النائب  للسيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
االشتراكي.

 وبائبر وعيدرمحمدر ملالحي:

شكرا السيد الوزير املحترم على الجواب، وفعال ألن العقد هو شريعة 
املتعاقدين، ملا تيكون واحد االتفاقية راه ماضيها السيد املمثل ديال 
وزارة الصحة مع هاذ الفرقاء وكان بالود السيد الوزير تكون حوارات 
ألن الحوارات هي اللي تتحل واحد املجموعة داملشاكل اللي هي عويصة، 
وألن الباب املسدود هو اللي كيخلق واحد املجموعة دالهفوات، وكيخلق 
واحد املجموعة داملشاكل اللي هي تتكون عبء على املؤسسة وعبء 
على الدولة، فلهذا وزارتكم السيد الوزير كانت بإمكان على أنهم هاذ 
الناس واليوم احنا تنشوفوا كاين إضراب وطني، كاين واحد املجموعة 
داملشاكل السيد الوزير اللي هي في الحقيقة ما خاصها �ضي تكون ألن 
عالش؟ ألن في غياب الحوار هذا هو اللي تينتج عنه واحد املجموعة ديال 
الهموم وديال املشاكل اللي هي في الحقيقة تتعرقل السير العام للدولة 
والسير العام ديال املرافق الصحية وتنعرفوا على أنه املرافق الصحية 
السيد الوزير هي عندها واحد التأثير على السير العادي ديال املؤسسات 
الصحية، وتنشوفوا السيد الوزير إذا كان هناك إضراب وكان هناك 

واحد املجموعة داملشاكل اللي تتعاني منها..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ عندكم �ضي 
تعقيب السيد الوزير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

تنظن خاصنا غير نتفاهموا، فيما يخص املمرضين اللي تدوي معهم 

دايما الحوارات، راه دابا رجعوا السيد النائب ما بقاش إضراب، فيما 
يخص املمرضات واملمرضين ما بقاش هذه شهر وال شهر ونصف، أما 
إلضراب اللي تدوي عليه ربما غتجي الوقت باش نشرحوه أكثر أما الحوار 

دائما كاين واللي بغا يتحاور أنا موجود.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير نعود إلى الفريق االستقاللي عن سؤال حول 
موضوع متعلق األمراض النادرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 وبائبلر وعيدةرمبيلرغ الم:

وك  ر وعيدر و ئيس،

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين.

األطفال من  املواطنين خاصة  يعاني مجموعة من  الوزير  السيد 
أمراض تصنف ضمن األمراض النادرة، وعندما يقترن املرض بالفقر 
أعدت  استراتيجية  فأي  مضاعفة،  تصبح  املعاناة  فإن  والهشاشة 

الحكومة ملواجهة هذه األمراض والتكفل باملر�ضى؟ شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير جواب.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

الصحة  وزارة  أي  حكومة  أي  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
فيما يخص جميع  رؤية شاملة  اللي كتكون  ديالها  الرؤية  العالم  في 
األمراض وجميع املشاكل اللي تيعيشها القطاع، ولكن معاك الحق أن 
فيما يخص األمراض النادرة اللي هي موجودة في جميع الدول وحتى 
حنا عندنا موجودة فما يمكنش أقولها ما يمكنش أي وزارة أنه اتخذت 
جميع األمراض النادرة أوال ألنها تتحتاج تشخيص اللي ربما ما كاينش في 
البالد، ثانيا كتحتاج عالجات اللي ربما مكلفة جدا، فكانت الحكومات 
 la مثال  املغرب  في  النادرة  األمراض  فيما يخص  مثال  بدات  السابقة 
thalassémie اللي بدات وحنا تنثمنها وتنزيدو فيها، يعني بعض األمراض 
النادرة كتكلف بها تتكفل بها وزارة الصحة البعض اآلخر لألسف إلى 

حدود اليوم ما تكلفاتش بها وزارة الصحة .

 وعيدررئيسر لجلعل:

املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلي  الصحة،  وزير  السيد  شكرا 
للتعقيب.

 وبائبلر وعيدةرمبيلرغ الم:

الناس  أتمنى باش نعرفو بعدا غير شحال عندنا ديال هاذ  كنت 
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اللي مصابين، هناك بعض اإلحصائيات تتحدث عن مليون أو مليون 
ونصف مغربي مصاب بهذه األمراض النادرة وهناك إحصائيات تتحدث 
عن 7 آالف مرض كاين ديال هاذ األمراض النادرة منين وزارة الصحة 
ما يمكن لهاش تكلف باملر�ضى وخصوصا اللي في حالة العوز وفي حالة 
الفقر فين غيمشيو هاذ املر�ضى، أنا غادي نعطيك واحد املثال السيد 
الوزير واحد الطفل عند 11 سنة كيعاني من واحد املرض سميتو مرض 
في  كيتزادو  العظيمات  واحد   maladie des exostose multiple دي 
املفاصل ديال وكيزادو لو العظيمات خاص كل ساعة يم�ضي املستشفى 
باش كيدير حتى منين كيم�ضي كيقول لو األطباء حنا ما عارفينش هاذ 
املرض ما عندناش كيفاش نديرو لك ما تبقاش تجي لعندنا، هاذ الطفل 
فين غادي يم�ضي شكون غيتكفل به ملن غيعطي الراس كتقول لي هاذ 
ال�ضي كاين في دول أخرى صحيح كاين في دول أخرى، ولكن دول أخرى 
دايرة استراتيجيات وعندها جمعيات وعندها قطاعات اللي مكلفة بهاذ 
املر�ضى، واللي كيمشيو كيدرو لهم la pris en charge total اليوم هاذ 
الطفل ها هنا معايا اليوم هو وأمه مريض ما عندوش كيموت لها في 
يديها، شنو غادي تدير لو هاذ األم غادي نقول لها راه وزارة الصحة ما 
يمكنلهاش عندها واحد 2 و ال 3 ديال األمراض اللي يمكن لها تكفل بها 
واألمراض األخرى ما يمكن لهاش تكفل بها ألنها أصل ما كايناش وما 
كتعرفهاش، هاذي راه معضلة كبيرة ألن معاناة األسر هي معاناة كبيرة 
راه األم منين كيبدا الطفل ديالها كيموت لها بين يديها راه ما يمكنلهاش 
تسمع هاذ الكالم وما يمكنلهاش تستوعب راه الوزارة والدولة خاص 

يكون عندنا اسراتيجية واضحة لهاذ األمراض، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيدة النائب املحترمة، كاين تعقيب إضافي تفضل السيد 
الوزير إيال عندكم �ضي تعقيب.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

بعجالة فحنا ما�ضي قلنا لك السيدة النائبة املحترمة تنقول لك 
الدوار ديال بهاذ ال�ضي اللي قلت des exostose ما كاينش الدوا ديال 
ال هنا وال في الخارج، ما كايناش ال يعالج، فما�ضي ما بغيناش، تنقول 
بالراميد وإيال ما  به  بغا يجي مرحبا  إيال  التشخيص مكلف جدا  لك 
كانش الراميد تندخلوا، وليني تنوصلو ملرحلة التشخيص وتنوقف راه 
على الصعيد العالمي، ثانيا ما خاصناش نخلط بين األمراض النادرة 
واألمراض اليتيمة راه فرق كبير ألن دابا شنوك تدوي كتقولي حوالي 
عندها  حاجة  وكل  بوحدها  حاجة  كل  االثنين  بين  تتخلط  مليون 

استراتيجية ديالها، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

حول  واملعاصرة  األصالة  فريق  إلى  وننتقل  الوزير  السيد  شكرا 
موضوع وهو سؤال آني حول تعميق الخصاص في الطب الشرعي بعد 

إيقاف هذه الخدمة باملكاتب الصحية، تفضلوا السيد النائب املحترم 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

 وبائبر وعيدرمحمدر ملهدير وكنع �سير:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير، إيال جات على خاطرك نسائلكم حول السبب في 
الخصاص املهول الحاصل في تغطية التراب الوطني باألطباء الشرعيين؟ 
وثانيا نسائلكم كذلك عن السبب في إيقاف خدمات الطب الشرعي 

باملكاتب الصحية املحلية بمقت�ضى مذكرة وزارية؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

السبب األول هو أسباب النقص الحاد في هاذ املوارد البشرية هاذ 
النوع ديال الطب الشرعي، أوال هو التكوين، ثانيا هما الناس اللي بغاو 
يديرو هاذ التكوين، كتعرف دابا بكل صراحة الناس اللي تيبغيو يمشيو 
في هاذ التكوين فمثال على الصعيد الوطني منذ االستقالل إلى حدود 
اليوم، عندنا 13 طبيب شرعي، فقط يعني مختص منهي اللي تخرج من 
كلية الطب والصيدلة يعني أستاذ وال أستاذ جامعي فاآلخرين ملي تيتعلم 
تيدير �ضي certificat إلخ فم عندناش هاذ النوع الناس ما تيبغوش دابة 
تتيوجهوا تيتجهوا إلى اإلختصاصات اللي ربما غادي يخرج ويخدم إلخ 
فهذا إيال ما يخدمش في املستشفى ما عندوا فين يخدم، فيما يخص 
سؤالكم ثاني فما وقف حتى �ضي توقيف ديال الخدمة، كان واحد سوء 
التفاهم فيما يخص داك la cerculaire اللي شرتي ليها تم تدارك ديال 
هاذ ال�ضي األمور رجعت فحال قبل، والخدمة رجعت فحال تماما كيفما 
كانت، حتى �ضي توقيت وما كاينش حتى فكرة أنه نحبسوا هاذ الناس 

يقوموا بدورهم فيما يخص الطب الشرعي، وشكرا .

 وعيدررئيسر لجلعل:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
األصالة.

 وبائبر وعيدرمحمدر ملهدير وكنع �سي:

مع األسف صرحت اآلن على أنه عندنا 13 طبيب شرعي في املغرب، 
واإلحصائيات اللي عندي أنا فيها غير 11 ربما هاذ 2 اللي بينتنا أي أطباء 
أجانب يعملون في املغرب، وهذه مهزلة قلتم أنه منذ استقالل املغرب، 
60 سنة كونا فيها 11 أو 13 طبيب أو 14 طبيب شرعي، هذا ال يعقل، 
عندنا اليوم مدن مغربية السيد الوزير فيها أكثر من مليون من الساكنة 
ال تتوفر على طبيب شرعي، وكتعرفوا أشنا هي األهمية ديال هاذ األطباء 
الشرعيين بالنسبة ألمور املواطنين، واحد اإلنسان من العائلة ديالي 
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وال من العائلة ديالك إذا فرض عليه التشريح وهو كيسكن في سال مثال 
يحمل إلى مدينة أخرى، غير العواقب النفسية ديال القضية راه السيد 
الوزير رآكم كتصوروه، كيفما كان الحال فهناك مجموعة من أطباء 
اللي كتمارس في هدوك املراكز املحلية، ولكن ال أفهم أنا أطلب منكم 
اشرحوا لينا السبب عالش ما بغيتوش تعطوهم التخصص، في حين 
أن مثال أطباء آخريين كيقروا في املدرسة الوطنية للصحة العمومية 
سنتين وكيحصلوا على واحد املاستر كنعطوهم التخصص، تيحصلوا 

على التخصص، ويعتبرون هذا حيف..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن الفريق االستقاللي.

 وبائبر وعيدرمحمدرأب ر وف  ج:

شكرا ، غير اللي بغيت نؤكد اللي جاب به النائب املحترم فعال كارثة 
التشريح  الشرعي خاصة أن ملي كيكون  الطب  لهاذ  بالنسبة  عظمى 
وكتكون الوفاة وكتبقى العائلة ثالثة أيام وأربعة أيام في املستشفيات، 

وبالتالي رآه إشكالية كبيرة هذي خاصها تحل، وشكرا .

 وعيدررئيسر لجلعل

شكرا السيد النائب املحترم ، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

غير باش نفهم ملي دويت على 13 طبيب وال 11 طبيب تدويوا على 
الناس اللي التكوين ديالهم في الكلية 4 سنوات، اللي تدوز املبارة ديال 
املقيم، كاين النوع الثاني اللي هما حوالي �ضي 2000 من النوع الثاني هما 
اللي عندهم الدبلوم ديال التشريح يعني كيكون طبيب عام حتى تيدير 
عامين تياخذ واحد الدبلوم ، كاين النوع الثالث أطباء عامون واللي 
خدامين اللي شرت لهم في األول واللي عندهم تجربة في امليدان، فكاينين 
يعني ولكن الناس اللي موجودين على الطريق املبارة اللي تدوزوا 4 سنين 

le résidanat هما 13 فقط على الصعيد الوطني، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

حول  االشتراكي  الفريق  إلى  وننتقل  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النائب  املوازية لعملية كرامة، تفضلوا السيد  سؤال عن اإلجراءات 

املحترم عن الفريق االشتراكي.

 وبائبر وعيدرب وسيبرنبيه:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

نسائلكم السيد وزير الصحة حول اإلجراءات التي واكبت إغالق 
ضريح بويا عمر وكنا نوافق على هذه الفكرة نظرا لإلساءة التي كانت 
يمثلها هذا الضريح، والظروف واملالبسات التي كانت تعيشها النزالء، 

وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير، الجواب على 
هذا السؤال.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

اإلجراءات املوازية أوال هاذ املبادرة الكرامة داخلة في واحد املخطط 
النفسية  باألمراض  للتكفل  مخطط  معزولة،  مبادرة  ما�ضي  الوطني 
هو  القانونية  اإلجراءات  أوال  املوازية  اإلجراءات  بين  اللي  والعقلية، 
1959 دابا راه وقفنا راه إن شاء هللا عما قريب  القديم ل  القانون 

صادقت عليه الحكومة غيجي للبرملان.

النقطة الثانية هو إنشاء مراكز يعني طبية اجتماعية في األماكن اللي 
كان فيهم بحال بوية عمر، ثالثا التكوين، ألن التكوين وتكوين املهنيين 
اللي  كاين مباراة جهوية  دابا  فيها  اللي كيدخلو  املباراة  فكانت عندنا 
تتخص هاذ الفئة إذن فاين كاين هناك جميع هاذ ال�ضي ألن عام ونصف 

وهاذ املبادرة تتوجد بما فيها املبادرات املوازية، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

الفريق  املحترم على  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلشتراكي.

 وبائبر وعيدرب وسيبرنبيه:

السيد الوزير كتوصلنا من جميع املناطق بأن كاين هادوك املر�ضى 
مشاو عاود وصلوا عند العائالت ديالهم رجعوا عند العائالت ديالهم، 
الطب  ثقافة  اللي عندنا ما�ضي  الثقافة  الوزير حنا  السيد  وكتعرفوا 
النف�ضي ما عندوش �ضي وجود في املجتمع، وكتعرفو بأن تسمية أسماء 
بمثابة سب وال قذف قول حمق وال مسطي  ليهم هو  تيقولو  املرض 
إلخ. فكاين مناطق حنا هاذ السؤال كنا سبقنا مشكل مبادرة الكرامة 
املواطنين كيعانيو بزاف اللي عندهم هاذ الناس املختلين عقليا نظرا 
باألخص منين كيكون الهيجان ديال الناس وكيبداو التكسير إلخ فكاين 
إجراءات ديال السلطة املحلية من رجال الدرك وإلخ كيشدوا هداك 
املريض وكيساعفوا معاه كاين واحد السلسلة ديال اإلجراءات كيوصلوا 

حتى للعمالة إلخ ومنين كيوصل..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين �ضي تعقيب إيال اسمحتي السيد 
النائب املحترم، السيد الوزير الرئاسة هنا، تفضلوا السيد الوزير.
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 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

أوال اسمح لي من هاذ املنبر أنفي نفيا قاطعا هاذ اإلشاعات وهاذ 
ال�ضيء اللي ما يقال ما كاين ولو مريض واحد أقول مريض واحد اللي 
 les sites électroniqueتنشوف ف واللي  يقال  كما  للزنقة  خرجناه 
واحد ما كاينش كاين واحد اللي خرجاتوا العائلة ببني مالل كاين 29 
من بوية عمر اللي العائلة ديالهم اللي قلبات واللي جات ومضات وبغات 

تديهم ألن بغات تعالجوا، ما كاين مرض واحد...

 وعيدررئيسر لجلعلر:

الفريق  إلى  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية حول السؤال عن معاناة مر�ضى القصور 

الكلوي تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرمحمدرصبحي:

يعانون من  الكلوي  القصور  املر�ضى  الوزير، الزال بعض  السيد 
عدم اإلستفادة من خدمات املركز الخاص لتصفية الدم وخصوصا 
املستفيدين من l’amo ،la.mutuelle كما هو الشأن بإقليم الصويرة، 
إذ يجدون أنفسهم في وضعية حرجة، األمر الذي يتطلب منهم اإلنتقال 
إلى مدن أخرى، وما يترتب عن ذلك من انعكاس خطير على صحتهم، 

شكرا السيد الوزير.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، صحيح مشكل القصور الكلوي املزمن 
مشكل على الصعيد الوطني، وهاذ ولكن هذا راه ما غاديش يتحل ما 
غاديش يتحل ال قبل وال دابا وال من بعد، وفي جميع الدول، ألن تسريع 
الوتيرة باش نحل مراكز جديدة وأنا لهذا نقول لكم من 2013 إلى حدود 
اليوم أكثر من 26 مركز تحل جديد، ولكن هذا غير كافي كانت الوزارات 
السابقة فتحات واحد املجال مهم جدا هو شراء الخدمات من القطاع 
الخاص اللي حنا تنتمنوها وتنزيدوا في هاذ اإلتجاه، رغم أن التكفل بهم 
في املستشفيات رغم شراء الخدمات من القطاع الخاص، فهذا غير كافي، 
فيما يخص الصويرة كاين حوالي 100 مريض كانوا 60 تزادوا عليهم غير 
في 2015 زدنا 40، بقاوا 10 في الئحة االنتظار، ديال الراميد تندوي على 
الناس اللي عندهم الراميد، زائد 7 اللي عندهم la mutuel اللي احنا 
تنتناقشوا كيفاش نشريوا لهم الخدمات، يالألسف في الصويرة تتعرف 
السيد النائب املحترم ما كاينينش في القطاع الخاص هاذ الناس ديال 
الدياليز وال حتى �ضي حاجة في القطاع الخاص وتنتنمناوا أنا جاوا عندي 
ناس مستثمرين فيما يخص القانون 131.13 إن شاء هللا االستثمار عما 

قريب باش نحلوا هذا، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب.

 وبائبر وعيدرمحمدرصبحي:

تنشكركم السيد الوزير على اإلجابة ديالكم، وتنزيدو نشكركم على 
تلبية الطلب حول تزويد طبيب آخر للتصفية ديال الدم، املشكل اللي 
عندنا احنا ما�ضي مشكل الخصاص اللي كاين عندنا في إقليم الصويرة 
احنا الجمعية اللي مكلفة بهداك املركز هي املركز اللي عندنا احنا يقدر 
يستافد حتى ل 120 شخص، املشكل اللي عندنا هو دوك الناس ديال 
l’AMO السيد املندوب اإلقليمي تيقول لهم ما بقيتوش تقبلوهم، ما 
أنه عنده  يعني  l’AMO ال  الناس ديال  تشدوهمش عندكم وهادوك 
l’AMO أوال عنده l’assurance أوال عنده la mutuel انه تيقدر يستطع 
يم�ضي يتحول من مدينة يعني إيال ما كانتش الصويرة خاصه يم�ضي 
ألكادير أوال يم�ضي ملراكش وال يم�ضي لخميس الزمامرة، الظروف ديالهم 
ما تتسمحش لهم املادية باش ينتقلوا من هاذ املدينة ملدينة أخرى كاين 
اللي عنده LA RETRAITE تيشد غير ألف درهم في الشهر، آش غيدير بها 
مسكين ونوفروا لهم l’ambulance وال نوفروا لهم �ضي حاجة، ما كاين 
حتى �ضي مشكل، وفي حين أن املركز يعني كيستعب ألكثر حتى ل 120 
شخص هذا هو املشكل ديالنا السيد الوزير، خارج إطار السؤال السيد 

الوزير ما بقاش الوقت اسمح لي، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين تعقيب إضافي؟ هل هناك من 

تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس.

ف يقر وتقدمر رئيسر روكبان،ر رويدر  وبائبر وعيدر
 وديمق  طي:

بمرض  يتعلق  فيما  تفاعله،  على  طبعا  الوزير  السيد  تنشكروا 

بعض  اإلقليمية،  املندوبيات  لدى  إشكال  كاين  الكلوي  القصور 

املندوبيات وضمنها الصويرة كما تفضل السيد النائب تيقولوا راه هاذ 

الراميد  اللي عندهم بطاقة  الراميد  الخدمة محصورة فقط ملر�ضى 

بالنسبة mutualistes تيقولوا لهم ال، اإلحصائيات اللي قلتيوها السيد 

 les الوزير اليوم تفاجأنا بها ألنه املعطيات اللي عندنا في الصورة كاين

postes وما تيقبلوش املر�ضى ديال les mutuels ألن ما فاهمين �ضي 

املذكرة، احنا بغيناكم وتنشكروكم دخلتيوا مؤخرا واحد املريض في 

الصويرة نيت اللي كان حالة مستعجلة، وتم استقباله وتقديم العالج، 

وتنتمناوا إن شاء هللا غير املنادب توعيوهم بأنه راه خاصهم يستقبلوا 

.mutualistes
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 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد الوزير املحترم.

 وعيدر لحعينر و ردي،رو4ي ر وصحل:

ال غير باش نتفاهموا دابا املشكل ما�ضي رفض ما كاينش ما عندنا 
حتى �ضي واحد حق بعدا يرفض املريض، واش مريض عنده القصور 
الكلوي نرفضوه، املشكل هو مشكل أولويات لألسف تندوي معكم بهاد 
الطريقة إيال عندك 10 ما يمكنلكش تدير 11 على 10 أما دابا هاذ ال�ضي 
جديد اللي قلتي لي أنه يرفض، أنا اللي عندي كمعلومة أنه أولويات، 
ولكن كيفاش أنت تتقول لي غير تيرفضوه وإذا به أنا تنقول لك 10 عندنا 
في الئحة االنتظار يعني 10 ما عندهومش الباليص، وانتما تتقولوا لي ال 
راه كاينين الباليص راه غير ما تنقبلوش، أنا غادي ندرس هاذ ال�ضي هاذ 

الصباح إن شاء هللا وغادي..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة، 
فريق  عن  سؤال  وأول  املدينة،  وسياسة  السكنى  قطاع  إلى  وننتقل 
النائب  السيد  تفضل  الالئق،  الغير  السكن  عن  واملعاصرة  األصالة 

املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

 وبائبر وعيدرأحمدرب يجل:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

مشكل  كنطرحو  الوالية  هاذ  من  مناسبة  كل  وفي  دورة  كل  في 
البيضاء  الدار  في املغرب وفي  الغير الالئق بصفة عامة  ديال السكن 
بالخصوص، واألخص مقاطعة سيدي مومن ال ما نقدروش تنكروا 
املجهودات املبذولة، ولكن تتبقى املشاكل عالقة مثال كريان الرحامنة، 
الغالية، سيدي مومن القديم، دواوير أهل الغالم، الزالت  دوار والد 
تراوح مكانها، رغم أنها موقعة في االتفاقية األولى ديال سنة 2006، 
باإلضافة كذلك إلى امللفات العالقة واملعروفة لدى الوزارة امللف 219 
وامللف ديال غزة، السيد الوزير لقد تفاعلتم مع هذه املطالب إال أنه 
لحد اآلن لم ينجز كذلك على أرض الواقع، بالنسبة كذلك للمشاريع 
سواء املبرمجة أو التي انتهت أو التي هي في طور اإلنجاز، الزالت هناك 
مشاكل عالقة وكبيرة ونخص بالذكر منها التجهيزات األساسية املرافقة 
لهذه املشاريع، باإلضافة كذلك إلى شبكة الربط ما يمكنش نتصورو 
الناس ساكنة عامين دابا بدون شبكات ال ديال التطهير ال ديال املاء 
ال ديال الكهرباء وهذا مشكل عويص، نسائلكم السيد الوزير، عن 

اإلجراءات املتخذة حول هذه املواضيع كلها؟

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدرنبيلرببسبدرهللا،رو4ي ر وعكنىروسياسلر ملديبل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على هاذ السؤال، أريد فقط أن 
أؤكد لكم أنكم تعلمون املجهودات الكبيرة جدا التي تبذل بمدينة الدار 
البيضاء على وجه الخصوص، مما ال يعني أن ليست هناك مشاكل 
عالقة، لكن قضينا على عدد من األحياء ديال الصفيح، ونقلنا عشرات 
اآلالف من املواطنين اآلن في مناطق مختلفة مجاورة للدار البيضاء وهم 
اآلن يقطنون في ظروف الئقة، بالطبع هناك عدد من املشاكل املرتبطة 
معاك  أتكلم  مشاكل  فيها  التجهيزات  عليها،  تكلمتم  اللي  بالتجهيزات 
بوضوح فيها هو أنه تكلف العمران بما ال طاقة لها به، بمعنى أنه يطلب 
منها أنها تبني جميع التجهيزات ومن بعد تساين واش غيجيو �ضي أموال 
من الوزارات األخرى أم ال، هذا األمر فوق طاقة العمران، واآلن نسعى 
يوم تقريبا يوميا نتتبع هذا املوضوع في مختلف األحياء املعنية من أجل 

التصدي األمر.

أريد كذلك أنني نأكد لكم بأنه كل األحياء اللي تكلمتو فيها عليها 

اتصاالت مباشرة دائمة مع الوالية محليا ومع مختلف املتدخلين من 

أجل أننا نقضيو على املشاكل العالقة اللي مذكورة، وأذكر بالحجم 

الهائل ديال اإلمكانيات التي رصدت للدار البيضاء آخرها ما يتعلق بما 

أنكم تكلمتم على السكن غير الالئق اللي كان 72 حي بالدار البيضاء، 800 

مليون درهم فقط وزارة السكنى من أجل إعادة هيكلة هذه األحياء، 

وهي آخر أحياء الدار البيضاء اللي غتعرف إعادة الهيكلة، نتمناو أنه ما 

يكونش انتشار ديال السكن الغير الالئق.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، عندكم �ضي تعقيب لبعض الثواني.

 وبائبر وعيدرأحمدرب يجل:

غير السيد الوزير على سبيل املثال، مشاريع البركة، الفالح، الريال، 

النعيم، األمل من األمل 1 حتى األمل 4 كلها الزالت التجهيزات ناقصة، 

وكذلك نقطة أساسية البد من اختيار الشركات املتخصصة، ألن اإلدارة 

تقوم باختيار شركات ال تفي بااللتزامات ديالها، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي، أنتقل إلى 

السؤال املوالي للفريق االشتراكي حول إنجاز برامج السكن االجتماعي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.
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 وبائبر وعيدر ملختاررر ودي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير سجل التقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة 2013 
أن هناك تراجع في مؤشر السكن االجتماعي املوكول لشركة العمران 
بإنجازه، من جهة ومن جهة ثانية أن هناك انحراف هذا املنتوج للفئات 
املستهدفة السؤال، ما هي أسباب هذا التراجع، وما هي أسباب هذه 

االنحرافات؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدرنبيلرببسبدرهللا،رو4ي ر وعكنىروسياسلر ملديبل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، فيما يتعلق بهذا التقرير أعتقد 
أنه من الضروري أن ننطلق بعد من رقم عام اللي هو أنه منذ 2010 
إلى حدود اليوم 522 ألف وحدة سكنية اللي هي إما مرخص لها، إما 
تسلمت، إما أنها في طور التسليم، بمعنى أن ليس هناك تراجع بل ما يقع 
هو أنه هناك واحد النوع ديال اإلشباع الذي يقع بالنسبة لهاذ املنتوج 
العمران  للعمران،  بالنسبة  اآلن  بالخصوص،  ألف درهم   250 ديال 
أعتقد أن اإلنجازات ديالها على هذا املستوى هي إنجازات اللي في املوعد 
عموما اللهم بالنسبة ل 140 ألف درهم فعال ألن كانت هناك اتفاقية 
ديال 129 ألف وحدة توقعت أمام أنظار صاحب الجاللة، وما تنجز منها 
لحد اآلن إال واحد 40 ألف، 50 ألف غيتنجزو ألنهم اآلن في إطار الورش 

ولذلك نعمل من ضمن ذلك على اتخاذ إجراءات.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، انتهى التوقيت، تفضل تعقيب السيد النائب 
املحترم.

 وبائبر وعيدر ملختاررر ودي:

متاع مؤسسة  تقرير  هذا  أن  نؤكد  غير  أنا  الوزير،  السيد  شكرا 
عمومية ومؤسسة دستورية إيال جينا نشوفوا مثال غير العقار املعبئ 
للسكن اإلجتماعي هو أقل من %1 من مجموع العقار املعبئ من طرف 
الترويج  كذلك  عمومي،  عقار  هو   97% من  ألكثر  العمران  شركات 
اإلحتياطي العقاري اللي هو عقار عمومي إلى السكن الترويجي عوض 
السكن اإلجتماعي، أيضا صرف املنح متاع الصندوق الضمان للسكنى 
متاع  كاين  تقرير  هذا  اإلجتماعي،  السكن  عوض  الترويجي  للسكن 

املجلس األعلى للحسابات ثم أن هذا..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، تفضلوا تعقيب إضافي 
تفضلوا السيد من الفريق اإلستقاللي.

 وبائبر وعيدرخاودرسبيع:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير الزمالء التواضع ديال إنجاز السكن اإلجتماعي غير 
مرتبط فقط بالظرفية وبالتمويل، خاصنا نعتارفوا بأنه اليوم اإلشكال 
هو نظرة العقار في املواقع اللي فيها طلب يعني في املدن الكبرى، خاص 
كذلك نعترفو بأنه الثمن ديال العقار في املدن الكبرى ما بقاش كيتناسب 

مع يعني القيمة اللي حد الساعة ديال 250 ألف درهم، فما العمل؟

السيد الوزير، التجارب الدولية معروفة، راه إيال بغينا نديرو فعال 
سياسة اجتماعية تصاميم التهيئة آلية من اآلليات، تنعرفو مثال فرنسا 
كاملة  املحلية  الجماعات  على  مئوية  النسبة  واحد  تيشرطو  قدامنا 
باإلنجاز  ما وفاش  واللي  السكن اإلجتماعي  لبناء  التهيئة  في تصاميم 
كيخلص ذعائرن وهذا هو التضامن الحقيقي، وهذا كلوا تيمكن باش 
في  فيه  سنقع  حقيقي  إشكال  راه  الطبقي،  لإلندماج  نمشيو  كذلك 
املستقبل بنينا مدن ديال الصفيح بالبيطون، وما كاين حتى �ضي اندماج 
طبقي، وبالتالي من هنا 15-20 سنة غادي يكون عندنا إشكال حقيقي، 
وأحيلكم السيد الوزير على اإلشكال ديال الجودة، هذا واخا ما�ضي هو 
املوضوع هناك إشكال حقيقي في الجودة، أنا عارف بأنه الوزارة كتقوم 
بواحد املجهود في هاذ املجال ديال املراقبة واللي تنطلبوا منكم باش 
تقويو املراقبة وداك دفتر التحمالت، يكون واحد التتبع حقيقي اللي 

فعال غادي يمكن لو يعطي النتائج املتوخاة، شكرا السيد الوزير.

 وعيدررئيسرلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير لكم التعقيب.

 وعيدرنبيلرببسبدرهللا،رو4ي ر وعكنىروسياسلر ملديبل:

فقط غير بسرعة باش نقول بأنه مستحيل أن يكون هناك أموال 
من صندوق التضامن للسكن مخصصة للسكن الترويجي، ما كيناش 
هادي، ما كيناش أبدا، وما يمكنش تكون أبدا، ألن هناك مراقبة شديدة 
ما�ضي غير ديالنا، ديالنا وديال وزارة املالية وهناك اتفاقيات ال يمكن 
أن توقع من قبل وزارة املالية في هذه الحالة، بالطبع األمور األخرى 
التي وردت من ضمنها الغالء ديال العقار، فعال اليوم داخل املدن وفي 
الضواحي القريبة ديال املدن من الصعب أنك تم�ضي ولكن ما كاينش 
غير هاذ األمر، التظافر غير 522 ألف سكن وحدة سكنية، معناه أننا 
نصل بالتدريج إلى اإلشباع بمعنى الفئات اللي عندها اإلمكانيات باش 
تشري ب25 مليون وتدير تسبيق ديال 3و4و5 مليون في بعض األحيان 
6و7 بدا كينقص بمعنى أنه اآلن الفئات األخرى اللي باقى مخصوصة 
مشكلها مشكل دخل بداية قبل أن يكون مشكل سكن، ولذلك يتعين 
أن نجد صيغ، ونحن نفكر اآلن من ضمن ذلك في الولوج إلى الكراء أو 

غيرها من املنتوجات اللي يمكن نمشيو في اتجاهها.
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 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى الفريق الدستوري حول سؤال عن 
بعض املشاريع السكنية املتوقفة، الفريق الدستوري.

 وبائبر وعيدرمحمدر4ك  ني:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير املحترم، الزالت عدة تجزئات سكنية ومشاريع عقارية 
نسائلكم  لذا  مشاكل،  عدة  نتيجة  متوقفة  العمران  ملؤسسة  تابعة 

السيد الوزير، هل من إجراءات لحل هذه اإلشكالية؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدرنبيلرببسبدرهللا،رو4ي ر وعكنىروسياسلر ملديبل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، فعال هناك ما يسمى بالعمليات 
املوروثة وهي كثيرة بالعشرات، بالعشرات، ولكن يمكن لي نقول لكم أن 
في املشاريع الحديثة ما كاينش أي مشروع اللي هو متوقف، ألنه نتحكم 
اليوم في جميع الشروط القبلية من أجل إطالق أي ورش، اآلن هناك 
كما قلت عمليات موروثة البعض منها يعود إلى عشرات السنين نعلم 
ذلك، وكل سنة كنحل املشاكل ديال 30 ألف أو 40 ألف رسم عقاري 
كانوش كيتمكنو من ذلك مؤخرا حلينا  ما  اللي  املواطنين  أن  بمعنى 
مشاكل عالقة منذ أزيد من 20 سنة ديال الصويرة مثال أو ديال أكادير أو 
غيرها، ونستمر واملشاريع اللي كتشيرو لهم راهوم في الالئحة وأنا أتتبعها 
إما مشكل ديال التحفيظ إما مشكل مع املياه والغابات إما مشكل مع 
الفالحة، إما مشكل مع مالك خصوصيين، فعال هناك قضايا من هذا 

النوع مطروحة وهي عديدة ونستمر في حلها.

 وعيدررئيسر لجلعل:

الفريق  املحترم على  النائب  للسيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
الدستوري.

 وبائبر وعيدرمحمدر4ك  ني:

شكرا السيد الوزير على هاذ املجهودات اللي ذكرتو، فيما يخص 
إقليم خريبكة السيد الوزير هاذ املبادرة باقي ما وصالتناش كتعرفو 
لوزارة  التابعة  املؤسستين  فيها  دخالت  يعني  خريبكة  ديال  املدينة 
اإلسكان أكثر من 23 ألف بقعة اللي تدارت إلى حد اآلن ذاك ال�ضي يعني 
ما كاينش �ضي نتيجة اللي بانت، وكتعرفو السيد الوزير ما كاينش غير 
قلت دوك املشاريع باللي كانت قديمة راه كاين حتى مشاريع يعني جديدة 
السيد الوزير غادي نطرق لها بالنسبة لخريبكة راكوم عرفتو امللف ديال 
الزيتون 2 والزيتون 3 الرسوم العقارية مازال ما تعطاتش يعني كاين 

الناس اللي ساكنة عندهم 20 سنة هاد ملفات قديمة، ولكن بالنسبة 
للملفات جديدة كنصيب بأن تدارت تجزئة في 2010 ديال 70 هكتار 
فيها 2300 ديال البقع مع األسف مؤسسة العمران كترخص البالن 
املؤسسة  ديال  بالطريقة  كتبيعها  البقاعي  كتبيع  يعني  تشد  وكتبدا 
الجهوية ديال العمران، الناس يعني املواطنين كيعطيو الفلوس ديالهم 
2010 غادي تحت املسؤولية ديالكم السيد الوزير، حنا دوزنا 3 ديال 
املدراء في هاذ املدة ديال 4 سنين ما كاينش �ضي تواصل، ما كاينش �ضي 
املتوسطة  الطبقة  السكان ديال هاذ  الذنب ديال هاذ  حل شنو هو 
والفقيرة اللي اقتناو األرض هادي 6 سنين وما كاينش نتيجة، آش غادي 
ننتاظرو، أنا كنتمنى السيد الوزير باش تحلو الباب ديال الوزارة كما قال 
السيد الوزير ديال الصحة يكون اتصاالت الحقاش هاذ السؤال فايت 
طرحناه عليكم في 2012 باسم الفريق الدستوري واعتونا بأن غادي 
يكون حل بالنسبة للرسوم العقارية في األخير ديال 2012 فعال كاين 
واحد التجزئات بسيطة اللي كان الحل ديالها، ولكن جل ديال التجزئات 
السيد الوزير باقا إلى حد اآلن أكثر من 10 آالف رسم عقاري ما تعطاش 
10 آالف رسم عقاري  فيها  تعطاش  ما  املدينة  في  ومنين  املدينة،  في 
كنشوف راه كاين واحد الحيف املؤسسات الجهوية ديال العمران كانت 
في مدينة خريبكة تحوالت ملدينة بني مالل، املدراء ما عندهمش اتصال 
باملسؤولين املحليين، كيفاش غادي تحل هاذ املشاكل الوزارة طلنا باش 
تم�ضي لجنة، ما كاينش لجنة، إذا كنتسائل السيد الوزير شنو هو املصير 
ديال املواطنين اللي حطو فلوسهم ودارو الثقة في مؤسسة ديال الدولة 

وبدون نتيجة.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي؟

 وعيدرنبيلرببسبدرهللا،رو4ي ر وعكنىروسياسلر ملديبل:

بسرعة فقط للقول بأنه فعال هاذ املشاكل مطروحة في خريبكة 
وقلتيو انتما بنفسكم بأننا بدينا كنحلو، ولكن من ضمن األمور التي 
وقعت هو أنه في نهاية سنة 2014 بل بداية سنة 2014 في 27 يناير 
بالضبط تقدم واحد التعرض من قبل الجماعة الساللية وهاذ األمر 
هذا وقف كل املجهودات اللي حنا بصددها ألن هاذ التعرض اعتبره 
الناس ديال الجماعة الساللية بأن عندهم حقوق فيما يتعلق باألرا�ضي 
إلى حل هاذ  املعنية وبالتالي املسألة تعقدت كثيرا اآلن ونحن نسعى 
املشكل اللي هو مشكل كذلك وتعلمون أن عملية الزيتون تعود بدورها 
إلى سنوات مضت، ونحن اآلن بصدد محاولة إيجاد الحل مع الجماعة 

الساللية، شكرا لكم.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في هذا القطاع من فريق التجمع 
الوطني لألحرار حول إعادة إسكان قاطني الدور الصفيح والدور املهددة 

باالنهيار، تفضلوا السيد الرئيس.
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 وبائبر وعيدروديعرببسبدرهللاررئيسرف يقر وتجمعر و طنير
وألح  ر:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدر و 4ي ،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

غنذكر لكم بعض األحياء بمدينة الدار البيضاء، واللي األمثال ديالها 
موجودين في واحد العدد ديال املدن املغربية، حي القوات املساعدة 
أو ما يسمى ببلوك املخازنية، حي la marine البحرية امللكية، أحياء 
اللي هي كيقطنوها عائالت من املتقاعدين من الناس اللي فناو عملهم 
الهجاجمة  الذياب،  الرحمان وعين  خدمة لهذا الوطن، سيدي عبد 
درب الجديد، يعني أحياء اللي هي كتشملها إعادة إسكان دور الصفيح، 
عائالت ديال هاذ األحياء كلهم كتعرفو املستوى املعي�ضي ديالهم وكتعرفو 
اإلمكانيات الضعيفة ديالهم، الحكومة كنعترف قامت بواحد املجهود 
كبير وكبير بزاف من أجل صيانة كرامة املواطنين وتوفير لهم سكن الئق، 
كنعترفو أيضا للحكومة أنها تجاوبات مع وحد العدد ديال املقترحات 
اللي جبنا لها في هاذ السنين األخيرة وكنشكروها على هاذ العمل، ولكن 
هذا ما نبغيوش هاذ املجهود املشترك يم�ضي هباء منثورا، ألنه اللجن 
املحلية أيضا كتقوم بعملها، لجن اإلحصاء املحلية، ما بغيناهاش أنها 
تبقى كتهتم بالحجر، تبقى تهتم بالبشر، ألنه اليوم باقية تابعة بأنه كاين 
الرقم ديال الباب وزيد باب ونقص باب إلخ، واملواطنين أيضا كيخافو 
على الحقوق ديالهم، كاين اللي كيم�ضي يزيد رقم إلى آخره هاذ ال�ضي 
ما بغيناهش، بغينا نتكلفو باإلنسان، بغينا نتكلفو بالعائلة، العائلة 
واألب  الجد  كاين  أنه  كنوجدوا  السقف  تحت  اللي  العائلة  املركبة، 
واألحفاد وكلهم عايشين في دار وحدة وبعض األحيان كيمكن يوقع خطأ 
ونقولوا لهم ال غادي تمشيو في دار وحدة، غادي نحولوكم ملنزل واحد 
وهادي ما بقاش ممكن، ولهذا باش تعطيو التعليمات ديالكم، باش 

نتبعوا الجانب االجتماعي، وتكون واحد املواكبة االجتماعية..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدرنبيلرببسبدرهللا،رو4ي ر وعكنىروسياسلر ملديبل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على هذه التدقيقات اللي جبتيو في 
إطار السؤال ديالكم، وتعملون أعتقد أنكم أنتم على وجه الخصوص، 
تعلمون املشاكل اللي موجودة في الدار البيضاء، ولكن في نفس الوقت 
تعلمون املجهود الهائل الذي بذل، واذكر من ضمن ذلك القضاء على 
وبالطبع هناك  به،  يحلم  البعض  كان  اللي  اللي كان موضوع  باشكو 
فيها مشاكل، من ضمن هذه  باقي  واللي  ذكرتيها  اللي  األخرى  األحياء 
املشاكل تكلمتيو على نقطة حساسة جدا هو أنه ملا كندخلوا مع أسر 

معينة في أحياء معينة كنطلقوا على عدد معين ديال األسر كنصدقو 
اللي  والناس  األحفاد  من  املركبة  األسر  هناك  ألنه  أخرى،  أعداد  في 
كيتزوجوا إلى غير ذلك، ولكن هاذ ال�ضي راه زيد املا زيد الدقيق، بمعنى 
ملا كنوليو في معالجة حي معين وكنكونوا خصصنا لو عقار في منطقة 
معينة من الصعب علينا أنه نعاود نلقاو عقار إضافي من أجل إدماج 
100، 150، 200، 250 أسرة إضافية في كل هذا، هاذ ال�ضي اللي عطل 
اللي  في الدار البيضاء فقط يمكن نقولك أنه عشرات اآلالف األسر 
تضافت على اإلحصاء األول اللي تدار ف 2004 وهذا ما يجعل على أننا 
مع ذلك نواصل ونسعى إلى إيجاد حلول، لكن األسبقية لألسر االصلية 
في مختلف أحياء الدار البيضاء وسنهتم بالبشر كما قلتم ألنه في نهاية 
املطاف الهدف ديالنا هو خدمة البشر وخدمة ساكنة الدار البيضاء 

على وجه الخصوص، شكرا لكم.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، أرجو من الحضور السادة النواب السيدات 
النائبات راه كاين شوية الضجيج في القاعة يؤثر على الحوار الذي يروج، 
هل هناك من تعقيب؟ هل هناك من تعقيب إضافي؟ شكرا السيد 
الوزير على مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى القطاع املوالي وهو 
قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي في أول سؤال حول الخصاص 
في املوارد البشرية خالل املوسم املقبل عن فريق العدالة والتنمية، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 وبائبلر وعيدةر وعسديلربنر وسعاويل:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعيدر و 4ي ،

هناك خصاص كبير في املوارد البشرية بالنسبة للدخول املدر�ضي 
تتخذها  إجراءات  من  وهل  الخصاص؟  هذا  أسباب  ماهي  املقبل، 

وزارتكم للحد من هذا الخصاص؟ شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.

و4ي ر وتربيلر ودىر ب جاوي،ر و 4ي ر ملبتدبر محمدر  وعيدر
 و طبيلرو وتك ينر ملنهي:

 وعيدر و ئيس،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

 وعادةر و 4ر ء،

جوابا عن هذا السؤال أشكر السيدة النائبة على هذا السؤال الذي 
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يهم موضوع من املواضيع التي تشكل انشغال رئي�ضي باستمرار، والبد 
من اإلشارة إلى أسباب هذا الخصاص في البداية، فهناك فعال خصاص 
في املوارد البشرية ناتج عن التزايد املستمر لعدد املتمدرسين، ثم ارتفاع 
عدد املحالين على التقاعد في السنوات األخيرة، ثم هناك محدودية 
املناصب املالية املخصصة للقطاع التي ال تلبي الحاجيات من املوارد 
البشرية، وفي هذا اإلطار رفعت الوزارة مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة 
الذي عين على إثرها لجنة لدراسة هذه الوضعية قصد إيجاد الحلول 
الناجعة في هذا املجال، مع ذلك الوزارة اتخذت بعض التدابير ملواجهة 
هذا الخصاص الذي قلت في البداية بأنه حاصل منذ سنوات، تتمثل 
التربوية  الخرائط  ترشيد  وفي  املدرسين  انتشار عدد  في  التدابير  هذه 
من أجل التقليص من الحاجيات ثم تكليف أساتذة التعليم الثانوي 

بتدريس املواد املتجانسة، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

العدالة والتنمية.

 وبائبر وعيدرمحمدر وسثماني:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

وك  ر وعيدر و ئيس،

وك  ر وعيدر و 4ي ،

كيفما قلتوا السيد الوزير بأن هذا الخصاص في املوارد البشرية هو 

نتيجة لتراكمات نتيجة سياسة التقويم الهيكلي متاع وسط الثمانيات 

نتيجة للمغادرة الطوعية، نتيجة لسوء توزيع املوارد البشرية بحيث نجد 

بعض الجهات فيها فائض وجهات فيها خصاص، ومن بين األسباب اللي 

كتسبب هاذ سوء التوزيع هو الحركة االنتقالية وأساسا االلتحاقات 

ألن بعض املرات االلتحاق كيتم للمنطقة اللي فيها خصاص للمنطقة 

اللي فيها فائض، ولذلك اإلصالح متاع املنظومة التربوية اللي اآلن شارعة 

فيه الحكومة خاص يكون إصالح شمولي، ومن بين األمور األساسية في 

اإلصالح هي توفير املوارد البشرية الضرورية إلنجاح منظومتنا التربوية، 

هاذ املوارد البشرية خاصنا نوفروها بالعدد الكافي وبالتكوين الالزم باش 

إن شاء هللا هاذ املنظومة ديالنا تصلح إصالح حقيقي وليس اإلصالح 

الذي غالبا لحد اآلن كنشوفوه غير شكليات، الحكومات السابقة لآلن 

في  تغييرات  الدراسية،  املستويات  تاع  األسماء  في  تغييرات  كنالحظو 

األسماء د الوزارات، تغييرات آلخر إصالح هو إصالح العطل املدرسية، 

كأن العطل املدرسية هي اللي فيها املشكل، إذن نريد إصالح حقيقي 

للمنظومة التربوية، وشكرا السيد الوزير.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، نعطي الكلمة للتعقيب اإلضافي للفريق 
االشتراكي.

 وبائبر وعيدرمحمدرعام :

السيد الوزير، حنا كنواب ديال فاس هدي شهور طرحنا معضلة 
املادة ديال  املواد، وعطينا كمثال  اللي ما قراوش عدد من  التالميذ 
الفرنسية واللي اضطروا آباء التالميذ باش يخلصوا األستاذ وما كناش 
كنعتقدو ال في الفريق االشتراكي وال كمغاربة أنه بعد كل املجهود اللي 
لهاذ  نوصلو  أننا  اإلصالح  محاوالت  وبعد  التعليم  في  بالدنا  كنتبذلو 
الوضعية الكارثية باش التالميذ ما يلقاوش اللي يقريهوم، والحكومة 
تكون عاجزة باش توجد األساتذة وعطيت املادة ديال الفرنسية كمثال 
ديال  آباء  باسم  أخرى  مرة  لكم  كنتوجهو  ولهذا  أخرى،  مواد  وكاين 
التالميذ باش تعالج املعضلة بشكل نهائي، ألن هذا أخاف أن يكون 

مؤشر ديال االنهيار التام للمسألة ديال التعليم، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الناشب املحترم، هناك من تعقيب إضافي، تفضلوا 
السيد الوزير عندكم �ضي تعقيب.

و4ي ر وتربيلر ودىر ب جاوي،ر و 4ي ر ملبتدبر محمدر  وعيدر
 و طبيلرو وتك ينر ملنهي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

نعم نعترف جميعا بأن هناك خصاص وهذه حصيلة يتعرف به 
الجميع ومند سنوات نعتقد بأن هناك مجهودات يجب أن تبذل من 
طرف الجميع البرملانيين والحكومة ومجتمع قصد مراعاة هذا لخصاص 

وملئه في املستقبل القريب إن شاء هللا، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

التقدم  للفريق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
الديمقراطي حول حجرات دراسية تهدد صحة التالميذ واألطر التربوية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدر وغا4ير جطي :

 وعيدر و ئيس،

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

السيد الوزير، سؤلنا إليكم اليوم السيد الوزير يتعلق بما تكلمت 
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عن  اكتشفت  وزارتكم  بأن  تفيد  والتي  اإلعالم  وسائل  بعض  عليه 
وجود عدد من الحجرات الدراسية التي تهدد صحة التالميذ واألساتذة 
ألسباب مختلفة وهو ما دفعنا اليوم إلى توجيه هذا السؤال إليكم حول 
اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل حماية التالميذ واألطر التربوية من 

األضرار املتحملة لهذه الحجرات، وشكرا السيد الرئيس.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير، الجواب.

و4ي ر وتربيلر ودىر ب جاوي،ر و 4ي ر ملبتدبر محمدر  وعيدر
 و طبيلرو وتك ينر ملنهي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، تنبغي اإلشارة في هذا الصدد 
البناء املفكك في بداية التسعينات من القرن  إلى  إلى أنه تم اللجوء 
املا�ضي لتحقيق أهداف تعميم التمدرس في السلك االبتدائي توقفت 
الوزارة منذ سنة 1997 عن استعمال هذه النوع من البناء في إحداث 

الحجرات الدراسية.

املؤسسات  بتسهيل  املتعلقة  األولوية  ذات  التدابير  إطار  وفي 
الحجرات  لكافة  شامل  جرد  بعمليات  الوزارة  قامت  التعليمية، 
الدراسية املشيدة بالبناء املفكك، تم رصد الحجرات التي تحتوي على 
مادة االميونت وسيتم تعويضها في غضون سنتين بشراكة مع وزارة 
الفالحة والصيد البحري ووزارة الداخلية تبعا لالتفاقية التي وقعت 
برسم امليزانية قدرها مليار درهم لتنفيذ هذه العملية. ال تشكل مادة 
االميونت خطرا على سالمة األشخاص إال إذا كانت البنايات في وضعية 
جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية الحفر أو قطع أو عملية أخرى 

قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها.

ولتسريع وتيرة هذا الورش، تعمل الوزارة حاليا على دراسة سبل 
توفير اعتمادات إضافية لتعويض كافة الحجرات الدراسية املشيدة 
بالبناء املفكك. ولإلشارة، تتوفر املؤسسات التعليمية على ما مجموعه 
6207 حجرات دراسية من البناء املفكك الذي يتوفر على مادة االميونت 

وشكرا

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك من تعقيب؟ تفضلوا السيد 
النائب عندكم �ضي تعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدر وغا4ير جطي :

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير عن املعطيات التي تقدمتم بها، وهي مناسبة نشكركم 
فيها عن الجهود التي تقومون بها من أجل النهوض بأوضاع التعليم 

صريحين  معكم  نكون  أن  البد  سؤالنا  املوضوع  بخصوص  ببالدنا 
لنقول لكم أن العديد من الحجرات الدراسية عبر التراب الوطني توجد 
فعال في وضع غير الئق الستقبال األساتذة والتالميذ وأن تلقى داخلها 
الدروس، النموذج الذي أعرفه شخصيا السيد الوزير، وهي إقليم تازة 
بعض الجماعات التي تترأس وهي جماعة بني فراسن، كذلك الجماعات 
املجاورة: والد الشريف، راس القصر، الربع الفوقي، غياتة الغربية، 

مكناسة.. عديد من الجماعات.

اللي  اللي هضرت عليه هو  البناء القديم املفكك  السيد الوزير، 
تقريبا واحد %80 اللي عندنا احنا في هاذ الجماعات اللي نهضر لك 
عليه، كاين األقسام اللي نهبطت على التالميذ وهما يقراو في املدرسة، 
منها مدرسة مريلو املوجودة بجماعة بني فراسة، كذلك السيد الوزير 
عندنا السياج ما عندناش هاذ املدارس األغلبية ديالهم واحد 90% 
ما عندهومش السياج املدرسة مبنية من عهد عندها واحد 50 سنة 
العناية  نقولو  كيما  الوزير  السيد  كذلك  بقى،  ما  املدرسة  40 سنة 
باملراحيض واحد السكن ديال الناس ديال التعليم كاين املدرسة في 
الجبل جاية في الجبل الساكنة ما كاينش، كاين �ضي سكن راهم يجيو 
التعليم الناس ديال التعليم يجيو يطلبو الجماعات باش نديرو لهم �ضي 
سراجم وال �ضي بيبان غير واحد كيفما نقولو واحد ذاك ال�ضي ضعيف 
ذاك ال�ضي بسيط السيد الوزير، ألتمس منكم السيد الوزير واحد 
العناية باألخص بهاذ الجماعات وهاذ اإلقليم كلو الجماعات أنا نتحمل 
املسؤولية في الجماعات غالب الظن هاذ ال�ضي اللي قلتو لك هو اللي 

كاين السيد الوزير، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي ؟ تفضل 
السيد الوزير عندكم �ضي تعقيب ؟ شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى 
السؤال املوالي للفريق االشتراكي حول مشكل تعيين أساتذة التعليم 
الثانوي التأهيلي من فوج 2013-2014 ملراكز التكوين، تفضلوا السيد 

النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر لخاوقر وق وطي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير، كما تعلمون بشأن املترشحات واملترشحين الناجحين 
في مباراة االلتحاق بمركز التكوين والتأهيل التربوي للتعليم الثانوي 
وزارة  وبين  بينهم  االتفاق  تم  أنه   1014-2013 سنة  برسم  التأهيلي 
التربية الوطنية على تأجيل التحاقهم بمراكز التكوين إلى فوج 2014-
2015، وذلك لسد الخصاص الحاصل في األطر، غير أن الجزء الذي 
كان من نصيبهم هو إصدار مذكرة تجعلهم يحرمون من التعيين حسب 
اختيار كل مرشح واملعبر عنه في ملف الترشيح، علما أن من بين األساتذة 
املعنيين من له األقدمية في التدريس قد تصل إلى 30 سنة، لذا أسائلكم 
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السيد الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذونها إلنصاف هذه الفئة من 
األساتذة إلعطائهم األولوية في التعيين مع احتساب األقدمية من تاريخ 

نجاحهم في املباراة ؟ ومنحهم ثالث سنوات جزافية عوض.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

كملو السؤال السيد النائب، كملو السؤال ألنه كمل ليكم الوقت، 
شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

و4ي ر وتربيلر ودىر ب جاوي،ر و 4ي ر ملبتدبر محمدر  وعيدر
 و طبيلرو وتك ينر ملنهي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

وك  ر وعيدر وبائب،

يبلغ عدد األساتذة السابقين املعنيين بالتخرج من املراكز الجهوية 
ملهن التربية والتكوين 842 أستاذة وأستاذ، ستتم عملية تعيين هذه 
الفئة على مرحلتين : املرحلة األولى ستعطى لهم األسبقية في التعيين 
على املستوى الوطني مقارنة مع زمالئهم الخريجين الجدد ثم في املرحلة 
باألزواج مقارنة مع  في االلتحاق  للمعنيين األسبقية  الثانية ستعطى 
الخصاص  إلكراهات  نظرا  لكن  املعنيين،  الجدد  الخرجين  زمالئهم 
ستخضع هذه التعيينات للخريطة التربوية قصد توفير أطر التدريس 
الكافية لضمان حق التالميذ في تمدرس قار ومنضبط، أما بخصوص 
األفواج  على  سرى  ما  الفوج  هذا  على  سيطبق  الجزافية  السنوات 

السابقة سنتان جزافيتان، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

إلى  ننتقل  ؟  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات  السنوية  االمتحانات  بحكامة  االرتقاء  عن  املوالي  السؤال 
النائب  السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  من  النواب  والسادة 

املحترم.

 وبائبر وعيدرمحمدرحبين:

وك  ر وعيدر و ئيس،

التربية  وزارة  تصور  معرفة  حول  الوزير  السيد  يتمحور  سؤالنا 
الوطنية حول إصالح منظومة االمتحانات ؟ شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

و4ي ر وتربيلر ودىر ب جاوي،ر و 4ي ر ملبتدبر محمدر  وعيدر
 و طبيلرو وتك ينر ملنهي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

وك  ر وعيدر وبائبر ملحترم،

في  بها  االعتراف  يجب  إكراهات  هناك  املوضوع  هذا  بخصوص 
هذا املجال بحيث أنه ال بد من مواصلة الجهود الجماعية لالرتقاء 
بمنظومة االمتحانات ملواجهة إكراهين اثنين، هناك التطور التكنولوجي 
املتسارع وما يوفره من إمكانيات هائلة للتأثير على مجريات االمتحانات 
اإلشهادية، ثم التطور الهائل إلعداد املرشحين للبكالوريا نصف مليون 
مرشح هذه السنة و1600 مركز امتحان خالل دورة 2015، وما ينتج 
عن ذلك من ارتفاع ألعداد املتدخلين في تدبير االمتحانات وهو ما يطرح 
إشكالية التأطير، هناك مجموعة من التدابير اتخذت في هذا املجال، 
بحيث قامت املفتشية العامة للشؤون التربوية بمراجعة شاملة ملختلف 
مراحل منظومة اإلمتحانات ببالدنا ابتداء من 15 يونيو 2015 يكمن 
الهدف من هذه التدابير في الكشف عن نقط ضعف املنظومة ومحاولة 
اإلعتبار  بعين  الدراسة  نتائج هذه  اتخاذ  أدائها حيث سيتم  تحسين 
في السنوات املقبلة وستتخذ كل اإلجراءات الالزمة ملواجهة املخاطر 
الناتجة عن استعمال التكنلوجيا في هاذ املجال، ثم انه دعما لحكامة 
منظومة اإلمتحان الوطنية سيتم توجيه الجهود نحو إرساء نظام األمن 
الجميع  تضافر جهود  يتطلب  ما  وهو  اإلمتحانات  لتأمين  اإللكتروني 
من أجل تحصين الباكالوريا املغربية، ثم تكثيف اإلدماج التكنلوجيا 
الحديثة في مجال تدبير اإلمتحانات بغاية التقليص من أعداد املتدخلين 
العنصر  تدخل  إلى  راجعة  اختالالت  احتماالت وقوع  والتقليص من 

البشري، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

التجمع  املحترم عن  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
الوطني لألحرار.

 وبائبر وعيدرمحمدرحبين:

شكرا السيد الوزير، بهاذ املناسبة نوجه التحية والتقدير لرجال 
ونساء التعليم عن املجهودات التي يقومون بها من أجل اإلصالح وتطوير 
نكون  من جواب  به  تفضلتم  ما  الوزير  السيد  التعليمية،  املنظومة 
صريح معاكم هو مجرد عموميات، حيث أنه ال يقدم لنا تصور دقيق 
واضح وقابل للتطبيق في أفق يعني تنظيم هاذ اإلمتحانات في املستقبل 
ألن الوضعية الحالية السيد الوزير باش نخرجوا من لغة الخشب ربما 
تنتفهموا ألنه عهد إليكم بقراءة جواب مكتوب، لذلك كنا نتمناو على أنه 
يكون وزير التربية الوطنية ألنه هو اللي كان معانا في هاذ املسار هذا ربما 
باش يجاوبنا بكيفية تفاعلية على املشاكل املطروحة، فالسيد الوزير 
املنظومة ديال اإلمتحانات نقولوها بكل صراحة هي منظومة متقادمة 
متجاوزة وال تساير التطورات التي تعرفها املنظومة على كافة األصعدة 
خاصة منها التطور التكنولوجي اللي قلوا نتوما قلتوا درنا تدابير، ولكن 
هاذ التدابير بقات محدودة، اليوم هاذ املنظومة هادي هي موروثة عن 
فرنسا وفرنسا طورت املنظومة ديالها وحنا مزال بهاذ املنظومة اللي 
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هي ترجع إلى تقريبا القرن الثالث عشر فما تيمكن لهاش تحمي من 
التسريبات واللي هي واردة في كل وقت وحين ما تتحميش من الغش 
اللي أصبح ظاهرة منتشرة في كافة املستويات وخاصة في اإلمتحانات 
اإلشهادية، وبالتالي ما تتسمحش بثقة ويعني إعطائها بعض القيمة بين 
التالميذ واألولياء ديالهم والنتائج اللي تيحصلوا عليها اليوم اإلعداديات.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

ما  الوزير  السيد  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
عندكمش تعقيب عنكم بعض 5 ثواني تفضلوا.

و4ي ر وتربيلر ودىر ب جاوي،ر و 4ي ر ملبتدبر محمدر  وعيدر
 و طبيلرو وتك ينر ملنهي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

شكرا السيد النائب فقط كرد الوقت لم يسمح بجرد كل ما تقوم 
به وزارة التربية الوطنية، ولكن هناك مجهود كبير يتم تحضيره في إطار 
األعلى،  املجلس  هاذ  وتوصيات  للتعليم  األعلى  املجلس  مع  التنسيق 
وهناك دراسة ملراجعة شاملة لنظام امتحانات والحكومة تبذل مجهود 

في هاذ املجال.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

هذه  في  مساهمتكم  وعلى  حضوركم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
نرحب  الوطني،  التراب  وإعداد  التعمير  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة، 
تقنين  والتنمية حول  العدالة  فريق  عن  وأول سؤال  الوزير  بالسيد 
مساهمة املستثمرين املستفيدين من الرخص اإلستثناء، تفضل السيد 

النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرمحمدر وديا4:

مساهمة  بتقنين  والبيئي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  املجلس  أو�ضى 
املستفيدين من رخص اإلستثناء في مجال التعمير في إنجاز تجهيزات 
عمومية، وذلك بوضع قانون يؤطرها بدءا من تحديد قيمتها إلى نهاية 
إنجازها مرورا بتتبع أشغالها، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن 
اإلجراءات املتخذة من أجل تقنين وضبط هذه املساهمة تفاديا لسوء 

التقدير والتدبير؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدر دريسرم ون،رو4ي ر وتسميرروإعد در وتر بر و طني:

شكرا السيد النائب املحترم، العملية ديال التقنين في املساهمة 
الوطني، ألن  الصعيد  لها قانون على  تدير  باش  املستفيدين صعيب 
كاين حيثيات محلية وحيثيات تتعلق باملشروع في حد ذاته، ألن هناك 

مشاريع اللي كترغب فيها الجماعات أو تترغب فيها الدولة وبالتالي عندها 
خاصية كذلك هناك مشاريع اللي هي تيرغب فيها املستثمر عنها خاصية 
أخرى، فاللي يمكن يّدار هو دفاتر التحمالت يمكن أن يكون خاللها 
وداخلها التزامات من الطرفين وبالتالي يمكن أن نعالج هذه األمور على 

صعيد املنظومة املسؤولة محليا، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

فريق  عن  املحترم  النائب  للسيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية.

 وبائبر وعيدرعزيزر وك ماط:

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

شكرا على الجواب متاعكم هاذ املوضوع ديال االستثناء كان من 
املواضيع اللي كنا احنا كفريق العدالة والتنمية طلبنا منو رأي ديال 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي نظرا ألنه موضوع تفوح منه 
روائح كريهة جدا ألنه هذا كيخضع لدوريات وليس لقانون، لألسف 
حتى الدورية األخيرة ديال 2010 اللي حاولت تدير فيه واحد الشوية 
ديال التشديد من حيث أنه عدم التعدي على املنشآت العمومية ويعني 
املنزهات واملناطق الخضراء كنوجدو أنه 900 هكتار تقريبا اللي كانت 
مخصصة ملنشآت عمومية تحولت إلى مساكن، لألسف املعايير ليست 
هناك أي معايير واضحة اللي ممكن أنه من خاللها نعطيو االستثناء، 
ليس من باب الصدف أننا كنوجدو أن اللي كيتمتعو من هاذ العملية 
ديال االستثناء من خالل األمالك اللي كيحصلو عليها هما اللي كيمولو 
أنكم  الوزير  السيد  منكم  كنطلبو  ال�ضي  وهاذ  االنتخابية،  الحمالت 
تفتحو فيه تحقيق ألنه في الوقت اللي ما تتكونش األمور واضحة ما 
يمكنش اليوم نتفهمو أنه وثائق التعمير نظرا للصرامة اللي تتميز بها ما 
تيمكنش تواكب كل الدينامية اللي كيعرفها املجال خصوصا من حيث 
املجال االقتصادي واالجتماعي، ولكن ال يعقل اليوم أنه تصبح كتمس 
من التوجهات الكبرى ديال وثائق التعمير ونوليو كنتعاملو معها كأنها هي 
األصل في حين تتولي وثائق التعمير استثناء، أنتما اليوم خص الوزارة 

ديالكم تفتح ورش في كون اليوم خاص..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين �ضي تعقيب إضافي إيال اسمحتو 
السيد الوزير، كاين �ضي تعقيب إضافي هل هناك من تعقيب إضافي ؟ 

تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدر دريسرم ون،رو4ي ر وتسميرروإعد در وتر بر و طني:

شكرا السيد النائب، إال أن املذكرة اللي هضرتي عليها ولو أنها لم 
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تحط بجميع الجوانب فهي حاولت ما أمكن أن تعالج األمور على أنه 
االسم يكون اللي غادي يدير االستثناء يكون في اسمو أنه ما يمكنش 
يبيع ذاك ال�ضي ل�ضي حد آخر قبل ما يصاوب املشروع إلى آخره، كاين 
إجراءات لكن هل هي كافية ؟ ال أعتقد علينا أن نبحث على سبل أخرى 
من أجل تعزيز هاذ املنتظر من الجميع أنه نديرو عمليات ما نوقفوش 
وما يكونش التصاميم املعمارية واقفة حجر أمام اإلنجاز، لكن نلقاو 
حلول إن شاء هللا، خصوصا وأن هاذي مسألة ديال دوريات يمكن 
لينا نعاودوها في الوقت اللي هو ناخذو اآلراء ديال الجميع ونحدو أكثر ما 

يمكن من االختالالت، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى السؤال املوالي من فريق العدالة 
والتنمية حول العالم القروي وقانون التعمير، تفضل السيد النائب 

املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدر ولطيفررويدر:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

نسائلكم السيد الوزير عن استراتيجية وزارتكم للعالم القروي في 
مجال التعمير خصوصا وأن قانون التعمير الحالي ال يميز بين العالم 
الحضري والعالم القروي الذي تعيش ساكنته نوعا من الحيف والظلم 

في مجال التعمير ؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدر دريسرم و ن،رو4ي ر وتسميرروإعد در وتر بر و طني:

السيد النائب صحيح هاذ ال�ضي اللي تتقولوه القوانين اللي عندنا 

ديال التعمير ال تتما�ضى مع العالم القروي الذي هو عالمات قروية ما�ضي 

واحد، هناك ما هو في الجبال ما هو في الهضاب ما هو في املناطق املنحدرة 

وبالتالي القوانين ما كتستاجبش لهاذ ال�ضي، اآلن كاين إجراءات عندنا 

مرسوم اللي هو غادي يسهل هاذ املأمورية وغادي يسمح بمجموعة 
ديال األمور، أذكر على سبيل املثال أن املساحة اللي كان مشروط يكون 

un hectare ما غيبقاش هاذ ال�ضي، ثانيا فيما يتعلق بالعلو تيمكن 

العلو كان تيمكن 8 متر اآلن تيمكن لينا نمشيو حتى ل 11 املتر، كذلك 

املساحة املغطاة ملا كيكون عندك أرض كبيرة هي %2 اآلن غنمشيو حتى 

ل %5 واش هذا كافي أيضا، نحن في إطار الدراسة وهاذ املشروع مرسوم 

هو اآلن في املناقشة وغادي يخرج أعتقد واحد الشهرين ثالثة غادي 
يخرج إن شاء هللا يخفف في انتظار أن نضع قوانين أخرى ألن هي تكون 

أكثر إنصافا للعالم القروي، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

العدالة  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية التعقيب، تفضلوا.

 وبائبر وعيدرحعنروغشيم:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على املعلومات، إال أنه السيد الوزير 
أملت العوملة والتغييرات التي لحقت املجتمع الريفي تحوالت مجالية 
مؤسسات  بإحداث  نطالب  الوزير  السيد  يجعلنا  ما  وهذا  سريعة، 
املساطر  تبسيط  قروية؛  وكاالت  خلق  القروي؛  العالم  تهم  تعميرية 
اللي  الفيضانات  حتى  الوزير  السيد  أنه  بحيث  للتراخيص،  اإلدارية 
هناك  الناس  يأخذ  لم  القروي  العالم  الزال  مؤخرا  املغرب  ضربت 
تسوية  مطلب  هناك  أيضا  الوزير  السيد  البناء،  إلعادة  تراخيص 
الوضعية العقارية لألرا�ضي حتى نتحدث عن وثيقة التعمير، إحداث 
مخطط وطني إلعداد وتنمية العالم القروي يراعي الخصوصيات ويلبي 
الحاجيات، تحضير وثائق التعمير الخاصة بالعالم القروي سواء تعلق 
األمر بتصاميم التهيئة أو غيرها، هذه التصاميم السيد الوزير التي يجب 
أن تراعي خصوصية املناطق ومصالح السكان، وأعطيكم مثال السيد 
الوزير بمنطقة تسلطانت بمراكش فهناك تصميم التهيئة الذي أنزل 
على السكان وخلق غليانا بحيث أنه لم يراع خصوصيات املنطقة، جاء 

بشوارع ضخمة عريضة التهمت كل املناطق الخضراء اللي فيها واحة ...

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الرئيس عن التجمع الوطني لألحرار.

 وبائبر وعيدروديعرببسبدرهللاررئيسرف يقر وتجمعر و طنير
وألح  ر:

وك  ر وعيدر و ئيس،

أنا غير في إشارة وكنرحب بعدا بالسيد الوزير، بالنسبة لتصاميم 
التهيئة أنا تنظن بالنسبة للعالم القروي اليوم املغرب دخل في واحد 
الورش كبير ديال الجهوية، كنظن من االفكار اللي دائما كنا كندافعو 
عليها في التجمع وداخل األغلبية أيضا، وهو أنه تكون الخصوصية، 
تكون تصاميم اللي كتاخذ بعين االعتبار الخصوصية الجهوية، لكل 
منطقة ألن كيف قلتو فعال كل منطقة وعندها الخصوصيات ديالها، 
الخصوصيات  هاذ  االعتبار  بعين  كتاخذ  هي  اللي  قوانين  وبالتالي 

الجهوية، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك..، تفضلوا، السيدة النائبة املحترمة 
من فريق الحركة الشعبية، تعقيب إضافي.
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 وبائبلر وعيدةرفاطبلر وكحيل:

وك  ر وعيدر و ئيس،

أهنئ السيد الوزير على رأس هذا القطاع وهو ابنه ويمارس مهامه، 
السيد الوزير الكالم اللي جيتو بأن ما غيبقاش قطار في العالم القروي 
والدوريات واملراسيم اللي صدرتو راه ما كتطبقش على أرض الواقع 
السيد الوزير، وكتعرفوني أنا كنتكلم من باب املمارسة ومعنا هنا واحد 
العدد كبير من رؤساء الجماعات القروية، الوكاالت الحضرية اللي هي 
حضرية وليست قروية باقية كتعامل مع تراخيص البناء بنفس املنطق 
في العالم الحضري، وبالتالي اليوم وحنا عندنا الثقة الكاملة فيكم بأن 
غتعالجو هاذ املشكل هذا، ألن ملفات كثيرة وكثيرة الزالت عالقة والناس 
باغين يستثمرو وباغين يبنيو في العالم القروي، ولكن القانون باقي واقف 
حجرة عثرة كيفما جاء في التدخل ديالكم اليوم العالم القروي في حاجة 
إلى دفعة وقفزة نوعية ال ل�ضيء وإنما لالستقرار، ألن أبناء العالم القروي 
بقاو كيبغيو يوليو لبالدهم وللمناطق ديالهم خاصنا نشجعوهم، وكاين 

بعض الناس السيد الوزير اللي خاصنا...

 وعيدررئيسر لجلعل:

الرئيسة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا،  شكرا السيدة 
السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

 وبائبر وعيدر وطاه رواك :

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

السيد الوزير، على كل حال أنتم ابن العالم القروي، وراكم كتعرفو 

على أنه القوانين التي تدبر الفضاء واملجال القروي بطبيعة الحال ال 

العالم  العالم القروي، وبالتالي تحد من االستقرار في  تتالءم وتنمية 

القروي، فساكنة العالم القروي بطبيعة الحال الزال لها الطابع العائلي 

العائلة الكبيرة بحيث األب والجد إلى آخره في بالدو الولد كيكبر كيتزوج 

كيبغي يتعزل على باه، ولكن باه كيعطيه قطعة أرض باش يبني ما يمكنش 

لو يبني ألن هاذ القوانين ال تسمح له بالبناء، عالش؟ ألنه ماكايناش رؤية 

إعدادية التراب، ال يمكن أن ندبر املجال القروي في غياب رؤية إعدادية 

للتراب، ال يمكن أن ندبر العالم القروي بعقلية والد املدينة، العالم 

تربية،  رؤية، خاصو  فلسفة، خاصو  عقلية، خاصو  القروي خاصو 

 les agences بطبيعة الحال اللي تفهموا وتفاهم معاه، مع األسف كتجي

urbaines راهم حضريين ما�ضي قرويين، وما عندهومش الوسائل وما 

عندهومش اللوجستيك، وكيجيو بفكر بطبيعة الحال ذاك العلو اللي 

من الفوق، ولهذا نتمناو على أن ...

 وعيدررئيسر لجلعل:

للتعقيب،  الوزير  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اسمحوا لي السيد الوزير هناك تعقيب من فريق العدالة والتنمية في 

إطار التعقيب اإلضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدر لحعينر لحبصالي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

السيد الوزير، كنثمنو هاذ املرسوم اللي غيصدر في القريب، ولكن 
راه ما كافيش باش يرفع الحيف والظلم عن العالم القروي، السيد 
الوزير خاصكم تعرفوا بأن اآلن مئات امللفات في املحاكم ديال املناطق 
الجبلية، سكان املناطق الجبلية دابا اآلن امللفات ديالهم تحالت على 
املحاكم، وليس لهم إال أنهم بغى يبني، إذا هاذ القضية ديال الرخصة في 
العالم القروي مازال خاصها املزيد من التبسيط، وشكرا السيد الوزير.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

وإعد در وتر بر و4ي ر وتسميرر م ون،ر  وعيدر و 4ي ر دريسر
 و طني:

بها،  جيتو  اللي  باألفكار  تماما  متشبع  أنا  جميعا،  لإلخوان  شكرا 
وأتقاسمها معكم جميعا، وبالتالي اللي قلت مرحليا غادي يكون مرسوم 
باش يخفف املشاكل في انتظار أننا نناقش القانون إن شاء هللا من أجل 
 les الخروج إلى جو آخر في مجال التعمير العالم القروي، السمية ديال

agences urbaines نبدلوها باش ما تبقاش urbaines، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، وننتقل في نفس القطاع إلى فريق االستقالل 
للوحدة والتعادلية في سؤال آني عن تعميم الوكاالت الحضرية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدر وقادرر وكيحل:

 وعيدر و ئيس،

 وعيدر و 4ي ،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

هاذ املوضوع ديال الالمركزية املرفقية، هذي مسؤولية الحكومة، 
خطينا خطوات كبرى في الالمركزية الترابية على املستوى الدستوري، 
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الحكومة خاصها تواكب الالمركزية الترابية في إطار الالمركزية املرفقية، 
الوكاالت الحضرية مع األسف غير معممة، قال السيد الوزير خاصها 
الصعيد  على  تتعمم  الحضرية، خاصها  ما�ضي  التعمير  وكاالت  تكون 
الوطني وهنا غناخذ مثال مدينة سال، مدينة مليونية حسب اإلحصاء 
األخير، مع األسف أنها مازال تابعة للوكالة الحضرية ملدينة الرباط، 
الرباط اللي ما بقاش فيه التعمير يعني تحد من جميع الجوانب، من 
الواد ومن سال ومن تمارة ومن أم عزة وتبقى تابعة له مدينة سال بغينا 
التزام ألنه مدينة سال تمارة عاد مؤخرا دارت فيها وكالة حضرية، سال 
مع األسف باقية تابعة في مجال التعمير للوكالة الحضرية للرباط، في 
مجال األمن تابعة لوالية أمن الرباط، وبالتالي اإلشكاالت الكبرى اللي 
كتحلها الوكالة الرباط تهم مدينة سال فتنظن أنه راه خاصنا نرفعوا 
الغبن على هاذ املدينة والعديد من املدن، وتكون الوكاالت الحضرية في 
جميع الحواضر وفي جميع املدن ألنه هذا التزام حكومي في إطار البرنامج 
الحكومي كيخص أنه يتواكب ال على املستوى الالتركيز وال على مستوى 
كاين  األسف  مع  الحضرية  الوكاالت  أنه  ونعتبر  املرفقية،  الالمركزية 
إشكاالت تتقاطع فيها مع الجماعات الترابية منين تكون وكالة عندها 

عبر إقليم..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

وإعد در وتر بر و4ي ر وتسميرر م ون،ر  وعيدر و 4ي ر دريسر
 و طني:

 وعيدر و ئيس،

السيد النائب املحترم، أنا كنعتقد تتكلم على سال خصيصا، سال 
تستحق كل العناية في مجال التعمير، ملا عرفته في املا�ضي وما تزال 
تعرفه من مشاكل في العمران، سال مدينة كبيرة جدا، سال صعبة، سال 
تستحق أن تكون لها وكالة، لكن في إطار ما يعرفه املغرب من مخاض في 
إطار الالمركزية البد أن نعيد النظر حسب املعطيات الحالية من بعد 
االنتخابات إن شاء هللا، البد من أننا نعاودو النظر في اآللية التي تصلح 
لسال واش وكالة كبيرة واش صغيرة واش نطعمو هذيك اللي كاين تما ولو 
أنها ليست وكالة في مستوى وكالة، لكن من الضروري أن نعتكف عليها 

وأن ندرسها ونعطي لسال حقها، شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، كاين �ضي تعقيب إضافي، شكرا السيد الوزير 
والبحث  التعليم  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة  في هذه  على مشاركتكم 
العلمي، وأول سؤال عن فريق األصالة واملعاصرة حول الصعوبات التي 
يعرفها الدخول الجامعي لهذه السنة، تفضل السيد النائب املحترم عن 

فريق األصالة واملعاصرة.

 وبائبر وعيدرسميرربلفقيه:

وك  ر وعيدر و ئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات الحكومية املواكبة للدخول 
الجامعي لهذه السنة؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

 وعيدرلحعنر ود ودي،رو4ي ر وتسليمر وساليرو وبحثر وسلمير
وتك ينر ألط :

وك  ر وعيدر و ئيس،

وكول�ضي  مزيان  غادية  كلها  األمور  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
موجود إن شاء هللا.

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرسميرربلفقيه:

السيد الوزير، الواقع �ضيء آخر، يخالف هذا الجواب املقتضب، 
لو كان الدخول الجامعي لهذه السنة يشكل رهانا حكوميا لتعبئة هذه 
الحكومة رئاسة ووزراء ملواكبة األسر التي توفق أبناءها في الحصول على 
شهادة البكالوريا هذه السنة، مواكبتها في محنتها ومعاناتها من أجل 
ضمان مقعد في إحدى مؤسسات التعليم العالي وتكوين األطر، وكذلك 
األحياء الجامعية خصوصا عند العائالت املعوزة الفقيرة واملتوسطة 
التي ما عندهاش حتى اإلمكانيات باش تدوز املباراة في الرباط، فباألحرى 
عندها إمكانيات باش تسجل أبناءها في إحدى مؤسسات التعليم العالي 
الخاص باملاليين، السيد الوزير اليوم 179 ألف ديال الطلبة، التالميذ 
الحاصلين على البكالوريا اليوم ينتظرون اإلفصاح على معدالت التي 
تمكنهم من ولوج مؤسسات استقطاب التعليم العالي ذات االستقطاب 
املحدود، باش يمكن لهم يوجدو املباراة ويوجدوها في أحسن ظروف 

حسنة، ألنهم كيوجدو املباراة ومن بعد ما كتدوزش ما..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

تفضل السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرسميرربلفقيه:

احنا كنا طلبنا في لجنة التعليم بطلب للنقاش حول هذه لنقط بشكل 
مفصل، ولكن الوزارة لألسف على ضوء ما قالت السيدة الرئيسة أنه ال 
تتوفر على املعلومات التي تمكنها من اإلجابة، السيد الوزير من املفروض 
أن السياسة الحكومية تكون عندها واحد التصور استباقي من أجل 
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ضمان دخول جامعي وتقييم السنة الدراسية الجامعية املنتهية، إذن 
نتمناو هذه 4 سنوات ما درناش هاذ اللقاء لألسف نتمناو هاذ السنة 

يكون الدخول الجامعي في...

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير، إيال اسمحتو 
السيد الوزير كاين �ضي تعقيب إضافي، ما كاينش تعقيب إضافي، تفضلوا 

السيد الوزير.

 وعيدرلحعنر ود ودي،رو4ي ر وتسليمر وساليرو وبحثر وسلمير
وتك ينر ألط :

وا الشعب عارف شكون خدام، راه الخدمة ما�ضي بالكالم، الخدمة 
باإلنجازات، الشعب عارف باللي زدنا في املنح للطلبة، باللي زدنا والد 
املحتاجين 270 ألف طالب، اليوم غادي نوصلو ل 200 ألف طالب، كنا 
لقينا 185 ألف طالب، اآلن الطاقة االستيعابية وسعناها، اإلشكاليات 
الطلبة مهتمين بهم، اإليواء وا من 95 ما تبنى حتى حي جامعي، هاذ العام 
الدخول جميع تفتح 5000 سرير جديد، غادي نضاعفو تقريبا الطاقة، 
حنا خدامين مع الشعب مع أوالد الشعب، ألن أوالد الشعب اللي صوتو 
علينا، إذن الدخول الجامعي الحكومة مستعدة وغاديا تحاسب عليه 
حنا قايمين بواجبنا اللي ما عرفشاي آش تيدير املشكل هي البرملاني إيال 
ما عرفش آش تيدار وال تيغلط املواطنين يقول ما دار والو وهاذ ال�ضي 

اللي فهمنا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

إيال اسمحتي السيد النائب خلي السيد الوزير يكمل كالم ديالو، 
وتفضل من بعد تفضل السيد الوزير.

 وعيدرلحعنر ود ودي،رو4ي ر وتسليمر وساليرو وبحثر وسلمير
وتك ينر ألط :

الطاقة  واملتوسطة،  الضعيفة  الشريحة  مع  املواطنين  مع  حنا 
االستيعابية كنعطيكم النموذج ديال أكادير %118 زايدة وضعفنا عدد 
املقاعد منين جينا ضربانه في 2 عدد املقاعد تاريخ ديال الجامعة كلها 
مضروبة في 2 األساتذة + 60 أساتذة ما كافيش نزيد التغطية الصحية 
للطلبة فين كانت التغطية الصحية عالش ما داروهاش؟ إذا غير اعترفو 

بهاذ ال�ضي اللي كنديرو والو والو تتكذبو على املواطنين.

 وعيدررئيسر لجلعل:

إيال اسمحتو السادة النواب غير في إطار االحترام املتبادل اللي خذا 
الكلمة يكمل كالمو يخلي اآلخر يتكلم يقول اللي بغى، ننتقل إلى السؤال 
املوالي من فريق العدالة والتنمية حول تمديد الفترة الزمنية املخصصة 

لسلك الدكتوراه، تفضل السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرأحمدرب خبزة:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

السيد الوزير، كيعانيو الطلبة املسجلون بسلك الدكتوراه باملغرب 
بحوثهم  إلعداد  املخصص  الوقت  طريق  عن  الناتج  الضغط  من 
وينعكس ذلك سلبا على جودة أعمالهم ويؤدي ببعضهم إلى االنقطاع 
عن متابعة اإلعداد ديال الدكتوراه، كنسائلكم السيد الوزير اإلجراءات 
االستعجالية التي ستتخذونها لتمديد الفترة الزمنية املخصصة لنيل 

شهادة الدكتوراه؟ شكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وعيدرلحعنر ود ودي،رو4ي ر وتسليمر وساليرو وبحثر وسلمير
وتك ينر ألط :

في  يصدر  غادي  شاء هللا  إن  قريبا  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الجريدة الرسمية التمديد ألن فعال الحظنا واحد عدد الطلبة كثير نسبة 
كبيرة كيتسجو في الدكتوراه مساكن وما 5 سنوات ما كافيهمش باش 
ينجزو البحوث ديالهم أو ال ما كافيهم الجودة إما ما تيكملوش إما ما 
عندهم الوقت الجودة، عالش ألن ضيقنا عليهم عاطينو 5 سنوات تيجي 

من املاستر تيتسجل السنة األولى تضيع له.

اآلن الحمد هلل غادي يخرج مرسوم إذا ابتداء من الدخول الجامعي 
املقبل غتولي عندهم إن شاء هللا 6 سنوات باش دوك اللي ما تيقدروش 
آي يكملو يكملو واللي باغي يحسن الجودة يحسنها، وزايدين أكثر من 
هذا التعاقد مع الطلبة اللي عندهم السنة الثانية في الدكتوراه غادي 
يدخل التعاقد مع الجامعة غادي يطبق 15 ساعة في األسبوع، وعندهم 
5000 درهم صافية في الشهر إن شاء هللا باش يكملوا الدكتوراه ديالهم 
في أحسن الظروف، وباش غدا نوجدو دكاترة جداد إن شاء هللا باش 
الجامعة نزودوها باألساتذة إن شاء هللا وبالدكاترة في املستوى إن شاء 

هللا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

فريق  من  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية.

 وبائبر وعيدر ملق ئرأب ر4يدر إلدري�سي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

السيد الوزير، ال شك أن ما وعدتم به هو استجابة ولو جزئية 
ملطالب هذه الشريحة التي تعاني من ثقافة، قبل أن تعاني من إجراءات 
بيروقراطية، هذه الثقافة التي يكاد يتميز بها بلدنا وهو أنه في العلوم 
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اإلنسانية البد من جرجرة الطالب أكثر من 10 سنوات قبل أن يناقش، 
هناك ثقافة عند األساتذة وذهنية ال يصحح في الوقت، وال يلتزم بوضع 
التقرير في وقته، وال يطلع على الرسالة إلى متى ما شاء مزاجه، بالنسبة 
متعذرة،  مواضيع  هناك  املواضيع  طبيعة  في  مشكلة  هناك  للعلوم 
هناك مواضيع ال يتاح مسائل البحث فيها وبالتالي ينبغي ما هو أكثر من 
اإلجراءات القانونية مع هو أكثر من اإلجراءات املسطرية وتغيير ثقافة 
األساتذة الباحثين بحيث البد دورات تأطيرية تساعدهم على أن يفهموا 
أن هذا املجال ليس مجال منا على الطلبة وليس مجال مزاج، وإنما 
مجال واجب وواجب وطني ألن الخصاص فادح ومهول ألن الذين كونوا 

ودرسوا في الجامعة..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي حتى نشوف واش ما 
كاين من املعارضة، ألن األغلبية تدخلت، ما كاينش، هو هذا القانون 
العدالة  من  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير.  السيد  الداخلي 

والتنمية في إطار التعقيب اإلضافي.

 وبائبر وعيدررويدر وقبيل:

وك  ر وعيدر و ئيس،

يجب التنويه أن هاذ املرسوم املشار إليه سيتيح الترقية لحوالي 26 
أستاذ جامعي معلق طموحهم على درجة أستاذ تعليم العالي منذ سنوات 
طوال، وهذا يستحق التقدير والشكر هذا مثال آخر للتفاعل الجاد مع 
انشغاالت األساتذة الجامعيين، ويرسخ نهج الحكومة املواطنة في فك 
العوالق والتصدي للطوارئ، نتمنى أن ينعكس إيجابا هذا املرسوم على 

مردودية األساتذة وعطاءهم ودعم البحث العلمي، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

 وعيدرلحعنر ود ودي،رو4ي ر وتسليمر وساليرو وبحثر وسلمير
وتك ينر ألط :

ما  اإلشكالية  االستيعابية،  الطاقات  تتحرك،  املغربية  الجامعة 

غاديش تبقى إن شاء هللا، اآلن األحياء الجامعية وتيرة البناء تتضاعف 

في إطار الشراكة مثال فاس 5000 سرير جديد في إطار الشراكة والحمد 

هلل 10 شراكات وقعنا هاذ السنة في األحياء الجامعية باملغرب كلها، 

األساتذة اللي بقاو عالقين من 97 أقول من 1997 هما عالقين، املشكل 

العلمي  البحث  كتحل،  يومين  هذه  املشاكل  الطلبة  كتحل،  ديالهم 

كينطلق إذن أقول هاذ ال�ضي اللي ديرنا في 4 سنوات وأنا تنقوليكم 4 

سنوات عطوني 8 سنوات قبل في 4 سنوات هذه..

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد الوزير، ننتقل وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة 
السيد الوزير التعليم العالي، ننتقل إلى قطاع االتصال وهنا البد من 
توجيه عناية املجلس إلى أن السؤال األصلي كان حول موضوع وضعية 
وكالة املغرب العربي جينا في آخر لحظة بمراسلة من فريق العدالة 
والتنمية إلى املقاربة الجديدة في قطاع االتصال، وأعطي الكلمة للفريق 

العدالة والتنمية لتوجيه السؤال للسيد الوزير.

 وبائبر وعيدرياسينرأحجام:

وك  ر وعيدر و ئيس،

الوزير املحترم، تعهدتم من خالل الحكومة في البرنامج الحكومي 
الخوض في مجموعة من اإلصالحات تهم قطاع االتصال بصفة عامة 
وخاصة بمقاربة تهم الحكامة وتعميم تعاقد والتشارك وبين التوضيحات 

في هذا الشأن؟ وشكرا .

 وعيدررئيسر لجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

و4ي ر التصا7ر وباطقر و سمير مصطفىر لخلفي،ر  وعيدر
باسمر لحك مل:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

أشكر السيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال بمقاربة وزارة 
االقتصاد تقوم على 4 مبادئ:

أوال: االستقاللية تعزيز استقاللية اإلعالم ، وخاصة في ظل التنمية 
في سياقات  وتوظيفه  اإلعالم  تأثير عن  تعمل على  املصالح  جماعات 
معادية ملبادئ الحرية والنزاهة، في هاذ الصدد حصل تقدم معتبر على 
بالناشرين  اإلشادة  من  هنا  والبد  والنشر  الصحافة  مدونة  مستوى 
واملهنيين اللي كان التعاون ديالهم جد إيجابي في إخراج هاذ املشروع 

الذي سيعزز هاذ مبادئ االستقاللية والحرية .

ثانيا: املبدأ الثاني مبدأ الحكامة الجيدة كما تفضلتم، يمكن أن 
نقول أنه مثال على املستوى القطب العمومي في 15 طلب عروض 63 
شركات اإلنتاج اللي دخلت اآلن املجال في السنة األولى كانت هناك 
اإلنتاجات  بعض  ولهذا  تطور  حصل  الثانية  السنة  لكن  تحديات، 
بدأت تالقي تقدير املشاهدين املغاربة في الوقت اللي إنتاجات األخرى 
مازالت موضوع استياء ونقد كبير على مستوى املجتمع، واألمل ديالنا 
أن املسطرة ديال املنافسة الحرة الحقيقية هي التي تؤدي إلى الرفع من 

الجودة.

املشهد  كبلد  إلينا  بالنسبة  املسؤولية،  املبدأ  هو  الثالث:  املبدأ 
اإلعالمي هو واحد املجال من املجاالت ديال النهوض بصورة املغرب، 
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النهوض بالتعددية، النهوض التعبير الحر على اإلشكاالت، وهذا األمر..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، عندكم �ضي تعقيب فريق العدالة والتنمية؟ 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 وبائبلر وعيدةرء مبلرماءر وسيبين:

شكرا السيد الوزير، القطاع ديال اإلعالم واالتصال السيد الوزير 
يلمس من خاللها  أن  يمكن  التي  املالمح  أو ال من  املؤشرات  هو من 
املواطن مدى التقدم الديمقراطي اللي كاين في البلد، أي بلد بغينا نعرفو 
التوجه اللي غادي فيه الوجه دياله الحقيقي هو املجال اإلعالمي، طبعا 
انتما بذلتو مجهود كبير تشكرون عليه، ولكن انتما كحكومة مشرفة 
على قطاع يعني يؤطره مبدأ االستقاللية، هاذ مبدأ االستقاللية الذي 
أصبح يتنامى مشكل كبير في املغرب في الحقيقة تيطرح إشكال بالنسبة 
للمواطن اللي كيشوف أمامه واقع فيه العديد من االختالالت، ولكن 
في املقابل الذين يحاسبهم هم مقيدون بهاذ مبدأ االستقاللية اإلعالم 
العمومي وجه من األوجه التي يمكن أن نلمس فيها التقدم لألسف 
الشديد يعاني من إفالس خاصنا نقولو بأن املواطنين املغاربة أصبحوا 
يهجرون قنوات مازال ما نضجاتش باش تدير الرقابة ذاتية وتتنتاظر 
من الهاكا وغيرها باش تدير عليها رقابة، اإلعالم اإللكتروني انتما درتوا 
مدونة الصحافة وانتما مشكورين عليها فيه مجهود كبير، ولكن يعاني 
إلى مراجعة،LA MAP تتعاني من إشكاالت  من انفالت كبيرة تحتاج 
متعددة، هاذ القطاع ملي نبغيو نقاربوه السيد الوزير يجب أن نقول 
بأنه يعاني من أعطاب حقيقية تؤطره مبادئ من الصعب تحقيقها مبدأ 

الحكامة الذي..

 وعيدررئيسر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كاين �ضي تعقيب؟ ما كاينش تعقيب 
السيد الوزير ما بقى �ضي الوقت، شكرا على املساهمة ديالكم في هاذ 
الجلسة هذه، وننتقل إلى قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية، هناك 
سؤال لفريق العدالة والتنمية حول تعزيز وتوسيع الحماية االجتماعية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدر لحقر وباجحي:

وك  ر وعيدر و ئيس،

الحماية  توسيع  تعزيز  إلى  في حاجة  بالدنا  الوزير، الزالت  السيد 
املتخذة  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذا  االجتماعية، 

لتوسيع التغطية االجتماعية ملختلف الفئات العاملة؟ وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

تفضلوا السيد الوزير املحترم.

و وشؤونر و4ي ر وتشغيلر عبدر وعالمر وصديقي،ر  وعيدر
 الجتماعيل:

النائب املحترم على وضعه هذا السؤال املتعلق  كنشكرو السيد 
أن  املحترم  النائب  السيد  تعلم  كما  االجتماعية،  الحماية  بتوسيع 
التغطية  توسيع  أساسا  الحكومي  برنامجها  في  وضعات  الحكومة 
االجتماعية الحمد هلل أين وصلنا اليوم؟ كتعرف بأن أوال في ما يخص 
التغطية الصحية ديال الطلبة أصبح اآلن من املؤكد أن غادي تدخل 
لحيز التطبيق ابتداء من الدخول الجامعي القادم اليوم عندنا صادق 
مجلس املستشارين على مشروع القانون املحال على املصادقة مجلس 
النواب، فيما يخص مجموعة الفئات اللي تكلمنا عليها الفئات املستقلين 
اآلن مشروع القانون قصد اإلعداد تحت واحد اللجنة يترأسها لجنة بين 
وزارية يترأسها السيد رئيس الحكومة واحنا عازمين باش هاذ مشروع 
القانون غادي يدخل للحيز التطبيقي ابتداء من 2016 وبالتالي بعد 
املصادقة ديال هاذ املشروع القانوني غادي ننتاقلو من 35 % إلى 36 % 
للفئة ديال الناس اللي كيستافدو من التغطية االجتماعية إلى ما فوق 
60 %، إيال ضفنا لها 28 % اللي عندهم البطاقة ديال الراميد غادي 
يكون عندنا التغطية االجتماعية أو التغطية الصحية اإلجمالية ديال 
الساكنة املغربية تقريبا تتقدر بواحد 88 % وهي حقيقة نسبة تتشرف 
بالدنا، بالطبع يبقى في املستقبل أننا نوسعوها ألن الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية تفرض علينا أن كل مغربي وكل مغربية خاصه يستافد من 
التغطية الصحية والتغطية االجتماعية، وهذا بالطبع مشروع كبير 
حضاري يدخل فيها املغرب وغادي نجزوه إن شاء هللا في املوعد دياله، 

وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

النائب  السيد  تفضلوا  تعقيب؟  �ضي  كاين  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 وبائبر وعيدرأحمدرجد ر:

بالغة  أهمية  تكت�ضي  االجتماعية  الحماية  الوزير،  السيد  شكرا 
سواء بالنسبة للمجال االجتماعي أو االقتصادي مما يستدعي مقاربتها 
في  نجحت  الحكومة  االجتماعي  التشريع  يخص  فيما  مندمج،  بشكل 
إخراج مجموعة من القوانين املهمة ومن بينها قانون التعويض عن 
حوادث الشغل، قانون التعويض عن فقدان الشغل، القانون القا�ضي 
يوم   3240 كملوش  ما  اللي   LA CNSS ديال  املنخرطين  باسترجاع 
الشتراكاتهم، املرسوم املتعلق بتوسيع سلة العالجات لتشمل عالجات 
التغطية  التعاضد،  مدونة  املنزليين،  العمال  قانون  واألسنان،  الفم 
الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص والتكوين املنهي، 
ونحن اليوم ننتظر التغطية االجتماعية لفائدة املستقلين واملهن الحرة، 
بإخراج  القانونية ملدونة الشغل وذلك  إتمام املنظومة  وننتظر أيضا 
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النصوص  بعض  وتحيين  املهنية،  النقابات  وقانون  اإلضراب  قانون 
القانونية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، ونتأسف السيد الوزير 
على تأخير إصالح نظام التقاعد، السيد الوزير، الحكومة أطلقت عدة 
مبادرات إلصالح السياسة االجتماعية، وندعوكم ملواصلة هذا اإلصالح 

وذلك للتمكن من تعزيز وتقوية الحماية االجتماعية، وشكرا.

 وعيدررئيسر لجلعل:

السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  تفضلوا  ثواني   5 لك  بقى  شكرا، 
الوزير، شكرا السيدة النائب املحترم تفضلوا السيد الوزير.

و وشؤونر و4ي ر وتشغيلر عبدر وعالمر وصديقي،ر  وعيدر
 الجتماعيل:

هاذ ال�ضي اللي قلتي السيد النائب املحترم كله غاديين فيه، نحن 

على، فيما يخص التقاعد ما كاينش تأخير السيد رئيس الحكومة التزم 

إن شاء هللا في الدورة ديال أكتوبر القادم غادي يتعرض لكم مشروع 

القانون ديال التعديل، وغادي يدخل لحيز التطبيق ابتداء من 2016 

احنا غاديين حسب البرمجة وحسب الجدولة اللي صدرنا في الحكومة.

 وعيدررئيسر لجلعل:

في  والتنمية  العدالة  فريق  مشاركتكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 

شخص النائبة ماء العينين املحترمة سحبت الكلمة في إطار مقتضيات 

الفصل 104 من القانون التنظيمي، إذنر نتهتر لجلعلرورفست وشكرا 

على حضوركم.
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محض ر لجلعلر لحاديلرو وعتينرنسدر ملائتين

 وتاريخ: األربعاء 28 رمضان 1436ه )15 يوليوز2015م(.

 و ئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: أربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشرة 
صباحا والدقيقة الرابعة عشرة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  جدو7ر ألعما7: 
التالية:

مشروع قانون رقم 05.15 يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا  .•
بشأن الزئبق، املوقعة في 10 أكتوبر 2013 خالل املؤتمر الدبلوما�ضي 

املنعقد بكوماموطو )اليابان( من 7 إلى 11 أكتوبر 2013.

مشروع قانون رقم 08.15 يوافق بموجبه على اتفاق املقر  .•
املوقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة اململكة املغربية واللجنة 

الدولية للصليب األحمر.

مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين اململكة املغربية والبنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية باملغرب.

مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
التعاون في املجال األمني، املوقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول  .•
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، املوقع بمراكش في 20 
الكوت  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2015 يناير 

ديفوار.

مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على االتفاقية في  .•
ميدان تسليم املجرمين املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الكوت ديفوار.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   35.15 رقم  قانون  مشروع  .•
التعاون في املجال األمني ومكافحة اإلرهاب، املوقعة بالدار البيضاء في 
17 مارس 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

السياحية  باملؤسسات  يتعلق   80.14 رقم  قانون  مشروع  .•
وأشكال اإليواء السياحي األخرى.

 وعيدرر ويدر وطاوبير وسلميررئيسرمجلسر وب  ب،ررئيسر
 لجلعل:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين.

 وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون رقم 05.15 يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا  .-
بشأن الزئبق، املوقعة في 10 أكتوبر 2013 خالل املؤتمر الدبلوما�ضي 

املنعقد بكوماموطو )اليابان( من 7 إلى 11 أكتوبر 2013.

مشروع قانون رقم 08.15 يوافق بموجبه على اتفاق املقر  .-
املوقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة اململكة املغربية واللجنة 

الدولية للصليب األحمر.

مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين اململكة املغربية والبنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية باملغرب.

مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .-
التعاون في املجال األمني، املوقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول  .-
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، املوقع بمراكش في 20 
الكوت  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2015 يناير 

ديفوار.

مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على االتفاقية في  .-
ميدان تسليم املجرمين املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الكوت ديفوار.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   35.15 رقم  قانون  مشروع  .-
التعاون في املجال األمني ومكافحة اإلرهاب، املوقعة بالدار البيضاء في 
17 مارس 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

ثم مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال 
اإليواء السياحي األخرى.

نمر إلى مشاريع القوانين، االتفاقيات السبع، وأعطي الكلمة للسيدة 
الوزيرة لتقديم االتفاقيات السبع.
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 وعيدةر مباركلرب عيدةر و 4ي ةر ملبتدبلرودىرو4ي ر لخارجيلر
و وتساون:

وك  ر وعيدر و ئيس،

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و 4ي ،

 ألخ  ترور إلخ ةر وب  بر ملحترم ن،

كما جرت العادة لي عظيم الشرف أن أقدم أمام مجلسكم املوقر 
االتفاقيات، سبع اتفاقيات، اثنان متعددة االطراف و5 ثنائية.

بالنسبة لالتفاقيات املتعددة االطراف: االتفاقية األولى هي اتفاقية 
الزئبق  مادة  بأن  األطراف  الدول  من  إقرارا  الزئبق،  بشأن  ميناماطا 
مادة كيماوية تثير انشغال عالمي بسبب انتقالها البعيد املدى في الجو 
وثباتها في البيئة بمجرد دخولها إلى البيئة بوسائط بشرية املنشأ وقدرتها 
الكبيرة  السلبية  وآثارها  اإليكولوجية  األنظمة  في  بيئيا  التراكم  على 
على صحة اإلنسان والبيئة، وإدراكا منها للمشاكل الصحية خاصة في 
البلدان النامية الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبة للفئات السكانية 

الضعيفة كاألطفال والنساء ومن خاللهم األجيال القادمة.

وقعت هذه االتفاقية بميناماطا في 10 أكتوبر 2013 على هامش مؤتمر 
املفوضين املعني بهذه االتفاقية الذي انعقد في اليابان. تهدف بطبيعة 
تخليدا  ميناماطا  اتفاقية  باسم  سميت  التي  االتفاقية  هذه  الحال، 
للذكرى املأساوية التي تعرضت لها مدينة ميناماطا في اليابان بسبب 
التلوث بالزئبق في منتصف القرن املا�ضي، إلى حماية صحة اإلنسان 
ومركباته  للزئبق  املنشأ  البشرية  واإلطالقات  االنبعاثات  من  والبيئة 
واستخدام أفضل للممارسات البيئية والتدابير والتكنولوجيات البديلة 

الصالحة بيئيا وتقنيا واجتماعيا.

االتفاق الثاني هو اتفاق املقر بين حكومة اململكة املغربية واللجنة 
الدولية  والجنة  املغربية  الحكومة  وقعت  األحمر.  للصليب  الدولية 
للصليب األحمر بالرباط بتاريخ 24 نوفمبر 2014، اتفاق للمقر، وذلك 
رغبة منا في إيجاد بعثة للجنة الدولية في اململكة املغربية لكي يتسنى 
للصليب األحمر اإلطالع بأنشطتها اإلنسانية، وفقا للمهمة اإلنسانية 
املسندة لها بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1949، وأيضا لبروتوكولها 

اإلضافي التي تندرج اململكة املغربية في عداد الدول األطراف منه.

وطبقا لهذا االتفاق، فإن املادة الثانية تشير إلى األنشطة التي تطلع 
بها اللجنة الدولية للصليب األحمر في جميع أرجاء أرض اململكة املغربية.

بين  ما  اتفاق  هو  األولى  ااإلتفاقية  الثنائية:  لالتفاقيات  بالنسبة 
اململكة املغربية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن مكتب 
وأنشطة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باملغرب. وقعت أيضا في 
شتنبر 2014، وتهدف هذه اإلتفاقية إلى تأكيد وإتمام األنظمة األساسية 
اإلعمار  إلعادة  األوروبي  للبنك  املمنوحة  واالمتيازات  والحصانات 

والتنمية باملغرب.

وطبقا لهذا اإلتفاق، فإن املادة األولى منه تشير إلى أن املغرب يعترف 
للبنك بالشخصية القانونية التي تخول له من حيازة املمتلكات الثابتة 
البنك  واملنقولة والتصرف فيها وإبرام العقود والتقا�ضي، وكذا فإن 
فوق  اإلتفاق  هذا  بمقت�ضى  يتمتع  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي 
التراب الوطني بالوضع القانوني والحصانات واالمتيازات واإلعفاءات 

املنصوص عليها في اتفاق املنشأ.

اإلتفاق الثاني هو اتفاق التعاون في املجال األمني ما بين اململكة 
املغربية وجمهورية الكوت ديفوار، تم التوقيع عليه خالل زيارة الرئيس 
اإليفواري للمغرب في يناير 2015، وذلك اقتناعا من البلدين بأهمية 
التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب واإلتجار الغير املشروع في 
املخدرات والهجرة الغير الشرعية واألشكال األخرى الخطيرة للجريمة 
املنظمة، وإدراكا من البلدين للتهديدات الخطيرة لألمن املرتبطة أساسا 

بالتنامي املقلق لإلرهاب.

بموجب هذا اإلتفاق األمني يعمل املغرب والكوت ديفوار في إطار 
احترام التشريعات الوطنية، على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضنا 
البعض في املجاالت التالية: مكافحة اإلرهاب، تمويل األنشطة املتعلقة 
باإلرهاب، مكافحة اإلتجار، اإلنتاج واإلتجار الغير الشرعي في املخدرات 
واملؤثرات العقلية، مكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود، مكافحة 
اإلتجار الغير املشروع في األسلحة والذخائر واملتفجرات واملواد األولية 
اإلستراتيجية كاملواد النووية واإلشعاعية، مكافحة الجرائم اإلقتصادية 
واملالية، مكافحة الهجرة الغير الشرعية واإلتجار في البشر، اإلتجار الغير 

املشروع في املمتلكات الثقافية وغيرها.

في  املتبادلة  اإلدارية  املساعدة  حول  اتفاق  وهو  الثالث  اإلتفاق 
املجال الجمركي بين املغرب والكوت ديفوار، تم توقيع هذه اإلتفاقية في 
إطار زيارة الرئيس وتارا للمغرب في يناير 2015، ويهدف هذا اإلتفاق إلى 
مساعدة الطرفين من خالل إدارتي الجمارك من أجل التطبيق املالئم 
للتشريعات الجمركية للوقاية من املخالفات الجمركية، والبحث عنها 

ومعاقبتها وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية.

وبموجب هذا اإلتفاق، يتعين على إدارتي الجمارك إعطاء املعلومات 
الجمركية  للتشريعات  الصحيح  التطبيق  في  تساهم  أن  يمكن  التي 
والوقاية من املخالفات الجمركية، وأيضا البحث عنها وزجرها، وكذا 

ضمان أمن السلسلة اللوجستيكية الدولية.

اإلتفاقية األخرى الرابعة هي أيضا مع الكوت ديفوار، وهي اتفاقية 
في ميدان تسليم املجرمين بين املغرب والكوت ديفوار، تم التوقيع عليها 
أيضا في مراكش. وتندرج في إطار رغبة املغرب والكوت ديفوار في الحفاظ 
على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقوية هذه الروابط، ال سيما 
تنظيم عالقة البلدين في ميدان تسليم املجرمين، بالتعهد أن يتبادال 
تسليم األشخاص املوجودين في بلد أي منهما أو املحكوم عليهم من 

طرف سلطات البلد اآلخر.

وبموجب هذا اإلتفاق، يتعهد املغرب والكوت ديفوار بتطوير تعاون 
في مجال تسليم املجرمين، في إطار احترام املبادئ التي تحكم سياسة 
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البلدين في هذا املجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين. كما تنص 
هذه اإلتفاقية على أنه إذا كانت األفعال املطلوب من أجلها تسليم 
هذه  فإن  الطالبة،  الدولة  قانون  بموجب  باإلعدام  عليها  املعاقب 
العقوبة تستبدل بتلك املنصوص عليها لنفس األفعال في قانون الدولة 

املطلوب إليها التسليم.

االتفاقية الخامسة هي اتفاقية تعاون في املجال األمني ومكافحة 
اإلرهاب بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية 
تعميق  إلى  وتهدف   .2015 مارس  في شهر  عليها  التوقيع  تم  املتحدة، 
وتطوير التعاون بين املغرب واإلمارات العربية في مجال مكافحة الجريمة 
بأشكالها املختلفة، واملساهمة في تطوير العالقات الثنائية للبلدين في 
اإلنسان وحريته.  العام وضمان حقوق  والنظام  األمن  مجال حفظ 
البلدين  في إطار هذه االتفاقية، وفقا لتشريعات  ويتعاون الطرفان، 

ووفقا أيضا لاللتزامات الدولية للبلدين في مكافحة الجرائم التالية :

اإلرهاب والجرائم املتعلقة به؛• 

الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية؛• 

البدنية •  والسالمة  الحياة  ضد  والجرائم  العمد  القتل 
لألشخاص؛

االتجار الغير مشروع في األسلحة والذخائر واملتفجرات وأسلحة • 
الدمار الشامل؛

االتجار الغير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية؛• 

الهجرة الغير الشرعية واالتجار بالبشر؛• 

تزييف وترويج العملة وتزوير الوثائق الرسمية؛• 

الجرائم االقتصادية وغسل األموال؛• 

الجرائم املرتبطة بالفساد؛• 

سرقة وتهريب السيارات واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة بهذا؛ • 
سرقة وتهريب املقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية؛

الجرائم املرتبطة بالدعارة؛• 

املعلومات •  بتقنية  املتعلقة  والجرائم  اإللكترونية  الجرائم 
واألنظمة وأنظمة الشبكات؛

وشكرا.

 وعيدر و ئيس:

وك  ر وعيدةر و 4ي ة،

وزع التقرير ؟ إذن نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 
:5.15

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  ي .ي4ر رقمر قان نر مش وعر على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، املوقعة في 10 أكتوبر 2013 
خالل املؤتمر الدبلوما�ضي املنعقد بكوماموطو )اليابان( من 7 إلى 11 

أكتوبر 2013.

املادة  أعرض   ،8.15 رقم  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  نمر 
الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  ي .48  رقمر قان نر مش وعر على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق املقر املوقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة 

اململكة املغربية واللجنة الدولية للصليب األحمر.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع رقم 12.15، أعرض املادة 
الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  ي .2   رقمر قان نر مش وعر علىر النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين اململكة 
املغربية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باملغرب.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 23.15، أعرض 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  ي . 2  رقمر قان نر مش وعر على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في املجال األمني، املوقع بمراكش في 
20 يناير 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت 

ديفوار.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 22.15، أعرض 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق  ي .22  رقمر قان نر مش وعر علىر النواب  مجلس  صادق 
املجال  في  املتبادلة  اإلدارية  املساعدة  حول  االتفاق  على  بموجبه 
الجمركي املوقع بمراكش في 20 يناير 2015، بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 17.15، أعرض 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

ي .7  يوافق  مش وعر وقان نررقمر النواب على  صادق مجلس 
بموجبه على االتفاقية في ميدان تسليم املجرمين املوقعة بمراكش في 
20 يناير 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت 

ديفوار.

نمر إلى علمية التصويت على مشروع القانون رقم 35.15، أعرض 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب مش وعرقان نررقمري .ي ريوافق بموجبه 
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على اتفاقية التعاون في املجال األمني ومكافحة اإلرهاب املوقعة بالدار 
البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق باملؤسسات السياحية 
وأشكال اإليواء السياحي األخرى، الكلمة للسيد الوزير لتقديم عرض حول 

مشروع القانون.

 وعيدرلحعنرحد درو4ي ر وعياحل:

نعمرهللار و حمنر و حيمرو وصالةرو وعالمرعلىرأو فر مل سلينر
وعلىرآوهروصحبهرأجمسين.

 وعيدر و ئيسر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر ملحترم ن،

يسعدني ويشرفني أن أحضر أمام مجلسكم املوقر لتقديم الخطوط 
العريضة ملشروع القانون رقم 80.14 يتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال 

اإليواء السياحي األخرى كما وافقت عليه لجنة القطاعات اإلنتاجية.

أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بين أيديكم السيد الرئيس املحترم، ومن 
خاللكم إلى كافة أعضاء املجلس املوقر، بالشكر الجزيل على األهمية التي ما 
فتئتم تولونها للقطاع السياحي باعتباره قطاعا استراتيجيا يلعب دورا رياديا 

في النسيج االقتصادي الوطني، وفي الدفع بعجلة التنمية املحلية املنشودة.

كما أود التأكيد على أن هاد املشروع يندرج في إطار تنزيل الرؤية ديال 
2020 التي جعلت من تعزيز الترسانة القانونية إحدى أولوياتها، وكذا تنفيذ 

املخطط التشريعي الذي اعتمدته الحكومة.

وتتمثل أهداف هذا املشروع في ضمان بروز وتطوير نسيج مقاوالتي 
حداثي ودينامي وتأهيل النسيج الحالي، إلى جانب خلق مؤسسات جديدة 
ملواكبة تطور العرض السياحي باعتبارها رهانات تتعلق بتنافسية القطاع، 
وتحديث سلسلة القيم السياحية التي يشكل فيها اإليواء السياحي الحلقة 

الرئيسية.

الرهانات تتمثل في تحسين الجودة داخل مؤسسات اإليواء السياحي، 
والسالمة  الجودة  حيث  من  للسياح  املتغيرة  املتطلبات  مع  والتكيف 
واملحافظة على الصحة والتنمية املستدامة، وكذا جعل نظام التصنيف 
يساير تطور وتنوع عروض اإليواء السياحي، إلى جانب تطوير االستثمار عن 

طريق تبسيط وتحديث املساطر اإلدارية.

ولإلشارة، فقد خضعت بلورة هذا املشروع ملشاورات ملقاربة تشاركية 
مع جميع املتدخلين، من القطاع الخاص ومن القطاع العام. املستجدات 

ديال هاد املشروع هي:

أوال مراجعة نطاق التصنيف؛• 

ثانيا، مراجعة اإلجراءات املتعلقة بالرخص اإلدارية والتصنيف؛• 

املحافظة على الصحة والسالمة كشرط مسبق لعملية التصنيف • 

السياحي؛

السرية •  املراقبة  وإحداث  التصنيف  معايير  مراجعة  ورابعا، 
للمؤسسة السياحية؛

في •  للتصريح  بالنسبة  اإللكتروني  التصريح  اعتماد  وخامسا، 
اإلقامات السياحية.

للتذكير، فإن مشروع قانون 80.14 يتكون من سبعة أبواب وثالث فروع 
و59 مادة، ويشمل:

الباب األول مؤسسات اإليواء السياحي والفرع األول التعاريف؛

الفرع الثاني تصنيف واستغالل مؤسسات اإليواء السياحي؛ الفرع 
الثالث اإلقامات العقارية املسندة إلى مؤسسات اإليواء السياحي؛

الباب الثاني املطاعم السياحية؛

والباب الثالث أشكال أخرى لإليواء السياحي؛

اإليواء  مؤسسات  لدى  واملبيتات  بالوافدين  تصريح  الرابع  والباب 
السياحي وفي أشكال اإليواء السياحي األخرى؛

والباب الخامس إثبات املخالفات والعقوبات؛

والباب السادس التمثيل؛

والباب السابع أحكام انتقالية وختامية.

تلكم السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمين، 
كانت أهم مضامين مشروع القانون املعروض على أنظاركم، آمال أن يحظى 

بموافقة مجلسكم املوقر.

وفقنا هللا ملا فيه خير الوطن واملواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب 
الجاللة والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

وك  ر وعيدر و 4ي ،

وزع التقرير ؟ نمر إلى عملية التصويت، كاين اإلجماع ياك ؟ باش نسرد 
املواد.

إذا أعرض املواد: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 -11- -12 -13 -14 -15 -16 
 33- 32- -31- 30 29- 28- 27- 26- 25- 24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 17-
 50- 49- 48- 47- 46- 45- 44- 43- 42- 41- 40- 39- 38- 37- 36- 35- 34-

-51 -52 -53 -54 55 -56- -57 -58 59 للتصويت: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

يتعلق  4 .84ر رقمر قان نر مش وعر على  النواب  مجلس  صادق 
باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى.

شكرا لكم، عيدكم مبارك سعيد، رفستر لجلعل.ر
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محض ر لجلعلر وثانيلرو وعتينرنسدر ملائتين

 وتاريخ: الثالثاء 04 شوال 1436 )21 يوليوز 2015(.

 و ئاسل: السيدة رشيدة بنمسعود النائبة الخامسة لرئيس مجلس 
النواب.

 وت قيت: ساعتان وأربعة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو7ر ألعما7: 
الحكومية التالية: 28 سؤاال)4آنية(:

العدل والحريات؛ .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

الوظيفة العمومية؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

الشؤون الخارجية. .•

 وعيدةررويدةرببمعس د،ررئيعلر لجلعل:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين.

 فتتحتر لجلعل،

 وعيدر و 4ي ،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نلتقي مجددا في جلسة األسئلة الشفهية، ويتضمن 
جدول األعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات وزارية 
مختلفة. وفي البداية أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت 
الواردة على الرئاسة فلتتفضل مشكورة.. السيدات والسادة النواب، 

افتتحنا الجلسة، انطلقت األشغال ديالنا، شكرا على إنصاتكم.

 وعيدةرميبلرب هدودرأميبلر ملجلس:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

نعمرهللار و حمنر و حيم.

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق األمر ب:

محضري  مهن  بمزاولة  يتعلق   25.14 رقم  قانون  مشروع  .-
ومناولي املنتجات الصحية؛

مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛ .-

مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة؛ .-

الترويض  مهن  بمزاولة  يتعلق   45.13 رقم  قانون  مشروع  .-
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   59.13 قانون  مشروع  .-
17.99 املتعلق بمدونة التأمينات؛

مشروع قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي  .-
العقاري؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   30.14 رقم  قانون  مشروع  .-
املوقعة  الضريبي،  امليدان  في  املتبادلة  اإلدارية  باملساعدة  املتعلقة 
بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببروتوكول 2010 والتي 

وقعت عليها اململكة املغربية بباريس في 21 ماي 2013؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95.10 املتعلق  .-
باملاء، تقدم به السيد رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريق.

التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد  وأخيرا 
توصل بها مجلس النواب من 14 إلى 21 يوليوز 2015 هي كالتالي: 25 
سؤال شفوي، 42 سؤال كتابي، 628 جواب عن أسئلة كتابية، األسئلة 
الكتابية املتبقاة دون جواب 10.366 وتم سحب سؤال شفوي، شكرا 

السيدة الرئيسة.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

أذكر أعضاء املجلس املوقر بأن املجلس سيعقد جلسة عمومية، 
تخصص للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين وذلك مباشرة 

بعد حصة األسئلة الشفهية هاته.

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  إلى  ننتقل  اآلن 
القطاع  هذا  في  األول  السؤال  والحريات،  العدل  بقطاع  ونستهلها 
يتعلق بسياسة الحكومة في مجال الحريات للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

 وبائبلر وعيدةرخديجلر و وي�سي:

 وعيدةر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ،

ما هو تقييمكم لسياستكم لوضعية الحريات في املغرب، وخصوصا 
في اآلونة األخيرة؟
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

جواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

سؤالكم يتطرق إلى السياسة الحكومية في مجال الحريات، أوكد 
لكم أن هذا املوضوع يتطلب وقتا بالضبط ليس هو دقيقة و45 ثانية 
للجواب، ولكن مع ذلك أقول لكم بأن سياسة الحكومة تقوم على 
تعزيز الحريات والرفع من مستوى ممارستها من خالل عدة مداخل، 
إذا أتيحت لنا الفرصة اللي ماهيشاي هذا الوقت الزمني املحدود سوف 
نتعرض بالتفصيل لهذه املداخل ونبين إنجازات الحكومة اللي هي كثيرة 
في هذا الباب وإن كان يلزم أيضا الحكومة مجهودات كثيرة لتستكمل 

مشوار دعم الحريات في هذا البلد.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 وبائبلر وعيدةرخديجلر و وي�سي:

السيد الوزير، في اآلونة األخيرة تم االعتداء على الحريات في املغرب 
بشكل خطير، تم استعمال الرجم والعنف لضرب الحرية في املغرب، 
ولكن هاذ املمارسة ال أظنها معزولة، كانت هناك إشارات ما�ضي مشفرة، 
إشارات واضحة من وزراء في الحكومة، من رئيس الحكومة للتشجيع 
أقول  أن  يمكن  الحريات،  االعتداء على  العنف وعلى هذا  على هذا 
بأن ملا قال رئيس الحكومة للصبار أمين ديال املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، »آش غادي دير إيال لقيتي مراتك كتخونك؟« قال لو غادي 
نعيط البوليس، قال لو ما عندك نفس« وهاذ ال�ضي اللي جرى في بعض 

ت عندهم النفس.
ّ
املدن، أن الناس وال

اعتدى على  هنا  الحكومة  رئيس  السيد  بين مزدوجتين،  وأضعها 
فهاذ  كذلك  صحفية  على  اعتدى  والشوباني   2M ديال  صحفية 
املؤسسة، بالتالي كانت إشارات قوية، أنت السيد وزير الحريات اللي 
طالقيتي مع ال�ضي املغراوي، قلتي لو الوقت دارت، وقلت ليه بأن مراكش 
هي أمها اللي يعصون هللا، إذن هذه إشارات ما�ضي مشفرة، هذه إشارات 
واضحة اللي تشجع على العنف وعلى الكراهية وعلى ضرب الحريات. 
اليوم كنطلب أن الحكومة يجب أوال أن يتم االعتذار عن كل ما تفوه 
اللي كيشجعوا على  تنفيذية،  املؤسسة  في واحد  به وزراء مسؤولين 

العنف...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

انتهى الوقت شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية طبقا للمادة 
193؟ هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، 

تعقيب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

السيدة النائبة، تطالبين رئيس الحكومة أن يعتذر، إيال كان �ضي 
واحد خاصو يعتذر هو السيدة النائبة على هذا الكالم الغير املسؤول، 
ارتكبها  جرائم  عن  مسؤولية  الحكومة  رئيس  السيد  تحملين  ألنك 
أشخاص هم محل متابعات، ومحل محاكمات، السيد رئيس الحكومة 
تقولين بأنه اعتدى على صحفية في هذا القبة، متى كان ذلك السيدة 
النائبة؟ متى كان ذلك؟ تتحدثين عن واقعة يعني ليست مسلمة وكانت 

منذ 15 سنة وتريدين أن تنسبينها للسيد رئيس الحكومة، تنسبين

رئيس  السيد  يتحدث  الحكومة تصريح، حينما  رئيس  السيد  إلى 
الحكومة وحينما أتحدث، كان يتحدث عن األعذار املخففة التي يأخذ 
بها القانون الجنائي، وأعطى رأيه بها وهي على كل حال هاذ النصوص 
ولم  يغيرها  لم  فرصة  للبرملان  وأتيحت  الجنائي  القانون  في  موجودة 

تقترحي أنت أي تعديل بشأنها وال فريقك، إذن، أنا أتساءل...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

انتهى الوقت السيد الوزير، السيد الوزير من فضلك انتهى الوقت.. 
ترويج  بمكافحة  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير..  السيد  الوقت  انتهى 
املخدرات الصلبة واإلدمان عليها للسيدات والسادة النواب املحترمين، 
إيال اسمحتو.. إيال اسمحتو هللا يخليكم، نتابع الجلسة، نتابع الجلسة.. 
من فضلكم، السيد رئيس الفريق نتابع الجلسة.. نتابع الجلسة، نقطة 

نظام تتعلق بسير الجلسة بالنظام الداخلي؟ تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدر وصمدرحيك )نقطلرنظام(:

السيدة الرئيسة، البرملان فضاء للحوار الديمقراطي، ولكن بشرط 
االنضباط للمقتضيات ديال النظام الداخلي، ما من حقش أي متدخل 
يقاطعو أي متدخل آخر سواء كان وزيرا أو نائبا برملانيا، أرجو منكم 

السيدة الرئيسة أن توفروا هذا الحق للجميع، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

الصلبة  املخدرات  ترويج  بمكافحة  يتعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
واإلدمان عليها للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
السيد  تفضل  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية، 

النائب.

 وبائبر وعيدرمحمدر وعليماني:

نعمرهللار و حمنر و حيم،

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

في  القوية  الصلبة  املخدرات  وإدمان  ترويج  عن  الوزير،  السيد 
مجتمعنا وما يتبع ذلك من ظواهر اجتماعية وجرائم خطيرة أصبحت 
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تنخر مجتمعنا، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل الحد 
من هذه الظاهرة؟ وشكرا السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

جواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

السيد النائب املحترم، األمر يتعلق بظاهرة خطيرة حيث إن قضايا 
عدد  ازدياد مضطرد، حيث وصل  في  املهلوسة  واألقراص  املخدرات 
املوقوفين سنة 2014 بسبب ذلك إلى 74.372 شخص، عدد السجناء 
يمثل الربع من الساكنة السجنية، عدد املحجوزات 324 طن و632 
كيلوغرام، و293.804 وحدة من األقراص املهلوسة، إذن األمر خطير 
تق�ضي  والحريات،  العدل  وزارة  نهجتها  التي  السياسة  جدا.  وخطير 
املواد  الضرورية، لكشف مروجي  واألبحاث  التحريات  بكافة  بالقيام 
السامة وإلقاء القبض عليهم ومتابعتهم واملطالبة بالعقوبات الرادعة 
لهم أمام املحاكم، لكن اسمحوا لي أن أؤكد لكم، ال يمكن ألي سياسة 
جنائية، ال يمكن ألي سياسة أمنية أن تكون كفيلة بمحاصرة والحد من 
هذه الظاهرة الخطيرة، إذا لم تشفع بسياسات عمومية أقول سياسات 

عمومية مختلفة...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر ولطيفررويد:

نثمن  وباملناسبة  جوابكم،  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 
املجهودات التي تقومون بها في مجال محاربة االتجار في املخدرات، التي 
أصبحت من أخطر الجرائم العابرة للقارات والتي تهدد أمن واستقرار 

األمم، مما يتطلب معالجتها بمقاربات وطنية ودولية في نفس الوقت.

السيد الوزير، إننا عند طرحنا لهذا السؤال إنما ندق ناقوس الخطر 
نظرا لالنتشار السريع واملذهل لهذا النوع من املخدرات بمدننا وقرانا، 
حيث أصبح مجتمعنا يعيش جرائم غريبة ال قبل له بها من قبيل زنا 

املحارم وقتل األمهات واآلباء من طرف...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا هل هناك من تعقيبات إضافية 
طبقا للمادة 193؟ ليس هناك من تعقيبات إضافية، السيد الوزير 
استنفذ كل وقته. ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق بمعاناة املهاجرين 
على  املعروضة  في قضاياهم  البت  املسطرة خالل  املغاربة من طول 
املحاكم املغربية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرم اليررويدرسليماني:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدةر و ئيعل،

 وعادةر وب  بر ملحترم ن،

السيد الوزير، معاناة شديدة تلك التي يعانيها العديد من مغاربة 
املنازعات  في  البت  إجراءات  وبطء  تقا�ضي  مساطر  طول  مع  املهجر 
املعروضة على أنظار املحاكم، ألجل ذلك نسائلكم السيد الوزير، حول 
إمكانية اتخاذ تدابير خاصة تروم تمتيعهم بمعاملة تفضيلية، قوامها 
تسهيل املساطر وتسريع البت في القضايا دون ما إخالل بضمان شروط 

املحاكمة العادلة وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

جواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

السيد النائب املحترم، وزارة العدل والحريات وأعتقد جازما هذا 
هو حال كافة الوزارات، الجميع يحرص على تقديم الخدمات الضرورية 
لهذه الفئة، فئة املهاجرين املغاربة. طبعا عندنا خلية مركزية، عندنا 
بمواطنينا  والتامة  الكاملة  العناية  الخاليا  هذه  تعتني  محلية،  خاليا 
في الخارج، جميع ما هو إجرائي، جميع ما هو مسطري يتم التساهل 
فيه من أجل أن نكون عند حسن ظنهم، لكن املشكل هو الخدمات 
ذات الطبيعة النزاعية التي يتعلق بها حق الغير، والتي تتطلب إعمال 
مبادئ املساواة والحضورية والتواجهية وغيرها، مما ال يمكن معه تمييز 
املواطنين القاطنين بالخارج تمييزا يخل بهذه املبادئ. ومع ذلك، فإن 
املحاكم تبذل الجهود املمكنة والالزمة لتكون عند حسن ظن املواطنين 

بكافة فئاتهم، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر ملجيدرأيتر وسديلل:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير، نثمن هذه اإلجراءات املبذولة من طرفكم من أجل 
تحسين الخدمات القضائية وديال محاكم املهاجرين، ولكن بالنسبة 
للخاليا اللي احدثتو السيد الوزير بغيناها تشتغل خالل مرحلة الصيف 
طيلة اليوم وطيلة األيام، ألن املهاجر كما تعلمون، عندما يأتي إلى املغرب 
في زيارة العائلة ديالو عندو واحد العطلة قصيرة املدة، فينبغي استغالل 
تلك املدة من أجل قضاء بعض األغراض ديالو، فلهذا التفعيل ديال 
الخاليا باش تكون كتشتغل املدة ديال 24 ساعة و7 أيام غيكون أفضل 
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فيمكن  اإللكترونية  للخدمات  بالنسبة  كذلك  للمهاجرين،  بالنسبة 
للمواطن من خالل هاذ الخدمة هاذي من خالل املوقع ديال الوزارة 

أنها...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

الوزير، عفوا  النائب شكرا، تعقيب السيد  الوقت السيد  انتهى 
تعقيبات إضافية، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس هناك 
من تعقيبات إضافية، السيد الوزير باقي لك �ضي شوية ديال الوقت إيال 

كان ممكن، شكرا ننتقل عفوا.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

أؤكد أن هذه الخاليا تشتغل في الصيف وطيلة الوقت، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

وإبعاد  العائلي  التكافل  بصندوق  يتعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
األمهات املطلقات من االستفادة من املخصصات للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فلتتفضل 

السيدة النائبة مشكورة.

 وبائبلر وعيدةرفتيحلرمقبع:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن األسباب التي أدت إلى إقصاء 
األم املطلقة من االستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي 

وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

جواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

السيدة النائبة املحترمة، سبق لك وأن تفضلت بطرح نفس السؤال 

والجواب واضح بين، وهو أن صندوق التكافل العائلي لكي تتم االستفادة 

منه، ينبغي أن يكون هناك حكما قضائيا، قا�ضي بالنفقة طبقا للفصل 

179 من منظومة األسرة. حينما يتعلق األمر بمطلقة طالقا بائنا فإنها 

ال تستحق النفقة، تستحق الواجبات املترتبة عن الطالق وال تستحق 

النفقة وبالتبعية ال يمكن أن تستفيد من صندوق التكافل العائلي، ألن 

حسب القانون بدء االستفادة من هذا الصندوق إنما من يوم تقديم 
الطلب من أجل االستفادة منه أمام رئيس املحكمة، وبالتالي هو القانون 

املصادق عليه بالبرملان هو الذي ينص على ذلك والواقع أنه فيه حق.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 وبائبلر وعيدةرفتيحلرمقبع:

إنما عن  مماثل  بسؤال  تقدمت  أن  لي  يسبق  لم  الوزير،  السيد 
املساطر وعن إيقاف املخصصات، املهم إذا سبق لي أن تقدمت بسؤال 
لم أنل الجواب، السيد الوزير املحترم، هذه تعتبر فلسفة في القانون، 
القانون صريح: »يستفيد من املخصصات املالية للصندوق األم املعوزة 
املطلقة واألبناء« ملاذا تم إقصاء األم بدعوى أن النفقة تشمل األبناء؟ 
وهل األم ليست لها حضانة؟ وهل القانون ملا نص عليها صراحة كان 
ال يعلم بذلك؟ إذن السيد الوزير املحترم، صندوق التكافل العائلي 
التدبير يخونه وبذلك كنلقاو بأن امليزانية ديال هذا الصندوق دائما 
فيها فائض وهناك أسباب، من ضمنها هو هذا السبب القا�ضي بخرق 
القانون وإعفاء األم املطلقة من االستفادة من املخصصات والقانون 

ينص عليها صراحة، ماذا تقولون عن هذا السيد الوزير؟

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
الثواني  الوزير بعض  في املوضوع، السيد  ليس هناك تعقيب إضافي 

تفضل .

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

على كل حال السيدة النائبة، أنت تعلمين بأن األمر يتعلق بأحكام 
قضائية، القضاء هو الذي يق�ضي بهذا وأنا إنما حاولت أن أشرح وجهة 
نظري وتأكدي السيدة النائبة املحترمة أن ما قلته مع اعتذاري لك هو 

الصواب، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بتوفير الحماية للمبلغين 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الفساد  جرائم  عن 

العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

 وبائبلر وعيدةر وعسديلربنر وسيعاويل:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

غالبا ما يحجم املواطنون عن التبليغ عن جرائم الرشوة واالختالس 
واستغالل النفوذ وغيرها من جرائم الفساد، بسبب غياب ضمانات 
واقعية وملموسة لحمايتهم من األخطار التي قد يتعرضون لها بسبب 
ذلك. ونظرا ألهمية التبليغ الذي يعد من بين املداخل األساسية لتضييق 
الخناق عن الفساد واملفسدين، وإلشاعة قيم املسؤولية واملواطنة، 
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فإننا نسائلكم السيد الوزير، ماهي التدابير التي ستتخذونها لحماية 
املبلغين عن جرائم الفساد؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

الجواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

السيدة النائبة، وزير العدل لن يخترع الوسائل التي تجعل املبلغ أو 
الشاهد أو الخابر محميا، ألن هناك قانون يحمي هذه الفئات. املشكل 
لربما في املمارسة، وأنا أقول بأن القانون ينص على وضع رقم هاتفي 
خاص رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير لطلب حماية الشرطة 
القضائية أو باقي املصالح األمنية، إخفاء هوية الشاهد أو الخبير بشكل 
يحول دون التعرف على هويته إلى غير ذلك من اإلجراءات التي يمكن 
االستفادة منها في حماية الشاهد. نحن اآلن ذهبنا إلى أبعد ما ينص 
عليه القانون وهو حينما خصصنا رقما أخضر يمكن من خالله للشهود 
وكذلك للضحايا وغيرهم أن يبلغوا عن كافة جرائم الفساد، والحمد هلل 
أن هاذ الخط اآلن أصبح املواطنون يقبلون عليه وأصبح يؤتي أكله، وما 
على الجميع إال أن يتحمل مسؤوليته ألنه ينبغي على املواطنين أن يؤدوا 
ضريبة املواطنة الحقة، وهذه تقت�ضي التضحية ومن جملة ما تقت�ضي 
التبليغ على الفساد وإذا كان هناك مشاكل فينبغي أن نتعاون على حلها 

ونحن...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدر و حمانرن رر ودين:

وك  ر وعيدر و 4ي ،

عليه  ينص  ما  من صميم  هو  به  تقدمتم  ما  أن  إلى  فقط  أشير 
إلى ذلك فهناك مرجعية دولية وهي  إليه، وباإلضافة  املشار  القانون 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة واتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد وغيرها، كل هذه اإلجراءات هي ناجحة. ولكن السؤال 
يتعلق بالصعوبات الواقعية وليست الصعوبات القانونية، وهي التي 
تثير الخوف في هؤالء األشخاص املبلغين أو الذين ينوون التبليغ بهذه 
الجرائم، لذلك نقترح عمليا إشراك ومساهمة وسائل اإلعالم في توعية...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ ليس هناك من تعقيب إضافي، السيد الوزير استنفذت 
والحريات  الحقوق  بتوطيد  بااللتزام  يتعلق  املوالي  السؤال  الوقت. 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي فليتفضل 

السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرسسيدرباعزيز:

وك  ر وعيدر و 4ي ،

جاء وباقتضاب شديد في مذكرة تقديم قانون املالية لسنة 2015، 
هي  فاشنو  والحريات،  الحقوق  توطيد  على  ستعمل  الحكومة  أن 
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد؟ واشنو درات الحكومة 

في ما يتعلق بتنزيل الدستور في هذا الشق؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

التي  بأن أجيبكم عن اإلجراءات  النائب املحترم، تطالبني  السيد 
اتخذت والتي ستتخذ لتنفيذ االلتزام الحكومي بشأن توطيد الحقوق 
والحريات في دقيقة وخمس ثوان، أنا أقول لك أن على قد السؤال كما 
يقال يكون الجواب، لقد تحققت إنجازات كثيرة وما زالت أمامنا مسافة 

ليست بالقصيرة لضمان توطيد الحقوق والحريات في بالدنا وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل.

 وبائبر وعيدرسسيدرباعزيز:

وك  ر وعيدر و 4ي ،

أظن أنه دابا 4 سنين اللي دازت والباقي باقي غير سنة وال�ضيء الذي 
لم ينجز في أربع سنوات ما يمكنش نجزوه في سنة، فالسيد الوزير توطيد 
الحقوق والحريات ما تمش عن طريق األفكار واملقترحات والتصريحات، 
وأنتم مسؤولون على كل ما تصرحون به، فاألفكار توجد عند املجتمع 
وتوجد عند املعارضة، أنتم في موقع املسؤولية، أنتم عليكم أجرأة هذه 
املقترحات وتنزيلها في أرض الواقع، فاآلن كاين استفحال وتزايد وتنامي 
ظاهرة التعذيب، وانتما تتعرفوا بأنه وصلت إلى حد القتل كما وقع في 
كاين  والسلمية،  االحتجاجية  املسيرات  ديال  القمع  كاين  الحسيمة، 

تراجع في مختلف الحقوق في ما يتعلق الحق في التنظيم في الحريات 

النقابية، اآلن املطلوب هو اإلرادة السياسية لتنزيل هاذ...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

ال ال غير غفوة عفوا ما�ضي.. السيد الوزير، شكرا السيد النائب. 

هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك من تعقيبات 

إضافية في املوضوع، السيد الوزير حتى بعض الثواني القليلة جدا باش 

نديرو التوازن.
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 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

والحريات،  الحقوق  مجال  في  تراجع  أي  هناك  ليس  بأنه  أؤكد 
أؤكد بأنه ليس هناك أي استفحال لظاهرة التعذيب، كاينة املشاكل، 
كاينة املشاكل، ينبغي أن نتعاون على حلها نحن في الحكومة واألغلبية 
واملعارضة واملجتمع املدني وجميع مكونات الدولة. كان هناك تطور منذ 
التسعينيات للحقوق والحريات، وما زال هاذ التطور في اضطراد، ونحن 
طورناه على قدر استطاعتنا وباقي عندنا املشاكل وآمل أن الحكومات 
اللي غتجي بعدنا تكون لها الشرف، أنها تطور أكثر لكي نتجاوز املرحلة 
الوجه  على  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  مرحلة  إلى  االنتقالية 

الحقيقي.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

وحدة  لهما  آنيان  سؤاالن  يلي  فيما  شكرا،  الوزير  السيد  شكرا 
على  أقترح  لذا  الفردية،  الحريات  بحماية  األمر  ويتعلق  املوضوع 
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا 

من لدن السيد الوزير.

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال 
السيد  تفضل  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  الحركي، 

الرئيس.

 وبائبر وعيدرمحمدر ألع جررئيسر وف يقر لح كي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

في  اللي  مكتسبات  املغرب حقق  العامة،  للحريات  فضاء  املغرب 
في  الواردة  املكتسبات  آخرها  وكان  العامة  بالحريات  املتعلق  املجال 
دستور 2011، مع األسف خالفا لهذا التوجه يعني كان هناك بعض 
إقليم  في  كانت  اللي  املمارسات  آخرها  املناطق،  بعض  في  املمارسات 
ميدلت التي تهدد املسار املتعلق بالحقوق والحريات الفردية. نسائلكم 
السيد الوزير، حول اإلجراءات القانونية املتخذة من طرف الحكومة 

لضمان الحقوق والحريات العامة في املغرب؟

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التقدم الديمقراطي، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

 وبائبلر وعيدةرنزهلر وصقلي:

وك  ر وعيدر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

باإلجراءات  متعلق  الديمقراطي  التقدم  فريق  في  ديالنا  السؤال 
الحكومة من أجل  اللي غتاخذها  أو  الحكومة  اللي اخذاتها  والتدابير 

حماية الحقوق والحريات الفردية وكذلك املساواة بين الجنسين ودولة 
الحق والقانون على ضوء األحداث اللي وقعت، مجموعة ديال األحداث 
اللي وقعت في إنزكان حيث تم التهجم على فتاتين أو في بومية في إقليم 
ميدلت، حيث أنه بعض الناس حرضوا الناس أنهم يديروا شرع يديهم 
كما يقال اتجاه ناس اللي هما يعني قاموا يعني ربما ب�ضي حاجة ولكن 
ما يستحقوش القتل أو كذلك في فاس مجموعة ديال الهجومات أو 
الثلث  املغربي  الدستور  أنه  على  العلم  مع  األفراد،  على  االعتداءات 
ديال املقتضيات ديال الدستور مرتبطة بالحقوق والحريات و18 ديال 
اإلجراءات اللي هي متعلقة باملساواة بين الجنسين، وبالتالي ننتظر جواب 

سؤالنا وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

جواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

حض  تر وعيد ترو وعادة،

أؤكد أن الحقوق والحريات سواء منها الفردية أو الجماعية مضمونة 
ومحمية دون أن يعني ذلك أننا بلغنا غاية املنى أو حققنا بشأنها املبتغى، 
نحن وكما هو معلوم في مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي مع كل ما يعنيه 
ذلك من إنجازات وثغرات وإخفاقات، فبقدر ما نؤكد على أهمية الحريات 
ووجوب ضمانها نؤكد على ضرورة ممارستها بكل مسؤولية، حوادث 
االعتداء على مواطنين أو مواطنات التي وقعت في هذه الفترة األخيرة، 
هي حوادث تبقى محدودة ومعزولة، ونؤكد باملناسبة أنه ال حق ألحد في 
الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم أو العقاب، وأن كل 
افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين. 
نؤكد أن األشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم هم بذلك 
الدولة،  مؤسسات  حق  وفي  ضحاياهم  األشخاص  حق  في  يجرمون 
ولذلك الدولة لم تتسامح معهم ولن نتسامح معهم والحاالت التي تمت 
فيها التجاوزات كلها حاالت تم ضبط األشخاص الذين قاموا باألفعال 
املجرمة، واآلن اسمحوا لي أن أقول لكم إنهم معروضون على العدالة 
التي ستقول كلمتها بحقهم. لكنني مرة أخرى أؤكد بأن املواطنين إن كان 
لهم الحق في التبليغ عما يعتبرونه مخالفا للقانون أو عما يعتبرونه منكرا 
إن كان من حقهم التبليغ للسلطات العمومية فحتما وقطعا وضرورة 
أي ما مد لليد من قبل مواطن في حق مواطن إال ويعتبر جريمة كبيرة، 
ال شك أن صاحبها سوف يواجه بالحزم الضروري من قبل مؤسسات 

الدولة التي ترعى الحقوق والحريات، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للفريق الحركي.
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 وبائبر وعيدرمحمدر ألع جررئيسر وف يقر لح كي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

هي بالفعل السيد الوزير هي حاالت معزولة، ولكن حنايا تنقولو 
دائما أننا في دولة القانون ودولة املؤسسات، وال يحق ألي أحد أن يقوم 
معزولة،  حاالت  هذه  أن  نعتبرو  وبالتالي  واملؤسسات،  الدولة  مقام 
ولكن ال بد أن تكون خصوصا وأننا أمام إعادة النظر في مسودة القانون 
الجنائي ال بد أن تكون مقتضيات قانونية توضح هذه النقط بالدرجة 
األولى، ألن املغرب كما نعرف جميعا حقق مكتسبات في املجال املتعلق 
بالحقوق والحريات، وبالتالي ال بد أن نذهب في تعزيز هذه املكتسبات 

الواردة في دستور 2011، وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

الديمقراطي، تفضل  التقدم  النائب، تعقيب فريق  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

 وبائبلر وعيدةرنزهلر وصقلي:

السيد الوزير، نشكركم على الجواب ديالكم، وحنا كفريق التقدم 
الديمقراطي كنتظرو منكم أنكم تأكدو على هاذ الحق وهاذ الحرية 
الفردية بالنسبة لكل واحد وال سيما بالنسبة للفتيات وطريقة اللباس 
ديال الفتيات، ال بد نأكدو على أنه الفتاة املغربية أو املرأة املغربية من 
حقها باش تلبس الصاية أو تلبس الكسوة أو تلبس البانطلون أو تلبس 
ي كيجيه الصهد وكيحد كيبقى 

ّ
املايو إيال كانت في البحر على غرار الرجل مل

عار الصدر وما كيهضر معه حتى �ضي واحد، املرأة من حقها وهي كنعرفها 
أنه مسؤولة وأنه ما�ضي غتخرج على القواعد اللي هي معروفة، ولكن 
املرأة من حقها ومن حريتها أنها تلبس ذاك ال�ضي اللي بغات، وكنتظرو 
منكم أنكم تساهمو في نشر ثقافة املساواة وأناشد كذلك السيد وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية من أجل أنه في املساجد كذلك يكون واحد 

املجهود من أجل نشر ثقافة املساواة والحريات في بالدنا، وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

الوزير،  السيد  من..  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا  شكرا، 
تعقيبات إضافية. الفريق االشتراكي، تفضل تعقيب إضافي.

 وبائبلر وعيدةرحعباءرأب ر4يد:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

أنكم  ولو  األسئلة  هذه  طرح  من  واملراد  املرجو  الوزير،  السيد 
إلى الرسالة  تتحدثون عن عدم كفاية دقيقة أو غيرها هو أن نصل 
العميقة، هناك من وصف هذا بأنه صحوة أخالقية دينية أن نقوم 
هذا  توضحوا  أن  حاليا  مسؤوليتكم  الدولة،  مكان  املنكر  بمحاربة 
الخطاب، وأن تنزعوا هذا الطابع الذي طبعت به هذه األعمال الهمجية 

في حق املواطنين، نطلب منكم أن تنفذوا إلى جماعات معينة من أجل 
أن تغير خطابات تحريضية، نسائلكم عن املسؤولية الفكرية واملذهبية 
وراء ما وصل له املجتمع املغربي، هل الدولة اليوم، هل الحكومة في 
شخصكم قادرة أن تقول ملن تعرفون ومن نعرف ومن يعنيهم األمر أن 
محاربة هذا املنكر باليد على األقل قبل القلب هي مسؤولية الدولة وأن 
ال أحد يمكن أن يمارس هذه السلطة باسم أي كان، املغاربة مسلمون 
سيدافعون عن قيمهم في إطار مشروعهم الوطني الديمقراطي الحداثي 

الذي تقوده الدولة، ويجب أن تلتزم به الحكومة في شخصكم.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيبات 
إضافية أخرى؟

 وبائبر وعيدررويدر وقبيل:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير، الكل معني بحماية الحريات الفردية في إطار استقرار 
املجتمع، ال مجال للكيل بمكيالين في هذا املوضوع، أستحضر معاناة 
املحجبات لولوج بعض املؤسسات في القطاع الخاص والعام من أجل 
الشغل والدراسة، املدرسة املحمدية للمهندسين نموذج صارخ ومزمن 
للضرر بل ظلم املتفوقات املحجبات، أين الحرية؟ أين التسامح؟ أين 
تكافؤ الفرص؟ ال بد من االنتباه من أن مرجعية الحجاب الدينية ال 
تخرجه من دائرة الحريات املدنية والحقوق الفردية، ال يمكن لقانون 
أدنى مناقضة قانون أسمى وإال فإنه غير دستوري، شكرا السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير. تفضل، عفوا هناك 
تعقيب إضافي آخر للتقدم الديمقراطي، تفضل.

 وبائبر وعيدررويدرروكبانررئيسرف يقر وتقدمر وديمق  طي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

هذا املغرب بلد التعدد، املغرب بلد التنوع، املغرب عرف دائما كيف 
يصون هذا التعدد وهذا التنوع، وعرف دائما كيف يحمي هذا التعدد 
والتنوع. الحريات والحقوق هي مضمونة بمقت�ضى الدستور، الحريات 
والحقوق باملغرب هي مصانة، إذا كانت هناك بعض الحاالت املعزولة 
مسؤولية  الدولة،  مسؤولية  جماعية،  مسؤولية  هي  فاملسؤولية 
املؤسسات، ومسؤولية املواطنين كذلك، يجب أن نقر هذا التعدد وهذا 

التنوع وأن نرفض التطرف كيفما كان، ومن أي طرف.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك أي تعقيبات، 
تفضل السيد الوزير.
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 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

 وعيدةر و ئيعل،

نفرقو بين املحرم املمنوع املجرم اللي هو أن يقوم مواطن ويعتبر 
نفسه هو الدولة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أنه جهة معينة 
خولت له الحق في أن ُيعِمل يده أو أي وسيلة من الوسائل إلكراه مواطن 
على أن يلبس أو أن ال يلبس، هذا من املحرمات، من املمنوعات، من 

املجرمات هذا املوضوع األول؛

املوضوع الثاني، ال أريد في هذا اللقاء أن يأخذ الناس انطباعا وهو 
أن املرأة يمكن لها أن تلبس ما شاءت، وأن الرجل يمكن له أن يلبس ما 
 ما كنتكلموش بهاذ اللغة، املواطن سواء كان امرأة أو رجل يمكن 

ّ
يشاء، ال

له أن يلبس ما شاء كيفما شاء دون أن يصل ذلك إلى واحد املستوى من 
العري الذي يعاقب عليه القانون صراحة، أو أن يستفز املجتمع ويدينا 
للفتنة، فلذلك ليست هناك حرية مطلقة، الحرية كاينة ولكن ينبغي أن 

تمارس باملسؤولية الضرورية، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

آني  القطاع، هو سؤال  في هذا  الوزير، آخر سؤال  السيد  شكرا 
يتعلق بالحاجة امللحة إلنجاز وتشييد محاكم ابتدائية ببعض العماالت 
املحدثة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 
لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.. هللا يخليكم لننصت 

إلى بعضنا البعض من فضلكم، السيدات والسادة النواب.

 وبائبر وعيدرعبدرهللار وب كيلي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير املحترم، مما ال شك فيه، أن وزارتكم تقوم بمجهودات 
كبيرة من أجل تقريب القضاء من املواطنين، لكن األمر في بعض األقاليم 
ال زال يحتاج إلى املزيد من املجهودات، نظرا لغياب محاكم ابتدائية كما 
هو الحال بإقليم »الدريوش«، الذي أصبح اليوم في أمس الحاجة إلى 
هذه املحكمة نظرا لعدد امللفات والقضايا املعروضة على مركز القا�ضي 
فما  و«بودينار«.  »ميدار«  من  بكل  األخرى  واملراكز  بالدريوش  املقيم 
هي التدابير التي تعتزمون القيام بها إلحداث محكمة ابتدائية بإقليم 

الدريوش؟ وشكرا السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

السيد النائب، األمر يتعلق بما يسمى عندنا بالخريطة القضائية،، 
الخريطة القضائية من مشموالت اإلصالحات التي نشتغل عليها ويمكن 

لنا أن أقول لكم أننا نشتغل عليها في إطار التشاورية يعني الواسعة، 
وقد وصلنا فيها إلى تحقيق مجموعة من القرارات التي تكاد أن تشمل 
جميع مناطق اململكة، نعتمد في ذلك أوال على حجم النشاط القضائي 
للمحكمة؛ حجم ساكنة املركز والجماعات التابعة له؛ املسافة الفاصلة 
بين املحكمة واملركز؛ حالة الطرق بين املركز والجماعات التابعة له 

وللمحكمة ومدى توفر وسائل النقل إلى غير ذلك...

املعروضة سنة  القضايا  ديال  الحجم  »الدريوش«  بالنسبة ملركز 
2014 لم يتجاوز 2276 قضية والرائج 3428 قضية، ففي مثل هاذ 
األحوال ال يمكننا أن نذهب إلى تأسيس محكمة ابتدائية، والحال أن 
حجم القضايا هو دون املعايير التي نعتمدها في هذا الباب إيال تطورت 

القضايا حتما سيتطور هذا املركز إلى محكمة ابتدائية، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدرهللار وب كيلي:

من  تبذلونها  التي  املجهودات  يقدر  الكل  املحترم،  الوزير  السيد 
أجل إصالح منظومة العدالة ببالدنا، وقد حققتم عدة منجزات في 
ذلك، ومسألة ترقية مركز القا�ضي املقيم »بالدريوش« تندرج في نفس 
اإلطار وتستوجب ذلك لالعتبارات التالية: البناية الحالية تتوفر فيها 
كل مواصفات املحكمة االبتدائية؛ املشاكل والصعوبات التي تواجه 
الضابطة القضائية واملتمثلة في تقديم األضناء أمام النيابة العامة؛ 
بعد املسافة التي تربط بين املركز واملحكمة االبتدائية بالناظور والتي 
تفوق 120 كلم ذهابا وإيابا وتعاني من خصاص كبير وتأخر في معالجة 
بالدريوش  ابتدائية  امللفات والقضايا، ومن تم فإن إحداث محكمة 

سيخفف من أعباء محكمة الناظور وشكرا السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟  شكرا السيد 
ليس هناك أي تعقيب إضافي في املوضوع، بعض الثواني، تفضل السيد 

الوزير.

 وعيدرمصطفىر و ميدرو4ي ر وسد7رو لح يات:

أنا أتفق معكم السيد النائب فيما ذهبتم إليه، لكن ينبغي معاينة 
ومالحظة أن هناك العديد من املراكز اللي عندهم نفس الحالة، وينبغي 
مالحظة أنه ما يمكنش على واحد 3000 قضية نديرو محكمة ابتدائية 
وايال جعلنا من 3000 قضية أساسا بمحاكم ابتدائية غانطالقو من 59 
محكمة ابتدائية اللي كاينة اآلن إلى ما يفوق 70 محكمة ابتدائية، مع 
ما يتطلبه ذلك من إمكانات مادية وبشرية. على كل حال، املوضوع لم 
يحسم فيه نهائيا، ولكنني أرجو أن توافقني على أن عدد القضايا يبقى 

دون املستوى...
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

السيد الوزير، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة. ننتقل إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، السؤال األول 
فريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الحج  بموسم  يتعلق 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرمحمدرساومر وبيهي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

تفاديا لتكرار االختالالت التي يعاني منها الحجاج املغاربة خالل موسم 
الحج، املوسم املا�ضي وخاصة فيما يتعلق بتدني الخدمات املقدمة من 
طرف الخطوط امللكية املغربية أو الصعوبات املتعلقة بالسكن والتنقل 
عن  الوزير  السيد  نسائلكم  بالتأطير.  املرتبطة  واملشاكل  املدن،  بين 
اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم لتفادي هذه االختالالت؟ ثم ما هي 
جهود الوزارة لضمان أداء مناسك الحج خالل هذه السنة في ظروف 

جيدة؟ شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، السيدات والسادة النواب من فضلكم أكرموا 
املتحدث بصمتكم، هللا يجازيكم بخير، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدةر و ئيعلر ملحترمل،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

أشكر السيد النائب املحترم على سؤاله، في ما يتعلق بقضية الحج، 
هنالك ثالث مسائل: التوعية والتأطير والخدمات وهناك مسألة رابعة ال 
تقل أهمية بل هي جوهرية ينبغي أن نتعاون عليها جميعا، وهي معنويات 
الحاج في ذهابه لقضاء هذا املنسك الذي ال يشبهه �ضيء آخر، بمعنى أنه 

إذا ذهب ليحج فإنه يحج وهذا هو املقصود وهذا هو املطلوب.

قضية الخدمات، بعد كل موسم نقوم بنقذ ذاتي وبتقويم ملا يكون 
قد وقع فنحاول أن نحسن باستمرار، لكن ال يمكن التغلب على بعض 
األشياء التي تتعلق باألزمنة التي يقع فيها الحاج، بنوعية الحجاج الذين 
يذهبون، بتهاون بعض الحجاج عن التوعية الالزمة القبلية التي نقوم 
بها ستة أشهر قبل ذلك إلى غيره... أما في ما يتعلق بالخدمات، فإننا 
نقوم بأكثر ما يمكن في هذا االتجاه، قضية الخطوط الوطنية الخطوط 
تقوم  أن  منها جميعا  نطلب  زلنا  وما  كل سنة  تتحسن  فإنها  امللكية 

بمجهود أكبر في ما يتعلق بخدمة الحجاج.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدر لحعينرب مشيطل:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ونحن نثمن طبعا املبادرات التي 
تقومون بها لتحسين الخدمات لحجاجنا امليامين وهي مناسبة نذكر فيها 
بأن في مثل دائما في مثل هذه األجواء نذكر بهاذ االختالالت التي تعرفها 
املواسم ديالنا، وإن كان هناك بعض التحسن، ولكن هناك مجال اللي 
هو في املستطاع باش يكون فيه مبادرات كبيرة وهو مجال التأطير، فكثير 
من حجاجنا امليامين ال يكادون يرون مؤطرا أثناء الحج، وهناك تباين 
كبير بين الوكاالت وبين الحجاج الذين يذهبون في إطار البعثة املغربية، 
فأظن بأن هاذ املسألة هذه هي في املتناول وباإلمكان أن الوزارة أن تقوم 

بالالزم.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك أي 
تعقيب إضافي، السيد الوزير استنفذتم كل الوقت. ننتقل إلى السؤال 
املوالي يتعلق بسياسة مواكبة الحجاج وتجاوز الصعوبات التي تالقيهم 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املناسك  أداء  أثناء 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل السيد النائب مشكورا.

 وبائبر وعيدرعبدرهللاروكاك:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

السيد الوزير املحترم، في نفس املوضوع، عن الجيل الجديد من 
التدابير ملواكبة موسم الحج نسائلكم؟

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

الجواب السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

نعم، هنالك ما يتعلق بالتأطير كنا نكتفي تقريبا ب 650 من املؤطرين 
اإلداريين والدينيين والصحيين، اآلن عندنا كل 70 حاج عندهم واحد 
املؤطر كيرافقهم، منذ السنة املاضية وهذا �ضيء أتى أكله وله أهمية، 
لكن ال يمكن أن نضع لكل حاج مرشدا عند رأسه فال بد من، هذه 
مسألة جماعية تكافلية ينبغي يعني املسنين نرفق بهم من هم دونهم سنا 
من عائالتهم أو غير ذلك، هذه من اإلجراءات في اإلسهام ولكن مع ذلك 
تبقى قضية.. أنا ال أريد بكل صراحة أن نسمع اختالالت في وسط قبة 
البرملان مع الحرية املكفولة للجميع، ألن نفسيا نسمع عن االختالالت 
والحديث عنها بمعنى يمكن أن نلقي أسئلتنا الحج بطريقة أخرى دون أن 
نقول للناس إنكم مقبلون أصال على أن تعانوا من االختالالت التي تكون 

وزارة األوقاف مسؤولة عنها.
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدرهللاروكاك:

السيد الوزير املحترم، ال غرو أنكم تبذلون مجهودات محمودة عقب 
كل موسم حج تتدير واحد العملية ديال التقييم تأخذون باإليجاب 
منها، تنطلبو منكم تضاعفوا هاد املجهودات ولكن واقع الحال كيقول 
بأن هناك بعض املشاكل. هاد املشاكل كتبدا من املطارات ذهابا وإيابا، 
املشاكل  املقدسة. هذه  للديار  ملي كيوصلوا  االستقباالت  كتبدا من 
كتمثل في االستقبال في اإلسكان في التأطير، في التأطير الديني الطبي 
املشاكل وكيعيشوها ما كنبغيوش نستمرو  اإلداري ملي كتكون هاد 
فيها على اعتبار أن هذه صورتنا جميع، صورة مملكتنا وبالتالي هادوك 
س يدقوا �ضي باب ديال �ضي مؤطر ديني يقول لهم 

ّ
الحجاج بغيناهم مل

بسم هللا، مؤطر إداري يقول لهم بسم هللا، مؤطر طبي وصحي يقول 
لهم بسم هللا، ولكن بعضهم ولألمانة هم مخلصون يؤدون رسالة نبيلة 
وبعضهم متهاون، ما بغيناش حنا هاد التهاون يستمر، خاصة في يوم 
التروية من منى إلى عرفات فمزدلفة فمنى، وبالتالي اللي بغينا جميع أن 
حجاجنا يمشيو مطمئنين وهللا يتقبل منهم حجهم ويجعله حجا مبرورا 
ويرجعوا ساملين غانمين. ولكن ماذا يقع في غالب األحيان عندما توصد 
صورة  هذه  االحتجاجات  تبدأ  وعندما  االحتجاجات،  تبدأ  األبواب، 
ما بغيناهاش، ألن الناس حنا كنقلو بأمانة ما سمعناه والصدق يعلو 
وال يعلى عليه، ولذلكم أنا أثق فيكم كنعرف الحزم ديالكم ضاعفوا، 
هادوك الناس اللي كيمشيو خرجوا فيهم العينين وقولو لهم تحملوا 

مسؤوليتكم أمام هللا تعالى...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية وفق املادة 
من  تبقى  فيما  الوزير  السيد  إضافي.  تعقيب  أي  هناك  ليس  193؟ 

الوقت، تفضل.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

على  معانا  كتعاون  بديتي  انت  ها  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املقصود، فيما يتعلق بقضية االحتجاجات كتكون فواحد الحالة وحدة 
نحن فيها شاذين، كنعيشوا الشذوذ املغاربة. هو أن عندما يريد الجميع 
مباشرة بعد الوقت املعلوم في عرفة أنه ينزل كاين الدول اللي كتبرمج ل 
12 د الليل، كاين اللي كتبرمج للوحدة د الليل، كاين اللي كتبرمج للتالية، 
غنغوتو..جماعة  الكيران  لينا  جبتوش  ما  ولذلك  نسبقو  بغينا  حنا 
دايرين   10 كانو  إيال  املحترم  النائب  السيد  الوقت كتعرف  وفهاداك 
االحتجاج هداك ال�ضي يسري في املئات وفي اآلالف، لذلك عيشوا معانا 

هاذ األمور ونذاكرو بلغة أخرى على هاذ القضية ديال الحج شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق ببرمجة بناء املساجد 
الدستوري،  االتحاد  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرمحمدر4ك  ني:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير املحترم، تقوم وزارتكم ببناء عدد من املساجد سنويا 
ببعض املدن والقرى دون أخرى. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، 
عن املعايير التي تتبناها مصالح وزارتكم لبرمجة بناء املساجد عبر مدن 

وقرى اململكة.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

السيد النائب املحترم أشكركم، االحتياجات على املساجد تتزايد في 
املدن والقرى والحمد هلل على ذلك. املواجهة يعني االستجابة تقع من 
الدولة وتقع من املحسنين بالخصوص والحمد هلل على ذلك، إذا شفنا 
العدد ديال املساجد اللي تبناو ما بين 2004 و2015 كنلقاو واحد ال�ضيء 

قيا�ضي.

أما املعايير فهي قضية االحتياج وقضية توفر العقار وقضية أنه 
قضية  وثم  بعض  من  بعضها  قريب  بمعنى  ضرار  مساجد  تكون  ما 
ديال   1000 زال عندنا  ما  الشديد  لنا. لألسف  املتوفرة  االعتمادات 
تكف  الوزارة  كيخص  الدراهم،  ديال  مليار  خصها  مغلقة  املساجد 
في السنوات املقبلة عن بناء املساجد الجديدة وبمساعدة املحسنين 
التغلب على هذه املشكلة قبل.. ولكن ستتراكم الحاجيات ال سيما في 
الجهات املفتوحة للتعمير، ال سيما في األحياء الهامشية اللي كنبنيو فيها 

20 كل سنة إلى غير ذلك.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرمحمدر4ك  ني:

التي  بارتياح املجهودات  الوزير املحترم، أوال نسجل  شكرا السيد 
تقوم بها الوزارة تحت إمارة أمير املؤمنين نصره هللا بإنجاز املئات من 
املساجد سنويا، وإشرافها على اآلالف من بيوت هللا عبر تراب امللكة، 
كما باسم الفريق الدستوري ننوه باملبادرة امللكية إلحداث مؤسسة 
اإلسالم  بقيم  التعريف  أجل  من  األفارقة،  للعلماء  السادس  محمد 

املتسامح ونشرها وتعزيزها.
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السيد الوزير، نجد أن الوزارة تقوم بناء مسجد أو عدة مساجد 
كبيرة، أنا كنقصد املساجد يعني اللي كتبني الوزارة، كيكونوا مساجد 
يعني  الوزارة  كتبني  اللي  املساجد  وهذيك  معين،  املستوى  واحد  في 
بطرق علمية ومعمارية كتصبح عالمات مضيئة في املدن، يعني ثمرة 
فن العمارة اإلسالمية كتجمع الفنون ديال النقش والزخرفة واألشكال 
كنصيبوش  ما  األخرى  املدن  بعض  في  اآلسف  مع  ولكن  الهندسية، 
�ضي مسجد كبير يعني املسجد اللي كيكون معلمة ما كاينش فيه ذيك 
األوصاف اللي ذكرت، غنذكر مثال ديال مدينة خريبكة، مدينة يعني 
حديثة العهد، الوزارة لم تقم ولو ببناء مسجد واحد، خريبكة، خريبكة 
ال كبير وال صغير، مدينة ديال 200 ألف سكن إلى حد اآلن الوزارة 
يعني رغم املراسالت ورغم كذا لم تنجز أي مسجد، حنا السيد الوزير 
عندنا واحد العدد ديال املساجد، املدينة فيها تقريبا 50 مسجد تقام 
بها صلوات الجمعة، يكاد كل حي ال يخلو من مسجد أو مسجدين، مما 
جعل املدينة تلقب بمدينة ديال املساجد، ولكن مع األسف ديك املعلمة 
مسجد comme un point de repère dans la ville باقي ما عندناش، 
باقي ما عندناش، ولهذا الجماعة الحضرية اقتنت واحد األرض ديال 
5000 متر مربع وسط املدينة، منطقة استراتيجية وخاصة لبناء هذا 
بغينا حتى  ديالكم،  املصالح  وراسلنا  األرض موجودة  يعني  املسجد، 
حنا تكون عندنا في املدينة واحد املعلمة يعني إسالمية اللي كما قلت 
تكون تمثل الدين ديالنا، وراه في الزيارة ديالكم السيد الوزير اللي قمتو 
لإلقليم، كنا اتصلنا بكم واقترحنا عليكم هذا امللف وفعال يعني املصالح 

ديالكم راه منكبة عليها ولكن كاين واحد التأخير كبير، يعني...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، عفوا ماشفتوش، تفضلي 

عفوا، تفضلي السيدة النائبة املحترمة من فريق العدالة والتنمية.

 وبائبلر وعيدةرربيسلر طبين�سي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

السيد الوزير، ألول مرة في مدينة خريبكة تتكلف وزارتكم ببناء 
خاللنا  ومن  والتنمية  العدالة  فريق  في  كذلك  نحن  جامع،  مسجد 
املواطنين ديال خريبكة يتساءلون ونتساءل عن أسباب عدم برمجة 
القانونية  اإلجراءات  جميع  أن  علما  اآلن،  لحد  أنزران  بئر  مسجد 
واملسطرية تمت، ولهذا نطالبكم يعني السيد الوزير، بالتعجيل ببناء 
مسجد بئر أنزران وكذلك صيانة باقي املساجد بالعالم القروي، وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
تفضل السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

شكرا لكما، السيد النائب والسيدة النائبة، فيما يتعلق بهاذ الحالة 
الخاصة خريبكة ما عنديش املعلومات الدقيقة في ما يتعلق بالتأخير 
الذي وقع، هنالك كما قلتم سياسة الوزارة أن كل يعني عمالة وال سيما 
العماالت الجديدة وال املدن املتوسطة أن تقوم ببناء معلمة، حنا في 
صراع ما بين قضية املعلمة والجمالية وما بين الوظيفية، غادين نمشيو 
للوظيفية ما أمكن نظرا لالحتياجات اللي كاينة، ولكن هذا ال يمنع أننا في 
كل بالد غادي نبنيو واحد املعلمة ألن املسجد بالنسبة للناس، كما قلتم 
جميعا يعني كما اتفقتوا هو معلمة يعني الروحانية ديالو عندها عالقة 

بواحد الجمالية مادية، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

يتعلق بحصيلة االتفاقيات  املوالي  السؤال  الوزير،  للسيد  شكرا 
املبرمة مع الدول االفريقية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

 وبائبلر وعيدةرصباحرب وام:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن حصيلة االتفاقيات املبرمة مع 
العديد من الدول اإلفريقية في املجال الديني؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

وك  ر وعيدةر وبائبلر ملحترمل،

بيننا وبين عدد  تكلمنا على ما سبق فهنالك نظرا لالشتراك  إيال 
من الدول اإلفريقية في األساسيات الدينية الثقافية اللي هي املذهب 
السني، العقيدة األشعرية، املذهب املالكي، التصوف الجنيدي، نظرا 
لهاذ املسائل دائما ارتبطت هاذ البلدان باملغرب وتنتظر منه وينتظر منها 
وتتبادل معه. في االتفاقيات العادية، هنالك عدد من املبادالت تتعلق 
ببناء بعض املساجد، بتنظيم واحد العدد ديال التجمعات الروحية إلى 
غير ذلك... ولكن نحن اآلن ندخل في مرحلة جديدة فيما يتعلق بالعالقات 
مع الدول اإلفريقية في هذا الباب، تتجلى في االستجابة املولوية الشريفة 
للطلبات التي تقدمت بها الدول رسميا لتكوين األئمة في معهد محمد 
السادس لتكوين األئمة واملرشدات، وتتمثل بالخصوص هذه املرحلة 
الجديدة فيما ينتظر أن تكون له إطارا هذه املؤسسة الجديدة، مؤسسة 
محمد السادس للعلماء األفارقة بالبرنامج املسطر، خطوطه الكبرى في 
الظهير الشريف املنظم لها، فنحن في هذا الباب في مرحلة جديدة وفي 
�ضيء غير مسبوق وال نظير له إن شاء هللا في العالم، سيجتمع، سيتظافر 

على...
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

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

 وبائبر وعيدري سفرغ بي:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة الحصيلة مشرفة ونعتز بها ولنا 
أن نعتز، لكن واجبنا كأمة مغربية أن نستشعر املسؤولية في أن يظل 
هذا النموذج املغربي ملهما، وأن تظل القدوة واملثال ملهما أيضا، ومن 
تمة ال حق ألحد منا من مكونات األمة املغربية أن يشوش على هذه 
الصورة النموذجية الناصعة املشرقة بسلوكات متطرفة من قبيل مثال 
املس بعقيدة األمة ومذهبها، إذ ال حق ألحد أن يستقدم مثال املفكرة 
النكرة ليسب ديننا وملتنا، وال حق ألحد أن يستقدم راقصة تمس 
بقيم حياء األمة واحترامها داخل األسر، وال حق ألحد أن يتطاول على 
رموزنا الدينية والوطنية، صالة العيد ال يمكن أن تنعث في جرائدنا 
باالستعراض الديني، كما فعل هذه األيام، وال يمكن أن تقرن صورة 
مسجد معلمة مسجد الحسن الثاني بتعليق سخيف يقول بأن تمدد 
اإلرهاب في بالدنا. لذلك نقول إن مسؤولية الحفاظ على هذا النموذج 
هي مسؤوليتنا جميعا، ويجب أن نرعاها جميعا حتى ال يحق فينا قول 

الشاعر: »كحامل لثياب الناس يغسلها..«

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية وفق املادة 
193؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير استنفدت الوقت. 
السؤال املوالي يتعلق بالطريقة املعتمدة من قبل الوزارة في مراجعة 
أكرية األحباس، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب مشكورا، تفضل السيد النائب.

 وبائبر وعيدرمحمدر لحج جي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

الوجيبة  مراجعة  في  املتبعة  املساطر  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
الكرائية بالنسبة لألحباس نسائلكم؟ شكرا السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

القواعد  تنمية الوقف تتم حسب  النائب املحترم،  شكرا السيد 
املراسيم  ويعني  األوقاف  مدونة  من   61 املادة  في  عليها  املنصوص 
التطبيقية لها والقرارات التطبيقية، مراجعة األكرية تتم حسب املادة 
94 وانتما رجل قانون فيما يتعلق باألمالك غير الفالحية وكراؤها بعقد 
مدته ثالث سنوات تجدد شريطة زيادة 10 % بعد م�ضي املدة، واملادة 

98 تنص على أن الكراء؛ كراء األرا�ضي الفالحية ملدة 6 سنوات يشترط 
أيضا أن يتجدد بزيادة 20 %، ويحرس على أن تتلى هذه الضوابط قبل 
انطالق كل سمسرة، مع تضمين العقود بشرط تعديل السومة الكرائية 
واعتماد معايير لتطبيق الزيادة على أن الوزارة تراعي حاالت معينة فيما 
يتعلق بالعقارات السكنية، حاالت األرامل، حاالت املعسرين، حاالت 
املكترين للمحالت التي تحتاج إلى إصالح كبير إلى غير ذلك.. فهدا ندخله 

في معايير إنسانية ولكن نحرص على صيانة الوقت ومردوديته وشكرا .

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرمحمدر لحج جي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم الدقيق، نحن ال نشك وال يختلف 
اثنين في القول على أكم تبذلون مجهودات كبيرة فيما يتعلق بالقطاع 
الذي تشرفون عليه، سواء بالنسبة لتدبير الحقل الديني أو بالنسبة 
لألوقاف أو بالنسبة حتى ملوسم الحج. الغاية من السؤال الوزير املحترم، 
هو أنه ربما بعض األحياء التابعة لألوقاف تفاجأ برفع السومة الكرائية 
خاصة وأن هاذ األشخاص تيتعودوا واحد النوع من العيش، واحد 
ومفصل  دقيق  هو  الوزير، جوابكم  السيد  حنا  العيش.  من  النمط 
بغيناكم على األقل قبل اللجوء إلى املراجعة تلجأوا إلى املسطرة الحبية، 
ربما املسطرة الحبية غتراعيوا فيها هاذ ال�ضي للي قلتوا يعني الوضعية 
االجتماعية خاصة ال أتحدث عن األرا�ضي وإنما على األماكن السكنية 
تراعى فيه عدد أفراد العائلة، الدخل إلى غير ذلك... ونفس املعيار ربما 
يطبق حتى بالنسبة لألماكن املعدة لالستعمال املنهي أو الحرفي وشكرا 

السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
ليس هناك تعقيب إضافي، بعض الثواني السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

السيد النائب املحترم، ال تلجأ الوزارة إلى املسطرة القضائية إال 
عندما نستنفد إمكانيات التعامل الحبي، ولكن يقارنوا الناس ما بين 
الكراء ديال واحد الشخص عادي وما بين واحد امللك ديال األوقاف، 
راه حنا كنتسالو كثير وراه األوقاف من هاذ الناحية ضايعة، عدد الناس 
قلنا ليهم أجيو اشريوا عندنا غير بثمن وانتما كاريين بخمسة دراهم 
وشريوا عندنا 8 سنين، قالك ال انتما صرفوا عليه يعني راه األوقاف 
ضايعة فهاذ الباب ومكنلجأو أبدا للعنف أو أي �ضيء إذا كان ممكن 

نوصلو بالطريق الحبية وشكرا.
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 وعيدررئيعلر لجلعل:

القيمين  بوضعية  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الدينيين للسيدات والسادة النواب من املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرعبدر وسزيزروشهب:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير املحترم، تأهيل الحقل الديني يعتبر ورش من أهم 
األوراش اللي تفتح في بالدنا، الحمد هلل مند سنة 2004 كنظن بتعليمات 
ملكية، وتم وضع واحد مجموعة د اآلليات السيد الوزير، وحنا في 
الفريق االستقاللي ننوه باملجهودات للي كتقومو بها في هذا الشأن، إال 
أن املالحظ أن الوضعية املالية ديال القيمين الدينيين غير مناسبة، ال 
تتناسب مع املهام املوكولة إليهم. لهذا نسائلكم ما هي التدابير املتخذة 
من أجل تحسين هذه الوضعية املادية لهؤالء القيمين الدينيين؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

جواب السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

النائب املحترم والفريق ديالكم ، حنا متفقين على  شكرا السيد 
للقيمين  مكافأة  من  يعطى  ما  أنه  تماما  عليها  متفقين  املسألة،  هاذ 
وأهميتها وحيويتها  بنبلها  مهامهم  يتناسب مع  الدينيين غير كاف، وال 
االجتماعية وحتى السياسية، لكن لننظر أين كنا وأين أصبحنا، الحمد 
هلل اآلن املكافأة عامة بالنسبة اللي كيقبطو الشرط وال املنحة من عند 
الجمعيات راه أدنى هذه املكافأة مجردة من التعويضات ديال األذان 
والخطابة 1100 درهم، اللي ما كيقبطو�ضي راه أدنى هي 1500 إلى غير 
ذلك، والتغطية الصحية مضمونة وواحد العدد.. وآخر �ضيء هو ما 
أعطي للمؤذنين واحد املنحة بسيطة ولكن شملت 45.000 ديال الناس 
فيهم أئمة مؤدنين ومؤدنين غير أئمة، لذلك هاذ املسألة تعاونوا معانا 
ها انتما كتحكموا في امليزانية كدوز من عندكم.. يعني املشاعر متفقين 
فيها، املبادئ متفقين فيها، األغراض متفقين فيها املجهود نتعاونو عليه 

وشكرا.

 وعيدةررئيسر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب، تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدر وسزيزروشهب:

معكم  حنا  االستقاللي  الفريق  باسم  كنظن  أنا  الوزير،  السيد 
املساجد  وأسرة  واملنظفين  الدينيين  القيمين  متفقين  حنا  متفقين، 

املجهود  بواحد  تيقومو  وبالتالي  األجر،  ديال  األدنى  للحد  نوصلوها 
جبار. املسألة األخرى السيد الوزير، نفكرو غير في السكن، غير فرضو 
اللي غيبني مسجد تبارك هللا يدير لهم واحد السكن يليق بهم، يعني ال 
يعقل أن تنلقاو واحد الفقيه أو ال قيم ديني جالس فواحد البيت فيه 
الكوزينة، فيه حمام إلى غير ذلك. إضافة مسألة أخرى السيد الوزير، 
التأخر ديال األداء ديال هاذ التعويض، راه كاين بعض املرات تيوصل 
إلى سنة، أنا عندي بعض األمثلة في وزان الناس دازت سنة وما زال ما 

استافدوش من التعويض ديالهم.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
وفق املادة 193؟ تفضل السيد النائب من الفريق الحركي.

 وبائبر وعيدرمحمدر وعيم :

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير، كما تواعدنا بكم كنطلبو منكم باش تدمجو املنظفين 
اللي ما تكلمتش عليهم هللا يجازيك بخير وألن التغطية الصحية تعطات 
لألئمة واملؤذنين، ولكن املنظفين ال زال ينتظرون هللا يجازيك، وكذلك 
مسجد سيدي الهزمري اللي معلمة تاريخية تم اإلهمال ديالها في القصر 
الهزميري  سيدي  مسجد  املساجد؛  ديال  جوج  أمامها  وشدو  الكبير 
ومسجد سيدي بالزبير ومسجد الزليج، هللا يكثر خيرك بغيناكم تسرعوا 

لينا بهاذ املسجد، وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ تفضل فريق العدالة 
والتنمية.

 وبائبر وعيدرعبدر لحقر وباجحي:

االهتمام  في  واضحة  السامية  امللكية  التوجيهات  الوزير،  السيد 
بضرورة تحسين وضعية القيمين الدينيين، إال أنه تم إقصاء مجموعة 
من القيمين بالبيضاء من التعويضات األخيرة بحجة أنه يتقا�ضى ألف 
درهم كراتب شهري في ظل التحمالت العائلية الكثيرة. السيد الوزير، 
من جهة أخرى كنساءلكم على بعض التوقيفات من اإلمامة والخطابة 
في حق بعض األئمة والخطباء بمندوبية إقليم الراشيدية، وما يترتب 
عن ذلك من استنكارات للمواطنين وأبرز مثال على ذلك توقيف مسجد 

الواحة بالراشيدية، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

السيد  تفضل  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
الوزير، ليس هناك أي تعقيب إضافي آخر؟
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 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

ما  أنه  كنطلب  إقصاء  بقضية  يتعلق  فيما  جميعا،  لكم  شكرا 
يعني  عالش  ليكم  نشرحو  خاصة  حاالت  كانت  وايال  تستعملشاي، 
بالضبط، أما قضية إقصاء ما عندناش. قضية ديال يعني التأخير ال 
ننساوش باللي كاين حتى ل 12، 15 % ديال التنقالت فهاذ األئمة من 
املساجد، ها هو انتقل من هنا وال هنا حنا عندنا كاين في جامع وال في 
جامع آخر هاذ املسألة من جملة األمور اللي كتسبب في التأخير ديال 
األداء، أما اللي هو مسجل إمام إال ما حدو كيأدي أسمو ديالو إال كتوصلو 
هذاك التعويض ديالو. املسائل الصغيرة كنتغلبو عليها ألن عندي واحد 
القاعدة معطيات جديدة واحد التعامل جديد ومع ذلك راهو ما�ضي إيال 

يعني نقول ليكم 80 % في غاية ما يطلب، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، شكرا.. آخر سؤال في هذا القطاع يتعلق بتشييد 
املساجد للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب السيد الرئيس املحترم.

 وبائبر وعيدرن رر ودينرمضيانررئيسر وف يقر الستقاللير
ول حدةرو وتسادويل:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السؤال ديالنا يتعلق السيد الوزير، بطبيعة وقيمة الدعم املادي 
الذي تقدمه الوزارة لبناء أو إتمام بناء مساجد املحسنين؟ شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

هو القانون الجديد كينص على أنه لبناء مسجد ال بد يكون الجهة 
الحاالت  تبني، ومع ذلك  باش  بأن عندها  تبني كتقول  أن  تريد  التي 
بناء على الحاالت السابقة والحاالت اللي هي الطارئ اآلن، عدد من 
الجمعيات كتوصل لواحد يعني املستوى من البناء وكتوقف كندخلو، 
تدخالت محسوبة عندنا معروفة شحال ما�ضي �ضي ميزانية كبيرة، ولكن 
مع ذلك ينبغي أن نصل إلى معايير مضبوطة في هذا الباب ألن املسألة فين 
كتكون؟ حيت الواحد تيدير واحد املشروع وكيدخلك بال ما يشاورك، 
طبعا تيشاورنا في القضية ديال الرخصة ولكن ما تنعرفو�ضي واش عندو 
اإلمكانيات باش يبني وال ال؟ بمعنى أمور غير متوقعة وغير مبرمجة، 
ومع ذلك كنتفهمو هاذ املسألة ما دامت القضية تتعلق بواحد املسألة 
حيوية، املغاربة بحال املاء بحال الضوء بحال الهواء بالنسبة ليهم يبنيو 
املسجد، فهاذ املسألة عندك الحق كيخصنا فيما يتعلق بالدعم، ولكن 
يكون مبرمج ومخطط له سابقا، نقول ليك أنا راه غادي نوصل لكذا 

واش غتعطيوني %30 اللي باقية وال ال؟ أما يفاجئنا بها فهاذ املسألة 
كتسبب لينا في إحراج ومشكل في البرمجة.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرن رر ودينرمضيانررئيسر وف يقر الستقاللير
ول حدةرو وتسادويل:

السيد الوزير، بالحسيمة منذ زلزال 2003 أنه تم إغالق معظم 
املساجد، من ديك الفترة والناس كيصليوا في الخيام، مركز »إيساكن« 
مدينة حضرية تقريبا شبه حضرية، من 2003 كيصليوا في الخيمة 
إلى يومنا هذا، هناك مراكز كثيرة بطبيعة الحال تعاني من الخصاص: 
و«إيساكن«  الحسيمة  بإقليم  بوشيبت  »بني  جماعة  مثل  جماعات 
ما  املبادرات لألسف  لكن هذه  بمبادرات،  قاموا  املحسنين  وغيرها... 
لقاتش واحد الترحيب من قبل الوزارة من أجل إتمام البناء، هنا مثال 
بالنسبة السيد الوزير، فعال قليل جدا وقليل أنا قدمنا ليكم ملف من 
أجل إتمام مسجد يعني بإقليم الحسيمة لألسف هو أنه 150 مليون 
تكلفته ساهمتو ب 30.000 درهم التي رفضناها ما بغيناش ناخذوها 
30.000 درهم ما عندنا ما نديرو بها، فلذلك هاذ ال�ضي يجب أن يشجع 
فالناس املحسنين دورهم كبير ويجب أن يدعم، فاآلن هناك مجموعة 
من املساجد عبارة عن أطالل ما لقاوش الناس باش يكملوا كيتسناو 
دور وزارة األوقاف، أنا خسرت 150 مليون ما تخسرش 20 مليون، 30 
مليون؟ إذن يجب أن يشجع هذا العمل السيد الوزير ألن الوزارة ال 

يمكن أن تقوم بكل هذه األعمال.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
تعقيب  أي  هناك  ليس  إضافي؟  تعقيب  هناك من  املوضوع؟ هل  في 

إضافي، بعض الثواني السيد الوزير، بعد الثواني املحدودة.

 وعيدرأحمدر وت فيقرو4ي ر ألوقافرو وشؤونر إلسالميل:

أستغرب أنه هاذ القضية ديال 30.000 درهم كنستغرب ليها تماما 
كيفاش وقعات، ما�ضي معقول أنها توقع. ومن حقكم أنكم ترفضوها 
ولكن �ضي خطأ وقع فهاذ املسألة. فيما يتعلق باألم الذي نشعر به من 
هاذ املساجد اللي باقي مغلقة، وخصوصا الجهة ديالكم نظرا للهشاشة 

اللي معروفة إلى غير ذلك، هاذ املسألة حنا كنشتاغلو عليها...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

حسن  على  الوزير  السيد  شكرا  الوقت،  انتهى  الوزير  السيد 
بالوظيفة  املكلف  القطاع  إلى  ننتقل  الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم 
شكايات  بمصير  يتعلق  األول  السؤال  اإلدارة،  وتحديث  العمومية 
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والسادة  للسيدات  لها  يتعرضون  التي  التعسفات  بشأن  املواطنين 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرأحمدر وتهامي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير،

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

.. السيد الوزير إيال اسمحتي..

 وبائبر وعيدرأحمدر وتهامي:

السيد الوزير، الدستور الجديد جاب واحد القاموس غني باملواطنة 
واحد  إذن  اإلنسان.  وحقوق  والحريات  الحقوق  بالكرامة،  الكاملة، 
املجموعة من املفاهيم لتكريم اإلنسان. سؤالنا هو، هاذ اإلنسان اللي 
بغينا نكرموه واللي خصو يكون هو جوهر السياسات العمومية كيعاني 
في كثير من الحاالت من بعض تعسفات اإلدارة وتيتقدم بشكايات، يعني 
السيد  الشكايات  لهاذ  اللي تتخصصو اإلدارة والحكومة  املآل  ما هو 

الوزير؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، الجوال السيد الوزير.

 وعيدرمحمدرمبديع،ر و 4ي ر ملبتدبرودىررئيسر لحك ملر
 ملكلفرباو ظيفلر وسم ميلروتحديثر إلد رة:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

فقط  أذكر  السؤال،  هاذ  على  تنشكرك  املحترم،  النائب  السيد 
أن اإلدارة يجب أن تكون في خدمة املواطنين، وأساسا التفاعل مع 
الشكايات والتظلمات الصادرة عن املرتفقين. هذه اإلشكالية الزالت 
حاضرة كما جاء في كالمكم، ألن في غياب تأطير قانوني، ألن هذا اإلشكال 
املطروح على املستوى التدبيري والثقافي وغياب اإلطار القانوني باش 
نحلو هاذ اإلشكالية هاذي في إطار.. تنزيال ملضامين الدستور الجديد 
جاء البرنامج الحكومي بآليات لتفعيل مقتضيات معينة، على أساسها 
الوقت..  يحدد  الشكايات،  ومعالجة  لتدبير  مرسوم  مشروع  اعدينا 
الوقت محدد للتعامل مع هذه الشكايات، وكذلك يؤطر العالقة بين 
املرتفقين واإلدارة ملعالجة هذه الشكايات، وقد تم عرضه على األمانة 
العامة للحكومة، وسنتمكن من خالل هذه اآللية لضبط ومعالجة هذه 
اإلشكالية التي هي حقيقة ال تساهم في ولوج املواطنين للخدمات اإلدارية 
بسهولة، ونظل نحن في اإلدارة العمومية أو في الوظيفة العمومية نتلقى 

شكاوى وتظلمات من عدة مرتفقين.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرأحمدر وتهامي:

طلب  والحريات،  الحقوق  ديك  على  نص  ي 
ّ
مل الجديد  الدستور 

لإلدارة والحكومة أنها تمكن املواطن من تلك الحقوق وتلك الحريات، 
إذن كاين واجب على الحكومة واإلدارة نلبي هاذ الحاجيات الحقوقية 
ديال املواطنين، لكن كنالحظو السيد الوزير أنه اإلدارة ما كتجاوبش 
أو كتجاوب بتماطل، وهنا ال شك في علمكم التشكي اللي جاء في التقرير 
الوسيط فيما يتعلق بعدم استجابة اإلدارة لشكاية الوسيط ما�ضي د 

املواطنين.

على  مطروح  كتابي  سؤال   10.800 كاين  كبرملانيين  حنا  كذلك 
الحكومة ما جاوبتش عليه، بمعنى هاذ الحكومة هاذي كيظهر لي ما�ضي 
جادة في التعامل مع هاذ القضايا هاذي وخاصة هاذ النوع من القضايا 
اللي طرح، كم من مواطن عندو حكم بالتعويض من أجل نزع امللكية 
ما كاينش التنفيذ؟ كم مواطن عندو حكم قضائي للرجوع إلى العمل، 
اإلدارة ما كتنفذش، فإذا كانت هاذ اإلدارة ما كتنفذش فاملسؤولية تقع 
على الحكومة، ولهذا إيال قلتو لنا أنه كاين مشروع مرسوم في األمانة 

العامة للحكومة...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
ليس هناك، السيد الوزير بعض الثواني املحدودة جدا.

 وعيدرمحمدرمبديع،ر و 4ي ر ملبتدبرودىررئيسر لحك ملر
 ملكلفرباو ظيفلر وسم ميلروتحديثر إلد رة:

ما  ولكن  الوضع،  على تشخيص  متفق معك  أنا  النائب،  السيد 
متافقش معاك على أن الحكومة غير جادة، فهاذي اآللية يعني اقترحتها...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بتف�ضي ظاهرة 
الرشوة في الحياة العامة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم.

 وبائبر وعيدرعبدرهللار وبقالي:

وك  ر وعيدر و ئيعل،

املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  شأن  في  الوزير،  السيد  نسائلكم 
ملحاربة ظاهرة الرشوة اآلخذة في االرتفاع؟
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 وعيدرمحمدرمبديع،ر و 4ي ر ملبتدبرودىررئيسر لحك ملر
 ملكلفرباو ظيفلر وسم ميلروتحديثر إلد رة:

أشكركم السيد النائب على طرح هذا السؤال، حقيقة آفة الرشوة 
هي واحد اآلفة اللي تضر بالحياة العامة وباالقتصاد بصفة خاصة، 
هناك بعض املجهودات اللي عطات بعض الثمار، بعض املجهودات 
كإصدار  و2015   2012 بين  الحكومة  به  قامت  اللي  اإلصدار  كمثال 
القانون املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة؛ القانون 
املنظومة  تفعيل  الرقابة؛  مؤسسات  لدعم  الدولة  ملالية  التنظيمي 
الجديدة للصفقات العمومية؛ تخصيص رقم أخضر للتبليغ عن أفعال 
الرشوة؛ القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا؛ تفعيل 
مبدأ املساواة في إطار الولوج إلى الوظيفة العمومية عبر املباريات، كلها 
العالمي ديال املغرب ب  الترتيب  آليات حسنت الوضع على مستوى 
11 درجة، ولكن هذا ال يكفي، ال يكفي وحنا مطالبون اآلن جميعا لكي 
ننخرط في تصور متكامل ومشترك لكي نتغلب على هذا األمر وعلى هذا 

األساس تم وضع استراتيجية...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

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

 وبائبر وعيدرعبدرهللار وبقالي:

السيد الوزير، تشير اإلحصائيات الحديثة أن ظاهرة الرشوة ارتفعت 
خالل 3 السنوات املاضية، وتشير هذه الدراسة أو هذه اإلحصائيات إلى 
ارتفاع الرشوة في قطاعات استراتيجية منها: العدل؛ األمن؛ الصحة 
الرأي  واستطالعات  كتقول  اإلحصائيات  وهاذ  العمومية.  والوظيفة 
كتقول %65 من املغاربة يرون أن إجراءات الحكومة غير ذي فعالية في 

هذا املوضوع.

نسميها  أن  يمكن  إجراءات  عن  تتحدثون  أنتم  الوزير،  السيد 

إجراءات »light« بيضاء وهي إجراءات لينة تداعب من خاللها الحكومة 

عن  نسائلكم  نحن  عامة.  بصفة  والفساد  الرشوة  ظاهرة  محاربة 

تنامي  تعرف  التي  القطاعات  في مختلف  املتخذة  الفعلية  اإلجراءات 

ظاهرة الرشوة، اآلن يكفي من األرقام امللونة، ومن املداعبات اللينة 

لهذه الظاهرة الخطيرة، نحن بصدد ظاهرة تقتل االقتصاد، تقتل روح 

املواطنة، والحكومة ال زالت لحد اآلن تكتفي بمداعبة محاربة الرشوة في 

القطاعات الحكومية واإلدارة العمومية بصفة خاصة وهاذ القطاعات 

هي تابعة للحكومة وتتحملون مسؤوليات هاذ تردي الواقع في مجال 

الرشوة.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد 
الوزير استنفذ كل وقته. ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق باإلجراءات 
الحكومية الضرورية للتصدي الستمرار استفحال الفساد في املرفق 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العامة  والحياة  العمومي 

الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدررويدرحم ني:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

املعامالت  من  ويتجلى  املغرب،  يخرب  الفساد  الوزير،  السيد 
اإلدارية إلى الصفقات العمومية وإلى العقار كذلك، ويحرم املغرب من 
1.5 حتى ل 2 % من النمو أي ما يعادل 30.000 منصب شغل كيتحرموا 
منها املغاربة. نسائلكم شنو هي اإلجراءات اللي دارت الحكومة للتفعيل 

العملي لشعار مكافحة الفساد؟

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 وعيدرمحمدرمبديع،ر و 4ي ر ملبتدبرودىررئيسر لحك ملر
 ملكلفرباو ظيفلر وسم ميلروتحديثر إلد رة:

السيد النائب املحترم، قلت رغم املجهودات اللي عملت الحكومة 
فالظاهرة ال زالت مستشرية، وأنا أتوافق معكم في هذا القول، لهذا 
وضعنا استراتيجية وطنية، فيها ما هو وقائي، ما هو زجري، وما هو كذلك 
تأطيري أو تحسي�ضي، وتوفرت فيها شروط التلقائية بحيث أنه هناك 
مشاريع أفقية ومشاريع عمودية، هناك كذلك توضعات هاذ الخطة 
هذي بشكل تشاركي مع كل الفاعلين وكل القطاعات ذات الصلة بما 
فيها املجتمع املدني، وعلى هذا األساس تشكلت لجنة بينوزارية يترأسها 
تقديم  وتم  هذي،  الخطة  هاذ  وضعت  اللي  الحكومة  رئيس  السيد 
املشروع األولي لهذه الخطة، وتم كذلك تحديد 5 قطاعات التي لها صلة 
وتتأثر كثيرا بهذه اآلفة، وتم تحديد برنامج عمل محدد في الزمان وفي 

االعتمادات سينطلق قريبا إن شاء هللا في األسابيع القليلة املقبلة.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدررويدرحم ني:

السيد الوزير، مع األسف جوابكم كان مجرد خطط على األوراق 
رقم  توضعوا  واش  هو  ما�ضي  الفساد  محاربة  الوزير،  السيد  فقط. 
أخضر رهن إشارة املواطنين، محاربة الفساد السيد الوزير هو تكشفوا 
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على تقرير ديال امللعب ديال موالي عبد هللا، وتحاسبو املتورطين ما 
دوزوهاش على املغاربة هكذا ساكتة، هو تحاسبو الناس اللي مسؤولين 
على  كيم�ضي  الفساد  وكتعرفوهم،  املغاربة،  على  األدوية  غالء  على 
رجليه وكتعرفوهم، محاربة الفساد السيد الوزير ليس بإنتاج نصوص 
تشريعية ضعيفة، وكتستعملو منطق األغلبية العددية، خاص إنتاج 
نصوص قوية، محاربة الفساد هو التصدي للعصابات ديال رؤساء 

الجماعات املفسدين...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

تعقيب  الوقت، شكرا هل هناك من  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
إضافي؟ تعقيب إضافي للعدالة والتنمية، طلب الكلمة قبلكم السيد 

تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدر وصمدرحيك :

السيد الوزير، حنا بدورنا كنطالبو الحكومة باش تحّمل املسؤوليات 
بأن  وكنظن  الفساد،  ملفات  في  املتورطين  محاربة  في  كاملة  ديالها 
املرجعية ديال تقارير املجلس األعلى للحسابات األخيرة أنها حبلى يعني 
على األقل بقرائن تفيد تورط مسؤولين عموميين في ملفات فساد أرجو 
التحقيق بال من حددو، بال ما نتكلم على لجن تق�ضي الحقائق السابقة، 
واملآل ديال ملفات ديالها اللي املغاربة كلهم اآلن كيتساءلو عن املآل 

ديالها؟ شكرا السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، تعقيب إضافي للفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

 وبائبر وعيدرمحمدر وعيم :

..وفي السياش..

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

استنفذتم  ال  الوقت،  استنفذتم  الوقت،  استنفذتم  عفوا  عفوا 
الوقت، اسمح لي عفوا.. استنفذتم الوقت املخصص للتعقيب اإلضافي.. 
السيد  النائب، تفضل  السيد  الوقت  استنفذتم  الوقت..  استنفذتم 
الوزير، ليس هناك أي تعقيب إضافي آخر، عفوا السيد الوزير، فريق 
الوحدة والتعادلية تعقيب إضافي، تفضل تعقيب إضافي بعض الثواني 

القليلة.

 وبائبر وعيدرمحمدرأب ر وف ج:

هو أننا كنقلبو على الفساد وهو كنشوفو فيه قدامنا وباقي ما بغاو 
يشدوه، باين راه فينو راه، أخيرا كاين ابتكارات في الفساد، ابتكار مقاوالت 
ما  الجماعة  ذيك  باش  الجماعات  في  مارشيات  يعني  مشات شدات 
تكملش العمل ديالها باش يدير ويخسر كاع ذيك هذيك la caution اللي 

حاط، الفساد في جميع األماكن ال العمومية وال غير العمومية، الفساد 
باين، ما كاين الش نبقاو ندركو الشمس بالغربال، الناس اللي ما كانتش 
في املسؤولية كان كيسير، ما كاينش �ضي واحد اللي ما كانش كيسير، 
وإيال املسائل اللي كتدار اآلن تبقى بهذه الطريقة اللي غاديا، ال أظن أن 
كاين فيه خير راه الخير هو أننا نقلبو على املرض فين كاين، ونعرفوه فين 
كاين، ألنه كنشوفوه أمام أعين السلطات كتشوف رؤساء الجماعات 
كينهبو في املال العام، ما كاينش اللي دواها، كاين يعني مارشيات الطرقان 
تدارت مغشوشة %100 وباينة، ما كاينش اللي كيهضر، إذن الفساد 

باين لقطوه قبل ما يهرب.

 وعيدةررئيعلر لجلعلر:

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

 وعيدرمحمدرمبديع،ر و 4ي ر ملبتدبرودىررئيسر لحك ملر
 ملكلفرباو ظيفلر وسم ميلروتحديثر إلد رة:

نحن في دولة الحق والقانون، نحن في دولة املؤسسات، نحن في دولة 
مقارنة املسؤولية باملحاسبة، وال أحد، وال أحد منزه على هذا األمر ويفلت 
من هذا األمر، اللي ثبت في حقه هاذ يعني األفعال هاذي فال أظن أن 
الحكومة وال وزارة العدل بالخصوص وال املحاكم املالية وال املفتشيات 
العامة الترابية غادية يعني تتقاعس وما تفعلشاي ما هو قانوني، حقيقة 
ربما يكون هو، ولكن هذه مسؤولية الجميع ما�ضي غير ديال الحكومة 
وال ديال مؤسسات املراقبة، ديال املواطنين، ديال املجتمع املدني، ديال 
املنتخبين، ديال الناخبين كذلك، هذا مشروع مجتمعي وليس مشروع 
ديال القانون وال ديال الحكومة، مشروع ديالنا كاملين، خاصنا نتعاونو 
عليه وخاصنا نتضافرو عليه ونتآزرو عليه ونتضامنو عليه، شكر السيد 

الرئيسة.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بالتكوين املستمر للموارد 

البشرية التابعة ألسالك الوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل السيد النائب 

املحترم، تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدر ملاوكربكاوي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير واإلجراءات املتعلقة بالتكوين 

املستمر بخصوص املوارد البشرية في أسالك الوظيفة العمومية؟ شكرا.
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

جواب السيد الوزير.

 وعيدرمحمدرمبديع،ر و 4ي ر ملبتدبرودىررئيسر لحك ملر
 ملكلفرباو ظيفلر وسم ميلروتحديثر إلد رة:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد النائب املحترم، ال أحد ينكر دور التكوين املستمر في صقل 
مسايرة  حول  إيجابيات  من  له  ما  يعني  وكذلك  واملواهب  املعرفة 
املتغيرات ديال العمل. وعيا بهذا األمر تم إصدار مرسوم سنة 2005، 
الذي يؤطر للتكوين املستمر ويلزم اإلدارات بهذا األمر هذا لكي يعني 
تكون املوظفين وتأهلهم. فبالرغم من بعض النتائج اإليجابية في بعض 
القطاعات الوزارية، فإننا نطمح إلى األحسن وهكذا تم الشروع في إغناء 
هذا املشروع أعددناه ويعني وضعناه رهن إشارة األمانة العامة للحكومة 
للموافقة عليه من طرف املجلس الحكومي، وهذا املشروع يلزم اإلدارات 
للموظفين  الحق  ويعطي  للموظفين،  املستمر  بالتكوين  العمومية 
كذلك باملطالبة واالستفادة من التكوين املستمر، وسيعتمد على هذا 
األساس التكوين املستمر في الترقية، لحد اآلن الترقية مرتبطة أساسا 
باألقدمية، وهذا �ضيء غير مقبول، يجب أن ترتبط الترقية باملردودية؛ 
باإلنتاجية؛ باملبادرة؛ باإلبداع ما�ضي اإلنسان كيترقى ألنه قديم، وكأنه 
لوحة فنية في متحف قد ما قدام قد ما تزاد القيمة ديالو، خاص يكون 
عندو مردودية، عندو جرأة، عندو اقتراح، عندو يعني مبادرات لتحسين 
الخدمات املقدمة للمواطنين وللمقاوالت، وعلى هذا األساس سنعمد 

كذلك...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر ملاوكربكاوي:

أنه  القيم، نحن متفقون على  الوزير على جوابكم  السيد  شكرا 
للموظفين مسألة  املستمر  التكوين  يصبح  أن  البديهي  من  بات  لقد 
إلزامية بالنسبة لإلدارة، بل أصبح حقا من حقوق املوظفين إلى درجة 
يمكن اعتبار التكوين بمثابة الحلقة الكبرى واملرجع األسا�ضي في الترقية 
ملوظفي  واملفيد  السليم  املستمر  فالتكوين  لذا  باإلدارات.  الداخلية 
وأعوان اإلدارة العمومية، يجب أن يستلهم مقاصده من برنامج إصالح 
اإلدارة املعتمد من طرف الحكومة والذي يقت�ضي توفير اآلليات الكفيلة 
بتأهيل اإلدارة من خالل التكوين املالئم للعنصر البشري، بتنظيم برامج 
ودورات التكوين املستمر موالية لألوراش الهامة املفتوحة في مجال 
تحديث اإلدارة وتأهيلها، كذلك يجب تحديد املبادئ األساسية والقواعد 
التي ينبغي أن تؤطر وتوجه التكوين املستمر من خالل السعي إلى وضع 
رؤية استراتيجية موحدة في هذا املجال، وحث اإلدارة العمومية على 

إعداد مخططات قطاعية تستجيب لحاجياتها وتدعيم التنسيق بين 
القطاعات اإلدارية في مجال التكوين املستمر. وأخيرا ننبه السيد الوزير 
على أنه بعض القطاعات في اإلدارة العمومية أصبحت تخصص ميزانية 
اإللزام، متجاهلة  باب  اإللزام وصرفها من  باب  للتكوين من  سنوية 
الهدف الحقيقي املتوخى من هذا التكوين املستمر، كذلك يجب تفادي 
السلوكات الغير املقبولة في هذا املجال ويجب التعامل املؤسساتي مع...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
ليس هناك أي تعقيب إضافي السيد الوزير استنفذ كل وقته. شكرا لكم 
على حسن مساهمتكم وننتقل إلى القطاع املكلف باملغاربة املقيمين 
بالخارج وشؤون الهجرة، السؤال األول يتعلق بتحسين وتطوير الخدمات 
اإلدارية داخل أرض الوطن للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرعبدر لحقر وباجحي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

السيد الوزير املحترم، التزم البرنامج الحكومي بالعمل على تحسين 
وتطوير الخدمات اإلدارية للمغاربة املقيمين بالخارج داخل أرض الوطن، 
إال أن هذه العملية شابتها تعثرات واختالالت. لذلك نسائلكم السيد 
الوزير املحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لتفعيل ما جاء بالبرنامج 

الحكومي في الفصل 16 من الدستور املغربي وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأنيسربيرور و 4ي ر ملكلفرباملغاربلر ملقيمينربالخارجر
ووؤونر وهج ة:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

وك  ر وعيدر وبائبر ملحترم،

هو في الحقيقة ال يتعلق األمر باإلجراءات التي سوف نتخذها بل 
إجراءات قد تم اتخاذها، وفي هاذ املجال كل الحكومات، كل املسؤولين 
سابقا، حاليا ومستقبال يضعون أمام نصب عينيهم تحسين الخدمات 
جديدة  البوابة  واحد  وضعنا  نجتهدو  حاولنا  املجال  فهاذ  اإلدارية، 
لتحسين  أسا�ضي  يعني مدخل  الحديثة  التكنولوجيات  ألن استعمال 
ولتجويد يعني الخدمات اإلدارية، في هاذ املجال هذا يتعلق األمر باإلرشاد 
والتوجيه قبل ما يجيو للمغرب، باش ما يضيعوش وقتهم في املغرب ألنه 
ما عارفينش، وبالتالي هاذ البوابة غترشدهم، كتوجهم كتقول لهم ها 

شنو خاصكم.

تأمين املداومة سواء على صعيد  اللي تعمل هو  الثانية،  النقطة 
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الوزارة أو على صعيد قطاعات األخرى، وقبيال الزميل ديالي وزير العدل 
راه تكلم كذلك فيما يخص القطاع ديالو أن هناك مداومة وخاليا سواء 

مركزيا أو محليا.

النقطة الثالثة كذلك، هناك منظومة للتنسيق ملعالجة الشكايات، 
إحداث خاليا  كذلك  هناك  متعددة،  في مجاالت  كاين شكايات  ألنه 
وشبابيك على صعيد العديد من اإلدارات. خالصة القول أنه االجتهاد 
تقديم  يعني  دائما  هو  الحال  بطبيعة  ديالنا  الهدف  دائما  متواصل 
األحسن خاصة أنهم يوجدون في دول متقدمة وباألكيد أنه الخدمات 

ديالهم...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

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

 وبائبلر وعيدةرنزهلر و في:

وك  ر وعيدر و 4ي ،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

حقيقة الكل متفق على أن تحسين وتحديث اإلدارة املغربية هو تحد 
وطني، ولكن بالنظر إلى اإلشكاالت اللي مرتبطة بتحسين املرفق العمومي 
في عالقة بخدمات املغاربة القاطنين بالخارج، اليوم حنا محتاجين باش 
نرسلو رسالة طمأنة وتعزيز جرعات الثقة بهاذ البلد، ألن املقابل هو أنه 
يترجمونه يوميا وخاصة فهاذ الفترات اللي كلها األسر تتعزز بالضيوف 
املغاربة باملهجر. السيد الوزير، نثمن كل اإلجراءات املتخذة ولكن كاينة 
معاناة حقيقية أضرب مثاال هو نزع ممتلكات مغاربة الخارج بشكل 
ممنهج، هاذ املشكل نتيجة ديال هاذ عدم أوال اإللتقائية في مسألة 

التبليغ أنا في الحقيقة ممكن نطرحو واش ما...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت شكرا، هل هناك من تعقيب 
إضافي وفق املادة 193؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، ننتقل إلى السؤال 
املوالي يتعلق بتعويضات املغربيات األرامل بهولندا للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة 

مشكورة.

 وبائبلر وعيدةرسسادةرب سيف:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن استراتيجية وزارتكم إلنصاف 
فئة املغربيات األرامل وتوصلهن بمستحقاتهن؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأنيسربيرور و 4ي ر ملكلفرباملغاربلر ملقيمينربالخارجر
ووؤونر وهج ة:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

وك  ر وعيدةر وبائبلر ملحترمل،

بالدنا  وقعتها  كان  اللي  االتفاقية  بواحد  كيتعلق  املوضوع  هاذ 
مع هولندا في سنة 1972، في 2013 الجانب الهولندي راجع يعني كل 
ما يتعلق بالضمان االجتماعي وبالتالي والت عندو سياسة جديدة في 
هذا املجال اللي تتقلص من هاذ التعويضات، وهاذ ال�ضي ما تيهمش 
كذلك،  وهولنديين  مغاربة  وغير  مغاربة  الجميع،  تيهم  املغاربة  فقط 
ذيك الساعات حنا هاذ االتفاقية اللي تتربطنا مع هولندا خالت أنه ما 
يمكنلهمش يقومو بهاذ العمل، ذيك الساعات ملا الحكومة الهولندية 
اتخذت هذا القرار، املجتمع املدني املغربي النشيط جدا في دولة هولندا 
بطبيعة الحال دعا الحكومة الهولندية وربح ابتدائيا ونهائيا. اآلن ملا 
الحكومة الهولندية يعني فشلت فهاذ املحطة هاذي ألنه هناك السمو 
ديال االتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية دارت واحد القانون، 
هذاك القانون دخالتو للبرملان باش تلغي االتفاقية مع بالدنا، بطبيعة 
الحال راك شفتو رد الفعل ديال الدولة املغربية بتنسيق تام وأعتبره 
نموذجيا ما بين وزارة الخارجية ووزارة التشغيل ووزارة املغربية املكلفة 
بالجالية املغربية، ووقفنا يعني كان ردود الفعل وتوقفت يعني الحكومة 

الهولندية أو جمدت هاذ القانون في البرملان الهولندي.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب السيدة النائبة.

 وبائبلر وعيدةرسسادرويخي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

املغربة بهولندا كما في باقي دول العالم ساهموا وال زالوا يساهمون 
في تنمية بلدان إقامتهم بكل تفان وإخالص وقدموا خدمات وتضحيات 
في سبيل ذلك في احترام تام لكافة القوانين الجاري بها العمل في تلك 
البلدان، لذلك نعتبر إصرار الحكومة الهولندية على مس حقوق الجالية 
قرار  بمثابة  واأليتام  األرامل  الضعيفة  الفئات  وخصوصا  املغربية 

عنصري قا�ضي يتنافى مع كافة املواثيق الدولية.

السيد الوزير، بقدر ما يهمنا الحفاظ على حسن العالقة مع دولة 
هولندا وتعزيز التعاون معها، إال أن املس بحقوق الجالية املغربية يعني 
يجعلنا ربما نطالب باتخاذ كافة اإلجراءات من أجل الحفاظ عليها سواء 
كانت إجراءات سياسية قضائية أو قانونية بما في ذلك تفعيل الفصل 
65 من االتفاقية الثنائية املوقعة بين املغرب واالتحاد األوربي، كما 
أنتهز هاد الفرصة باش توجهغ سالشكر إينو إمارة ن الجمعية املجتمع 
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املدني ديان كهولندا غاملجهودات مزيكانت تحوما أدافعنت غالحقوق 
املكتسبة إيتاوا نتواصنيخ كهولندا أما مشتخيح املواطنين واملواطنات 

قرصنت بأن...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
ليس هناك من تعقيب إضافي. ننتقل من فضلكم السيدات والسادة 
املوالي  السؤال  يخليكم.  بالصمت هللا  املتحدث منكم  أكرمو  النواب 
للسيدات  املهجر  ببلدان  جالياتنا  بأوضاع  الضرورية  بالعناية  يتعلق 
واضع  فليتفضل  االشتراكي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

 وبائبر وعيدر ملختاررر ودي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

املغربية  الجالية  بأوضاع  العناية  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املقيمة بالخارج، وبالخصوص الجانب املرتبط بالعنصرية والكراهية 

املوجهة ضدهم؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وعيدرأنيسربيرور و 4ي ر ملكلفرباملغاربلر ملقيمينربالخارجر
ووؤونر وهج ة:

هذا جاء سؤال قصير، ولكن ثقيل يعني من الناحية الجواب اللي 
يتطلبو، أعتقد أن السياسة ديال بالدنا كلها اتجاه الجالية املغربية، 
تعزيز  اتجاه  مصالحها،  عن  والدفاع  حقوقها  على  الحفاظ  اتجاه 
الهوية واالرتباط بالوطن، اتجاه كذلك يعني تعزيز املساهمة ديالهم في 
اإلشعاع ديال الوطن، هاذ السياسة ديالنا كلها تتم�ضي في هاذ االتجاه 
بطبيعة الحال هناك نموذج مغربي، هناك املغرب اللي مترسخ فيه قيم 
االعتدال، قيم التسامح، ونعتبر أن الجواب على هذا السؤال هو النجاح 
ديال املغاربة في بلدان االستقبال، والجدية ديالهم واملساهمة ديالهم 
في تنمية يعني إعطاء تلك الصورة الراقية بالنسبة للمغاربة وهذه هي 
الصورة الحقيقية بالنسبة للمغاربة. طرحتوا في السؤال الكتابي ديالكم 
السيد النائب املحترم، على واحد مقرر واحد الكتاب اللي تكلمتو عليه في 
التربية الوطنية، إذا طرحتوه في التعقيب ربما غنجاوبكم هاذ املوضوع 
القنصلية  املغربي،  السفير  املغاربة،  والدبلوماسيين  سنة  منذ  انتهى 
املغربية، وزارة الخارجية املغربية، املغرب قام بالدور ديالو للدفاع عن 

مصالح وحقوق املغاربة وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدر ملختاررر ودي:

شكرا السيد الوزير على هذا الجواب، وحنا بدورنا كذلك نأكدو 
على أن املغاربة إيال شفنا نتائج البكالوريا السنة الفارطة كان أحسن 
معدل كان في فرنسا، وهذه السنة كان أحسن معدل كان في إيطاليا، 
وهذا يثبت على أن املغاربة ليسوا بحثالة املجتمع، كما اتهم اليمين 
االنتهازي العنصري في هولندا املغاربة، وليسوا كذلك بمجرمين، املغاربة 
التشريع،  في  ضعفكم  كحكومة  ضدكم  نسجل  ونحن  أحرار  مغاربة 
وفي إجراءاتكم السياسية والدبلوماسية، ونؤكد كذلك نحن كفريق 
اشتراكي أنزلنا ما يناهز 10 مقترحات قوانين كلها تصب في تسيير أوضاع 
املغاربة املقيمين في الخارج، ولألسف الشديد الحكومة ما التزمتش، وما 

بينتش حسن النية ديالها، باش تناقش كذلك هاذ...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
فريق االتحاد الدستوري تفضل.

 وبائبر وعيدرمحمدر وزرد لي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

ماليا،  اجتماعيا،  اقتصاديا، حاضرة  الحمد هلل حاضرة  الجالية 
الثانية  %100 سياسيا. النقطة  ولكن نريد كذلك أن تكون حاضرة 
السيد الوزير، نوعية الخطاب املوجه للجالية ينبغي أن يتطور ألن 
حاليا الحمد هلل الجالية تملك أطر ذات تجربة عالية، وكذلك لألسف 
اليمين  في ظل تصاعد  تعاني من مشاكل، مشاكل جديدة  أصبحت 
املتطرف، في ظل تصاعد العنصرية، باإلضافة إلى املشاكل التي تعرفها 
في ظل األزمة العاملية، لذا كل هذا يحتم منظور جديد للتعاطي مع هذه 

الجالية، وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

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

آخر؟ فريق الوحدة والتعادلية الفريق االستقاللي، تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدر وقادرر وكيحل:

فيما يتعلق بموضوع الجالية كنا قدمنا مقترح فيما يتعلق باملشاركة 

السياسية، اليوم كنثيروا انتباه الحكومة ملوضوع الوكالة، القنصليات 

غير مجهزة مشاوا املغاربة في ميالنو، في باريس باش يصيفطو الوكالة 

جاهزة  غير  األسف  مع  املقبلة،  الجماعية  باالنتخابات  يتعلق  فيما 

القنصليات في هذا االتجاه، لهذا ننبه الحكومة في هذا املوضوع، شكرا.
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، السيد الوزير.

 وعيدرأنيسربيرور و 4ي ر ملكلفرباملغاربلر ملقيمينربالخارجر
ووؤونر وهج ة:

أعتقد أنه الدور ديال الجالية املغربية حتى واحد ما غادي ينكرو، 
ونزيد داك �ضي اللي قال السيد النائب على إيطاليا، راه كاين حتى أملانيا، 
كاين حتى هولندا، كاين حتى بلجيكا اللي املغاربة حققوا نتائج رائعة 

وتفوقوا فيها.

بالنسبة للخطاب السيد النائب املحترم، راه كلنا مسؤولين على هاذ 
الخطاب، وبالتالي نعتبر بأن كل ما قمنا به وخذينا التراكمات اللي وقعت 
الجالية  تطور  االعتبار  بعين  وناخذو  املستقبل  ونستشرف  قبل  من 
ديالنا، الجالية ديال 1950، 1960 ما�ضي هي الجالية ديال 2015، وهاذ 
ال�ضي كنعرفوه، وكنعرفوا بأن االنتظارات كتتطور، وبأن الحاجيات 
كتطور، بأن االوضاع كتطور، أعتقد أنه من املسؤولية ديالنا أن نأخذ 
بعين االعتبار كل هاذ ال�ضي، وهاذ ال�ضي عالش بنينا االستراتيجية ديالنا 
باإلغناء واإلثراء من  اللجنة واللي حظيت أعتقد  أمام  اللي قدمناها 

طرف جميع النواب املحترمين، وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو سؤال آني يتعلق بتسهيل 
عملية مرور الجالية املغربية باملهجر للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدروديعرتيبماللي:

املجهودات  من  بالرغم  اللي  العبور  مسألة  دائما  الوزير،  السيد 
أننا  املبذولة لتحسين ظروف استقبال الجالية املغربية باملهجر، إال 
الجالية  في استقبال  العبور صعوبات  في بعض نقط  ما زلنا نسجل 
املغربية تتجلى في بطء اإلجراءات وما يسبب ذلك من معاناة للجالية. 
لذا نسائلكم السيد الوزير، التدابير اللي اتخذتوها واللي غتباشروها في 

ظروف مرور واستقبال جاليتنا باملغرب؟

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 وعيدرأنيسربيرور و 4ي ر ملكلفرباملغاربلر ملقيمينربالخارجر
ووؤونر وهج ة:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

وك  ر وعيدر وبائبر ملحترم،

غير نعطيكم واحد الرقم باش نعطيكم مستوى إقبال املغاربة على 
بالخارج دخل  1.480.086 مغربي مقيم  يوليوز   20 غاية  إلى  بالدهم 
للبالد، بارتفاع %21.41 بالنسبة لنفس الفترة ديال السنة املاضية، 

إقبال هائل، رائع مهم جدا ديال املغاربة على وطنهم.

بالنسبة لإلجراءات بدات في نوفمبر 2014 اللي كاين تقييم عملية 
اإلجراءات  من  عدد  اتخاذوا  التقييم  ذاك  حساب  وعلى   ،2014
بخصوص ما يتعلق بالنقل البحري، توفر األسطول البحري ديال 23 
باخرة، 10 البواخر في ميناء طنجة املتوسط إضافة إلى باخرة إضافية 
للدعم ألن العام اللي داز إيال باقي كتعقلو واحد النهار كان االكتظاظ 
قوي وبالتالي عالجنا هاذ املوضوع، إضافة كذلك على مستوى النقل 
الجوي اللي ارتفعت الوتيرة ديال الرحالت، وكان الجهود استثنائي ديال 
البري كذلك توضعت  النقل  امللكية الجوية، على مستوى  الخطوط 
150 خط بري مقابل 119 خط سنة 2014، إضافة للتدابير من أجل 
ضمان األمن العام وتعزيز السالمة والوقاية، إضافة إلى كل ما كتقوم 
اإلنساني  الجانب  حيث  من  للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة  به 
واالجتماعي، أعتقد أن التدابير اللي تدارت كلها تصب في اتجاه تحسين 

وتجويد الخدمات املقدمة للجالية ديالنا في الخارج وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدروديعرتيبماللي:

السيد الوزير، نسجل بكل إيجابية يعني املسألة هناك تحسن في 
املسألة ديال العبور، إال أننا ما زلنا لم نرقى إلى األهداف املتوخاة، ما زال 
عاد هناك بعض اإلشكاليات ال في اإلجراءات الجمركية رغم املجهودات 
اللي كيقومو بها رجال الجمارك وال رجال األمن، ما زال هناك نقص في 
املوارد البشرية يعني من أجل التخفيف والتسريع، حنا دائما إيال وصلنا 
لواحد الهدف ضروري نريد املزيد من أجل تشجيع بطبيعة الحال ويعني 

ننميو العدد ديال أعداد من املهاجرين اللي كيدخلو لبالدنا.

كذلك من جهة أخرى يعني مرورا لألجرأة ديال الخالصات ديال 
املجلس األعلى ديال الجالية، منها يعني تشجيع وتحفيز الجالية من أجل 
االستثمار في بالدهم، تسهيل املساطر اإلدارية، وإلعطاء ألن كتعرفوا 
املدة فاش كيجيو، يعني مدة 15 حتى لشهر خاص تسريع وإعطاءهم 

واحد االمتيازات وأخذ األمور بعين االعتبار.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
أي تعقيب إضافي. السيد الوزير شكرا على حسن مساهمتكم، ننتقل إلى 
قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني، السؤال األول يتعلق بدعم 
الجمعيات للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.
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 وبائبر وعيدرعبدر و  حدر ألنصاري:

وك  ر وعيدر و 4ي ر ملحترم،

بعد عيدكم مبارك سعيد جميعا، بقدر ما نثمن املجهودات التي 
يقوم بها املجتمع املدني ويتعين دعم الجمعيات الجادة، بقدر ما نالحظ 
االختالالت في تدبير املال العام والتعاطي معه من طرف واحد العدد 
ديال الجهات. فما هي اإلجراءات التي تتخذونها في هذه الظرفية الراهنة 

بالذات لحسن تدبير املال العام في عالقته مع الجمعيات؟ شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

معر باوسالقاتر عبدر وسزيزر وسمارير و 4ي ر ملكلفر  وعيدر
 وبرملانرو ملجتمعر ملدني:

هاذ  سعيد،  مبارك  وعيدكم  املحترم،  النائب  السيد  لكم  شكرا 
السؤال ديالكم تحط في ماي 2012 وكيتحدث على معطيات مرتبطة 
بما قبل 2012، ولكن خلي نقول لكم بأن الشراكة مع الجمعيات هو 
اختيار استراتيجي بالنسبة لبالدنا، بالنسبة للقطاع اللي وجهتوا ليه 
السؤال، قطاع التضامن اللي سنويا والتزام بالبرنامج الحكومي كيدير 
كتتلقى  الجمعيات  بانتظام   2014-2013-2012 ومنذ  سنوي  إعالن 
توجيه  هناك  املوقع  د  البوابة  في  واآلن  منتظم  بشكل  ديالها  الدعم 
طلبات د املشاريع والعروض بمعنى آخر هناك شفافية على مستوى 
طلبات مشاريع الجمعيات، باإلضافة إلى أنه في إطار حوار املجتمع املدني 
اآلن كاينة آلية ديال إحداث موقع فحال الصفقات العمومية من أجل 
اإلطالع بشكل واضح على أي شكل من أشكال التمويل ديال الجمعيات. 
فالحرص ديالنا على أن الفاعل الجمعوي يبقى فاعل مستقبل، الشراكة 
تكون بشفافية في إطار تكافؤ الفرص، شكرا لكم السيد النائب املحترم.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر و  حدر ألنصاري:

في  معكم  فغنتحدثو   2012 في  تحدثنا  إيال  الوزير،  السيد  شكرا 
2015 بل في شهر يوليوز 2015 السيد الوزير املحترم، نالحظ بأن جهات 
معينة وبالذات سأتحدث إليكم في ملف خاص هو ملف جهة مكناس-
تافياللت التي وضعت تعاقد مع إحدى الجمعيات بمليون درهم خالل 
شهر يوليوز، فإذا كان من حق األشخاص الذين ال يقدرون مسؤولية 
الترحال فليس لهم الحق ترحال األموال العامة املدفوعة من جيوب 
املواطنين ومن دافعي الضرائب، اليوم جمعية متعاقد معها خالل 9 
يوليوز خذات التصريح باإليداع وجمعها التأسي�ضي يوم 6/29 بمليون 

درهم ...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائب  السيد 
تعقيب إضافي من فريق األصالة واملعاصرة.. ال عفوا الفريق أوال فريق 

العدالة والتنمية وبعدو األصالة واملعاصرة.

 وبائبر وعيدرعبدرهللارب و ن ررئيسرف يقر وسد ولرو وتبميل:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

عيد مبارك سعيد صحيح ألنه للجمعيات نعم لدعم الجمعيات، 
القانون  الترابية في دعمها للجمعيات عندها قانون، هاذ  الجماعات 
يجب أن يحترم، راه الريع اليوم هو هاذ ال�ضي اللي تّدار في آخر لحظة ديال 
من بقاء هاته الجماعات وخاصة بعض الجماعات وبعض الجهات، 
لألسف الشديد جمعية غير قانونية كيتم اإلبرام االتفاق معاها بماليين 
الدراهم آخر رمضان وزعت القفات بواحد الطريقة بشعة، هاذ ال�ضي 

خاصو يتوقف.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب املخصص لكم، تعقيب 
األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

 وبائبلر وعيدةرسليملرف جي:

 وعيدةر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

ال أحد يجادل في دعم الجمعيات، ولكن تساءلنا منذ قليل عن 

تعريف الفساد، وأي فساد أكثر من دعم جمعيات وتخصيص املال 

العام في تمويل جمعيات ال يكون الهدف منها هو استفادة املواطن من 

برامج وأنشطة وإنما هدر للمال العام لحاجة في نفس يعقوب وخصوصا 

في وضعية حرجة مثل يوليوز 2015 ألن ذلك السيدة الرئيسة املحترمة، 

السيد الوزير، هذا يعتبر في قمة اإلجحاف باملواطن والهدر للمال العام 

تهم  مسألة  الجمعيات  ودعم  العام،  املال  ترشيد  عملية  كانت  وإذا 

املواطنين ككل فنحن نعتبرها السيد الوزير املحترم في قمة اإلجحاف، 

أن  علمنا  إذا  وخصوصا  املخصص  بالهدف  وأصال  يمس  ذلك  ألن 

هناك 14 جمعية لكل 100 ألف نسمة في املغرب، فيجب ضبط هذه 

بمصداقية  يضرب  أن  يعقل  ال  ألنه  املحترم،  الوزير  السيد  املسائل 

الدولة ومصداقية جميع ما ورد في البرنامج الحكومي عن طريق هدر 

املال العام وتخصيص هذه املبالغ السيد الوزير لكونها تعتبر هدرا للمال 

العام وتعتبر كذلك إجحاف باملواطن وال نن�ضى السيد الوزير املحترم أن 

الفصل 12 من الدستور...
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 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، تعقيب التجمع الوطني لألحرار 
تفضل السيد النائب.

 وبائبر وعيدرمحمدرحبين:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير، نحن نتفق على دعم املجتمع املدني، نظرا لألدوار 
الدعم ألغراض  أن يخصص  نرفض  لكن  بها،  يقوم  التي  الطالئعية 
لجهة  اللوم  كتوجيه  الحظناه  ما  يعني  وخاصة  وانتخابية،  سياسية 
معينة، وجهة مكناس-تافياللت هي جهة جماعة ترابية لها استقالل 
مالي وتمنح الدعم كباقي الجهات على معايير وشروط موضوعية حسب 
علمنا ولم يسبق أن طرح أي إشكال في هذا املجال. وذلك في الطرح 
هاذ املوضوع والتركيز عليه في هاذ الوقت بالذات من املؤكد أنه يوظف 
الحمى  ارتفاع  بداية  املوضوع ألغراض سياسية ومؤشر حقيقي على 
االنتخابية وهذا ما نرفضه مطلقا خاصة مناقشة هذه املواضيع في هذا 

الوقت بالذات في قبة البرملان، شكرا السيد الوزير.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيب الفريق الحركي.. ال ما زال بعض الثواني.

 وبائبر وعيدرعليركبيري:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

العام فيما يخص دعم  باملال  والتالعب  العبث  يجب وقف هذا 
الجمعيات بالنسبة لهذه الجهة اللي أشاروا إليها اإلخوان، نحن دولة 
الجمعيات،  دعم  ملفات  بدراسة  مكلفة  هياكل  وهنالك  مؤسسات 
وتقرير املجلس األعلى للحسابات أشار إلى لجنة تضامن ولدي رسالة من 

رئيس لجنة التضامن يستنكر فيها ما يقع ويصرح بأن هذه اللجنة لم...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، تعقيب السيد الوزير.. عفوا تعقيب إضافي فيما تبقى من 
السيد  تفضل  التعقيب،  لهاذ  الوقت  بقاش  ما  ألن  تفضل  الوقت؟ 

النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر و  حدر ألنصاري:

السيد الوزير، ربما الوقت، سأضع بين أيديكم...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

..ال انتهى الوقت السيد النائب، التعقيب السيد الوزير.

معر باوسالقاتر عبدر وسزيزر وسمارير و 4ي ر ملكلفر  وعيدر
 وبرملانرو ملجتمعر ملدني:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

شكرا للسادة النواب املحترمين على االهتمام بهذا املوضوع أوال ألن 
الفاعل املدني عندو دور أسا�ضي، ولكن االتفاق هو على أن هاذ الفاعل 
له في إطار الديمقراطية التشاركية معول عليه باش يقوم باألدوار ديالو 
الدستورية الجديدة، وعلى كل حال تذكرون أنه في لقاء ديال لجنة 
التمويل  ديال  املوضوع  نوقش  املوقر  مجلسكم  ديال  مالية  مراقبة 
ديال الجمعيات وأثيرت قضايا مثل ما أشرتم إليه فيما يخص جهة 

مكناس-تافياللت.

السؤال كان موجه لقطاع التضامن وثبت لكم بأنه بالنسبة للقطاع 
الخارجي  االفتحاص  تلقائي كيكون  اللي كيكون بشكل  الدعم  جميع 
الجمعيات  ديال  التمويل  ناقشنا  ملا  فرصة  وكانت  تلقائي،  بشكل 
العمومية أنه اآلن كاينة لجنة على مستوى املجلس األعلى للحسابات 
من أجل الرقابة على املال العام، هو أن متفق معاكم على أن املال العام 
خاص تكون ربط املسؤولية باملحاسبة، األمر املرتبط كذلك بالجانب 
القانوني، اآلن هناك مشروع ديال مدونة املجتمع املدني واللي فيها مواد 
وفصول واضحة فيما يخص الجانب ديال الحكامة والجانب التمويلي 
وربط كذلك التمويل فيما يخص التقارير التي ينبغي أن تسلم فيما بعد، 
املحاسبة فيما بعد وملا ال عند الحاالت التي تقت�ضي ذلك أن املجلس 

األعلى للحسابات كيدقق في مثل هذه األمور ديال التمويل.

فيما يخص بالظرفية االنتخابية، أثير هذا املوضوع ويثار، الجمعيات 
ينبغي من جهتها هي أن تقوم بأدوارها في إطار من االستقاللية، الفاعل 
السيا�ضي كذلك أن يكون مسؤول ألن الذي يدبر الشأن املحلي على 
فإذن  السياسيين،  الفاعلين  هما  راه  الترابية،  الجماعات  مستوى 
مسؤولية جماعية في الحفاظ من ناحية على تكافؤ الفرص ديال دعم 
الجمعيات، على ربطها بمشاريع، على متابعة اإلنجاز في ميدان هذه 
املشاريع، ثم املحاسبة فيما يخص اإلنجاز وفيما يخص صرف التمويل 

العمومي.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بالرفع من تعويضات 
معاشات قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب 

املحترم.

 وبائبر وعيدرمحمدر وزويتن:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

لتحسين  االستعجالية  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
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مستجدات  آخر  عن  وكذا  التحرير،  وجيش  املقاومة  أسرة  وضعية 
أجرأة القانون املتعلق بالزيادة في راتب معاش العطب ومشروع قانون 

التعويض اإلجمالي؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

معر باوسالقاتر عبدر وسزيزر وسمارير و 4ي ر ملكلفر  وعيدر
 وبرملانرو ملجتمعر ملدني:

شكرا السيد النائب املحترم، أشكركم على طرح هذا السؤال اللي 
كيهم يعني األسرة ديال املقاومة وجيش التحرير واللي املندوبية السامية 
بأن هذا من  ليكم  نقول  ديالها، خاصني  البرامج  إطار  في  به  كتعتني 
اإلجراءات االجتماعية املهمة اللي هم هذه الفئة واللي هو باملناسبة 
 30% 62.14 واللي تم إقرار زيادة بنسبة  صادقتم على القانون رقم 
بالنسبة لراتب معاش العطب وهذا أمر مهم، اللي كان هذا الراتب في 
1959 كان 142 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2014 ولى 1206 ديال 
الدراهم، هاذ الزيادة غادي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 
2014، وغادي يتم صرف املبالغ املستحقة ابتداء من شهر ماي 2015، 
وعدد األفراد ديال أسرة املقاومة املعنيين وجيش التحرير هما كاألتي: 
األحياء 8116، األرامل وذوي الحقوق 11.900 بمعنى آخر أزيد من 20 
ألف معني بهذا األمر وبمبلغ إجمالي يفوق 34 مليون ديال الدرهم، شكرا 

لكم.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

 وبائبلر وعيدةر وعسديلرعلميربنياني:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

السيد الوزير املحترم، أشكركم على جوابكم، أود في البداية أن 
أذكر أننا طرحنا هذا السؤال منذ سنتين ونصف للحصول على جواب 
بخصوص مشروعي القانونين املتعلق بالزيادة في راتب معاش العطب 
ومنحة التعويض اإلجمالي ألسرة املقاومة، لكنه برمج كما ذكرتم بعد 
املصادقة عليه في جلسة 9 فبراير 2015 وصدوره في الجريدة الرسمية، 

وبدأ يعني بداية تنزيله على أرض الواقع.

مع ذلك نحن في فريق العدالة والتنمية، نثمن املبادرات واملجهودات 
املبذولة من طرف الحكومة في قطاع املقاومة، وندعوكم لبذل املزيد 
من الجهود لتحسين وضعية أسرة املقاومة، وذلك من خالل تتبع تنزيل 
الزيادة املحددة لهذا يعني  الواقع من خالل  القانون على أرض  هذا 
معاش العطب لفائدة قدماء املقاومين وأراملهم وأيتامهم عبر النيابات 

اإلقليمية وباألثر الرجعي منذ يناير 2014؛

ثانيا، من خالل تتبع عملية استحقاق منحة التعويض اإلجمالي 
ووصولها ملستحقيها وذلك تماشيا مع السياسة الحكومية في التفاعل 

مع الفئات االجتماعية خاصة منها القرار األخير لرئيس الحكومة...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

تعقيبات  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائبة،  للسيدة  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير بعض 

الثواني املحدودة جدا.

معر باوسالقاتر عبدر وسزيزر وسمارير و 4ي ر ملكلفر  وعيدر
 وبرملانرو ملجتمعر ملدني:

 وعيدةر و ئيعل،

التاريخ ديال الشروع في العمل بأحكام هذا القانون هو 2 أبريل 
2015، البرمجة تعود إليكم السيدة النائبة املحترمة، ولكن فوق ما جاء 

الخير ينفع هذا إجراء اجتماعي مهم...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت شكرا. شكرا للسيد الوزير على 
الخارجية  الشؤون  آخر قطاع، قطاع  إلى  ننتقل  حسن مساهمتكم، 
والتعاون، السؤال األول يتعلق بالديبلوماسية املغربية وجلب االستثمار 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرمحمدرحيليل:

لجلب  مناسبة  وجهة  املغرب  باعتبار  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
االستثمار، نسائلكم عن مدى قيم مصالح وزارتكم بما يلزم لجلب هذه 
الدبلوما�ضي في  االستثمارات وعن استراتيجية وزارتكم على املستوى 

هذا الباب؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

 وعيدةر مباركلرب عيدةر و 4ي ةر ملبتدبلرودىرو4ي ر وشؤونر
 لخارجيلرو وتساون:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، إذن كما تعلمون، 
واستنادا لخريطة الطريق الديبلوماسية التي جاءت في رسالة صاحب 
الجاللة لشهر غشت 2013، اشتغلنا منذ سنتين دابا تقريبا على تطوير 
الدبلوماسية االقتصادية  بالدبلوماسية االقتصادية، هذه  ما يسمى 
دبلوماسية  أي  الوطنية،  الدبلوماسية  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  اليوم 
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املصالح  مبدأ  على  مبنية  وهي  الدولي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
املشتركة ما بين جميع البلدان. بطريقة يعني واضحة، أش تنديرو؟ أوال 
نقطة  املغرب، هذا  التي طورها  القطاعية  باالستراتيجيات  التعريف 
جد مهمة البد التذكير بها؛ ثانيا أيضا ربط التواصل ما بين املستثمرين 
األجانب والقطاعات املعنية وأيضا ربط التواصل ما بين املستثمرين 
املغاربة واملستثمرين األجانب؛ ثالثا كنشتاغلو بزاف على خلق آليات 
نفس  في  تقريبا  درناهم  هما  اللي  االقتصادي  التشاور  كلجن  فعالة 
املرتبة كلجان التشاور السيا�ضي، كتعرفوا بأن ميكانيزمات التعامل في 

الخارجية املغربية...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدر دريسرصقليرعدوي:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

السيدة الوزيرة، أنا تمنيت لو اعطيتي بعض املعطيات اللي تتبين 
تطور هاذ االستثمارات األجنبية، وأنا سأنوب عنك في هذا. 2011: 26 
مليار درهم؛ 2012: 32 مليار درهم يعني تقدم ب23 %؛ 2013: 39 
مليار درهم تقدم ب22 %؛ 2014: 36 مليار درهم. هاذ التطور اإليجابي 
هو معبر عن نفسه، بل أكثر من هذا استثمارات في نوعها انتقلنا من 
استثمارات املضاربات إلى استثمارات صناعية وسياحية وال أدل على 
ذلك »رونو«، »بوجو«، »بومبارديي«، و«وصال capital«، أكثر من هذا 
البرنامج التنموي املغربي، في  دوركم السيدة الوزيرة، هو في تسويق 

تسويق هاذ االستقرار السيا�ضي واالقتصادي ديال بالدنا...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ أعتقد ليس هناك أي تعقيب. نمر إلى السؤال املوالي يتعلق 
بوضعية املغاربة العالقين بتونس للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 وبائبر وعيدرعبدر لخاوقر وق وطي:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

اليوم هو حول معاناة املغاربة املقيمين  السيدة الوزيرة، سؤالنا 
بليبيا، كما تعلمون أكثر من 120 ألف مغربي ومغربية مقيمين بليبيا، 
وأمام الهول الذي تعرفه ليبيا من جراء الصراعات والحرب القائمة 
اضطروا ملغادرة منازلهم غير آبهين ال بالوثائق الشخصية وال باملؤونة، 
ويوجد اآلن أكثر من 5 آالف مغربي ومغربية عالقين براس جدير بتونس، 

ماذا فعلت الحكومة من أجل..

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

..la règie التوقيت..

 وبائبر وعيدرعبدر لخاوقر وق وطي:

..من أجل تقليص معاناة هاذ أبناء الجالية؟ وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيدة الوزيرة.

 وعيدةر مباركلرب عيدةر و 4ي ةر ملبتدبلرودىرو4ي ر وشؤونر
 لخارجيلرو وتساون:

الجد مهم، كيف  السؤال  املحترم على هاذ  النائب  السيد  شكرا 
ما قلتم كانت تقريبا 120 ألف مغربي في ليبيا، ولكن منذ أن بدأ توثر 
األوضاع في ليبيا الهاجس الوحيد بطبيعة الحال للدبلوماسية املغربية 
هو حماية املواطنين املغاربة القائمين في ليبيا، عملنا على دخول مغاربة 
اليوم اإلحصاءات حسب األرقام اللي عندنا أقل من 50 ألف مغربي 
هما اللي بقاوا في ليبيا، منذ األول تم خلق خلية أزمة فيها 3 وزارات: 
فيها وزارة الخارجية؛ فيها وزارة الداخلية وفيها وزارة املغاربة القاطنين 
قنصلية  مع  األول  في  تتشتاغل  كانت  الخلية  هاذ  والهجرة،  بالخارج 
املغرب في طرابلس وبنغازي وكيفما كتعرفو هناك إغالق مؤقت لهاذ 
القنصليات وفتحنا واحد املكتب في الحدود ما بين ليبيا وتونس، وكاين 
أيضا بطبيعة الحال القنصلية اللي في تونس العاصمة، هاذ الخلية منذ 
األول كتعمل على الترحيل الطوعي لجميع املغاربة اللي طلبوا يدخلوا 

وكتنسق مع الخطوط امللكية املغربية، أيضا لها ميزانية خاصة...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، شكرا تعقيب السيد النائب.

 وبائبر وعيدرعبدر لخاوقر وق وطي:

شكرا السيدة الوزيرة، غير بالنسبة للخلية اللي تكلمتو عليها من 
أجل مساعدة هاذ أبناء الجالية، حسب ما بلغ إلى علمي بأن تم التوقيف 
على العمل بعد األحداث ديال سوسة اللي وقعت في تونس األحداث 
الوضع  تفاقم هاذ  يزيد من  ما  تونس، هذا  في  اللي وقعت  اإلرهابية 

وأخص بالذكر خاصة األسر ذات الزواج املختلط...

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا للسيدة الوزيرة استنفذت كل 
الوقت املخصص. شكرا للسيدة الوزيرة على.. ليس هناك أي تعقيب 
إضافي؟ إذا كان فيه تعقيبات إضافية غادي يكون لكم أيضا تعقيب 
الوزيرة  للسيدة  شكرا  الوقت.  كل  استنفذتم  دام  ما  ولكن  إضافي، 
على حسن مساهمتكم، نمر لتناول الكلمة وفق املادة 104 من النظام 
النائبة املحترمة نزهة الوفي عن  الكلمة للمتحدثة السيدة  الداخلي، 
املغربي-الفرن�ضي بشأن  التعاون  نتائج  والتنمية، حول  العدالة  فريق 

تسوية التمييز االجتماعي اتجاه املتقاعدين املغاربة بفرنسا.
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 وبائبلر وعيدةرنزهلر و في:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،ر وعيدةر و 4ي ة،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

أريد إحاطة املجلس املوقر علما بمعاناة الجيل األول من مغاربة 
العالم وخاصة مغاربة فرنسا، وفي نفس الوقت نثمن القوة واالستباقية 
والجرأة والشراسة اللي دافعت بها الحكومة املغربية عن املستحقات 
االجتماعية وخاصة في هذا امللف اللي هو ملف ديال متقاعدي فرنسا، 
هاذ امللف بكل اختصار هو أن التأمين الصحي بالنسبة للمتقاعدين 
في بلد كفرنسا يحرم منه كل من تجاوز ستة أشهر خارج فرنسا، الذي 
وقع هو أن متقاعدين هاذ الفئة اللي ساهمت في تنمية البلد، اللي 
ساهمت في رفع مليون مغربي خالل ثالث عقود من عتبة الفقر، عانوا 
إلى فرنسا وبقاو كيخبيو  الذهاب واإلياب  في صمت وبقاوا كيتحملو 
هذاك الباسبور على أساس االستفادة من هاذ التأمين الصحي، بعد 
الفرن�ضي، بعد ذلك كان  ذلك صدر تقرير املجلس األعلى للحسابات 
سؤال رقابي في البرملان بالجمعية البرملانية الفرنسية، بعد ذلك كان 
نضال كبير للمجتمع املدني مغربي وفرن�ضي نحييه من هذا املنبر، الذي 
وقع هذه السنة هو أن هاذ املوضوع كان موضوع حديث في الفقرة 62 
في اللجنة بينوزارية بين املغرب وفرنسا برئاسة السيد رئيس الحكومة، 
هذا أوال أول خطوة وكانت مبادرات للحكومات كذلك السابقة نتوجها، 
ولكن توجه بهاذ املبادرة القوية املتميزة اللي تنسجم مع الدينامية داخل 
املغرب وتنسجم كذلك مع عمق العالقة التاريخية بين املغرب وفرنسا 
إذ نثمن هذه الخطوة وهاذ القوة في الدفاع على جيل من الذين عانوا وال 
زالوا يعانون ألنهم كاينين دابا مراض في األطلس وفي سوس-ماسة-درعة 
وفي مجموعة من.. في صمت ألنهم محرومين من هاذ التأمين الصحي، 
املدني  واملجتمع  املوقر  كذلك  املجلس  باش  وكنسولو  نطالب  كذلك 

واملغاربة...

 وعيدةررئيعلر لجلعلر:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، الكلمة للحكومة.

 وعيدرأنيسربيرور و 4ي ر ملكلفرباملغاربلر ملقيمينربالخارجر
ووؤونر وهج ة:

وك  ر وعيدةر و ئيعل،

في  النواب  والسادة  والسيدات  الرئيسة  السيدة  نوضع  باش  غير 
الصورة، هاذ املوضوع كيتعلق تقريبا ب 175 ألف ديال املغاربة اللي 
من الجيل األول اللي هاجر في الخمسينات وفي الستينات، هاذ املغاربة 
التعويض  واحد  من  كيستافدو  متقدمة  جد  السن  لهاذ  وصلو  اللي 
اسميتو l’allocation de solidarité »التعويضات التضامنية«، وكذلك 

بما أنهم األغلبية ديالهم كانت يد عاملة كيستافدو كذلك من واحد 
التعويض ديال التقاعد إسهامي اللي خلصو عليه اللي فيه 800 أورو، 
بطبيعة الحال على حساب القوانين اللي كاينة في فرنسا هناك بعض 
الحقوق كذلك وبعض الحقوق االمتيازية أو االمتيازات اللي كيشترطو 
فيها أنه يكون مقيم 183 يوم في السنة في الديار الفرنسية فوق األرض 
الفرنسية، هاذ املغاربة ديالنا األغلبية ديالهم تيبغيو بطبيعة الحال 
يكملو يعني في بلدهم، هاذ املوضوع هذا تطرح أو كان عندنا نقاش مع 
السيد الوزير وكان عندي كذلك اتصال مع السيدة الوزيرة والسيد 
الوزير والسيد رئيس الحكومة وتطرح في اللجنة اللي انعقدت يوم 29 
ماي، وهاذ اللجنة هاذي تم االتفاق على يعني يكون واحد الفريق ديال 
العمل اللي غادي يشتغل على هاذ النقطة هاذي باش يلقى حلول إن 

شاء هللا اللي تكون في صالح املتقاعدين املغاربة وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون، نقطة نظام تتعلق بالنظام الداخلي 
وال بتسيير..؟

 وبائبر وعيدرسسيدرباعزيزر)نقطلرنظام(:

التسيير، التسيير آ السيدة الرئيسة. إال اسمحتوا غير فيما يتعلق 
باملوضوع الطارئ، تقدما بملتمسين إلحاطة املجلس علما بمواضيع 
طارئة، موضوع طارئ ما بين انقطاع الطريق الساحلية ما بين الحسيمة 
وطنجة، وموضوع طارئ يتعلق بتعثر اللي كتشهدو لوائح االنتخابات 
املهنية والسحب ديال شواهد القيد، واش هاذو ما�ضي مواضيع طارئة 
باش نجيو ملوضوع عادي يتم القبول ديالو واملواضيع الطارئة ما يتمش 

القبول ديالها، إلى متى ستبقى األغلبية تحاور نفسها، وشكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

شكرا، شكرا، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة اسمح 
لي السيد الرئيس، السيد النائب، السيد إذا سمحت لي، يهذا نكون قد 

استوفينا نقطة نظام..

 وبائبر وعيدررويدرروكبانررئيسرف يقر وتقدمر وديمق  طير
)نقطلرنظام(:

..تتعلق بتسيير الجلسة. األغلبية بالبرملان ليس هي من تقبل اإلحاطة 
أو ترفضها، شكرا.

 وعيدةررئيعلر لجلعل:

بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، 
شكرا وننتقل إلى الجلسة التشريعية للدراسة والتصويت على مقترحات 

قوانين،روك  روكم.
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محض ر لجلعلر وثاوثلرو وعتينرنسدر ملائتين

 وتاريخ :4 شوال 1436 )21 يوليوز 2015(.

 و ئاسل : السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت : 12 دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة زواال والدقيقة 
الخامسة عشر.

القوانين  مقترحات  على  والتصويت  الدراسة  جدو7ر ألعما7: 
التالية:

بمثابة   18.89 القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  .•
النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

بمثابة   38.12 القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  .•
النظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.4 بمثابة  .•
النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08 بمثابة  .•
النظام األسا�ضي للغرف الفالحية.

 وعيدرر ويدر وطاوبير وسلميررئيسرمجلسر وب  بر:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلينروعلىرآوهروصحبه.

 وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
على مقترحات القوانين التالية:

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.09 بمثابة  .-
النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 يتعلق  .-
بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 4.97 يتعلق  .-
بالنظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08 بمثابة  .-
النظام األسا�ضي للغرف الفالحية؛

وجميعها تقدم بها السيدات والسادة النواب : نور الدين مضيان 
رئيسة  حازب  ميلودة  والتعادلية؛  للوحدة  االستقاللي  الفريق  رئيس 
فريق األصالة واملعاصرة؛ إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكي؛ شاوي 

بلعسال رئيس فريق االتحاد الدستوري. الكلمة لألستاذ عبد القادر 
الكيحل لتقديم مقترحات القوانين.

 وبائبر وعيدرعبدر وقادرر وكيحل:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين.

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

إدخال  إلى  ترمي  قوانين  بمقترحات  نتقدم  املعارضة،  فرق  باسم 
الصناعة  غرف  املهنية،  للغرف  األساسية  األنظمة  على  تعديالت 

التقليدية والصيد البحري والصناعة والتجارة والخدمات والفالحة.

وتأتي هذه املقترحات في سياق النقاش الذي عرفه املجلس بمناسبة 
القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية. وفحوى هذه املقترحات 
هو املالءمة مع القوانين التنظيمية. وهذه املبادرة من معارضة مواطنة 
تحاول استدراك ما تم إغفاله، وما لم يتم الوقوف عليه أثناء املناقشة 
باعتبار أن االنتخابات هي كل متكامل ورؤية واحدة وناظمة، ويجب 
أن يتم التعامل مع انتخابات الغرف املهنية، وإن كنا أنه نقر بأنه هذه 
الغرف قد تم تحجيمها وتم يعني اإلجهاز على العديد من املكتسبات التي 
راكمتها خالل مراحل، لكن يجب أن يكون أو تكون العملية االنتخابية 
تكون  بأن  تقدمنا  املقترحات  لهذا، فمن خالل هذه  برمتها متشابهة. 
قاعدة انتخاب هياكل الغرف املهنية على أساس التصويت العلني في 
جميع الهياكل، وأن تكون التزكية الحزبية للمرشحين الذين تقدموا 
باسم أحزاب لالنتخابات أن تكون التزكية ملزمة ملن يترشح لرئاسة هذه 
املجالس، وكذلك اعتبار أن مسألة االنضباط الحزبي أساسية كذلك في 
الغرف املهنية، وأن االلتزام باالنتماء السيا�ضي داخل الغرفة والتخلي 
عن هذا االنتماء يفقد صاحبه العضوية. وكذلك في ما يتعلق بأحوال 
التنافي، سواء في ما يتعلق برئاسة الغرفة ورئاسة الجماعات الترابية أو 

في ما يتعلق بالعضوية في مؤسسات دستورية.

وال بد ربحا للوقت، أن نشكر األغلبية والحكومة على االلتزام فيما 
التزمت به مع فرق املعارضة أثناء مناقشة القوانين التنظيمية وااللتزام 
الذي كان مرتبطا بقرار املجلس الدستوري. وبعد قرار املجلس الدستوري 
وعلى مضض، يتم تحيين هذه املقترحات على اعتبار على أنه ال زالت 
هناك جهات يعني مع األسف داخل املؤسسة، واخا ال معقب لقرارات 
املجلس الدستوري، ولكن ال زالت لم تتعاط مع التأويل الديمقراطي 
للدستور الذي يق�ضي إلى تمنيع الحياة السياسية من االرتزاق ومن 
العبث السيا�ضي. لهذا نشكر فرق األغلبية لتصويتها باإلجماع، ونقول 
لكم أنه كل مقترحات املعارضة يجب أن تكون في نفس االتجاه على 
اعتبار أنها معارضة مواطنة ومبادراتنا التشريعية هي ليست إال من أجل 
املصلحة العامة ومن أجل مصلحة الوطن، شكرا لكم السالم عليكم 

ورحمة هللا.
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 وعيدر و ئيسر:

شكرا السيد النائب، األغلبية كاين �ضي مداخلة وال ما كاين والو؟ 
حيث السيد الرئيس راه دار تقديم ال�ضي عبد القادر دار تقديم واملداخلة 

ديالو، تفضل.

 وبائبر وعيدرعبدرهللارب و ن ررئيسرف يقر وسد ولرو وتبميل:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  ب،

هاذ  على  نصوتو  غادي  اللي  التصويت  بهذا  فخورون  نحن  أوال 
مقترحات القوانين، كنشكرو أوال الحكومة اللي تفاعلت إيجابيا مع هاته 
املقترحات وبالسرعة املطلوبة، ألنه طبقا للنظام الداخلي وكانت عندنا 
نوازل داخل هاذ قبة البرملان فيما يتعلق بالهيأة املستقلة واللي جات 
من بعد مقترحات قوانين وسبقناها. دبا عندنا مقترح قانون 59.11 
كيهم الجماعات الترابية وجاء قبل هاذ مقترحات القوانين، ومع ذلك لم 
نتقدم بأي اعتراض على إجازة هاته املقترحات القوانين في وقته. وحيث 
إن أغلب ما جاء في هاته املقترحات هو إما جاء في النص األصلي للقوانين 
التي تقدمت به الحكومة مشكورة أو بتعديالت مهمة تقدمت بها األغلبية 
املحترمة في هاته القوانين ديال الجماعات الترابية، أو بتعديالت تقدمت 
العلني، مثال إضافة  بالتصويت  اللجنة، لكل هذا سواء ما تعلق  بها 
املقررات للتصويت العلني هذا مقترح ديال فرق األغلبية، فيما يتعلق 
بتزكية الحزب أن يتقدم هذا ديال األغلبية، فيما يتعلق بحالة التنافي 
هذا ديال األغلبية، ولكن حنايا منين جا الخير كينفع واحنا ما يمكن 
لينا إال نكونو مع الخير منين يكون في مصلحة الوطن، ولذلك سنصوت 

باإليجاب.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيد الرئيس، هل الحكومة لها كلمة، الحكومة واش عندكم 
�ضي كلمة السيد الوزير؟ إذن نمر إلى عملية التصويت على مقترح قانون 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف 

الصناعة التقليدية:

الباب األول: أحكام عامة

أعرض املادة 2 مكررة للتصويت: اإلجماع.

الباب الثالث: الفصل األول

أعرض املادة 4 للتصويت: اإلجماع.

الفصل الثاني:

أعرض املادة 19 للتصويت: اإلجماع.

الفصل الثالث:

أعرض املادة 29 للتصويت: اإلجماع.

املكتب  وأعضاء  العامة  الجمعية  أعضاء  استقالة  الرابع:  الباب 
وإقالتهم وتجريدهم وتعويضهم

الفصل األول: استقالة أعضاء الجمعية العامة وإقالتهم وتعويضهم

الفصل الثاني: استقالة أعضاء املكتب وإقالتهم وتعويضهم

أعرض املادة 36 مكرر للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 38 مكرر للتصويت: اإلجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع؛

وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 
القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية.

نمر إلى عملية التصويت على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة 

والخدمات:

الباب األول: أحكام عامة

أعرض املادة 2 مكررة للتصويت: اإلجماع.

الباب الثالث: القسم الفرعي الثالث

أعرض املادة 17 للتصويت: اإلجماع.

الفرع الثاني: املكتب االختصاصات والتكوين والتسيير

أعرض املادة 29 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 30 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 32 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 32 مكرر للتصويت: اإلجماع.

الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء املكتب وإقالتهم 
وتجريدهم وتعويضهم

الفرع األول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهم

القسم الفرعي الثاني: إقالة أعضاء الغرفة وتجريدهم من العضوية

أعرض املادة 47 مكرر للتصويت: اإلجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 



عدد.7–07.شوال.1436  )24.يوليوز.2015( الجريدة الرسمية للبرملان87ي  

القانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة 

والخدمات.

نمر إلى عملية التصويت على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 

القانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري:

الفصل األول: أحكام عامة

أعرض املادة 3 مكررة للتصويت: اإلجماع؛

الفصل الثاني:

أعرض املادة 5 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 5 مكررة للتصويت: اإلجماع.

الفصل الثالث:

أعرض املادة 14 مكررة للتصويت: اإلجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 

القانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري.

نمر إلى عملية التصويت على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 

القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف الفالحية:

الباب الثالث: الفصل األول

أعرض املادة 10 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 10 مكرر للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت: اإلجماع.

الفصل الثاني:

أعرض املادة 25 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 25 مكرر للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت: اإلجماع.

املكتب  وأعضاء  الغرفة  أعضاء  وإقالة  استقالة  الرابع:  الباب 

وتعويضهم

الفصل األول:

أعرض املادة 39 مكرر للتصويت: اإلجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 

القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف الفالحية.

قبل رفع الجلسة أذكر املجلس املوقر بأن املجلس سيعقد يوم غد 

األربعاء جلسة عمومية تخصص للدارسة والتصويت على النصوص 

الجاهزة ابتداء من الساعة 10 صباحا. شكرا، رفستر لجلعل.ر
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محض ر لجلعلر و  نسلرو وعتينرنسدر ملائتين

 وتاريخ : األربعاء 4 شوال 1436ه ) 22 يوليوز 2015م(.

 و ئاسل : السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

العاشرة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  ثمانية   :  وت قيت 
صباحا والدقيقة الثانية عشر.

جدو7ر ألعما7 : الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية 
التالية:

مشروع قانون رقم 96.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03  .•
املتعلق باالتصال السمعي البصري؛

األعلى  باملجلس  يتعلق   113 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
للسلطة القضائية؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي  .•
للقضاة؛

ثم مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري  .•
األسا�ضي عن املرض الخاص بالطلبة.

 وعيدرر ويدر وطاوبير وسلميررئيسر ملجلس:

أروفر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيم،ر نعمر
 مل سلين.

 وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على :

مشروع قانون رقم 96.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03  .-

املتعلق باالتصال السمعي البصري؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق باملجلس األعلى  .-

للسلطة القضائية؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي  .-

للقضاة؛

مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري  .-

األسا�ضي عن املرض الخاص بالطلبة.

القانون  وتتميم  بتغيير  يتعلق   96.14 رقم  قانون  بمشروع  نبدأ 
رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، الكلمة للسيد الوزير 

لتقديم املشروع.

 وعيدرمصطفىر لخلفي،رو4ي ر التصا7:

 وعيدر و ئيسر ملحترم،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

أتشرف بأن أقدم بين أيديكم مشروع القانون رقم 96.14 املتعلق 
بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، 
القانوني  الفراغ  ملء  وهو  أسا�ضي  بشكل  املشروع  هذا  من  الهدف 
مع  التزمت   2006 سنة  في  بالدنا  األرضية.  الرقمية  بالتلفزة  املرتبط 
االتحاد الدولي لالتصاالت بأن تنتقل إلى التلفزة الرقمية األرضية بتاريخ 
17 يونيو 2015 يعني قبل حوالي 10 سنوات، هذا االنتقال كان يتطلب 
عدد من اإلجراءات، تم البدء فيها من الناحية العملية منذ سنة 2007-
2008، واقتضت أوال استثمارا على مستوى إمكانات البث الرقمي الذي 
يتيح قدرات أكبر على مستوى الجودة والصوت والصورة، على مستوى 
السرعة، على مستوى التفاعل بين املشاهد واملنتوج الذي يقع بثه، 
خاصة وأن الثورة الرقمية أتاحت إمكانات هائلة على هاذ املستوى. 
ولهذا، البعض يشبه التلفزة الرقمية بالتحول من التلفزة التناظرية 
العادية إلى التلفزة الرقمية مثل التحول بين التلفزة من األسود واألبيض 
إلى التلفزة باأللوان، وأهم �ضيء أو من بين األمور الهامة التي تتيحها أن 
مثال ذوي اإلعاقة البصرية ضعاف البصر أو ضعاف السمع، التلفزة 
الرقمية تتيح لهم التتبع عن طريق تقنيات الوصف البصري مثال أو عن 
طريق قراءة ما هو مكتوب. التلفزة الرقمية األرضية تتيح اإلمكانات في 

التغطية عالية ال تتوفر في اإلمكانات ديال التلفزة التناظرية.

استثمار  من  به  الوفاء  أيضا  بالدنا  الدولي سيمكن  االلتزام  هاذ 
الترددات التي كانت تستعمل على مستوى التلفزة التناظرية العادية، 
وهي الترددات التي استعملت حاليا في خدمة الجيل الرابع من الهاتف. 
إذا تم تحرير هديك الترددات واستعملت في هذا املجال، إذا كان البد 
أوال استثمار على مستوى اإلمكانات ديال البث، وهذا االستثمار انطلق 
كما قلت منذ على األقل أزيد من 7 سنوات، وأتاح لبالدنا حاليا أن 

تنجح هذا االنتقال.

وهنا البد من التنويه بفريق مهندسين في الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة اللي اشتاغلو في هاذ املدة وبإمكانيات محدودة من الناحية 
البشرية وبجدولة زمنية، من أجل أن نوفر لبالدنا هاذ القضية ديال 
مشينا  كون  العملية  هاذ  ألن  التنويه؟  تنقول  عالش  الرقمي،  البث 
ندريوها بالقطاع الخاص أو مع دولة أجنبية كانت تتكلفنا على األقل 5 
وال 10 مرات الكلفة ديالها. شحال ديال التغطية عندنا حاليا ؟ كنغطيوا 
85 % من التراب الوطني، باقي لنا 15 %، كنأملوا أنه في البرمجة ديال 
 245 تساوي   % 15  .% 15 هاذ  2016 نحسموا  ديال  املالية  قانون 
مليون درهم ديال التجهيزات وديال اإلمكانات ديال البث. أنا وجهت 
رسالة باش نحاولوا نستكملوا، ملاذا؟ ألن هذا أمر سيادي، مسألة ديال 
السيادة اإلعالمية الوطنية، عالش هو أمر سيادي وطني ؟ ألنه يتعلق 
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بالقدرة ديال الشبكات ديال القرصنة والهجوم اإللكتروني أنه في أي 
لحظة يمكن لها تستهدف البث عبر الفضائيات. األقمار االصطناعية 
فاش تيستهدفوه كيتعطل اإلمكانية ديال التواصل ديالك مع الناس 
كبلد، الحل شنا هو؟ هو يكون عندك بث أر�ضي رقمي ديالك أنت اللي 
تتحكم فيه، وراكم الحظتو هاذ السنة كاينة قناة كبيرة في أوروبا عطل 
بثها، ألنها تستعمل البث عبر األقمار االصطناعية تعطل، الناس فاش 
فتحوها شاهدوا برامج ورسالة غير صادرة عن تلك القناة. إذا العتبار 
سيادي خاص يكون عندنا البث مؤمن، هاذ األمر خصصنا فيه نسبة 
نجاح ديال %85 باقي لنا ديك النسبة األخرى ها هي إن شاء هللا غادي 

نشتاغلو فيها وغادي نجزوها.

الخطوة الثانية اللي كانت أيضا تتشكل بالنسبة إلينا تحدي كبير 
باإلضافة لهاذ القضية ديال البث والتسريع دياله، هو االستقبال ألن 
كاين البث الرقمي، العملية ديال البث وكاين العملية ديال االستقبال، 
العملية ديال استقبال التلفزات املتداولة في بالدنا ال تتوفر على اإلمكانية 
ديال التقاط ديال البث الرقمي، عالش شرينا تلفزات قديمة ؟ الحل 

الذي لجأت إليه عدد من الدول يقوم على 3 أمور:

األول: السماح باستيراد األجهزة ديال التلفزيون اللي ما عندهاش 
 2010 في  القرار صدر  الرقمية، وهاذ  التقاط اإلشارة  اإلمكانية ديال 
والتطبيق دياله الفعلي في هاذ السنوات األخيرة، يعني خاصة في 2011 
اللي  التلفزة  اللي عندهم  الناس  2012 و2013 مكنا أن  في  وبكثافة 
هي مثال شاشة مسطحة ينتاقلوا إلى حوالي 25 % من األسر املغربية 
وهذا معطى مهم، ولكن كاينة %75 األخرى راه ما عندهاش، هاذ األمر 
كان كيقت�ضي الخطوة الثانية واللي هي األجهزة ديال االستقبال ديال 
التحويل الصغيرة. وهنا في البداية األولى في شتنبر املا�ضي فاش تمت 
والصناعة  التجارة  وزارة  عبر  االتصال  تم  األمر،  هاذ  االشتغال على 
في  الجهاز.  هاذ  لنا  يصنعوا  باش  التصنيع  ديال  الوطنية  بالشركات 
مرحلة أولى كانت الكلفة ديال التصنيع عالية، لهذا لجأنا للخيار الثاني 
اللي هو التشجيع ديال االستيراد ديال هاذ األجهزة بكلفة أقل وهو ما 
تم، والخطوة الثالثة وهو أن الشركات اللي وافقت ألن احنا فتحنا األمر 
للجميع، طلبنا املعهد املغربي للتقييس تيصدر لنا معيار مغربي بهاذ 
الجهاز، باش يفتح اإلمكانية ألي شركة ما يكونش احتكار أي شركة 
مغربية يمكن لها تستورد هديك األجهزة وتعممها في السوق املغربية،. 
هاذ ال�ضي الذي حصل، وفعال هذه أيضا مناسبة للتنويه بالشركات 
الوطنية في هاذ املجال وتقريبا 6 شركات اللي اشتغلت، شركة واحدة 
استوردت في ظرف مدة وجيزة ما يقع استيراده في ظرف سنة، وهذا 
ويكون  االنتقال،  ديال  العملية  أننا نجحوا  يمكنا  اللي  املعطى  واحد 
املغرب البلد الوحيد في شمال إفريقيا اللي دار هاذ االنتقال، أما باقي 

الدول مازالت يعني تعمل على كيفية تجاوزه.

الفراغ  ملء  على  العمل  هي  بها  القيام  تم  اللي  الثالثة  الخطوة 
القانوني، كاين عندنا فراغ قانوني في هاذ املجال، دفتر التحمالت الذي 

اعتمد حاول يملئ جزء من الفراغ القانوني، ولكن كان خاص لقانون 
االتصال السمعي البصري يتعالج فيه هاذ املشكل، عالش القانون ديال 
االتصال السمعي البصري كاين فيه هاذ الفراغ؟ ألنه صدر أشهر قبل 
االتفاق اللي كان مع االتحاد الدولي لالتصاالت، الفراغ القانوني هو 
الذي جاء في إطار هاذ النص 96.14 ويتضمن ثالث مقتضيات جوهرية:

املقت�ضى األول كينص على هاذ الخدمة ديال توزيع البث الرقمي 
األر�ضي، وهذا مقت�ضى جوهري بالنسبة إلينا ألنه كينص عليها خدمة 
من الخدمات ديال االتصال السمعي البصري، اإلمكانية ديال توزيع 

البث الرقمي؛

املقتضيات الثانية هي مقتضيات ذات طبيعة أمنية سيادية وهي 
كتملء واحد الفراغ أيضا كان اللي كينص بوضوح على أنه فاش كيتمنح 
الترخيص ديال البث خاص اللي يطلب الترخيص يكون وفر ووضع كل 
بشبكة  الخاصة  التجهيزات  وسالمة  أمن  ضمانات  ديال  اإلجراءات 
خدمات االتصال السمعي البصري، وتأمين املعدات وبرامج الحاسوب، 
وهذا معطى بالنسبة إلينا كما قلت لكم راه املقت�ضى واضح خاص تكون 
هاذ اإلجراءات املنصوص عليها بوضوح كالتزامات، واإلجراءات املرتبطة 
بمتطلبات الدفاع الوطني واألمن العام، هذا أيضا كان فراغ قانوني 

واآلن تمت املعالجة دياله.

ثم أيضا املقت�ضى الثالث وهو أن الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
كيسمح لها القانون باش توفر هاذ الخدمة لباقي املتعاهدين اللي كاينين 
في البالد، وهذا أيضا كان فراغ. الدولة استثمرت في الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة باش توفر هاذ الخدمة وما توفراتش، اآلن مع البنيات 
ديال البث، مع املجهود اللي دار مع مستوى املهندسين ديال الشركة 
الوطنية، مع اآلن مع هاذ املقتضيات القانونية اللي تحددات، فغادي 
هاذ  توفر  باش  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  للشركة  ترخيص  يتعطى 
الخدمة. من بعد إيال جا �ضي موزع خاص في القطاع الخاص، راه خاصه 
يخضع للنظام ديال طلبة العروض، والنظام باإلشراف ديال الوكالة 
الوطنية لتقنين املواصالت والهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، 

هذا الفراغ القانوني اللي كان.

الرقمي،  البث  القضية ديال  اللي هي  الثالث  العمليات  احنا هاذ 
مستوى  على  لقينا  اللي  الصعوبات  رغم  االستقبال  ديال  القضية 
امليدان، كنا تقريبا أسبوعيا من 17 يونيو إلى 17 يوليوز أسبوعيا عندنا 
تقرير وطني كينجزوه املديرين، باش نشوفوا فين كاين نقاط الفراغ 
بعض  وفي  الثاني،  األسبوع  وفي  األول  األسبوع  في  املضاربة  ووقعات 
املناطق وقع خصاص.ن نعطي غير مثال، في األسبوع الثالث لقينا بأن 
الضواحي ديال مدينة طنجة ما توفرتش لها التجهيزات يعني كاين حالة 
ديال ندرة كاملة، ثم ثالثا هاذ الفراغ القانوني اللي تم املعالجة دياله. 
رابعا، كاينة الحملة التواصلية اللي انطلقت راكم تتشاهدوها في اإلعالم 
العمومي هذه الحملة غادي تستمر حتى ملارس ألن التحدي ديالنا هو 
املواكبة ديال األسر  االنتقال وإنما  العملية ديال  ليس فقط هديك 
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اللي أصال ما بقاتش عندها حتى اإلمكانية ديال التقاط ديال التلفزة 
التناظرية، وهاذ الحملة التواصلية انطلقت في أبريل املا�ضي وستستمر 

ملدة سنة حتى ملارس من السنة املقبلة.

هذا العمل اللي تنجز بهاذ العناصر ديالو األربع: الحملة التواصلية، 
توفير إمكانات البث، توفير األجهزة ديال االستقبال، وإطالق الحملة 
التواصلية، كان نتاج لجنة وطنية ألن الحكومة في مارس 2012 درست 
املوضوع وقررت تحدث لجنة وطنية، هاذ اللجنة الوطنية اللي صدر بها 
املرسوم في سنة 2013 اشتغلت. هاذ العمل اللي هو عمل استراتيجي 
للبالد، ما كانش ممكن نجحوا فيه كون ما كانش تعاون بين مختلف 
املتدخلين: الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري اللي عطاتنا 2 ديال 
كانت  اللي  املواصالت  لتقني  الوطنية  الوكالة  املوضوع؛  في هاذ  اآلراء 
عضو في اللجنة وواكبت معنا هاذ العمل؛ املتعهدين في املجال السمعي 
البصري اللي هما الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد 
الحكومية  القطاعات  إلى  باإلضافة  سات،  ميدي1  و  الثانية  القناة 
املعنية، وهي باألساس 5 قطاعات: وزارة الداخلية- وزارة املالية- وزارة 
التجارة والصناعة واالقتصاد الرقمي وإدارة الدفاع الوطني، باإلضافة 
إلى وزارة االتصال. فهذا عمل وأنا هنا كنوه حتى بالنقاش على مستوى 
اللجنة ديال التعليم والثقافة واالتصال اللي كان نقاش مثمر، وكان 
فيه تعاون ووعي باألهمية ديال هاذ املشروع الوطني االستراتيجي، وكان 
فيه تعبير على تقدير املجهود اللي تبذل على املستوى املؤسساتي، ألن 
هنا كاينة الحكومة وكاينة املؤسسة الدستورية، سواء من طرف فرق 
املعارضة أو فرق االغلبية، ولهذا أجدد الشكر لكم، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

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

املادة 1 : أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 

إجماع

املادة 2 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

املادة 3 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

إجماع

بتغيير  4 .ش9ر رقمر قان نر مش وعر علىر النواب  مجلس  صادق 

وتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري.

نمر اآلن إلى دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 يتعلق 

باملجلس األعلى للسلطة القضائية، السيد الوزير، نقطة نظام السيدة 

الرئيسة، تفضل السيدة الرئيسة.

 وبائبلر وعيدةرميل دةرحا4بررئيعلرف يقر ألصاولرو ملساص ة:

السيد وزير العدل ما كاينش.

 وعيدر و ئيس:

السيد وزير العدل.. القانون ديال الطلبة، إذن نعدلو جدول األعمال 
غندوزو لقانون ديال التغطية الصحية، إذا سمحتم مشروع قانون في 
انتظار وصول السيد وزير العدل نمر، السيدة الوزيرة عاود، شكون 

غيقدم ؟

التأمين  116.12 يتعلق بنظام  القانون رقم  إلى مشروع  إذن نمر 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بالطلبة، الكلمة للسيد الوزير 

لتقديم مشروع القانون تفضل السيد الوزير.

عنر وعيدر نيابلر و4ي ر التصا7،ر  وعيدرمصطفىر لخلفير
لحعنر ود وديرو4ي ر وتسليمر وساليرو وبحثر وسلميروتك ينر

 ألط :

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعيد تر وبائباتر ملحترمات،ر وعادةر وب  بر ملحترم ن،

حقيقة اليوم نحن إزاء واحد املشروع وطني كبير نتج عن الحوار 
االجتماعي ل26 أبريل 2011 وكان أحد النقط األساسية لحل معضلة 
الحماية االجتماعية في بالدنا، الحماية االجتماعية في املغرب، التغطية 
وما يرتبط بها من تغطية صحية. إلى حدود 2011 كانت تغطي حوالي 
%30 من الساكنة، من بعد جاء نظام التغطية الصحية »الراميد« 
مليون   8.05 باألساس  اللي هي   30% الطبية، غطى واحد  املساعدة 
للمغاربة واللي حاليا القطاعات املعنية وزارة الصحة، وزارة الداخلية، 
نجحوا في تأمينها. بقى لنا واحد الثلث، هاذ الثلث املتبقي فيه الطلبة، 
فيه الصناع التقليدين، فيه سائقي سيارات األجرة، فيه واحد العدد 
ديال الفالحين، أصحاب املهن املستقلة. الحكومة، في إطار لجنة من 
مختلف املتدخلين، في دجنبر املا�ضي، أقرت أن يتم البدء في مشروع 
استكمال التغطية والحماية االجتماعية لهذا الثلث على أساس البدء 

بالطلبة.

مشروع القانون 116.12 كيتوجه بشكل أسا�ضي إلى معالجة العائق 
القانوني الذي كان يحول دون إيجاد هذه التغطية وإقرارها، شحال 
الطلبة  كافة  العموم،  في  املشروع؟  هذا  من  االستفادة  من  املعنيين 
اللي ما عندهم حتى �ضي نظام ديال التغطية الصحية، ما�ضي عبر اآلباء 
ديالهم وال األسر ديالهم، في املغرب إيال جمعنا هاذ الطلبة ما بين طلبة 
الجامعات، التكوين املنهي، الناس اللي كاينين في القطاع الخاص، اللي 
كاينين في التعليم التقني كلهم عندنا مليون طالب، ولكن شحال اللي 
غيستفدوا بالضبط من هاذ القانون حوالي 300.000 طالب، والكلفة 
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املالية اللي كانت مطروحة أنها تكون واحد املساهمة إلزامية لعموم 
املالي  اللي غتحملها، والتقدير  الدولة هي  القرار كان وهو  »اشتراك«، 

حوالي 120 مليون درهم.

املقتضيات التي تؤطر هاذ القانون الذي يتضمن 31 مادة، هو أن 
القانون من بعد األحكام العامة التي ينص فيها على إقرار هاذ ال�ضي 
هاذ املقتضيات، هنالك النطاق ديال التطبيق واللي غادي يستافدو 
منو كل املتوفرين على شهادات الباكالوريا أو ما يعادلها، كل املسجلين 
بمؤسسات التعليم العالي والتكوين املنهي بالقطاعيين العام والخاص، 
أن ال يتجاوز سنهم 30 سنة وال يكونوا مستفدين من أي تغطية صحية 
أخرى، فإال كان الطالب عندو تغطية صحية أخرى ما يستافدش من 

هذا النظام.

أيضا موارد هذا النظام على مستوى التنظيم املالي ديالو، فالقانون 
كيحدد لنا في 5 مواد املقتضيات التي ترتبط باالشتراكات التي يمكن 
لتغطية  الدولة  مساهمة  املقتضيات،  بعض  في  الطلبة  يتحملها  أن 
اشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين املنهي بالقطاع العام 
غير املؤدى عنها. وهنا باش نكون معكم دقيق، حنا كان نتصوروا أن هاذ 
النظام غادي يطلبنا أن على كل طالب خصوا 400 درهم سنويا، هذه 
حنا غادي نمشوا في اتجاه ديال االلتزام بها ووضعوها في واحد اإلطار، 
باإلضافة لتكلفة عالية ألن ديك 400 درهم سنويا غتوصل واحد 120 
مليون ديال الدرهم، عاد توصل التكلفة اإلجمالية من غير النفقات 
الشراكات وهذه أيضا مساهمة ديال الدولة، ثم املوارد األخرى كالهبات 

والوصايا والعائدات املالية والغرامات الناتجة عن النظام.

وفيه  والتدبير،  والتسجيل  انخراط  قواعد  هو  الخامس  الباب 
املقتضيات التي تهم مسؤولية األشخاص املعنويين، وبعض املقتضيات 
التنظيمية عندما ينقطع الطالب عن الدراسة، ما�ضي ينقطع في الشهر 
األول والشهر الثاني وأنت توقف ليه التغطية الصحية، القانون كينص 
بدقة على أن كل انقطاع يفوق ملدة متصلة تفوق 6 أشهر، و6 أشهر 
الدرا�ضي،  الفصل  هي   semester هي  أشهر ألن   6 وعلى  مبررة،  وغير 

بطريق متصلة بين 6 أشهر وطريقة غير مبررة ما كيبقاش عندو مؤهل.

أيضا هاذ القانون كينص في الباب السادس على الهيئة املكلفة 
بالتدبير، حيث سيضطلع بذلك صندوق الوطني ملنظمات االحتياط 
االجتماعي cnops وسيحدث مجلس إداري للصندوق بتركيبة تشتمل 
واملكتب  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  وممثل  اإلدارة  ممثلي  على 
الوطني لألعمال الجماعية االجتماعية والثقافية ومكتب التكوين املنهي 
وإنعاش الشغل. ثم أيضا الباب السابع يتضمن مقتضيات تهم العقوبات 
املرتبطة بمخالفة أحكام هاذ القانون، باإلضافة إلى مقتضيات فرعية 
أخرى نص عليها القانون والتي تهم باألساس أن تتوفر بالدنا على نظام 
بالتأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بالطلبة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

الكلمة  التقرير ؟ أفتح باب املناقشة،  الوزير، وزع  شكرا السيد 

للنائبة املحترمة السيدة إلهام والي باسم فرق األغلبية.

 وبائبلر وعيدةرإوهامرو لي:

نعمرهللار و حمنر و حيمرو وصالةرو وعالمرعلىرم الناررس 7ر
هللا.

وك  ر وعيدر و ئيس،

 وعيدر و 4ي ر ملحترم،

 وعادةرو وعيد تر وب  بر ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية بخصوص مشروع 
قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض 

الخاص بالطلبة.

في الحقيقة، هاذ املشروع ديال القانون انتظرته هاذ الفئة ديال 
الطلبة مدة طويلة وانتظروه املغاربة جميعا، ألنه جاء يعني جاء لكي 
تستفيد واحد الفئة اللي هما وليداتنا وهما شباب والطاقة ديال هاذ 
البلد يعني واألطر ديال املستقبل، كلنا انتظرنا هاذ املشروع ديال القانون. 
اليوم الحمد هلل غادي يدوز في البرملان املغربي وغادي يدخل حيز التنفيذ 
باسم السنة الجامعية املقبلة، فهنيئا لنا جميعا بهاذ مشروع القانون. 
وكما قال السيد الوزير البارحة في اللجنة لجنة القطاعات االجتماعية 
املكلفة  الوزيرة  بالسيدة  مرفوقا  كان  والذي  الصحة  الوزير  السيد 
يعني  هو  القانون  املشروع  هاذ  أن  العلمي،  والبحث  العالي  بالتعليم 
يخص املغاربة جميعا وهو إنجاز ديالنا جميعا، ديال الحكومة، وديال 
النواب البرملانين وديال املغاربة جميعا، الكل، يعني الحكومة التزمت 
بما جاء في برنامج الحكومي حول تعميم التغطية الصحية. اآلن املغرب 
هو ما�ضي في هاذ املسار ديال التغطية الصحية الشاملة، درنا في 2005 
كانت l’amo و2008 كان الراميد وفي 2012 تم تعميم ديال الراميد، اآلن 
دابا كشفوا الحمد هلل الطلبة غادي يستفدوا برسم السنة الجامعية 
املقبلة، في أفق أننا نعمموا هاذ التغطية الصحية بالنسبة ألصحاب 

املهن الحرة واملستقلين.

كذلك هاذ املشروع القانون جاء تنفيذا ملا جاء به دستور 2011 في 
الفصل 31 الذي يتحدث عن الحق في الحماية االجتماعية والتغطية 
الصحية، كذلك جاء من أجل توسيع التغطية الصحية ويعني شموليتها 
وتعميمها، وكذلك جاء تطبيقا ألحكام القانون 65.00 بمثابة مدونة 
التغطية الصحية األساسية. جاء يهم طلبة التعليم العالي؛ متدربين 
التكوين العام والخاص؛ املغاربة واألجانب، ليس فقط املغاربة وإنما 
العالي  التعليم  مؤسسات  باملغرب؛  املقيمين  األجانب  الطلبة  كذلك 
العام والخاص، ويعني وعدد الطلبة املستهدفين غادي يكون 260 و420 
ألف طالب بين سنة 2016/2015 و2020/2019 بتكلفة تقدر ما بين 
110 مليون درهم، و160 مليون درهم.، وسيخص الطلبة حتى يعني 

.cnops السن 30 سنة ستتكلف بتدبير يعني صندوق الوطني ملنظمات

األمر الذي أود أن أشير إليه في املداخلة، هو أنني البارحة في لجنة 
القطاعات االجتماعية، الحمد هلل بعد عرض مشروع القانون، كانت 
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األغلبية  سواء  الفرق،  جميع  من  جدا  عالي  مستوى  من  مناقشات 
أو املعارضة، بغية تجويد يعني أن نضيف إليه أمور أخرى تحسينية 
النواب  مقترحات  مع  الحكومة  تجاوب  أشكر  كذلك  الطلبة.  تخص 
البرملانين، سواء املعارضة أو األغلبية. كما ال يفوتني أن أشكر املعارضة 
ألنها تجاوبت مع مشروع القانون بكل إيجابية. وبعد املناقشة العامة 
واملناقشة التفصيلية، صوتنا بإجماع في لجنة القطاعات االجتماعية 
على هاذ مشروع القانون، يعني كذلك التجاوب من طرف الحكومة أنها 
ممكن أن تقبل التعديالت، أن تقبل مقترحات قوانين بعض املصادقة 
على مشروع، باش ما يتحرموش الطلبة في السنة الجامعية املقبلة، فهنا 
كنوه بأن املغاربة ملي كتكون �ضي حاجة اللي كتهم الوطن وكتهم واحد 
الفئة اللي هي مهمشة كيكون اإلجماع وكتولي كتحكمنا روح املواطنة 
ما�ضي يعني األغلبية أو املعارضة. البارح تعاملنا مع هاذ مشروع القانون 
بنفس املواطن املغربي الحر اللي عنده غيرة على الوطن ديالو وباغي 
البالد ديالو تزيد القدام، ولذلك صوتنا باإلجماع على هذا املشروع 
القانون وغادي يستنفدوا وليدتنا إن شاء هللا والطلبة ديالنا إن شاء هللا 
برسم السنة الجامعية املقبلة من هاذ النظام التأمين اإلجباري، فهنيئا 
لنا جميعا بهذه اللحظة ممثلي األمة وحكومة ومواطنين مغاربة والطلبة، 
في أفق إن شاء هللا أننا نعممو التغطية الصحية اللي حق لكل مواطن 

ومواطنة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وعيدر و ئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة نعيمة ابن يحيى باسم 
فرق املعارضة.

 وبائبلر وعيدةرنسيملر بنريحيى:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

عيدرمبارك،

إذن باسم فرق املعارضة يشرفني أن أتقدم بتدخل املعارضة حول 
مشروع القانون املتعلق بالتغطية الصحية املتعلقة بالطلبة.

وفي البداية، أود أن أثمن وأن ننوه باألجواء التي طبعت مناقشة هذا 
القانون بلجنة القطاعات االجتماعية البارح، بحيث كان واحد األجماع 
منذ االنطالقة على أن هاذ القانون يجب أن يحظى بإجماع الجميع نظرا 
ألهميته من جهة، ونظرا الرتباط هذه األهمية بمتطلبات وانتظارات 

طلبتنا املتواجدين في املغرب، سواء منهم املغاربة أو األجانب.

بالفعل، ملا يتعلق األمر بمسألة اجتماعية وهو ال�ضيء الذي يطبع 
القضايا التي نناقشها في لجنة القطاعات االجتماعية، هو أنها تتميز 
بارتباطها باملواطن مباشرة، أي أن مسألة املواطن املغربي هو مركز كل 
القوانين طبعا القوانين األخرى، ولكن كنعرفو بأن اللجان األخرى ربما 
تشتغل ولكن كيكون عندها ارتباط بالطرق بالتجهيزات الخ، إذن هاذ 

ال�ضي يجعل من اللجنة ديالنا فيها واحد الطابع متميز.

باش نرجعوا لقضية التغطية الصحية للطلبة، هو أنه كاين املسألة 

بالنسبة للفريق االستقاللي هي كتدخل طبعا وبالنسبة لألغلبية تدخل 
من األولويات، وكنذكر أنه البارح كانت املعارضة ربما حتى هي مستعجلة 
وعبرت على استعجال ديال هاذ القانون ونوهت أنه وصلنا، خاصة وأن 
بعض فرق املعارضة منها الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، كان 
تقدم بمقترح قانون عام 1984 في هاذ املوضوع، هذا طبعا ما كانش 
الوقت مهيئين باش يطبق، ولكن الحمد هلل وصلنا تهنئنا الحكومة بهاذ 

املسألة.

فهذا  عليه،  القانون وصادقنا  هاذ  أننا حصلنا على  كنقولو  ملي 
ديال  الهدف  أخرى،، طبعا  فئات  نسينا  أنه  ما كيعنيش  أنه  كيعني 
املواطنين تطبيقا  أننا نحصلوا على تغطية ديال جميع  املعرضة هو 
االجتماعية  الحماية  على  كينص  اللي  الدستور،  من   31 للفصل 
والتغطية لجميع املواطنين وجميع الفئات املوجودة في املجتمع، سواء 
الطلبة أو العاملين، عمال اإلنعاش الوطني، العمال املؤقتين، الناس 
اللي كيشتغلو في التعاونيات، إذن كل الفئات يجب أن يتم تغطيتها، 
ولكن كنعرفوا بعض املشاكل وبعض الصعوبات اللي جعلت أنه هاذ 

القانون كيتعطل.

وباملناسبة، أذكر بأننا حاليا في الفريق االستقاللي كنشتغلوا على 
تكون  هي  حتى  الحكومة  أن  وكنتمنى  للرياضيين،  الصحية  التغطية 
مستعجلة في هاذ املسألة هذه باش نزيدوها على قضية الطلبة، في 
انتظار ما نعمموا إن شاء هللا. إذن املشكل ديال الطلبة هاذ املشكل ديال 
التغطية الصحية هو غادي يغطي فقط جزء من املشاكل ديال الطلبة، 
السكن،  مشكل  منها  متعددة  مشاكل  عندهم  الطلبة  بأن  كنعرفو 
ومشكل التغدية مشكل الصحة أو التطبيب، كنقولو بأنه داز املشكل 
ديال املنحة الجامعية، البد من نعرج عليها، تحدثنا كثير البارح كذلك 
في اللجنة وهي صعوبة اللي كتعترض الطلبة ألن كاين بعض الناس اللي 
ما عندهمش الحق في املنحة مع أنهم خاص تكون عندهم، وعطيت 
مثال البارح في اللجنة واحد األسرة عندها 4 ديال األطفال والدخل 
ديال األب 2500 درهم وما تعطتوش املنحة ألن عندوا السكن )ما يسمى 
بالسكن( إذن هذا هو الخوف اللي عبرنا عليه في اللجنة هو أنه القوانين 
التنظيمية ثقلت هاذ القانون، كذلك حيث هذا املشروع قانون فيها 
8 ديال النصوص التنظيمية اسمحوا لي، وهاذ النصوص التنظيمية 

وعدتنا الحكومة أننا غنشفوها قريبا ألنها موجودة.

إذن كل ما يمكن نقول، هو أنه حنا كنتظروا النصوص التنظيمية 
ما  باش  التفاصيل،  على  نوقفو  باش  الحكومة،  بها  واعدتنا  كيف 
يتقصاوش بعض الطلبة، باش ما تقصاش بعض الفئات اللي كتستحق. 
وكذلك كنقول بأن حنا في املعارضة صوتنا باإلجماع، صوتنا باإليجاب 
بأن قلنا األهمية ديال هاذ القانون، ولكن كذلك ملا كنصوتو بال فليس 
معناه أننا كنكونو ضد املواطنين أو ضد الشعب، وإنما كنكونوا دائما في 
مصلحة الشعب، سواء باإليجاب أو بالرفض، ألننا دائما كيكون عندنا 
والرغبة  القانون  هاذ  ديال  االستعجال  النص.  تجويد  ديال  هاجس 
ديالنا أنه يخرج في أسرع وقت، يرجع لنا ربما يمكن نسرعوا في اإلخراج 
ديالو، ولكن إن شاء هللا غادي يكون عندنا متنفس باش يمكن ندخلوا 

تعديالت والتحسينات الالزمة، شكرا جزيال.
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 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذن نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املواد: 1، 2، 3، 4، 5، 6 ،7، 8، 9، 10، 11،، 12، 13، 14، 
 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15

30، 31، 32 للتصويت كما صادقت عليهم اللجنة: إجماع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
إجماع.

يتعلق  2 .ش    رقمر قان نر مش وعر النواب على  صادق مجلس 
بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بالطلبة.

نمر إذن إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق باملجلس 
األعلى للسلطة القضائية، السيدة الرئيسة تفضلي، نقطة نظام.

 وبائبلر وعيدةرميل دةرحا4بررئيعلرف يقر ألصاولرو ملساص ةر
)نقطلرنظام(:

 وعيدر و ئيس،

في فرق املعارضة حاولنا دائما كلما تعلق األمر بالقانون التنظيمي، 
كان واحد الحرص من طرفنا على أن يكون نوع من التوافق حول هذا 
النوع من القوانين يعني القوانين التنظيمية، باعتبار أنها قوانين مهمة 
أوال، وثانيا ال تقبل املزايدات ال من هذا الطرف وال من ذاك. وقدمنا 
مجموعة من التنازالت من أجل تحقيق هذا الهدف، وكنا على وشك، 
فيما يتعلق بالنصين املوجدين بين أيدينا اآلن، يعني كنا على وشك أن 
نصل لهذا النوع من التوافق لوال أن الحكومة لألسف فاجأتنا لألسف 
والتصويت  للدراسة  املعدة  األخيرة  الجلسة  في  تعديل   50 من  بأكثر 
على التعديالت، وهذه التعديالت طبعا تغير النص وتغير معالم النص 
في جوهره، مما أحدث نوعا من االرتباك في تدبير الجلسة أوال وداخل 
اللجنة، واضطرت املعارضة لالنسحاب احتجاجا على طريقة االشتغال 
آنذاك وطبعا حدث ما حدث، ال داعي للرجوع للتفاصيل بعد رفع هذه 

الجلسة للتشاور.

ال أريد الرجوع للتفاصيل، لكن نبقى دائما متشبثين بهذا الحرص 
على التوافق وبهذا الحرص على أن نسهر وأن نعمل جميعا على أن 
مع  التشريع  جودة  على  نحافظ  أن  يعني  جيد،  تشريع  على  نحصل 
السيد  منكم  نلتمس  لذلك  التوافق،  من  النوع  هذا  على  املحافظة 
املتعلقين  التنظيمين  القانونيين  مشروعين  هذين  نعيد  أن  الرئيس 
باملجلس األعلى للسلطة القضائية وبالنظام األسا�ضي للقضاة إلى اللجنة 
لتعميق النقاش وملحاولة تحقيق الهدف الذي سعينا إليه دائما أغلبية 
ومعارضة فيما يتعلق بالتوافق مع الحفاظ على جودة املشروع، وطبعا 
هذا الطلب نتقدم به في فرق املعارضة بناء على مقتضيات النظام 

الداخلي املادة 144، وشكرا السيد الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الرئيس تفضل نقطة نظام.

 وبائبر وعيدرعبدرهللارب و ن ررئيسرف يقر وسد ولرو وتبميلر
)نقطلرنظام(:

نعمرهللار و حمنر و حيم.

 وعيدر و ئيس،

 وعادةر و 4ر ء،

عملية اإلصالح عملية متواصلة، إصالح منظومة العدالة مر بعدة 
مراحل، كنعرفوا أنه نتج واحد الوثيقة قدمت لجاللة امللك، بعد ذلك 
جاءت الباكورة ديال هاذ اإلصالح في هاذ القانونيين منذ 10 دجنبر، 
7 أشهر ونحن نناقشه داخل قبة البرملان، يعني مرينا بجميع املراحل، 
بإرجاء عدد من املرات التصويت على هذين القانونيين. ما وقع مؤخرا 
حنا ما فهمناهش، ولكن اليوم اإلخوان كيطلبوا بإرجاع القانون طبقا 
للمادة 144، هذا كاينة في النظام الداخلي، املجلس هو الذي يقرر. حنا 
قبل ذلك السيد الرئيس، كأغلبية، كنطلبوا رفع الجلسة للتشاور قبل 
أن نقرر في هذا الشأن، مع العلم أنه التعديالت في اللجنة أو في الجلسة 
العامة طبقا للنظام الداخلي وللدستور ولقرار املجلس الدستوري أن 
الحكومة في أي مرحلة من املراحل عندها الحق أن تأتي بالتعديالت. حنا 
خذينا على عاتقنا أن نساهم وأن نعجل بهاته العملية في أقرب اآلجال 
باش هاذ النصوص تخرج، لكن لألسف الشديد وقع ما وقع ويقع لحد 
الساعة، ألنه في الجلسة ديال يوم الثالثاء كان ترخيص خاص للحكومة 
لكي تحضر معنا، حنا قدرنا هذا الترخيص، ثم كاين خطاب جاللة امللك 
ديال االفتتاح، هذا اإلرجاع البد أن نناقشه نحن فيما بيننا قبل أن 

نتخذ أي قرار، شكرا السيد الرئيس.

 وعيدر و ئيس:

ترفع الجلسة 5 دقائق للمشاورة ونرجعو، السادة رؤساء املكتب.

 وعيدر و ئيس:

 وعيد ترو وعادةر و 4ر ء،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

نستأنف أشغال الجلسة.

بعد املشاورة بين رؤساء الفرق، تقرر إرجاء النصين طبقا ملقتضيات 
الدراسة  تعميق  قصد  اللجنة  إلى  الداخلي  النظام  من   144 املادة 

واملصادقة مستقبال على هذين النصين، شكر لكم، رفستر لجلعل. 
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محض ر لجلعلر لخامعلرو وعتينرنسدر ملائتين

 وتاريخ : الجمعة 6 شوال 1436ه ) 24 يوليوز 2015م(.

 و ئاسل : السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

صباحا  العاشرة  الساعة  من  ابتداء  واحدة،  دقيقة   :  وت قيت 

والدقيقة العشرين.

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة   : جدو7ر ألعما7 

83.13 يق�ضي بتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي 

البصري في قراءة ثانية.

 وعيدرر ويدر وطاوبير وسلميررئيسرمجلسر وب  ب:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمانر و حيمر نعمر
 مل سلينروآوهروصحبهرأجمسين.

 وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 

 77.03 رقم  القانون  بتتميم  يق�ضي   83.13 رقم  قانون  على مشروع 

الجلسة  تليها  له  ثانية  قراءة  في  البصري  السمعي  باإلتصال  املتعلق 

الختامية.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع، ما كاين هذا قراءة ثانية، 

يعني غير.. أمر إلى عملية التصويت:

أعرض للتصويت املادة 2 من املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

يق�ضي   83.13 رقم  القانون  النواب على مشروع  صادق مجلس 

بتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق باإلتصال السمعي البصري في قراءة 

ثانية له، نم رإلىر لجلعلر لختاميل.
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محض ر لجلعلر وعادسلرو وعتينرنسدر ملائتين

 وتاريخ: الجمعة 6 شوال 1436ه )24 يوليوز 2015م(.

 و ئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: تسعة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 
والدقيقة االلحادية والعشرين.

جدو7ر ألعما7: الجلسة الختامية لدورة أبريل 2015.

 وعيدرر ويدر وطاوبير وسلميررئيسرمجلسر وب  ب:

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلين.

 وعادةر و 4ر ءر ملحترم ن،

 وعيد ترو وعادةر وب  بر ملحترم ن،

نختتم اليوم أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 
يرتبط  خاص  وطني  سياق  في  التشريعية،  الوالية  هذه  عمر  من 
بعدد من  ديمقراطي جديد، سيبدأ  لتمرين  بالدنا  باستعداد  أساسا 
مجلس  أعضاء  بانتخاب  يتوج  أن  قبل  االنتخابية  االستحقاقات 

املستشارين.

على  الفترة،  هذه  خالل  تحقق  ما  نستحضر  أن  املقام  يقت�ضي 
مستوى ترسيخ الوضعية االعتبارية للنساء ودعم دورهن في مختلف 
املجاالت، متمثلين في ذلك التوجيهات امللكية السامية لجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده في افتتاح دورة أكتوبر للسنة املاضية، 
وكذا االلتفاتة الكريمة لجاللته اتجاه املرأة املغربية، حيث قام حفظه 
هللا مباشرة بعد انتهاء خطاب االفتتاح بأخذ صورة تذكارية مع عدد من 
النساء البرملانيات املحترمات بتزامن مع اليوم الوطني للمرأة، في إشارة 

لها داللتها الرمزية القوية البالغة.

املنظومة  بناء  في  بالدنا  اختارته  الذي  النهج  هذا  على  وتأكيدا 
الدستور  روح  مع  وانسجاما  املرأة،  مكانة  من  والرفع  الحقوقية 
ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس وال سيما الفصل 49 منه، تم 

تشكيل مجموعة العمل املكلفة بقضايا املساواة واملناصفة.

كما شكلت مصادقة املجلس على البروتوكول االختياري التفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، لحظة رفيعة تؤكد مرة 
الدولية لحقوق  في املنظومة  أخرى انخراط بالدنا الصادق واإلرادي 
االنسان وخصوصا في املجاالت الداعمة لوضعيات النساء، وضمان 

حقوقهن.

وفي هذا السياق تحديدا، أود أن أثمن عاليا املجهودات املبذولة من 
قبل الجميع، برملانا وحكومة، لتعزيز الحضور النسائي في االنتخابات 

املقبلة، حيث ستنتقل نسبة التمثيلية من نسبة 12 % إلى %27، وهو 
ما يشكل إنجازا مهما سيجعل بالدنا منخرطة بصورة أوسع في مسلسل 
التحديث والدمقرطة واملشاركة السياسية بما يساهم في تعزيز املكانة 
االعتبارية للمرأة املنتخبة ويقوي ولوجها الى املؤسسات الساهرة على 

تدبير الشأن العام، وصناعة القرار املحلي.

واسمحوا لي في هذا الصدد، أن أعبر عن بالغ شكري وامتناني لكافة 
السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة أعضاء املكتب ورؤساء 
الفرق واللجان النيابية، على روحهم االيجابية وتفاعلهم الخالق واملثمر 
لكي تكون املؤسسة النيابية في قلب التحوالت الكبرى التي تعيشها بالدنا 
وأوراشها الهيكلية واإلصالحية املكرسة لنموذجها الديمقراطي باعتباره 

نموذجا موفقا وناجحا على املستويين االقليمي والقاري.

حض  تر وعيد ترو وعادة،

كما تتبعتم جميعا، فإن األنشطة النيابية التي عرفها املجلس طيلة 
هذه الدورة، أسفرت عن حصيلة إيجابية ومشرفة للمجلس ومكوناته 
السياسية، ال شك أنكم تدركون قيمتها النوعية وإسهامها في تعميق 
تراكمات املؤسسة البرملانية ومنجزاتها التي حققتها على امتداد الواليات 

التشريعية املاضية.

وهكذا، فقد تمت املصادقة على ستة وأربعين )46( نصا من بينها 
سبعة )7( مشاريع قوانين تنظيمية، وكذا مشروع القانون التنظيمي 
املتعلق بالقانون التنظيمي لقانون املالية ترتيبا لآلثار القانونية لقرار 

املجلس الدستوري، و أربعة )4( مقترحات قوانين.

وضمن هذه الحصيلة اإلجمالية، فإننا نسجل بكل اعتزاز التفاعل 
االيجابي للسيدات والسادة النواب مع القوانين التنظيمية املعروضة 
دراستها  في  به  القيام  تم  الذي  النوعي  املجهود  وكذا  املجلس،  على 

ومناقشتها واملصادقة عليها.

وإننا داخل مؤسستنا النيابية ملعتزون بمصادقتنا على مجموعة 
من القوانين التنظيمية املنظمة واملؤطرة للجماعات الترابية بمستوياتها 
املختلفة، وذلك لكونها تعد أحد الدعائم األساسية لألوراش الهيكلية 
ومسار  تجربة  تعزيز  مستوى  على  بالدنا  فتحتها  التي  واإلصالحية 
الجماعات الترابية، وإغناء مكتسباتها ومنجزاتها في أفق إرساء نظام 

المركزي يقوم على الجهوية املتقدمة.

كما نسجل بإيجاب، مصادقة املجلس على مجموعة من القوانين 
مجالس  أعضاء  وانتخاب  السياسية،  األحزاب  تهم  التي  التنظيمية 
الجماعات الترابية، ومجلس املستشارين، تمهيدا إلجراء االستحقاقات 

االنتخابية املقبلة.

أما على املستوى الرقابي، فإننا نعبر عن ارتياحنا للدينامية املهمة 
واملتواصلة للمجلس خالل هذه الدورة، واملجهودات الحثيثة والروح 
تفعيل  في  ومساهمتها  النيابية،  مؤسستنا  مكونات  لجميع  االيجابية 
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مختلف اآلليات الرقابية انسجاما مع الدستور الجديد الذي وسع من 
صالحيات املجلس في مجال املراقبة، وتماشيا مع املمارسات البرملانية 
في  وتعزز وظيفته  البرملان  دور  تعمق من  التي  العالمي  الصعيد  على 

املراقبة والتتبع والتقييم.

عبر  الرقابية  وظيفته  ممارسة  املجلس  واصل  اإلطار،  هذا  وفي 
وبناء  مفتوح  لحوار  آلية  تشكل  أن  جميعا،  حرصنا  حيث  االسئلة، 
ومسؤول ومتعدد األصوات حول تدبير السياسات العمومية بأبعادها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوقية، والقضايا 
الكبرى واآلنية للشعب املغربي واهتمامات املجتمع وقضاياه وأسئلته 

وانشغاالته.

وفي هذا الصدد، تم تنظيم مجموعة من الجلسات التي خصصت 
ألجوبة رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة النواب في مجال 
السياسة العامة. كما تم عقد 13 جلسة لألسئلة الشفوية تمت خاللها 

االجابة عن 333 سؤاال من ضمنها 36 سؤاال آنيا.

أما على مستوى األسئلة الكتابية، فقد تم طرح 1105 سؤاال كتابيا 
خالل هذه الدورة، كما أجابت الحكومة على 2151 من ضمنها أجوبة 

على أسئلة مطروحة خالل الدورات السابقة.

وتفعيال ملقتضيات املادة 199 من النظام الداخلي للمجلس، عرفت 
هذه الدورة مواصلة املجلس لجرد تعهدات الحكومة خالل أجوبتها.

كما شهدت هذه الفترة من عمر هذه الوالية التشريعية العديد من 
الوقائع واملستجدات الوطنية التي تصدرت املشهد السيا�ضي الوطني 
والتي كان لها وقع بالغ على متابعة الرأي العام الوطني ومنابره االعالمية 
الحية، هذه األحداث جعلت اللجان النيابية الدائمة املختصة تتفاعل 
معها بكل إيجابية ومسؤولية، فمارست وظيفتها الدستورية باستدعاء 
األحداث  تلك  حيثيات  على  للوقوف  املعنيين  واملسؤولين  الوزراء 

والقضايا وتداعياتها وتفاصيلها.

النواب  بين مجلس  املشترك  التعاون  تكريس عالقات  نطاق  وفي 
واملجلس األعلى للحسابات والتي تشمل العديد من األنشطة البرملانية 
وفقا ملا ينص عليه الدستور، فقد شهدت هذه الدورة عقد جلسة 
مشتركة للبرملان بمجلسيه، قدم خاللها السيد الرئيس األول للمجلس 

األعلى للحسابات عرضا عن أعمال املجلس األعلى.

حض  تر وعيد ترو وعادة،

لقد حظيت الديبلوماسية البرملانية بحيز وافر من أنشطة املجلس 
للمؤسسة  الثابتة  اإلرادة  أخرى  مرة  وجسدت  الدورة،  هذه  خالل 
برملانات  مع  والتفاهم  والتعاون  الصداقة  أواصر  تمتين  في  النيابية 
الدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز الحوار والتشاور السيا�ضي حول 
مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك، والدفاع عن املصالح العليا 
للوطن والدود عن قضاياه الحيوية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، 

وكذا إبراز خصوصية التجربة املغربية القائمة على اإلصالح والتراكم 
االعتدال  ومبادئ  الكونية  االنسانية  بالقيم  واملؤمنة  واالستمرارية، 
والتسامح واحترام اآلخر ونبذ كل أشكال العنف والكراهية، وهي كلها 

مقومات عززت وتعزز مكانتنا داخل املنتظم البرملاني الدولي.

إن املبادرات التي عرفها املجلس خالل هذه الدورة كان لها دور 
ايجابي على مستوى حضور وأداء املجلس في مختلف املحافل البرملانية 
الى  تنضاف  التي  واملكاسب  املنجزات  من  بالعديد  وتوجت  الدولية، 

رصيد املؤسسة وتقوي تراكماتها.

وال يسعنا في هذا املقام، إال أن ننهئ أنفسنا وننهئ بالدنا باملكتسبات 
الرئاسة  تولي  وخصوصا  الدورة،  هذه  خالل  حققناها  التي  املهمة 
الدورية للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط في أعقاب أشغال 
الدورة العامة لهذه الجمعية بحضور برملانيين ينتمون إلى أزيد من 40 

بلد عضو باإلتحاد.

بنفس املناسبة، نثمن عاليا مصادقة الجمعية البرملانية ملجلس أوربا 
على التقرير والقرار املتعلقين بتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية بين 
البرملان املغربي، ومن املؤكد أن هذه اإلشارات القوية الدالة من شركائنا 
وأصدقائنا في هذه الفضاءات البرملانية الهامة والوازنة تشكل تعبيرا عن 
الناجحة،  والتنموية  الديمقراطية  للتجربة  والتقدير  واالحترام  الثقة 

وحيوية مسارها بقيادة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أنوه بعمل أعضاء اللجنة البرملانية 
املشتركة مع البرملان األوربي وكافة أعضاء الشعب الوطنية في املنظمات 
البرملانية الجهوية والقارية والدولية دفاعا عن مصالح بالدنا وترسيخا 

إلشعاعها.

وفي إطار هذه الدينامية التي شهدتها الديبلوماسية البرملانية خالل 
هذه الفترة، قام املجلس أيضا بتقوية أواصر التعاون مع العديد من 
املنظمات الدولية املهمة، حيث تم التوقيع باألحرف األولى على اتفاقية 
انضمام البرملان املغربي كعضو مالحظ دائم لدى برملان أمريكا الوسطى. 
إن هذه املبادرة النوعية والتي تحمل ابعاد استراتيجية، ستفتح لنا آفاقا 
واسعة لتعزيز عالقاتنا مع هذه املنطقة االستراتيجية لخدمة املصالح 

الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

خاصة  أهمية  املجلس  أولى  الدبلوما�ضي،  الحراك  هذا  وضمن 
من  عدد  مع  مباشرة  لقاءات  لنا  كانت  االفريقية، حيث  المتداداتنا 
والشقيقة،  الصديقة  الدول  إلى  املنتمين  األفارقة  البرملانيين  نظرائنا 
عند  والوقوف  السيا�ضي،  والتشاور  للحوار  واسعة  لنا فرصا  أتاحت 

التحديات املطروحة على الصعيدين األفريقي والدولي.

كما شاركنا في أشغال الدورة 66 للجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني 
االفريقي، وهي املشاركة التي جاءت بعد تولينا لرئاسة هذه اللجنة خالل 

األشهر القليلة املاضية.
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وإلى جانب هذه األنشطة، عرفت هذه الدورة أيضا انعقاد املنتدى 
البرملاني املغربي الفرن�ضي في دورته الثانية، هذا اإلطار البرملاني الذي 
شكل اجتماعه حدثا مكننا من تعميق عالقات الصداقة والتعاون مع 
زمالئنا الفرنسيين، والتباحث حول جملة من القضايا واملواضيع التي 

تستأثر باهتمامنا الثنائي.

كما شهدت فعاليات هذا املنتدى التوقيع على بروتوكول للتعاون 
البرملاني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية بغاية تبادل 

التجارب والخبرات في مجاالت العمل البرملاني في كال البلدين.

لقد أقدم املجلس أيضا على عدد من املبادرات بتعاون مع بعض 
الشركاء الدوليين، وأخص بالذكر البنك الدولي ومؤسسة ويستمنستر 
ولقاءات علمية ودورات  تظاهرات  تنظيم عدة  تم  إذ  للديمقراطية، 
تكوينية استفادت منها مكونات املجلس السياسية واإلدارية، وذلك ما 

يدعو إلى االعتزاز ويفتح آفاقا واسعا ألوجه هذا التعاون الواعد.

حض  تر وعيد ترو وعادة،

البرملان  ورش  تفعيل  استكمال  على  املجلس  حرص  إطار  في 
االلكتروني، تم الشروع في تحديث شبكة املعلوميات بهدف مواكبة 
التكنولوجيات الحديثة في هذا املجال، وضمان تبادل سلس للمعلومات 
داخليا وخارجيا، كما تم الشروع في إنجاز ورش يتعلق بتحديث أمن 
الشبكة املعلوماتية، وإطالق مشروع واعد يتعلق بالتدبير االلكتروني 

للوثائق، فضال عن تعميم تقارير اللجان البرملانية بطريقة الكترونية.

واستنادا ملقتضيات الدستور بخصوص الجريدة الرسمية للبرملان، 
وبعد إعداد تصور ومشروع شاملين ومتكاملين في املوضوع بالتنسيق 
مع مصالح األمانة العامة للحكومة، قام مجلس النواب خالل هذه 
الفترة بتفعيل هذا الورش بالشروع في إصدار الجريدة الرسمية للبرملان 

بطريقة الكترونية.

البرملاني،  التراث  على  واملحافظة  املجلس  ذاكرة  إطار صيانة  وفي 
قام املجلس خالل هذه الدورة ضمن مشروع شامل لتنظيم األرشيف 
وفق  لألرشيف  املخصص  الفضاء  إلعداد  األولية  االجراءات  باتخاذ 
املواصفات الالزمة في هذا الشأن، كما تم الشروع في وضع نظام حديث 

لتدبير أرشيف املجلس.

وإيمانا منا بأهمية تطوير وتأهيل البنيات االدارية والبشرية وجعلها 
العمل  مجال  في  املجلس  أطلقها  التي  الكبرى  األوراش  في  منخرطة 
قدرات  تطوير  بهدف  للتكوين  برنامج  بإعداد  املجلس  قام  البرملاني، 
أجهزة مجلس النواب وموارده البشرية، وتأهيل أدائه في مجال تقنيات 
التواصل واللغات والتقنيات التشريعية والعمل الرقابي والدبلوماسية 

البرملانية.

وأود في هذا الصدد، أن أجدد التعبير عن بالغ االمتنان ألعضاء 
ووسائل  فضاءات  توفير  سبيل  في  يبذلونها  التي  للمجهودات  املكتب 

العمل الضرورية لكافة السيدات والسادة النواب وإلدارة املجلس بغية 
النهوض باملهام املنوطة بهم وفي أحسن الظروف.

حض  تر وعيد ترو وعادة،

اسمحوا لي في الختام، أن أتوجه بأحر التشكرات إلى كل اإلرادات 
الدورة وإثراء  التي عملت على ضمان مقومات نجاح هذه  الصادقة 
رصيدها، وإغناء منجزها التاريخي، ونخص بالذكر السيد رئيس الحكومة 
وكافة السيدات والسادة الوزراء وضمنهم الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني، وكذا رؤساء املؤسسات والهيئات الدستورية 
بين  التعاون  جسور  تعزيز  إلى  الرامي  املتواصل  إسهامهم  بفضل 

مؤسساتنا.

التي  والنوعية  املتواصلة  املجهودات  لتثمين  كذلك،  مناسبة  هي 
قام بها السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة أعضاء املكتب 
ورؤساء الفرق واملجموعة النيابية، ورؤساء اللجان الدائمة، والتنويه 
بالتزامهم الثابت وروحهم الوطنية العالية التي ابانوا عليها طيلة هذه 

الفترة.

والشكر موصول إلى جميع موظفي وموظفات املجلس على تعبئتهم 
املستمرة وتفانيهم في خدمة هذه املؤسسة.

كما أتوجه بالشكر لكافة املنابر اإلعالمية بأنواعها املرئية واملكتوبة 
واملسموعة وااللكترونية على مواكبتها وتتبعها ألشغال وأنشطة املجلس 

خالل هذه الدورة.

القيام  في  وفقنا  قد  الدورة  هذه  خالل  نكون  أن  في  كبير  أملنا 
التجربة  تطوير  في  واملساهمة  بنا،  املنوطة  الدستورية  باملسؤوليات 
الديمقراطية املغربية، والرقي باملمارسات السياسية الفضلى، وتكريس 
العمل السيا�ضي النبيل بما يقوي صورة املؤسسة ويزيد في إشعاعها 
وفق ما يرتضيه جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده. والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

البرقية  الكلمة للسيد أمين املجلس لقراءة  إذا سمحتم سأعطي 
املرفوعة إلى جاللة امللك.

 وعيدرأحمدر وتهامي،رأمينر ملجلس:

وك  ر وعيدر و ئيس،

برقية مرفوعة إلى حضرة صاحب الجاللة امللك محمد السادس 
حفظه هللا بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 

من الوالية التشريعية التاسعة.

أو فر علىر و وعالمر و وصالةر هللار و حمنر و حيمر نعمر
 مل سلينروآوهروصحبهرأجمسين.

م اليرصاحبر لجالولرو ملهابل،رد مروكمر وسزرو وتمكين.
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أصالة  النواب،  مجلس  رئيس  الشريفة  األعتاب  خديم  يتشرف 

عن نفسه ونيابة عن كافة السيدات والسادة النواب، أن يتوجه إلى 

مقامكم العالي باهلل بأسمى آيات اإلخالص واالمتنان، وذلك بمناسبة 

الوالية  من  الرابعة  التشريعية  السنة  من  الثانية  الدورة  اختتام 

التشريعية التاسعة، التي تتزامن مع استعداد الشعب املغربي لالحتفال 

بعيد العرش املجيد، الذي شكل دوما فرصة لتجديد العهد والتالحم 

الديمقراطي  البناء  العرش والشعب، بقيادة جاللتكم في مسيرة  بين 

واإلرساء املؤسساتي املكين وتعزيز املكاسب واملنجزات الخيرة لبلدكم 

الكريم وشعبكم الوفي األمين.

م اليرصاحبر لجالول،

لقد تميزت أشغال هذه الدورة بعمل نيابي مكثف وتفاعالت مثمرة 

بفضل جهود جميع  بحصيلة مشرفة  توجت  إيجابية خالقة،  وروح 

مع  انسجاما  والجماعية،  الفردية  اإلرادات  وتظافر  املجلس  مكونات 

املولوية  لتوجيهاتكم  وامتثاال  الذي رسمتموه جاللتكم  الرحب  األفق 

السامية.

وقد حرص مجلس النواب خالل هذه الدورة، على مواصلة اإلسهام 

في إثراء الترسانة التشريعية الوطنية، واضعين نصب أعيننا العمل على 

استكمال الورش الدستوري واإلعداد القانوني املمهد لالستحقاقات 

االنتخابية املقبلة والداعم لألفق الوطني العام على طريق ما اختطته 

والتنمية  والتحديث  الدمقرطة  قيم  من  الوفي  لشعبكم  جاللتكم 

املستدامة واإلثراء املعرفي والتربوي والثقافي والعلمي، وإرساء أسباب 

األمن والوحدة والسلم االجتماعي.

وإلى جانب مهام املجلس في التشريع والتفعيل املسؤول لآلليات 

الرقابية، حظيت الدبلوماسية البرملانية خالل هذه الدورة بمزيد من 

الدينامية والحضور واملبادرة والتحرك على املستوى الدولي وفي مختلف 

املحافل البرملانية الدولية والقارية والجهوية، وذلك خدمة للمصالح 

قضايانا  عن  للدود  املنتج  الفاعل  األداء  من  واملزيد  لبالدنا  العليا 

الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، والحرص املستمر على 

مكانة مملكتكم السعيدة ومصداقيتها وسمعتها التي تحققت بفضل ما 

يحظى به بلدنا األمين من سهر دؤوب من لدن جاللتكم وتفاعل ملكي 

سديد مع مختلف مكونات شعبكم الوفي.

حفظكم هللا ياموالي وأدام عليكم العز والنصر، وأقر عينكم بولي 

عهدكم املحبوب األمير الجليل موالي الحسن وشقيقته األميرة الجليلة 

لال خديجة، وشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب السمو امللكي األمير 

موالي رشيد وسائر أفراد أسرتكم امللكية الشريفة إنه سميع مجيب 

وباإلجابة قدير. والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

وح ررباو باطرفير7رو  7رش 4 

 مل  فقر24ري وي 4ري 24

خديمر ألعتابر وش يفل

ر ويدر وطاوبير وسلمي،ررئيسرمجلسر وب  ب.

 وعيدر و ئيس:

شكرا، رفستر لجلعل.
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