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جدو5خ ألعمة5 : الدراسة واملصادقة على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون 
رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري.

15 شوال  األربعاء  ليوم  الثالثمائة  بعد  والثالثين  الرابعة  الجلسة  محضر 
 .................................................................... 14372230ه )20 يوليوز 2016(.

جدو5خ ألعمة5: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   21.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	

التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية؛
القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   20.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	

التنظيمي رقم 27.11 املتعلــق بمجـلس النـواب؛
مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  .	
02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 
و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 

27 شعبان 1433 )17 يوليوز 2012(؛

مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا لإلتصال  .	
السمعي البصري؛

مشروع قانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون 11.71 بتاريخ 12 ذي  .	
القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( املحدث بموجبه نظام املعاشات 

املدنية؛
مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  .	
1.77.216 الصادر في 20 شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( متعلق بأحداث 

نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد؛
أن  يجب  التي  السن  بموجبه  املحددة   72.14 رقم  قانون  مشروع  .	
يحال فيها على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام 

املعاشات املدنية؛
مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 13.71 الصادر في  .	
12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( املحدث بموجبه نظام 

املعاشات العسكرية؛
	. مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛

مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على املعلومة؛ .	
مشروع قانون 39.16 يق�ضي بتغيير القانون رقم 16.09 املتعلق بالوكالة  .	

الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية؛
مشروع قانون رقم 37.16 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.09  .	
الوكالة املغربية للطاقة الشمسية  املحدثة بموجبه الشركة املسماة 

Moroccan agency for solar energy ؛
من  الثاني  الفصل  بموجبه  ويتمم  يغير   38.16 رقم  قانون  	. مشروع 
الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 

أغسطس 1963( بإحداث املكتب الوطني للكهرباء؛
لتافياللت  املنجمية  باملنطقة  يتعلق   74.15 رقم  قانون  مشروع  .	

وفيكيك؛
	. مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء؛

مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 املتعلق  .	
بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال األداء.

محضر الجلسة الخامسة والثالثون بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 21 شوال 
 ................................................................. 14372350ه ) 26 يوليوز 2016م(.
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جدو5خ ألعمة5: الدراسة والتصويت: على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون رقم 99.71 يتعلق بالفنان .

محضر الجلسة السابعة والثالثون بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 21 شوال 
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جدو5خ ألعمة5: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر في قراءة ثانية. .	

املعدل  البروتوكول  على  بموجبه  يوافق   69.15 رقم  قانون  مشروع  .	
التفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية املعتمد بجنيف في 27 

نونبر 2014.
مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي ملنظمة  .	
منظمة  اإلسالمي،  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول  في  املرأة  تنمية 
التعاون اإلسالمي حاليا، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية باملنظمة 
املذكورة في دورته السابعة الثالثين بدوتشنبيه)طاجيكستان من 18إلى 

20 ماي 2010(.
الضمان  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   85.15 رقم  قانون  مشروع  .	
اإلجتماعي املوقعة بتونس في 25 محرم 1437، املوافق ل 19 أكتوبر 

2015 بين اململكة املغربية والجمهورية التونسية.
مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي لالتحاد  .	
اإلسالمي لإلتصاالت السلكية والالسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء 
خارجية الدول األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي، منظمة املؤتمر 
اإلسالمي حاليا في دورته الخامسة عشرة املنعقدة بصنعاء في دجنبر 

.1984
مشروع قانون رقم 01.16 يوافق بموجبه على االتفاقية رقم 143 بشأن  .	
للعمال  واملعاملة  الفرص  تكافؤ  وتعزيز  اعتسافية  أوضاع  في  الهجرة 

املهاجرين، املسماة اتفاقية العمال املهاجرين، أحكام تكميلية 1975، 
املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 60 

املنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.
 port مشروع قانون رقم 06.16 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املوقعة ب .	
Louis في 25 نونبر 2015 بين اململكة املغربية وجمهورية موريسيوش، 
لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل.
مشروع قانون رقم 07.16 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط  .	
 Sao في 25 يناير 2016 بين اململكة املغربية والجمهورية الديمقراطية ل
Tomé -et-principe لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل.
املجال  في  االتفاقية  بموجبه على  يوافق   08.16 رقم  قانون  مشروع  .	
العسكري والتقني املوقعة بين الرباط في 3ربيع األول 1437، 15 دجنبر 
2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.

مشروع قانون رقم 18.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع بالرباط  .	
الجمهورية  املغربية وحكومة  اململكة  بين حكومة   2016 يناير   25 في 

.Sao.Tomé -et- principe الديمقراطية ل
مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا  .	
للصحة  املهددة  الشبيهة  واملخالفات  الطبية  املنتوجات  تزيف  حول 

العمومية ، املوقعة بموسكو28 أكتوبر 2011.
املوقعة  اإلتفاقية  على  بموجبه  يوافق   27.16 رقم  قانون  مشروع  .	
سلوفينيا  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  أبريل2016   5 في  بالرباط 
لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل.
مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال  .	
الصيد البحري املوقع بموسكو في 15 مارس2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة روسيا االتحادية.

مشروع قانون رقم 32.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع بموسكو  .	

روسيا  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2016 مارس   15 في 

االتحادية بشأن تشجيع وحماية اإلستثمارات على وجه التبادل.
مشروع قانون رقم 33.16 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري  .	
املوقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

دولة قطر.
مشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير  .	

املناخ، املعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015.
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نحضرخ اجلسلخ وثةنيلخو وثالثينخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريخ: الثالثاء 14 شوال ه1437 )19 يوليوز 2016م(.

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

 وت قيت: ساعتان وتسعة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو5خ ألعمة5: 
التالية: 27 سؤاال )إثنان آنيان(.

التجهيز والنقل	 

الطاقة واملعادن	 

املكلف بالنقل	 

السياحة	 

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلينخوعلىخآوهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة،

فيخ وبد يلخ وسيدينخ و 0يرين،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

كنعتذرو على العطب اللي كاين في جهاز التكييف، ولكن راه التقنيين 
على قدم وساق باش إن شاء هللا يتطلق في أي لحظة واعتذر مرة أخرى.

 وسةدةخ و 0ر ءخ ملحترن ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة عمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 27 سؤاال شفهيا موزعة على 
قطاعات مختلفة، واآلن أطلب من السيد األمين تالوة املراسالت الواردة 

على الرئاسة، فليتفضل مشكورا.

 وسيدخأحمدخ وتهةنيخأنينخ اجلسل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

توصل مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق 
األمر بما يلي:

مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي  .-

لالتحاد اإلسالمي لالتصاالت السلكية والالسلكية الذي اعتمده مؤتمر 
منظمة  اإلسالمي،  املؤتمر  منظمة  في  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء 
التعاون اإلسالمي حاليا، في دورته الخامسة عشرة املنعقدة بصنعاء في 

ديسمبر 1984؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   06.16 رقم  قانون  مشروع  .-
املوقعة ببور لوي port luis في 25 نوفمبر 2015 بين اململكة املغربية 
وجمهورية موريشيوس لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   07.16 رقم  قانون  مشروع  .-
وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2016 يناير   25 الرباط  في  املوقعة 
ساوطومي بريسيبي لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 09.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .-
للتعاون في مجال املياه املوقعة بالرباط فاتح جماذى األولى 1436 ) 
20 فبراير 2015( بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية 

السعودية؛

مشروع قانون رقم 15.16 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
بالرباط 25 يناير 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية 
الديموقراطية لساوطومي وبريسيبي بشأن تشجيع محماية االستثمارات 

على وجه التبادل؛

مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس  .-
املهددة  الشبيهة  واملخالفات  الطبية  املنتوجات  تزييف  حول  أوروبا 

للصحة العمومية املوقعة بموسكو في 28 نوفمبر 2011؛

مشروع قانون رقم 18.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .-
في مجال الصيد البحري املوقع بالرباط في 25 يناير 2016 بين حكومة 
لساوطومي  الديموقراطية  الجمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 

بريسيبي؛

مشروع قانون 27.16 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة  .-
اململكة املغربية وجمهورية سلوفينيا  بين   2016 أبريل   5 في  بالرباط 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   31.16 رقم  قانون  مشروع  .-
التعاون في مجال الصيد البحري املوقعة بموسكو في 16 مارس 2016 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية؛

مشروع قانون رقم 32.16 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
بموسكو 15 مارس 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

االتحادية بشأن تشجيع وحماية االستثمارات على وجه التبادل؛

مشروع قانون رقم 33.16 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل  .-
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البحري املوقعة بالدوحة في 5 ابريل 2016 بين حكومة اململكة املغربية 
وحكومة دولة قطر ؛

مشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس  .-
بشأن تغيير املناخ املعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015؛

رقم  بالقرارين  النواب  مجلس  توصل  الدستوري  املجلس  ومن 
بموجبهما على  الدستوري  املجلس  الذين بث   1010.16 و   1009.16

التوالي:

في دستورية كل من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد الشروط 
وكيفية ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في املجال التشريع؛

44.14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة  التنظيمي رقم  والقانون 
الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حيث صرح املجلس 

الدستوري بمطابقة القانونين التنظيميين املذكورين للدستور؛

كما توصل املجلس كذلك باستقالة النائبة زينب قيوح من عضوية 
مجلس النواب؛

وعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 12 إلى 19 يوليوز 2016 هي على النحو التالي:

توصلت رئاسة مجلس النواب ب36 سؤاال شفويا، 55 سؤاال كتابيا، 
64 جوابا عن أسئلة كتابية، واألسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب هي 

8571. شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

وكر خولسيدخ ألنينخ ملحترم،

بداية أخبر السيدات والسادة على أنه ستعقد جلستان تشريعيتان؛ 
األولى تخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون والثانية تخصص 

للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة وذلك يوم غد ان 

شاء هللا، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، شكرا.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 

لهما  سؤاالن  هناك  واللوجيستيك،  والنقل  التجهيز  بقطاع  ونستهلها 
األول  السؤال  السيارة،  الطرق  ببرامج  األمر  ويتعلق  املوضوع  وحدة 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

أحد النواب او النائبة. السؤال األول العدالة والتنمية، ماكاينش للي 

متعلق  التالي  للسؤال  ونمر  السؤال  هذا  نخليو  إذن  السؤال،  يطرح 

بصيانة وتأهيل الشبكة الطرقية بالعالم القروي للسيدات والسادة 

السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ وعجيلي:

القروي،  بالعالم  الطرقية  الشبكة  على  الوزير  السيد  نسائلكم 
وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جيستيك:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم،

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

هو سؤال عام ألنه ليس بسهولة أنك تجاوب في وقت وجيز على 
برنامج عندو 20 سنة، ثالثين تقريبا ألف كيلومتر ديال اإلنجازات للي 
قامت بها الدولة املغربية وللي وصلت لنتائج متميز ة، ثم أيضا البرنامج 
املستقبلي الذي أطلقه صاحب الجاللة للي كيتحدث أيضا على 28000 
كلم بمعنى حوالي 30 أيضا في 7 سنوات، ولذلك أعتقد بأنه ايال وصلنا 
اليوم نسبة الولوج حوالي %76 مع البرنامج الجديد غادي نوصلو إن 
شاء هللا ل%100 وغنضيفو محاور طرقية جديدة بل سنقوم بالصيانة 

ديال ما تم إنجازه في أفق املخطط األول واملخطط الثاني، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ وعجيلي:

نشكركم السيد الوزير على جوابكم، كنسولكم السيد الوزير على 
الطريق رقم 2341 الرابطة بين جماعة الكنتور وجماعة الخوالقة إلى 
سيدي شيكر ألن هاد الطريق هادي راها باقة املواطن تيعاني من هاد 
الحالة املزرية للي كيعيشو فيها املواطنين، وكنسولوكم السيد الوزير 
على األشغال ديالهاأ إمتى غادي يبدا هاد املقاول ألنه، والطريق 201 
من الشماعية اليوسفية÷ هاد الطريق ألن خصها التوسيع ويوجد بها 
منعرجات خطيرة للي كتسبب في الحوادث وهاد ال�ضي السيد الوزير 
طرحناه غليكم مللي كنتي عندنا في اليوسفية وبغينا إن شاء هللا تسرعوا 
بهاد الطريق هادي وألن هاد الطريق كتربط ما بين الشمال والجنوب، 
والطريق رقم 2306 الرابطة بين إقليم اليوسفية وجمعة اسحيم ، ألن 
هاد الطريق هادي كتدي حتى هي للطريق السيار باش تسهل املامورية 
على الحركة ديال السير بالنسة للناس للي كيتجهوا إلى الدار البيضاء 
أو ال الجديدة، وهي للي غادي توصل هاد الطريق مهمة، كنسولو على 
الطريق 204 بين مراطش وآسفي ألن هاد الطريق السيد الوزير راه 
فيها واحد املقطع للي كيتسبب في الحوادث ألنه هاد املقاول ما كملش 
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الخدمة ديالو، كنسولو عليها وكنسولو على راه كتربط ما بين طياميم 
وراس العين.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي، تفضل 
السيد النائب، الفريق االستقاللي.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخجمة5خ وب 0يديخ وتيةلي:

تصريحها  في  اعتمدت  الحالية  الحكومة  أن  أحد  على  يخفى  ال 
الحكومي االهتمام بالعالم القروي والعالم الجبلي وتاونات من هاد فيها 
كلها هاد املعايير، مع األسف لم يحظى هذا اإلقليم بالعناية الكافية، 
بل حظي بالتهميش وهناك نجد عدة طرق على سبيل املثال ال الحصر 
كالطريق ديال عين لكدح، عين معطوف، طريق الوحدة اللي هي عندها 
رصيد تاريخي، أكنول اللي تتمر عبر مرنيسة، هاذي كلها طرق اللي هي 
عندها أهمية كبيرة مع األسف الحكومة الحالية والوزير الحالي التزم 
معنا عدة مرات ولم يف بعهده، بل عانى هاذ اإلقليم من التهميش الكبير 
ومعه األقاليم األخرى اللي كتعيش معه، ولم تكن هناك عدالة مجالية 
وعلى هذا نحتج كامل اإلحتجاج الكبير على هاذ التهميش الذي عانى 
منه هاذ اإلقليم إضافة إلى الطريق الوطنية 8 اللي كان خصها التثنية 

وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا، تعقيب آخرلفريق التجمع لألحرار ؟ ال ، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

احنا من حق أي النائب محترم أن يحتج على الحكومة ألن أو أن 
ينتقد أو أن يقترح ألن هذا دوره، لكن احنا عندنا األرقام، األرقام هذه 
الحكومة أنجزت في إقليم تاونات أنجزت ما�ضي عاد غتنجز أنجزت في 
إقليم تاونات ما لم ينجز في اإلقليم عشر سنوات السابقة، وأعدت 
اتفاقية مع اإلقليم ديال تاونات ملعالجة جميع الطرق في هذا اإلقليم 
، وبدأت بإنجازها، ثم في إطار البرنامج الجديد أنتم تعلمون أن إقليم 
تاونات عندو الرتبة األولى، ألنه البرنامج الجديد كيتكلم على األقاليم 
اللي عندها معاناة وتاونات فعال وهو يحتل املرتبة األولى، بالنسبة لذلك 
على أية حال يمكن ما نكونوش استجنبا لكل املتطلبات عادي وطبيعي 
ألن الحاجيات كثيرة واإلمكانيات تعلمونها، ومن طبيعة الحال تقومون 
بدوركم نحن نعبر عن ما قمنا به، فيما يتعلق بما أشار إليه األخ فيما 
يتعلق بأسفي اليوسفية وما جاورها يعلم السيد البرملاني املحترم بأنه 
األقاليم الجديدة كلها في املغرب، تنقول التي أحدثت واألقاليم الصغيرة 
كلها نالت حظها من برانامج الحكومة، وسبق وجيت لهاذ املجلس املوقر 
وفي اللجنة وعطينا األرقام، تعطات عناية خاصة في إطار التوازن اللي 
كتآمن به الحكومة بين ما ما يسمى باألقاليم الكبيرة أو املناطق املهيكلة 

أو املشاريع املهيكلة واألقاليم الجديدة، ومشينا أكثر من ثالثين إقليم 
منها ما هو محدث ومنها ما هو لم يكن ينال حظه وتعطات ليهم إمكانيات 
هائلة، يمكن ليا مثال على سبيل الشماعية، اليوسفية تعلمون بأنه تم 
إدراج الطريق اللي كتكلمو عليها في املخطط ديال إزالة النقط السوداء 
في حوادث السير وأنا كنشكركم لإلشارة إليها، اليوسفية جماعة سحيم 
أنه الصفقة كما تعلمون قمنا بالدراسة 32 كلم والصفقة سيعلن عنها 
قريبا في إطار FDR ،ثم فيما يتعلق بسيدي شيكر أنتم تعلمون بأنه 
الصفقة يعني ستنطلق قريبا ألنه دارت وأعلن عنها، وكانت مالحظات 
ديال السادة املنتخبين ديال السلطات على أننا نبدلو بعض املسار أو 
نزيدو في الجودة ديالها، والتزمنا بذلك فبالتالي جزء سيبدأ فيه األشغال 

والجز الثاني إن شاء هللا ستعلن عن الصفقة املكملة.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن صيانة الطرق الوطنية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين ...حتى نكمل ... حتى نوصل ليه دبا راه تكالسا 
حتى نوصل نساليو كاع هو االخير ألن ما كانش في الوقت ديالو، ... قل لي 
شنو كاين في النظام الداخلي السيد الرئيس، ال النائب ما حضرش قل 
ليا اشنو غانديرو في النظام الداخلي السيد الرئيس ؟ ...بغيتي تاخذها 

خذها..إيوا يمكن أنا حالة خاصة حالة شاذة.

النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية  الطرق  صيانة  عن  سؤال 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية...غنرجع للسؤال 
األول اللي ما قراش السيد، أنا ما تنعرفش واش دخل النائب وال ما 
دخلش، أنا ما كرهتش النائب شخصيا اللي غيطرح السؤال. تفضل 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخرويدخعدنةن:

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

تعرف الطرق الوطنية وضعية جد مزرية تخلف وراءها حوادث 
سير مؤملة نتيجة عدم الصيانة واألصالح والتتبع كما هو الشأن بالنسبة 
للطريق الوطنية رقم 13 و15 و33 و3100 )إقليم أزيالل(. في حقيقة 
األمر هاذي إقليم ميدلت واألخرى إقليم أزيالل، حقيقة كانت جد مزرية 
املزيد ألن  به، لكن نطلب  تتقوموا  اللي  واآلن نشكركم على املجهود 
اإلقليم تتعرفوا التضاريس ديالو، لهذا السيد الوزير كاين هناك طرق 
أخرى اللي هي ثانوية نتمنى أنكم السيد الوزير تعبّدوا لنا بعض الطرق 
ألن الساكنة تشتكي، منها طريق غير مصنفة تاغزوت جماعة بيبالضن، 
املواطنين  كرامة..كثار  كذالك  بنيعقوب،  آيت  بجماعة  الخوخات 
وتيعانيو خاصة في هاذ هذا؛ توسيع الطريق ما بين بوميا وتونفيت، 

وتونفيت إماشين. كذلك كاين الطريق الرئيسية..
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال، على أية حال ذكرتي 
ميدلت وأزيالل، صحيح أنهم زوج أقاليم اللي كانت فيهم معاناة فيما 
يتعلق بالشبكة الطرقية، كان هناك برنامج في إطار الشراكة مع ميدلت 
كما تعلمون ومع املنتخبين ومع السلطات ثم أيضا مع أزيالل. يمكن لي 
نعطيكم رقم 2012 و 2015 هادي األرقام ديال املنجزات ،أنه العالم 
القروي خدا تقريبا 234 مليون ديال الدرهم، الصيانة 196 مليون ديال 
الدرهم، بعض اإلصالحات األخرى 26 مليون ديال الدرهم، ثم فيما 
يتعلق بالقناطر 13 مليون درهم. بمعنى الحصيلة حوالي 470 مليون ديال 
الدرهم. أكيد مرة أخرى كنقول أنه فعال ال... نظرا للحاجيات وأن يكون 
والحاجيات راه هاد �ضي الحاجيات ة كثيرة. عالش كاين برامج مستقبلية 
حيث كاين الحاجيات، ولكن حاولنا نديرو هاد ال�ضي حسب األولويات 
اللي اتفقنا عليها اآلن هاد الحاجيات الجديدة مع البرامج الجديدة في 
إطار االتفاق والشراكة للي عندنا مع الجهات وال مع املنتخبين إن شاء 

هللا ممكن أن ندمجها ال بالنسبة مليدلت وال بالنسبة ألزيالل.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، هناك تعقيب إضافي؟ شكرا، نمر إلى السؤال 
األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب وال النائبة.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخوشكر:

السيد الوزير، ساهمت األوراش املنجزة في مجال الطرق السيارة في 
طفرة نوعية في مجال البنيات التحتية إال أن البرنامج الحكومي الحالي 
ال يقترح تطويرا مهما لهذه البنية مما ساهم في عدم تحقيق العدالة 
املجالية في هذا القطاع. لذا نسائلكم ما هي املقاربة املقترحة إلنجاز 

طرق سيارة جديدة؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب.  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخإدريسخ ورض  ني:

 وسيدخ ورئيس،

األشغال  ديال  املسلسل  واحد  في  املغرب  انخرط  الوزير،  السيد 
الطرق  ديال  إنجاز  هناك  الكبرى،  األشغال  هاد  رأس  وعلى  الكبرى 
السيارة في املغرب. وهاذ البرنامج اللي عرف واحد التطور وعرف واحد 

النمو متسارع، والحكومة قامت بمجهود كبير في هاد املجال هذا وال 
بد في البداية باش نهنيوكم وباش نحييوكم على اإلنجاز ديال الطريق 
املداري ، الطريق السيار املداري للي خفف الضغط على مدينة الرباط، 
واللي سهل االنسيابية ديال حركة السير والجوالن في اتجاهات مختلفة. 
وهاذ املشاريع ديال الطريق ديال الطرق السيار هي مشاريع ذات بعد 
تحقيق  انعكاس على  التنمية،  انعاكس على  اللي عندها  إستراتيجي، 
التوازنات املجالية، انعكاس في مجال ديال فك العزلة، انعكاس ديال 
التطور االقتصادي فبالدنا وبدون شك أن هاذ العملية هادي غتواصل، 
الطرق  برنامج  مكونات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  اليوم  أننا  إال 
السيارة ببالدنا وما هي وتيرة تنفيذها؟ أيضا ما هي التدابير واإلجراءات 

التي ستتخذها وزارتكم لتسريع تنفيذ هذا البرنامج. وشكرا

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير. العفو العفو 
شفت 2 يسحاب لي دقيقة... العفو. تفضل

 ومةئبخ وسيدخإدريسخ ورض  ني:

السيد الوزير، ما هي التدابير واإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم 
تحقيق  أجل  من  السيار  الطرق  برنامج  في  إلتزاماتها  تنفيذ  لتسريع 
األهداف واملرامي التي تم تسطيرها في البرنامج الحكومي وقوانين املالية 
املصادق عليها؟ وهل هناك رؤية واضحة بخصوص مسألة الصيانة ؟ 

وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

على أية حال، أشكر السيدين النائبين املحترمين، هادي مناسبة 
طبعا باش نأكدو بأنه املشاريع املهيكلة عندها بعد إستراتيجي. وملي 
كنقول بعد إستراتيجي بمعنى القرار فيها ليس تقنيا فقط وليس ماليا 
فقط وإنما يخضع إلى قرار إستراتيجي. الدور ديال الحكومة أو الدور 
ديال الوزارة أنها بعد ما يتفق على هذا القرار اإلستراتيجي اللي كيحدد 
األولويات بالنسبة للبنيات التحتية املهيكلة خاصة الطرق هي العملية 
ديال التنفيذ واإلنجاز ديال هاد ال�ضي، هاد البرامج املهيكلة ال تنتمي 
لحكومة واحدة، باش هاد القضية، هاد النقاش الذي يرويج أو شكون 
للي بدا وشكون اللي سالى، يعني على أية حال حنا تعلمنا ملي كنا صغار، 
�ضي كيبدا و�ضي كيكمل و�ضي كيبدا، املهم هي أن البالد تتقدم، هذا هو 
اللي مهم، هذا هو للنقاش وبعد ذلك التاريخ شاهد، واملهم هو شنوا 
نجزنا، ولذلك كان برنامج دارتو الحكومات السابقة في إطار االختيار 
االستراتيجي ديال الدولة، أتمته الحكومة الحالية باش نوصلو ل 1800 
كيلومتر، ناقص �ضي شوية نظرا العتبارات، يمكن ليا نقول لكم هذا 
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البرنامج يعني انتهينا منه، بعد املدار بعد بني مالل بعد يعني اآلن هاد 
آسفي انتهينامنو، اآلن ال بد أن نمر إلى مرحلة ثانية، هذه املرحلة الثانية 
جيدا،  يستوعبوا  اإلخوان  باش  فيه؟  مشينا  حنا  اللي  املسار  اشنو 
أوال حاولنا ما أمكن شفنا الدراسات اللي تقامت سابقا فيما يتعلق 
باملخطط الثاني، حاولنا نحينو هاد املخطط في أفق 35، حاولنا اآلن 
أو ال األخطاء  السابقة  التجارب  باش استفدنا من  الدراسات  نديرو 
السابقة أو من اإليجابية السابقة، وهو أنه نحددو les couloirs باش 
 les plans d›aménagement اللي كيدروا les SDAU اللي فيهم كيديروا
اللي كيدروا مخطط التصميم املخطط ديال التهيئة أنهم ياخذو بعين 
االعتبار املسارات، باش ما يوقعش لنا إشكاالت مستقبلية فيما يتعلق 
بنزع امللكية وهي مكلفة من حيثالوقت ومن حيث اإلمكانيات املادية، ثم 
أيضا باش يمكن لنا نشوفو أشنو هي املناطق، يعني التنوع ديالها من 
حيث في الجانب الجيوتقني باش ناخذو بعين اإلعتبار، وال سيما اآلن 
املرحلة الثانية غنمشيو ملناطق صعبة غنمشيو الجبال غنمشيو ألرا�ضي 
متحركة، غنمشيو ألرا�ضي فيها رمال، بمعنى غادي نستافد من هاد 
التجارب، هذا هو املسار اللي مشينا فيه، وغاديين في واحد املسار اللي 
اقترحنا أن نربط يعني هذه املقترحات اللي اتخذ فيه القرار االستراتيجي 
مستقبال، غنمشيو من آسفي حتى الشمال، هادl’arc.... غادي نمشيو 
إن شاء للجنوب ، غادي نمشيو إن شاء هللا الجنوب الشرقي، غادي 
نمشيو إن شاء هللا فياتجاه ربط وسط املغرب مع شمال املغرب هاذي 
هي اإلستراتيجيات، يرفع هذه الدراسات االستراتيجية التخاذ القرار 

االستراتيجية اللي غنمشيو فيه إن شاء هللا في هاد اإلتجاه إن شاء هللا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب العدالة والتنمية تعقيب ،نقطة نظام، 
إيوا شنو بغيتي، وحتى نوصلو ليه، فريق العدالة.

 ومةئبخ وسيدخعمرخ وفة�سيخ وفهري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

شكرا السيد الوزير على املجهودات التي تبذلونها في هاد املجال، 

وأنا بغيت نحيي مختلف األطر العاملين في هاد القطاع الحيوي، اليوم 

املغرب ينعم باإلستقرار، اليوم املغرب ينعم باسترجاع التوازن امليزانية 

ديالو اإلقتصاد ديالو، اليوم املغرب يكتسب الثقة و هلل الحمد مختلف 

تطورات،  املغرب  في  الخارجية  االستثمارات  اليوم  ديال،  الشركاء 

تيخصنا املواكبة ديالها بمختلف البنيات التحتية اللي غادي تمكن هاذ 

اإلستثمار من اإلنجاح ديال، ومن فرص الشغل املواتية ديال، اليوم 
البرنامج ديال الطرق السيارة تتلعب واحد الدور أسا�ضي فيه هاد الدور 

بغيناه تنميوه وطوروه، من بعد انتهاء البرنامج السابق بغينا البرنامج 

اللي عرضيتوه علينا في البرملان، التطوير ديال املناطق اللي ما زال ما 

وصلتيو لهاش، املرور من طنجة لجهة فاس مكناس، مرورا عبر الشاون، 

عبر وزان، مرورا عبر يني مالل ثم مراكش إلى آخره، هاد املناطق اللي 
كانت كتحس بأنه العدالة املجالية خاصها تكون فيها، بغينا أيضا الطرق 

السيارة اللي تنجزات بغينا تفتح بحال ديال آسفي جديدة، شكرا السيد 

الوزير، هللا يوفقكم.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تعقيب الفريق الديمقراطي.

 ومةئبخ وسيدخإدريسخ ورض  ني:

شكرا ال بد أن نحيي الحكومة على املجهود اللي كتقوم به، وبغينا 

اآلن السيد الوزير، إيال كان ممكن باش يعطينا واش كاين �ضي رؤية في 

تخفيف الضغط على بعض الجهات، خلق طريق سيار ما بين بني مالل 

مرورا بخنيفرة وفاس، وأيضا تثنية الطريق ما بين فاس وتاونات، وتثنية 

الطريق أو تمديد الطريق السيار ما بين آسفي مرورا بالصويرة إلى أكادير 

عبر الساحل وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الفريق  إضافي؟  تعقيب  هناك  شكرا،  النائب،  السيد  شكرا 

االستقاللي.

 ومةئبخهشةمخسعمةن:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد  كنسألكم  آسفي  مدينة  جبدتو  الذكر  في  الوزير،  السيد 

الوزير، على الطريق السيار ما بين أسفي والجديدة اللي كانت دارت 

وعود باش تفتح فساكنة آسفي كنتسائل على هاد الطريق وش غتفتح 

في أقرب اآلجال، راكم كتعرفوا السيد الوزير، الطريق السيار كتجيب 

اإلستثمار و بزاف د املشاريع البالد، وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، الفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل �ضي 

جني نقطة نظام تفضل السيد الرئيس تفضل.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخجنيخ)نقطلخنظةم(:

كاين ثالث تعقيبات إضافية عند فريق التجمع، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

وقتكم ديرو فيه اللي بغيتو نعم أ سيدي بغيت تقسموا، تفضلوا 

كاينة غير دقيقة و30 ثانية ياهلل ا�ضي جني خدها.
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 ومةئبخ وسيدخنحمدخجني:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

هاذ  أكادير،  الصويرة  آسفي  السيار  الطريق  دراسة  على  تنسالو 

الدراسة كانت شحال هاذي وعدتينا بأن الدراسة، بغينا نعرفو فين 

وصالت هاذ الدراسة وشكرا؟

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا ، تعقيب، تفضل الفريق الحركي.

 ومةئبخ وسيدخعليخكبيري:

 وسيدخ ورئيس،

ملخطط  تحيين  وهنالك  جديدة  معطيات  هنالك  الوزير،  السيد 

الطرق السيارة في املغرب أ ليس هنالك توجه لربط عواصم الجهات 

بالطرق السيارة،؟ اإلشكالية اللي مطروحة هي ديال الجهة ديال درعة 

تافياللت، بالنسبة للجنوب هنالك طريق سريع إن شاء هللا يعني هنالك 

تصور لربط هاد الجهات الجنوبية ولكن الجهة ديال درعة تافياللت، 

هل هنالك في األجل املنظور يعني تصور لربطها بالطرق السيارة مرورا 

بالريش وميدلت إن شاء هللا مستقبال وشكرا؟

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

السيد  تفضل  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  النائب،  للسيد  شكرا 

النائب، غير هدر ويجيب هللا التيسير.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ولطيفخوهبي:

السيد الوزير إمتى غادي تديروا لنا املغرب كلو Auto-route شكرا؟

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

الفريق االشتراكي.

 ومةئبخ وسيدخسعيدخبةعزيز:

السيد الوزير نريد في فريقنا توضيحات بشأن ما نشر في جريدة 
الناظور  السيار جرسيف-  الطريق  تحويل مسار مشروع  وطنية عن 

وتوضيحات عن مآل مشروع بناء بدال غرب جرسيف وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا للسيد النائب، تفضل الفريق الدستوري.

 ومةئبخ وسيدخن و دخبركةي :

رغم املجهودات اللي تتقوموا بها في هاذ امليدان إال أن تتبقى املناطق 
الجبلية مستثنية تنشوفو إقليم أزيالل محرم ال من الطريق السريع و ال 
من الطريق السيار، واش مكيناش إستراتيجية على األقل باش تربطوا 
لينا مراكش، أزيالل، بني مالل بطريق سريع؟ ألنها منطقة سياحية و 
تتعرفوا طرافيك ديالها مع السياحة بدا كيرتافع بكثير من أجل إيجاد 
املستثمرين ال بد من هاذ البنية التحتية، نظرا لألهمية ديالها في التنمية 

السياحية والتنمية عموما وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

كان ممكن نتعامل مع هذه األسئلة، أوال كنشكر جميع الفرق على 
هاذ اإلجماع على املطالبة بالطرق السيار ،أتفهم ذلك ألنه دفاعا عن 
الجهات، دفاع عن املناطق نحن في مرحلة جد حساسة، فال بد وطبيعي 
نفس،  يكون  كان ممكن  برملاني  أيضا  أنا  لو كنت  ال�ضي طبيعي  هاد 
طبيعي وعادي وهذا الدور، لكن نحن أيضا كان ممكن نتعاملو بواحد 
الطريقة، نبداو نوقعو اتفاقيات فهاذ الفترة ، نعطي الوعود الكاملة في 
هاذ الفترة ، وبعد ذلك يحن موالنا، ما�ضي هاكا، كنعتقد املرحلة التي 
دخلت فيها املغرب هي مرحلة املسؤولية وهاد املرحلة املسؤولية اللي 
ترجمتفي، تترجم في املخططات في اإلستراتيجيات البرميل في البرامج ، 
في الجهوية واللي من خالل هاذ ال�ضي هذا يخلينا أننا نختار االختيارات 
السليمة،األخوات واإلخوان إمكانيات البلد ديالكم ال يمكن أن تستجيب 
لكل الطلبات، إمكانيات البلد ديالكم ال يمكن أن تستجيب، طبعا هاذي 
النقطة األولى وال سيما أننا نحن أمام عالم قروي كيحتاج لخمسين ألف 
كيلومتر ، شبكة طرقية اللي فيه حوالي ستين ألف، فيها ما يقارب 40% 
تحتاج إلى صيانة وأنا أيضا البنيات مهيكلة كالطرق السريعة والسيارة 
اللي كيحتاجها املغرب باش يزيد من التنافسية ديالو، ال ديال الجهة 
ديالو وال ديال االقتصاد الوطني بصفة عامة، فال بد نديرو واحد النوع 
من االختيارات، اشنا هي األولويات؟ اشنو اللي مهم في الطريق ؟ نتكلم 
مع اإلخوان وأنا أتمنى شنو اللي مهم فهاذ فهاذ ال�ضي؟ املهم هو الناس 
يتمشوا في راحتهم ، هذا هو اللي مهم، السؤال لذلك حنا شنو درنا طلقنا 
دراسة سميناها املخطط الوطني للتنقالت، استفدنا من التجربة ديال 
املخططات التنقلية ديال املدن ودرنا املخطط ديال التنقل، كيفاش 
املغاربة كمسافرين أو كيفاش البضائع ديالنا أنها تحرك على الصعيد 

الوطني وبعد ذلك مع الصعيد الوطني.

هاد الدراسة اللي كتقول لنا هنا غانديرو طريق عادية، هنا غانديرو 
طريق سريعة وهنا طريق سيارة احنا غانعتامدو على السكك الحديدية، 
هنا غانعتامدو على الطيارات إلى غير ذلك، بمعنى اللي مهم النتيجة وهي 
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la mobilité البنية التحتية ما هي إال وسيلة، في هاد االتجاه هذا طلقنا 
واحد العدد ديال الدراسات، أنا باغي نقول لإلخوان اآلن اآلن 8 ديال 
تعلمون،70%  كما  السيار  بالطريق  مربوطة  الجهات  ديال  العواصم 
بالطرق  مرتبطة   la population كاين  فين  الرئيسية  املدن  ديال 
السيار، من خالل الخط اللي غادي يم�ضي إلى الجنوب غادي نوصلو 
ل 11 جهة la voix express اللي غادا للجنوب، بقات لنا جهة واحدة 
اللي غير مربوطة ال بطريق سريع وال بطريق السيار هي درعة تافياللت، 
احنا كنقومو بالدراسات باش نشوفواأشنا هي اإلمكانيات؟ وال سيما 
اإلخوان، كيتكلموا على الجبال ألنه الجبال الكلفة ديالها 10 داملرات 
10 داملرات جبل، تقريبا الكلفة ديالو في الكيلومتر عشرة ديال املرات 
زائد فإذن هاذي األولويات ، ولكن أشنو اللي درنا؟ أننا مشينا في االتجاه 
ديال أننا ندرسو جميع املسارات، أن ندرسها وأن نحجزها وأن نقوم 

بالدراسات التقنية وبعد ذلك تنجيو للمسألة ديال التمويل،

األخوات واإلخوان إيال كان الوقت تيسمح نتمنى واخا تنقصوه أن 
اليوم كيتسال فينا 40 مليار باش درنا اللي كان، خصنا اآلن نديرو إعادة 
هيكلة ديال الشركة ووهاد ال�ضي اللي قمنا به مع وزارة املالية، باش تولي 

عندها القدرة ديال اإلنجاز.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، شكرا مع األسف، ان شاء هللا، إن شاء هللا، 
شكرا، سؤال عن عصرنة وتهيئة الشبكة الطرقية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق، شوية دالهدوء هللا ير�ضي عليكم وال من 
حقك، سؤال عن عصرنة وتهيئة الشبكة الطرقية للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ا ةوقخ وقروطي:

 وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، ميزانية 2015 خصصت 195 مليار من أجل تهيئة 
وعصرنة الشبكة الطرقية، فأين أنتم من هذا البرنامج؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقل:

شكرا السيد النائب املحترم، إيال كانت بعض األسئلة وردت عند 
اإلخوان نتمنى يكون عندي الوقت باش يمشيوا الناس مطمئنين وهو أنه 
أي حاجة كتلتزم بها الحكومة في البرامج ديالها تنجزها شنو اللي وقع؟ 
جينا لقينا بأن الشبكة املصنفة لقينا تقريبا اللي حسنة واملتوسطة 
حوالي يعني %52العتبارات معينة مشينا في االتجاه اليوم الحمد هلل 
غانوصلوا ل %60 ربحنا 8 دالنقط ملا كنقولوا 8 دالنقط في 60 ألف 

كلمتر، راه ما�ضي سهلة ألن مشينا تقريبا بمعدل 2500.2000 كلمتر في 
السنة، مشينا أيضا للقناطر اللي فيها واحد العدد ديال القناطر تحتاج 
البرنامج اإلستعجالي ديال  البرنامج سميناه  ثم درنا واحد  إلى إصالح 
السالمة l OPSAS اللي فيه 3 مليار اللي منه على سبيل املثال الطريق 
أول طريق  هي  للي  تيشكا  ورزازات عن  إلى  مراكش  من  كتم�ضي  اللي 
ستستفيد من هاد البرنامج فإذن هذا وقمنا بهاد اإللتزامات ديالنا اللي 
غتوصلنا إن شاء هللا إلى %60 من الجودة ديال الطرق الوطنية، شكرا،

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ا ةوقخ وقروطي:

وتعاملتم  األقاليم  من  عدد  مع  وعدكم  أخلفتم  الوزير،  السيد 
بانتقائية ما جاوبتوناش عن الطريق السيار جرسيف–الناظور السيد 
الوزير، الطرق مثال بن سليمان كاين إتالف ديال طرق جهوية وقروية 
الطريق اإلقليمية 3330 و 3305، مدخل املدن بإقليم تازة واعدتونا 
بتهيئة ديالو لحد اآلن ماكاين حتى  السيد الوزير باش غادي تقوموا 
حاجة، مدخل املدينة ديال تاهلة، مدخل مدينة واد إمليل، مدخل 
مدينة تازة، املدخل الغربي ملدينة تازة، ومن حسن الحظ بأن الطريق 
املزدوج حل املشكل ديال أكنول وديال مدخل الشرقي ديال املدينة ديال 
تازة، كذلك كاين الطريق اإلقليمي 5420 الرابط بين باب أزهار وسيدي 
عبد هللا اللي هو متهالك، كاين الطريق اللي رابط ما بين صاكة وعين 

زورة إقليم جرسيف طريق اللي متهالك.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير، كاين تعقيب 
إضافي تفضل.

 ومةئبخ وسيدخوديعخبنخعبدخهللا:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0يرخ،

 وسيد تخو وسةدة،

بتركيز شديد،، السيد الوزير،املجهود اللي درتو في الطرق السيارة 
كبير وأخير دشن صاحب الجاللة افتتاح ديال الطريق املداري ديال 
الرباط سال، كاين باقي واحد املقطع للي هو مهم وهو ديال سيدي عالل 
البحراوي سال، وللي هو طريق سريع كنظن كنقطق سوداء للي باقة 

واللي غادي يخصنا تا هي يكون فيها طريق سيار ان شاء هللا؛

النقطة الثانية وهو في هاد األيام كان لي الشرف أيضا بأنني مشيت 
لداك الجسر املعلق معلمة للي خصنا نعتزو بها وللي تيفتخرو بها املغاربة 
وأيضا الكفاءات املغربية واملؤسسات املغربية للي شاركت فيها، هذا 
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اعتزاز كبير ولكن انا كنعرفكم كتهتموا بالجودة السيد الوزير كتهتموا 
بالجودة ديال املنجزات، راه ملي كتمروا من فوق القنطرة الطري كتهتز 
تقنية  األسباب  ديال  العدد  واحد  نقولوها  لنا  يمكن  تقنية  ألسباب 
ممكنة، إذن الصيانة وفي الجودة ما دام أننا باقين في la garntie هللا 
املغرب  ديال  ديالو ألنها صورة  اإلنجاز  يتم  ال�ضي  بخير هاد  يجازيكم 

هاديك القنطرة. شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جيستيك:

املوانيء  من  املبيرة  اإلنجازات  هاد  أنه  املسؤولية  نأكد  نعاود 

والالئحة  والباراجات  الحديدية  والسكك  السيارة  والطرق  واملطارات 

استراتيجية  اختيارات  هادي  الحكومة،   il transgresse هي  طويلة 

كيساهم فيها الجميع وكل واحد كيأدي الدور ديالو للي خصو يؤديه، 

الحمد هلل، والحمد هلل غتجي حكومة أخرى وغادي تكمل البرامج اللي 

بدينا حنا وألمور غادية، ولذلك أنا حريص، الصحافة كتكلم بعض 

اإلخوة كيعلقو ما كنبغيش نجاوب على هاد ال�ضي، للي عندو منطق ديال 

الدولة عندو منطق ديال الدولة واملسؤولية، للي عندو منطق ديال 

الحسابات شحال غادي نجيب ديال األصوات هداك ال�ضي كينتهي ألنه 

الحكم بعد..

القضية ديال الجودة كنخصصو سنويا 500 مليون ديال الدرهم 

ديال الصيانة ديال الطرق السيارة فاس تاونات الدراسة قائمة ديال 

يعني ازدواجية الطريق، كان االختيار بين الطريق السيار واالزدواجية 

حنا االختيار مشينا في الدراسة وطرحناها ضمن مخطط الشراكة مع 

الجهة ديال فاس مكناس، ملا غنمضيو على هاد الشراكة؛

بالنسبة آلسفي انتهينا منها ننتظر ان شاء هللا أنه بعض الترتيبات 

باش ان شاء هللا تكون جاهزة؛

 la خدامة   la voix express بوزنيقة  سليمان  ببن  يتعلق  فيما 

double voix ما بين بن سليمان وبوزنيقة وفي نفس الوقت واحد العدد 

ديال الطرقان راه حنا غنقادوهم راه حنا كنحاولوا نديرو هاد التوازن...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، سؤال عن حصيلة عمل الحكومة ملعالجة آثار الفيضانات 

باملناطق الجنوبية للسيدات والسادة النواب املحترمين، �ضي جني هللا 

األصالة  فريق  النائب،  السيد  تفضل  دالهدوء،  شوية  عليك  ير�ضي 

واملعاصرة، ارجوك أ�ضي جني.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخأبدر ر:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0ير،

السيد الوزير اشنا هي الحصيلة ديال الحكومة في معالجة آثار ...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السيد النائب خلي النواب يشتغلوا، خلي النواب يشتغلوا، عاود 
التوقيت، تفضل السيد النائب

 ومةئبخ وسيدخنحمدخأبدر ر:

السيد الوزير، اشنا هي الحصيلة ديالكم، الحصيلة ديال الحكومة 
ككل في معالجة آثار الفيضانات في األقاليم الجنوبية وخاصة في جهة 

كلميم واد نون؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جيستيك:

طيب في دقيقة و45 ثانية على حصيلة ديال الفيضانات للي يمكن 
ليا نجاوب بأنها حصيلة مشرفة جدا مشرفة جدا، ألنه هادي للي كلفتنا 
مليار 900 مليون ديال الدرهم، تم اطالق يعني، في إطار شراكة بين 
الوزارة وبين صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، ولكن ما�ضي رجعنا 
فقط الحركية ديال السير، ال ، مشينا في االتجاه بااللتزام مع الجهة 
املتضررة نبدلو املسارات ديال الطرق ونبدلو القناطر الى غير ذلك، طبعا 
يمكن لي نقول لكم بالنسبة للجهة ديال كلميم وال الجهة ديال سوس، 
يمكن لنا نعطيو األرقام أن حجم االستثمارات للي جزء كبير فيها مرتبط 

بمعالجة أضرار الفيضانات مشرف جدا بالنسبة لهذه الحكومة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخأبدر ر:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

أنا ما عرفت كيفاش هاد  الوزير، كتقول عبارة مشرف،  السيد 
العبارة كيفاش جبتها، ألن املواطن العادي تيشوف أنكم باقي ما درتو 
والو، نعم كاين دراسات، نعم كاين اتفاقيات ولكن املواطن العادي 
خصو يشوف �ضي حاجة ملموسة أنا نعطيك مثال، بالنسبة لسيدي 
افني دابا سنتين وشتو داك ال�ضي للي وقع وجيتو لتمة شفتو بعينيكم 
للي  إلى حد اآلن شنو  الطرق مقطوعة،  ديال  العدد  للي واقع واحد 
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تدار فقط ترقيعات ما كاين �ضي حاجة ملموسة، ما زال ما كايناش، 
زال  ما  اللي  فيهم  كاين  الطرق،  ديال  الحالة  املواطنين متدمرين من 
يعاني األثر كاين للي ما زال ساكن في الخيريات تيسنى الطرق تتقاد، هاد 
ال�ضي عاودتاني تكريس لالنصاف للي تيعانيوا منو هاد اإلقليم، حنا 
ما تنزايدوش سياسيا لكن الواقع هو هذا، إقليم تيعاني من التهميش، 
هناك معاناة من البروقراطية في اإلدارة ديالكم السيد الوزير، تنتسنى 
واحد العدد ديال الوقت باش تفعلوا هاد الخدمة هادي، بغينا الزربة 
السيد الوزير، أنا تعرض على للغداء وتحطو لي مع الستة ما عندي ما 

ندير به بالناقص، خصنا السرعة في العمل السيد الوزير. شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هناك تعقيب إضافي، تعقيب إضافي؟ 

تفضل.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخجني:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

الصويرة  آسفي  ديال  الدراسة  على  جاوبتيش  ما  الوزير،  السيد 

أكادير، بغيناك تجاوبنا السيد الوزير، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن ،خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

 وسيدخ ورئيس،

فيما يتعلق بفيضانات الجنوب كنطلبو من السيد الوزير يعطينا 

آخر املعطيات على اشنو تدار، وخاصة في إقليم سيدي افني ألن حنا كنا 

كنتبعوه قبل االنتخابات الجزئية، ثم هذه مالحظة، حنا ناقشنا هاد 

الفيضانات وتدارت لجنة تق�ضي الحقائق، ترأستها املعارضة، فشلت في 

أنها تخرجها للوجود، وإال كنا ممكن نشوفو من خالل هاد لجنة تق�ضي 

الحقائق اشنو للي تخسر واشنو تدار واشنو ما�ضي غيتدار. شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تعقيب إضافي، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ولطيفخوهبي:

عبد هللا أنا موجود، نتكلمو على لجنة تق�ضي الحقائق ومن أفشلها.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضل، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ولطيفخوهبي:

واش الديمقراطية الداخلية للي شاركتو فيها وللي ترفضت، احترام 
مؤسسة  باعتبارها  اللجنة  داخل  كانت  للي  الداخلية  الديمقراطية 
دستورية مستقلة هي التي أدت إلى فشلها، أما بالنسبة للفيضانات في 
سوس مثال وفي غير سوس لحد اآلن كانت وضعيتها لحد اآلن الطرقات 
مقطوعة ولح اآلن املناطق، فلهذا ما يمكنش تحملو املسؤولية للجنة 
تق�ضي الحقائق حملوا املسؤولية للسيد الوزير للي كيدير تعاقدات 
يحل  ماقدرش  للي  كتنفدش،  وما  اتفاقات  وكيدير  اتصاالت  وتيدير 
املشاكل ديال املناطق، لحد اآلن كاينة مدارس للي غارقة وكاينة طرقات 
غارقة ما تقلبوش على حلول سياسية باش تدافعوا على السيد الوزير، 
السيد الوزير عندو القدرة باش يدافع أ�ضي عبد هللا، أما إيال بغيتوا 
تديروا تق�ضي الحقائق ديرو بعد الديمقراطية الداخلية داخل األحزاب 

ديالكم. شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضل،  السيد،  الثواني  بعض  ولكن  االستقاللي  الفريق  شكرا، 
الفريق االستقاللي.

 وتةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

املسؤوليات دون  يترامى على  الذي  الحقائق  تق�ضي  أفشل لجنة 
االلتزامات القبلية واألعراف والتقاليد التي يعرفها هذا املجلس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير، خصك تجاوب حتى 
على لجنة التق�ضي.

 وسيدخعزيزخربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

انا ما عرضت حتى على واحد باش يجي  أية حال  انا باش، على 
مع 6 وما كانديرهاش، ما كانديرها ال في اإلنتخابات وال في الكالم ما 
كانديرهاش، باش القضية تكون واضحة وما كنكريش �ضي حزب باش 

أنا نجي للحكومة وال باش نكون في البرملان ما كنعرفش نديرها،

أوال أن شاهد  األرقام،  أنا غنعطيك  اإللتزامات أستاذ  ثانيا: هاذ 
وخصك تعرفها خصك تم�ضي لسيدي إفني، ملا مشينا عند اإلخوان 
املسارات  نغيرو  وال  فقط  السير  حركة  نرجعو  بغيتو  واش  لهم  قلنا 
ديال الطرقان أو حتى التركيبة ديالها والقناطر؟ مشينا في اتجاه35% 
غترجع كيف كانت و%65 غنعاودو الطرقان ونعاودو القناطر، تعلمون 
واإلخوان واألخوات إيال بغيتي تعاو عن طريق وال قنطرة خصك تدير 
الدراسات وتمويالت، رجعنا %35حركة السير غير مقطوعة غير صحيح، 
كنتحدى تجيب �ضي دوار ما قدر يوصل لوحتى �ضي واحد، مقطوعة �ضي 
طريق ما كاين �ضي ما، احنا الشتا ما كايناش ال�ضي وهبي في املغرب غا 
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تكون دبا فيضان والطريق مقطوعة، ما هذا الكالم يا أخي قدام املغاربة 
كتقول هاذ الكالم واملغاربة كيتمناو الشتا تطيح واش هاذ ال�ضي معقول 
؟ واش هاذ ال�ضي معقول ال�ضي وهبي؟ .... ما�ضي معقول ، ال يجب أن تكون 
املعارضة بأي ثمن يمكن �ضي مرة مرة تجي �ضي رعدة ما ما عالقة الرعدة 
بالفيضانات ؟ اإلخوان ما عالقتها بالفيضانات؟ هاذي تقع وماجاتش 
فهاذيك املناطق، ما جاتش فهاذيك املناطق، ولذلك هللا يجازيكم بخير 
الواحد إيال بغا يكون يدير املعارضة يدير املعارضة، املغاربة كيفهمو 
املغاربة عندهم حس، الناس استوعبو، القوى السياسية الحقيقية 
استوعبته  النبيل...  السيا�ضي  والعمل  املعارضة  معنى  ما  استوعبت 
الحكومة   2015-2012 سوس  جهة  اإلخوان  غنعطيكم  أنا  لذلك  و 
استثمرت ثالثة املليار 600 مليون ديال الدرهم فالطرق فاإلنجازات و 

في القناطر؛

كلميم السمارة الحكومة أنجزت مليار و500 مليون مليار كنتكلم 
على الطرق ماتكلمش على املوانئ ما تكلمتش على املطارات ما تكلمتش 
على اللوجيستيك كنتكلم على الطرقان، احنا قد لسانا قد دراعنا ما 

كنكريوش باش يمكن لينا نوصلو والسالم عليكم.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا، سؤال على البرنامج الوطني للطرق القروية الحصيلة واآلفاق 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد 

النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ألعرج:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

العزلة رغم  املتعلق بفك  البرنامج  الحركي يسائلكم حول  الفريق 
الحصيلة اإليجابية املتعلقة بالبرنامج الوطني الثاني ، وما أنجزه هذا 
هناك  زالت  القروي ال  العالم  العزلة عن  بفك  يتعلق  فيما  البرنامج 

العديد من ....

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

ا�ضي بروحو، خلي عليك عبد اللطيف باش يسمعوا الناس، عاود 
التوقيت السيد، تفضلوا عاودوا التوقيت هللا ير�ضي عليكم، تفضل 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ألعرج،خرئيسخ وفريقخ احركي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

الفريق الحركي يسائلكم السيد الوزير حول البرنامج الوطني لفك 
رغم  الثاني  الوطني  البرنامج  خصوصا   ، القروي  العالم  عن  العزلة 
الحصيلة اإليجابية لهذا البرنامج ال زالت هناك العديد من االشكاليات 
من  مجموعة  عن  العزلة  بفك  يتعلق  فيما  اإلكراهات  من  والعديد 

املناطق الجبلية والقروية، خصوصا في بعض األقاليم وبالتالي؛ ما هي 
املتخدة لسد هذه اإلشكاليات وهذه  ديالكم واإلجراءات  التصورات 

اإلكراهات وهذه الصعوبات ؟ وشكرا لكم.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير،

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

إذ أنه هذه الحكومة استوعبت جيدا منطق الدستور الجديد الذي 
هو مبني على املسؤولية والتجارة والشراكة الذي حصل بالنسبة العالم 
القروي قلنا يعني ما أنجز في عشرين سنة من إنجازات العظيمة لهذا 
البلد حنا ما�ضي الناس اللي كنتنكرو لإلنجازات، ما�ضي هذا الدور ديالنا 
وما�ضي معقولنديروه ايال كنا سياسيين، كنقول لي كاين ونقولو اللي ما 
كاينش، ما كاين بأس، وهذه هي السياسة النبيلة اللي محتاجها املغرب 
ديال اليوم، الواقع اللي حصل هو أنه بعد عشرين سنة حوالي ثالثين 
%76 تقريبا غنوصلوا  ألف كيلومتر تبين يا هللا وصلنا املعدل ديال 
ل %80 ، لكن ما زال وقع لنا جوج ديال التحديات، أن باقة 20% 
وخاصة الجبلية وغيرها وأن هاذ الشياللي تدار في 20 سنة تيخصو 
الصيانة خصوصية ، مشينا بمقاربة تشاركية، الوزارة قامت بواحد 
الدراسة ديال خمسين ألف كلم، العمال مع وزارة الداخلية يعني قاموا 
بالدراسة، اآلن برنامج يعني جاللة امللك أعطى باش أنه إن شاء هللا 
العالم القروي يحظى ما أنجزتفي عشرينسنة غيتدار في سبع سنوات 
،في سبع سنوات التحدي لنا جميعا فيه شراكة مع الجهات مع وزارة 
الداخلية املالية الفالحة التجهيز إن شاء هللا اللي غادي يكون في 28 ألف 

كلم إن شاء هللا وستة وثالثين مليار ديال الدرهم للطرق.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحممدخ ألعرج،خرئيسخ وفريقخ احركي:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم حنا كنسجلو بإيجابية يعني 
اإلنجازات املحققة في هاذ البرنامج الوطني الثاني. ولكن اإلشكاليات في 
بعض األقاليم. حنا عندنا في إقليم الحسيمة ومجموعة من الدوائر اللي 
هي جبلية قروية ال زالت تعيش العزلة، ال زالت تعيش .. يعني مكاينش 
بداية  دراسات،  هناك  كاين  الطرق.  بعض  في  العزلة خصوصا  فك 
األشغال، بداية األشغال مثال في دائرة كتامة، تاركيست، بني بوفراح 
ديال  املشروع  ولكن كتبدا  وكاين مشاريع  كاينة دراسات  كلهم  هادو 
الطريق و كيتوقف، وال زلنا ننتظر مثال مجموعة من الطرق اللي لحد 
اآلن ال زلنا ننتظر إعادة النظر في املصادقة وفي الدراسة إلى غير ذلك. 
نحن ما نطالب به هو التسريع في إخراج الطرق الجديدة وكذلك في فك 
العزلة من خالل مواصلة األشغال ، ألن عندنا إشكالية في مجموعة من 
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الدوائر اللي األشغال ال زالت متوقفة، لهذا نحن نطالب باإلسراع في 
إخراج هذه املشاريع إلى حيز الوجود مع األخذ بعين االعتبار مثال في إقليم 
الحسيمة تصورات اللي جات في برنامج ديال الحسيمة منارة املتوسط. 
لهذا تنقولو حنايا كاين مجموعة من الجماعات اللي ال زالت تعيش لحد 

اآلن العزلة ونتمنى أن تسرعوا في إخراج هذه املشاريع و كذلك ....

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترم.  النائب  للسيد  شكرا 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخ وغة0يخ جطي :

وكر خ وسيدخ و 0ير،

السيد الوزير الحظنا الطريق الجهوية رقم 508 الرابطة بين إقليم 

تاونات وتازة كاين أشغال وهذا مجهود كنوهو به وحتى الساكنة معترفة 

السيد  بقى  وتاونات.  تازة  بين  ما  تاونات،  إقليم  ديال  الحدود  في  به 

الوزير بغيناكم تعطيونا واحد التوضيح في الباقي اللي ما بين إقليم تازة 

وتاونات، كاين 6 كلم اللي ما بين حدود تاونات وأوالد زباير جماعة أوالد 
زباير بإقليم تازة والتتمة ديالها للجماعة آخر جماعة هي بني لنت اللي 

في الحدود اللي هي حالة يرثى لها. بغيناكم السيد الوزير تعطيونا اشنو 

هي اإلجراءات اللي متخدينهم فهاد 20 كلم اللي باقين، هي راه باقية 508 

طويلة ولكن اللي هي ....

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم ، تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ وكحيل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، جا في الجواب ديالكم املشكل د الصيانة لكان �ضي 

استعجال فالعالم القروي اللي ما كيطلب والو على الصعيد الوطني. 

الطريق واملاء والضوء. الناس قادين براسهم. نعطيك جوج 2 د املثل 

ما�ضي للحصر السيد الوزير، الطريق اللي غادة من عرباوة للدار الجديدة 

4208في حالة، الصيانة مستعجلة الطريق اللي غادة من عرباوة لوزان 

دايزة على الدوميين اوالد بنسعيد، الطرف اللي في إقليم القنيطرة ما 

فيه ما يتشاف بهاذ العبارة. اللي في إقليم سيدي قاسم غاية..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة. تعقيب آخر؟ تفضل السيد الوزير. السيد 

الوزير تفضلوا نعم أسيدي.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

الحسيمة.  ديال  بالنسبة إلقليم  برنامج  أقرت  الدولة   .. بالنسبة 
وقدم هذا البرنامج أمام صاحب الجاللة فيه التزام ديال جميع األطراف. 
طبعا سنلتزم به ألنه يعني األمر واضح. الحسيمة ما بين 2012 و 2015، 
الحسيمة ما بين2012 و 2015 أنه استثمر فيها مليار وخمسمائة وستين 
سيما  وال  السابقة  املشاريع  على  نتكلمش  ما  الدرهم،  ديال  مليون 
املشروع املهم اللي هو املدار الشمالي، اللي هو ربط الحسيمة باملحيط 
ديالها ثم سواء املحيط السياحي. فأنا كنتكلم ... هاد ال�ضي اللي تكلم 
عليه السيد النائب املحترم كنقدر فعال ما زال هناك حاجيات. األقاليم 
اللي هي عندها تضاريس صعبة ما زال فيها حاجيات. تاونات، تازه، 
الحسيمة، أزيالل واسمحو لي اإلخوان الى ما دكرتش األقاليم أخرى، 
يعني كلها، يعني وحنا ماشين حتى األقاليم اللي هي صحراوية كلها عندها 
حاجيات واللي ك.... قضية الصيانة فيما يتعلق العالم القروي، العالم 
القروي كتعرفو بأنه األخوات واإلخوان وخصنا نقولوا هاد ال�ضي للرأي 
العام، غير للتوضيح، أنه الطرق الغير املصنفة د العالم القروي هي 
من مسؤوليات الجماعات القروية. الدولة ملا الحظت بأن الجماعات 
البرنامج األول والثاني ودارت  القروية ما عندهاش اإلمكانيات دارت 
Pmat اآلن اتضح بأنه كاين إشكال ديال الصيانة ما أنجز. لذلك البرنامج 
الجديد كنبشر األخوات واإلخوان سينجز الجديد وسيقوم بصيانة يعني 
ما تم إنجازه، أكثر من ذلك تم االلتزام بتصنيف 8000 كلم بمعنى هاد 

الطرق القروية غناخذو منها 8000 كلم غتولي إما إقليمية أو جهوية.

كنعطي واحد الخبر أنه كان في التصنيف عندنا 10 آالف كيلومتر 
اللي هي طريق وطنية اللي كتدي تقريبا %80 ديال trafic اليوم انتقلت 
إلى 16 ألف كلم الحمد هلل بعد التصنيف، اآلن كاين طرق إقليمية 
غتولي طرق جهوية كاين طرق قروية غتولي طرق إقليمية باش تولي عن 

مسؤولية الدولة في إطار الشراكة مع الجهات في إطار.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

العالم  ساكنة  عن  العزلة  فك  عن  الوزير، سؤال  السيد  شكرا 
القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي، 

تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخحسنخوبهي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، رغم الجهود املبذولة من أجل فك العزلة عن ساكنة 
العالم القروي، فإن العديد من هذه الساكنة ال زالت تعاني من العزلة 
التامة لغياب البنيات التحتية األساسية، بما فيها باألساس املسالك 
الطرقية، الطرق، القناطر، وغيرها من التجهيزات األساسية، فلماذا 
هذا اإلقصاء السيد الوزير؟ وما هي التدابير املتخذة لفك العزلة عن 
ساكنة العالم القروي بما فيها باألساس ساكنة إقليم موالي يعقوب؟ 



عدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( الجريدة الرسمية للبرملان3308  

هل لهذه الحكومة موقف معين من هذا اإلقليم الفقير؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير تفضل، التضامن.

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

أن  العيب  من  زعما  يكون  غادي  املحترم،  النائب  السيد  أنا  ال 
الحكومة تخذ موقف من إقليم، ال يمكن نقولوا قصرتو يمكن نقولوا ما 
استجبتوش ملا نطلب، ال ما عليش أنا كنقبل التعليقات ديالكم السيدا 
النائب ألن هذا دوركم كما قلت، ولكن يستحيل للدولة املغربية في هذا 
العهد بالخصوص ويستحيل لحكومة اللي هي رصيدها ماذا؟ أن تكون 
معقولة مع الشعب ما يمكنش يكون موقف، إقليم موالي يعقوب أخي 
الكريم أنت تعلم كم من املشاريع، أنا نعطيك األرقام نعطيك األرقام، 
ال نعطيك األرقام نتمنى يكون عندي شوية ديال الوقت إقليم موالي 
يعقوب 2015/2012 305 مليون ديال الدرهم ديال اإلنجاز، بغيتي 
نعطيهم نعطيهم لك أ أستاذ ديال الطرقاناللي قمنا بها، طبعا منين تقول 
ليا هاد ال�ضي ما كافيش انا نقول لك ما كافيش الدليل هو تقول ليا 
بعض اإلنجازات ما كانتش في املستوى يمكن ليا نقول لك إيه، ألنه كاين 
شركات ما كتلزمش ربما ما كايناش املراقبة، ولكن300 مليون نعطيك 
األرقام إيال بغيتي تحصل عليها السيد النائب املحترم، وثانيا هاد البرنامج 
الجديد نتمنى إن شاء هللا باش موالي يعقوب يكون عند النصيب ديال 

فيه إن شاء هللا في املستقبل.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخحسنخوبهي:

شكرا، كنشكر على الصراحة ديالك وأقول لكم بأن ساكنة إقليم 
موالي يعقوب تعاني و أؤكد لكم بأن القبائل الخمس املكونة إلقليم 
املحترم أستسمح هي  الوزير  السيد  تعلمون  يعقوب وهي كما  موالي 
قبيلة اوالد جامع قبيلة اوالد الحاج قبيلة االوداية قبيلة الشجع وقبيلة 
احميان تستنكر للتهميش واإلقصاء الذي تعيشه، وإنها لم ولن ترضخ 
للتحكم وال تركع إال هلل جل جالله وال تبايع إال امللك نصره هللا وسوف 
تبقى صامدة من أجل الدفاع عن حقها في التنمية على جميع املستويات 

وأكبر وأكبر دليل السيد، الوزير املحترم هو األسبوع آخر.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

على  جواب  إضافي؟  تعقيب  هناك  النائب،  السيد  شكرا 
التعقيب؟تفض، آ السيد النائب انتهى الوقت، تفضل السيد النائب، 

وأرجوك السيد النائب، تفضل السيد النائب، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخحسنخوغشيم:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، رغم بعدها عن مدينة مراكشب 6 كيلومترات فقط 
ال زالت مجموعة من الدواوير بإقليم تسلطانت كدوار زمران، د الخدير، 
نزالة، وسراغنة، وهكارة، ايت أوخشان، الشعبة، تعاني من العزلة، 
وقلت بالرغم من أنها ال تبعد إال ب6 كيلومترات وال تتنقل اآلن إال بسيارة 
نقل البضائع السيد الوزير، لذا نريد تدخلكم الحازم إما بالترخيص 
لهؤالء أصحاب سيارات نقل البضائع الذين ينضوون تحت جمعية 
بالترخص لهم بالنقل املزدوج أو إحداث طرق تربط مباشرة هاد الدواوير 

بحي سيدي يوسف بن علي، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هناك تعقيب إضافي آخر، تفضل السيد النائب، الفريق 
االشتراكي.

 ومةئبخ وسيدخ مل تةرخ ور ودي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ وبرملةنيين،

السيد الوزير نسائلكم حول برنامج التأهيل الترابي للي الفلسفة 
ديالو هي تقليص الفوارق في الولوج الى املرافق األساسية، وهذا البرنامج 
تعطت االنطالقة ديالو أمام صاحب الجاللة بمدينة جرادة وبالرجوع 
الى إقليم جرادة، وبالخصوص في املسالك الطرقية ومنشآت العبور 
للي واحد القنطرة كاينة على واحد الواد نتاع التبوريين من 2011 ل 
2015 سالى هذا البرنامج نتاع التأهيل الترابي، اليوم رانا في 2016 ما زال 
هاد القنطرة ما خرجت لحيز الوجود، دائما الدراسة والدراسة في طور 
التنفيذ، وهذا برنامج ضخم اللي الفلسفة ديالو هي بالدرجة األولى تحل 

مشكل دالعزلة على 22 إقليم وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جيستيك:

على أية حال أنا باغي ، بالنسبة ل.. كاين واحد العدد ديال املشاريع 
اللي كيقولو اإلخوان متعثرة أو كذا، طبيعي، الوزارة اللي كتطلق ما بين 
2000 أحيان كنوصلوا ل 3000 صفقة في السنة، 3000 صفقة في 
السنة، زعما ايال %5 نشوفو شحال من صفقة وال طحنا مع �ضي شركة 
بحال بعض الشركات للي دارت فاييت كيكونو عندها 10 الصفقات، 
ال بد أنه غادي يكون، شوف غير جماعة، عندنا تجارب في الجماعة 
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بعض املرات �ضي مشروع كيشيبك، فإذا فما بالك نتكلمو على 2000 
3000 ديال يعني صفقة اإلدارة ديالها، ولذلك مشينا في اتجاه ديال 
تفويض الجهات والحمد هلل أول وزارة اآلن طبقت الجهوية بتفيض 
كامل الصالحيات الى الجهات وزارة التجهيز والنقل، املدراء الجهويين 
ويمكن لنا نعطيكم املعطيات في هذا املجال، فيما يتعلق بما أشرتم إليه 
غادي ناخدو بعين االعتبار للي تكلموا عليها اإلخوان ، أنا هاد القبائل من 
سوء حظي ما كنعرفهاش لكن نتمنى في الخريطة ونشوف واش ما تدار 
فيها حتى �ضي طريق وال كانت مهمشة بهذا املنطق وانا قلت يستحيل في 
املغرب الجديد، في املغرب الجديد كما الدواوير ، لكن البنامج الجديد 
الذي، كما قلت لكم ، ديال 36 مليار بالنسبة للطرق للي غتكون فيه 
شراكات متعددة فيه 8000 كلم ديال الطرق اإلقليمية، فيه 1000 
منشأة فنية ألن اكتشفنا أحيانا �ضي دواور اعطيهم قنطرة وما تعطيهمش 
طريق، القنطرة كتديهم للسوق، الطريق أجلها، فمشينا في هاد االتجاه 
ديال نزيدو املنشآت الفنية ، غيستفد منو 7761 دوار و859 جماعة 
قروية من هاد املشروع الجديد للي هي ما استافدتش، وهاد ال�ضي راه 
اآلن كاين تحديد األولويات مع وزارة الداخلية ووزارة الفالحة ووزارة 
املالية ان شاء هللا باش ينطلق هذا البرنامج، بغيت نقول إذا كان عندي 
شوية ديال الوقت، أنا بغيت بعض تحية للصحافة النزيهة، ولكن بعض 
الصحافيين يستحييوا واش معقول في هاد املغرب يجي وزير ألن كاين 

العدالة والتنمية ف�ضي دوار يبدلوا الطريق ...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد ، سؤال، السيد الوزير ، سؤال عن حصيلة الحكومة 
في مجال برامج الطرق القروية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخن �سى:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

الوالية  هذه  انتهاء  مشارف  على  أننا  على  علما  الوزير،  السيد 
التشريعية وبناء على ما ورد من التزامات في البرنامج الحكومي ليناير 
التي  والتدابير  اإلجراءات  املحترم عن  الوزير  السيد  نسائلكم   ،2012
باشرتموها في مجال الدفع بوثيرة تنزيل برنامج الطرق القروية؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعزيزخربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جيستيك:

كنشكر  سابقا  عليها  جاوبت  انا  األمور،  بعض  الحال  بطبيعة 
السيد النائب املحترم ولكن هادي مناسبة، حنا استفدنا من التجربة 
السابقة، اآلن من بين االختيارات أوال أنه هاذ ال�ضي غيدار بشراكة ما 
بين الجهات وما بين الوزارة فيما يتعلق باإلنجاز، والتمويل غادي يكون 

موحد ما بقاش كل برنامج جهة، طرق فالحية بوحدها وطرق تجهيز 
بوحدها، وبيماط بوحدو، إذن هو برنامج مندمج، هذا برنامج تشاركي 
فيه التزامات ديال واحد العدد ديال األطراف، ثالثا مشينا أننا في واحد 
العدد ديال املناطق غنديرو ما يسمى بالتقنيات البديلة،لقينا بأن كاين 
مناطق ما كيصالحش ليها هاذ الطريق، هاذ الطرق اللي كنستعملوها، 
رابعا وهو أن هاذ ال�ضي كما قلت ليكم تحدد األولويات وغيكون واحد 
ما يسمى بلجنة عليا ديال متابعة هاذ اإلنجاز يعني وتعطي املؤشرات 
باستمرار اللي حصلوا عليها السادة، السادة رؤساء ديال الجماعات، 
ثم كما قلت لكم أن جزء من هذا الذي سينجز سيكون لصيانة ما تم 
إنجازه، ثم جزء كبير سيتم تصنيفه باش يولي تابع ملسؤولية الدولة 

وليست ملسؤولية الجماعات الترابية.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكر للسيد الوزير، هناك تعقيب، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخصدقي:

ننوه  الوقت  نفس  وفي  املحترم،  الوزير  السيد  الجهود  هاذ  نثمن 
باملنهجيات املعتمدة بهذا الخصوص فيما يرتبط بالتشاور واإلشراك 
املوسع قبل البرمجة، والقطع مع منطق الوالءات والعالقات والترضيات 
الذي كان سائدا في السابق، ثم التوجه نحو إقرار العدالة املجالية 
في  التي لم تكن تستفيد ولم تأخذ حظها  الكثير من املناطق  لفائدة 
السابق، وبطبيعة الحال هناك مناطق لكم شرف السيد الوزير املحترم 
التدخل  القروية. كما نشيد بمقاربة  أن تدخلوها في خرائط الطرق 
الجديدة منها السعي إلرساء شروط الجودة واستدعاء آليات عملية 
فيما يرتبط بمجال املقاوالت، ومنها اعتماد خيار الصيانة للحفاظ على 
الرصيد الطرقي، وأيضا إعادة تصنيف مجموعة من املحاور الطرقية 
التي تمر عبر العالم القروي، منها الطريق الوطنية 12 اللي تتمر في ما 
يقارب 17 جماعة قروية بشكل مباشر وغير مباشر، واللي تتفصل بين 

بني مالل، الجهة ديال بني مالل ودرعة تافياللت.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

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

 وسيدخعزيزخ وربةحخو0يرخ وتجهيزخو ومقلخو ول جستيك:

جميع  منه  ستستفيد  القروي،  للعالم  برنامج  هناك  كخالصة 
الجماعات، وإن شاء هللا ملصلحة التنمية، هناك دراسة لجميع املسارات 
ديال الطرق السيارة، القرار االستراتيجي سيحدد األولويات حسب كل 

خمس سنوات أو عشر سنوات.

املسألة الثالثة: ال مكان للشركات التي ال تحترم التزاماته. املسألة 
الرابعة واألخيرة : وهو أنه كنحاولو نخلقو التوازن ما بين البنيات التحتية 
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اللي عندها طابع اجتماعي والبنيات التحتية املهيكلة اللي كترفع من 
جودة االقتصاد الوطني، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا على املساهمة ديالكم في هاد الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة.  سؤال عن تعميم مراكز 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الكهرباء  فواتير  استخالص 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخأيت نل:

السيد الوزير املحترم، يعمل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب، قطاع الكهرباء، على إحداث نقط خاصة بتعبئة البطاقات 
التجمعات  من  قريبة  تكون  الكهرباء  استهالك  فواتير  واستخالص 
زالوا  ما  القروي،  املجال  سكان  من  كبيرة  مجموعة  لكن  السكنية، 
يشتكون من بعد هذه النقط منهم. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، 
كم هي نسبة تغطية هذه النقط بزبناء املكتب في قطاع الكهرباء باملجال 
القروي؟ وما هي اإلجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تبسيط عملية 

استخالص فواتير استهالك الكهرباء باملجال؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

 وسيدخ ورئيس،

وكر خ وسيدخ ومةئب،

السبب  واحد  عندها  القروي،  املجال  ديال  شكوى  كاين  فعال 
موضوعي هو أن النسب اللي تنحسبو بها نقط ديال االستخالص، هاذ 
إيال جينا نطبقو على املجال  القروي،  النسب ال تنطبق على املجال 
القروي خاصنا واحد املساحة شاسعة، و بالتالي خاص الناس ينتقلو، 
لكن الجهود اللي دارت لحد اآلن ولى عندنا تقريبا واحد أكثر من 8 نقطة 
استخالص الفواتير إلى حدود نهاية 2015، وأكثر من 219 نقطة لتعبئة 
بطاقات األداء املسبق، كاين واحد املجموعة ديال الحلول درناها، هاذ 
القضية ديال الشبابيك املتنقلة واألداء املسبق، لكن األداء املسبق 
هو واحد الطريقة اللي القت استحسان من طرف الساكنة تالعالم 
القروي، واللي حتى بعض الساكنة الحضرية تريد أن نعممها، اآلن 
أصل  من  املسبق  باألداء  عداد  950.000عداد،  حوالي  تقريبا  عندنا 
تقريبا واحد 3 املليون ديال الزبناء، حوالي %31، وهذه مرشحة إن شاء 
هللا في املستقبل أن يتم تعميمها ألن هاذي عندها سهولة باش تكون في 
األسواق األسبوعية وغتسهل بطبيعة الحال على الساكنة هاذ املوضوع 

ديال االستخالص، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخخليفلخ وصيري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير املحترم، وضحتوا لنا هاذ النقطة هذه اللي هي في 
النقطة  بهاذ  مرتابطة  كاين  ولكن  املواطنين،  منها  كيعانيوا  الحقيقة 
ديال الكهرباء، والربط دياله كاينة واحد النقطة اللي هي أهم منها، 
وهي العدادات املشتركة، درتوها كإجراء اتاخداتو الحكومة ولكن راه 
فيه إشكال، ولكن كاين واحد املشكل اللي اكبر من العدادات املشتركة 
اللي هو املشكل ديال الناس اللي ما عندهومش العدادات، ولكن راه 
ديالهم  الجيران  أيديهم، راهم كيربطوا من عن  ما كيبقاوش مربعين 
وكتجيهم الفاتورة غالية وكيكون فيها مجموعة ديال اإلشكاليات وواحد 
اإلشكال أنا كنطرحه كرئيس جماعة هو كاين الناس اللي احنا سلمناهم 
املواطنين  راه  واآلن  الربط،  زم سلمناهم رخص  واد  كرئيس جماعة 

تالفين بين املكتب دالكهرباء اللي كيقول

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

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

 ومةئبخ وسيدخأحمدخجد ر:

السيد الوزير، مقاطعة الحي الحسني أكبر مقاطعة في جماعة الدار 
البيضاء تيشتغلوا في الكهرباء زوج ديال الشركات شركة أجنبية عموما 
الخدمات اللي تتقدم البأس بها، وشركة وطنية املكتب الوطني للماء 
والكهرباء لألسف الشديد الخدمات اللي تيقدم سيئة جدا ، هاد الجزء 
هذا فيه أحياء كثيرة مترامية األطراف، كثافة سكانية كبيرة، ما يزيد 
على 100 ألف ديال نسمة، املواطنين تينتاظروا فوكالة واحدة تينتظروا 
الساعات الطوال في ظروف سيئة واليوم تنطالبكم السيد الوزير هاد 
الشركة الوطنية خاصها تضيف وكاالت أخرى وتحسن الخدمات ديالها 

ال ما قادراش تخلي لشركة أخرى. شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

موضوع  هذا  املشتركة  دالعدادات  القضية  هاد  النائب،  السيد 
املواطنين  يمنع  أن  فيه، ال حق ألحد  واضحة  كانت  الحكومة  آخر، 
الحكومة،  اللي صدراتها  الدورية  وفق  املشتركة  العدادات  إستعمال 
هاد القضية اللي قال السيد النائب ديال الدار البيضاء، ما�ضي معقول 
السيد النائب، املكتب الوطني أوال ليس شركة هو مؤسسة عمومية، 
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ويحسب لها واحد الجهد كبير دارته في دبالدنا، وهاد املجال اللي تكلمتي 
، الدار البيضاء اآلن هداك ال�ضي اللي تدار في الدار البيضاء راه دارو 
املكتب الوطني قبل ما تدخل عليه هاد الشركة هذه، واآلن على كل حال 
نحن بصدد تحويل واحد الجزء من هاذ ال�ضي كله لهاذ الشركة، فواحد 
شوية ديال اإلنصاف في حق هاذ املؤسسة العمومية . شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، سؤال عن برنامج تزويد5 آالف ضيعة بمضخة 
تعمل بالطاقة الشمسية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخبلعيدخأعل ال5:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

ماذا تحقق من برنامج نموذجي يهدف إلى تزويد 5 آالف ضيعة فالحية 
بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية؟ وما هو املشروع االستكمالي لهذا 

املشروع النموذجي؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

السيد النائب هاذ املشروع اللي تتكلموا عليه هو واحد املشروع 
كان اقترحته وزارة الفالحة وتدار مع وزارة الطاقة واملعادن، اللي كان 
الغالف االستثماري دياله 400 مليون ديال الدرهم واللي كان املقصود 
منه هو توسع الدائرة ديال مستعملين الطاقة الشمسية في الضخ، هاذ 
البرنامج بالصيغة دياله األولية تم العدول عنه نحن نتحدث اآلن تم 
العدول عنه بطلب وزارة الفالحة اللي قالت بأن الطلبة ديال الفالحين 
ال يمكن استيفاؤها داخل داك الغالف املالي د 400 مليون ديال الدرهم، 
اآلن عندنا مشروع جديد سنوقعه قريبا، إن شاء هللا، تنتكلموا على 
2.3 مليار ديال الدرهم، وما غانبقاوش في 5 دالهكتارات غانوليوا في 20 
هكتار ولكن غانبقاوا في نفس الشكل ديال واحد النسبة معينة، على 
أساس أن هادو اللي غادي يستافدوا من الدعم ديال الدولة في الطاقة 
الشمسية، خاص غايكونوا بطبيعة الحال مضطرين باش يديروا الري 
بالتنقيط هذا هو، إذن تنتكلمو على 2.3 مليار ديال الدرهم و20 هكتار 

بدل 5 دالهكتارات. شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا السيد النائب، تعقيب

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ ملتصدق:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

الحق هذا لثاني مرة نضع هذا السؤال، باعتبار أننا ثمنا البرنامج 
السيد  يخبرنا  كما  اآلن  ديال2014،  امليزانية  في  عليه  صادقنا  الذي 
البرنامج، وصحيح  توسعة هذا  يعني  اتجاه  في  تعديل  الوزير، هناك 
أننا نؤكد على صوابية ونجاعة هذا التوجه الخاص بالضخ بالطاقة 
الشمسية في املجال الفالحي، ال يختلف اثنان أن هذا البرنامج مربح 
لعبء  تخفيف  للدولة هو  بالنسبة  أن  باعتبار  للفالح،  للدولة وال  ال 
صندوق املقاصة أزيد من 15 مليار درهم في غاز البوطان، وتخفيف 
كذلك على الفالح باعتباره باعتبار تخفيف كلفة اإلنتاج الذي يدخل 
فيها املحروقات، ثم عالقة مع الحدث السيد الوزير ديال الكوب 22 
هذا مشروع يشرف بلدنا، كوب 22 اللي غادي تكون قريبا في شهر نونبر 

بمدينة مراكش مشروع يشرفنا بلدنا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

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

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

السيد النائب أنا ما هضرتش لك أنا هضرت لك على البرنامج ديال 
الدولة، أما القضية ديال إستعمال الطاقة الشمسية في الضخ راه واحد 
العدد ديال الفالحين تايديروها، راه عندنا اآلن واحد العدد املساحات 
مغطاة بهاذ القضية، لكن غير اآلن باش ننتقلو من 400 مليون ديال 
الدرهم 2.3 مليار ديال الدرهم نحن بصدد تعبئة هاذ الغالف املالي، 
اللي  الطاقية  النجاعة  وأعتقد إن شاء هللا غيدخل ضمن إجراءات 
غنعلنو على خريطة الطريق ديالها في األيام املقبلة إن شاء هللا، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

الطاقات  إستعمال  تشجيع  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املتجددة في القطاع الفالحي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، يتحمل الفالح املغربي تكاليف كبيرة من أجل إعداد 
أعماله الفالحية، ما هي التدابير واإلجراءات التي تعتزمون القيام بها من 

أجل تشجيعه على إستعمال الطاقة املتجددة؟ شكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير،

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

وكر خ وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

اللي جاوبت فيه على اإلخوان ديال  طيب كاين هاذ الشق األول 
العدالة والتنمية، اللي تيتعلق بهاذ البرنامج اللي هو برنامج تحفيزي 
باغية تديرو الحكومة، لكن بطبيعة الحال كيما قلت راه كاين واحد 
مشاو  أصال  هما  الفالحين  اللي  الهكتارات  ديال  اآلالف  ديال  العدد 
للطاقة الشمسية، وثم كاين على املستوى التحفيزي كذلك أن املعدات 
املحور  ذات  املضخات  وخاصة  الفالحية  األغراض  لهاذ  املخصصة 
كلها  هاذي  املغمورة  املضخات  املسماة  اآللية  واملضخات  العمودي 
عندها إعفاء ضريبي على القيمة املضافة، وكيطبق عليها الحد األدنى 
من الرسوم الجمركية عند اإلستيراد واملتمثل في %2.5،كذلك هناك 
بطبيعة الحال التعديل ديال القانون اللي كنا جبناه واللي كان البرملان 
صادق عليه مشكورا، اللي رفعنا فيه من القدرة املنشأة ملشاريع إنتاج 
باش   30Mégawhat إلى   Mégawhat  12 من  الكهرومائية  الطاقة 
نعطيو واحد alternative جديدة واحد ااإلمكانية أخرى للمستعملين 
أنه ما يكونوش مرتبطين بالضرورة باملكتب الوطني للكهرباء، يمكن لهم 
ياخذو الكهرباء في السوق بأثمنة أقل بكثير مما يقدمه املكتب الوطني 

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب، التعقيب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، السؤال كان موجه إلى السيد وزير الفالحة، وليست 
الغاية من توجيه هاذ السؤال للسيد وزير الفالحة من أجل التقليل من 
املجهود املبذول في هذا القطاع، بل بالعكس السيد وزير الفالحة بذل 
مجهود كبير في قطاعه، ولكن مع كامل األسف الحكومة ال تملك رؤية 
واضحة بخصوص الفالح الصغير واملتوسط، ما كنهدرش على الفالحا 
الكبار قادين براسهم ، ولكن اإلشكال الكبير هو ديال الفالح الصغير 
لكم  ونقول  التغيير  يلمس  املتوسط  الصغير  الفالح  املتوسط، خص 
بصدق أنه الفالح الصغير واملتوسط خالل والية هاته الحكومة لم يشعر 
السؤال  السؤال، وهاذ  كلكم طرحو عليه هاذ  بالتغيير،وكنظن  أبدا 
غاتجي الفرصة باش يجاوب عليه، غادي يجاوب عليه الفالح املغربي، 
اآلن الفالح املغربي تيعيش واحد يعني واحد اإلختناق كبير بحيث حتى 
نقول لكم وهذا واقع ال يرتفع، اآلن الفالح الصغير واملتوسط، اللي 
تيملك واحد البقرة اللي تيعطي الحليب لألبناء ديالو، اآلن اضطر باش 

يبيعها، يبيعها ألنه عاجز عن التكاليف، عن التكاليف لهاد البقرة، لو 
القانون  تصدر  متينتظرش  املغربي  الفالح  املتجددة،  الطاقات  كانت 

واإلجراءات.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
الوزير للجواب عن التعقيب.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

ال هو السيد النائب غير يكون شوية تاملنطق، نتا دابا تتقول تقول 
تصورا  تملك  ال  الحكومة  وتتقول  مزيان  الفالحة  لوزير  ال�ضي  هاذ 
في  ما�ضي  أخرى  ف�ضي حكومة  وزير  الفالحة  وزير  هاد  واش  واضحا، 
اململكة املغربية، راه خاص يكون منطق باش يمكن لينا نعرفو كيفاش 

نذاكرو، أما الكالم ونقيضه في نفس املداخلة هذا ال يستقيم.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

الوطنية  الجمعية  من  برملاني  وفد  ظهرانينا  بين  يوجد  شكرا، 
مقاما  لهم  ونتمنى  بالوفد  الترحيب  نجدد  بإسمكم جميعا  لفنزويال، 
طيبا، شكرا، وكما نرحب بالسادة النواب الجدد اللي التحقوا بمجلس 
النواب، سؤال عن تقوية العرض الكهربائي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضل أ السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وعزيزخ وعب دي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، القطاع ديال الكهرباء كيعيش مشاكل كثيرة وخاصة 
في العالم القروي، واش يمكن لكم تديروا �ضي مجهود باش تحلوا هاد 

املشاكل؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

وا السيد النائب السؤال اللي طرحتي ما�ضي هو هذا، نتوما تتكلموا 
على العرض الكهربائي، مفهمتش أنا آش من عالقة مع العرض الكهربائي 
مع املجال القروي؟ العرض، املجال القروي أنا تكلمت عليه، العرض 
الكهربائي السؤال ديالك من هنا 2030 إن شاء هللا غتولي عندنا 25 
ألف ميغاواط، غادي تشكل فيها الطاقات املتجددة حوالي 13 ألف 
ميغاواط، الفحم الحجري حوالي 1320 ميغاواط، الغاز الطبيعي حوالي 
4800 ميغاواط، في إطار واحد املزيج طاقي متنوع اللي غيستاجب للطلب 
السيد  %6 شكرا  تتجاوز  اللي  ديالنا  الكهربائية  الطاقة  املتزايد على 

الرئيس.
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 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وعزيزخ وعب دي:

السيد الوزير بعدما ما استنفدنا جميع الطرق مع هاذ اإلدارة ديال 
الكهرباء، ما وصلنا حتى ل�ضي حل معاها، دائما كتقولنا أودي بأنه راه 
الضو واملحول نقص من 2 إلى 3 وماعمرنا وصلنا لهاذ ال�ضي وما زال 
اإلنقطاعات متكررة، وخاصة أنا كنعرف الجماعات اللي تابعة لدائرة 
قرية بامحمد ودائرة غفساي، كلها كتعرف هاد املشاكل، املشكل ديال 
هادوك  البوطوات،  ديال  املشكل  التدبير،  ديال  املشكل  التوسعة، 
األعمدة اللي متكسرة، كاين وصلنا في بعض الجماعات وعلى سبيل 
املثال املاشية كتعرف هاد البوطو فيه الضوء، الجماعة ديال كيسان 
املاشية كتكون غادية كتعرف هاد البوطو فيه الضوء، هاد السلك 
فيه الضوء هذا مفيهش بكثرة األعمدة كلها متكسرة، ما يمكنش نبقاو 
غاديين هاكا، عيينا ما نشكيو، حشمتونا مع الساكنة، حشمتونا السيد 
الوزير، ما بقاش ألن عيينا مانشكيو ما كاينش اللي يجاوبنا، عيينا عيينا 
مانشكيو مكاينش اللي يجاوبنا، على أعمدة، على انقطاعات متكررة 
على مجموعة ديال األشياء وهاد ال�ضيء كيؤثر على العالم القروي برمته.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ 

تفضل السيد الوزير تعقيب، عفوا كاين تعقيب إضافي تفضل السيد 

النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ ويةحي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

املناصرة  لجماعات  كينتاميو  دوار   25 يزيد عن  ما  الوزير  السيد 

وسيدي محمد بن منصور وبنمنصور ولبحارة، محرومين هاذي شهرين 

من الكهرباء، والسيد املدير الجهوي كيفرض على كل عداد 100 ألف 

فرانك باش يرجع لهم الضوء ديالهم، بحجة بعض الناس كيستغلوا 

الضوء بصفة غير قانونية، حنا مع القانون السيد املدير يدير اللي عليه.

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ويعاقب  اللجن  ويدير  العدل،  وزارة  كاين  الداخلية،  وزارة  كاين 

الناس اللي خالفوا، أما باش يحرم الرعايا ديال سيدنا ملدة شهرين من 

املاء ومن الكهرباء ألن املاء مرتبط بالكهرباء، هاذ ال�ضي حشومة وعار 

السيد الوزير، لذا نلتمس منكم السيد الوزير التدخل العاجل بإنقاد 

هاد الشريحة من الناس الضعفاء الفالحا وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير، كاين تعقيب ؟ تفضل 
ال�ضي بريجة .

 ومةئبخ وسيدخنحمدخبريجل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، غير تأخير هذيك تحويل الشبكة ديال اإلنارة العمومية 
وديال الكهرباء بالنسبة للمناطق املحيطية بالدار البيضاء، من ONE إلى 
ليديك وهذا خلق مشاكل خاصة في سيدي مومن في الدواوير ديال اهل 
الغالم، دابا ما عرفوا ملن تيمشيوا ياخذوا واحد الترخيص من الناس 
كيقولهم راه ما تبعينش لنا، تيمشيوا اإلدارةو ديال ONE ما تبعينش له 

لذلك راه ال بد من إيجاد حل سريع لهاذ القضية هذه.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

ال غير بالنسبة لألخ النائب من الفريق اإلشتراكي سولني على داك �ضي 

نجاوبك ألنه أنت تتسول على العرض الكهربائي، السيد النائب العرض 

الكهربائي �ضي وأنت تنتمي لواحد الفريق محترم طرح السؤال ونجاوبك، 

ما�ضي تجي لهنا وتقول لي الجماعة الفالنية والجماعة وحشمتونا هذا 

ديك  وفي  ونجاوبك،  بالجماعة  السؤال  علي  اطرح  يستقيم،  ال  كالم 

الوقت حاكم ما�ضي معقول.

القضية اللي قلتي فيما يتعلق بالدار البيضاء، أنت تعلم أن هذا 

على قدم وساق احنا موقفنا واضح ال يجب أن يتم على حساب املكتب 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، ما كاين حتى مشكل في التعميم 

ما عندناش  احنا   harmonisation اللي كتم�ضى   harmonisation في 

مشكل مع الشركة بدات في إطار عقود وهداك ال�ضي، لكن مايدارش 

على حساب املكتب الوطني.

بالنسبة لألخ من العدالة والتنمية نفس ال�ضيء، أنا ال أستطيع أن 

أجيبك اآلن لكن أنت قلتي فالن هو القضية ديال احترام القانون، ما 

كاين حتى �ضي مبرر ألي واحد باش ياخذ الكهرباء ويدير شرع يديه، إذا 

كانت �ضي إشكاالت اللي متسبب فيها املكتب الوطني قولوها لنا واحنا 

نحاولوا نحلوا املشكل، لكن أنا ما عنديش علم بالذي تقول اآلن، لكن 

خصنا نعترفو بواحد القضية احنا تنتكلموا على%99.5 من الكهربة 

هللا  أودي  ديال،  األهمية  هاد  نستحضروا  خصنا  ورجاءا  القروية، 

يهديك، أنت فوق ما تنقولوها تتقول لنا غير صحيح هللا يهديك.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

لتشغيل  للفوسفاط  الشريف  املكتب  برنامج  عن  سؤال  شكرا، 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الشباب 
من  السؤال  غايطرح  اللي  شكون  النائب،  السيد  تفضل  والتنمية، 

العدالة والتنمية؟ تفضلي السيدة النائبة .

 ومةئبلخ وسيدةخربيعلخ طمين�سي:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم،

السيد الوزير، أعلن املجمع الشريف للفوسفاط عن برامج تهدف 
أساسا إلى توسيع التشغيل في صفوف الشباب ودعم املشاريع ودعم 
ألبناء  وأسبقية  أهمية  إعطاء  مع  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت 
املتقاعدين املقيمين باملناطق التي تتواجد بها مرافق املجمع، نسائلكم 
السيد الوزير عن حصيلة برامج املجمع الشريف للفوسفاط في مجال 

تشغيل الشباب؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

وكر خ وسيدةخ ومةئبلخ ملحترنل،

أول  للفوسفاط هو  الشريف  بأن املجمع  تتعرف  النائبة  السيدة 
مشغل في املغرب كان أعلن منذ أربع سنوات على مشروع ديال مهارة 
املجمعOCP skils.....التزم فيه بتوظيف 5800 أو خلق 5800 منصب 
شغل هذا تم من أصل90 ألف مترشح من أبناء ساكنة كل املناطق 
املجاورة تختاروا 5800 مستفيد في واحد اإلطار شفاف، ثم كان املحور 
من  لتمكينهم  املشاريع  أصحاب  للشباب  مبادرة مصاحبة  هو  الثاني 
إنشاء مقاولتهم تمت مواكبة 140 مشروع، وتم فتح مراكز املهارات اللي 
فيها 80 مقاولة صغيرة ومواكبة تشغيل 879 شاب إلى آخره، ثم هناك 
تكوين  الشباب  الكفاءات  ديال  التكوين  ديال  املحور  الحال  بطبيعة 
حوالي 15 ألف شاب وشابة توزعوا على أكثر من 285 مسلك، مع العلم 
بأن املكتب كان واضح أو املجمع كان واضح، في أن هذا التكوين ال يلزمه 
بإدماجهم داخل املجمع، ناهيك على توفير العديد من فرص الشغل 
الناتجة عن عقود املناولة للشركات العاملة مع املكتب، شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخإدريسخ وثمري:

أسفي،  كنذكر  الفوسفاطية  املناطق  ;ساكنة  الوزير،  السيد 

خريبكة، اليوسفية كتشعر بالحيف والحكرة ألنه OCP ينتج ثروة ولكن 
 OCP ،ال تعود بشكل مباشر على هذه املناطق، ولكن تخلف تلوث بيئي
مطالب باش يدير تدابير للحد من التلوث البيئي، يساهم في تنمية هذه 
املناطق، و كذلك يخصص نسب مهمة لتشغيل أبناء هذه املناطق وأن 
 ocp skils يدعم القطاع الصحي، نثمن البرامج االجتماعية اللي دعمها
..... و كنقولوا كيخصو يكمل املناصب اللي بقات من 5800، كذلك يحد 
من إعادة توظيف املتقاعدين ويفسح املجال ألبناءهم و للشباب، كذلك 
املناطق،  املناولة يخصص نسب مهمة ألبناء هذه  بالنسبة لشركات 

وأخيرا أن يبقى دعم للشركات عفوا للمشاريع املذرة للدخل، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب، ال الفريق االستقاللي 
وقيلة ما بقاش عندكم الوقت ال 126، اعطيني الوقت ديال الفريق 

االستقاللي ال فتيوه، شكرا تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدر عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

يدير ضمن  ولكن خاص  كاين حتى مشكل،  ما  ويدير  يدير   OCP
التوازنات ديالو راه OCP ما�ضي مجمع ديال أسفي، وال ديال خريبكة، 
راه OCP مجمع د البالد غير باش نتفاهمو، ولكن خصو يدير راه هاد 
املبادرة ديال 5800 ديال التشغيل راه مهمة جدا، و كذلك هاذ القضية 
ديال تكوين املهارات ألن هاد تكوين املهارات راه العائد ديالها غيكون 

أهم بكثير من القضية ديال التشغيل املباشر.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال متعلق باآلليات الكفيلة بإحداث مراقبة 
فعالة لعدادات املاء والكهرباء للسيدات والسادة النواب املحترم من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وغنيخجمةح:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

والكهرباء  املاء  يعرفها قطاع  الوزير، هناك مشاكل كبرى  السيد 
في مجموعة من املدن والقرى وأقاليم اململكة على إثر غالء الفواتير 
املطبقة على املواطنين، سواء من طرف الشركات األجنبية املفوض لها 
تسيير هذا القطاع باملدن أو تلك املطبقة على قاطني العالم القروي، 
والخاضعة في استحقاق فواتير للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب، و لعل أحسن مثال على ذلك ما يعانيه ساكنة دواوير الجماعات 
القروية والبلديات التابعة إلقليم شيشاوة حيث أن مراقبة العدادات 
ال تتم بطريقة منتظمة قد تستمر شهرين أو أكثر من ذلك، مما يثقل 
كاهل املواطن القروي املحدود الدخل، كما أن لالنقطاعات املتكررة 
للتيار الكهربائي تسبب للمواطن في خسائر مادية نظرا للمدة الزمنية 
الطويلة التي يقضيها انقطاع التيار، وخير دليل على ذلك جماعات أيت 
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حديوش وجماعة اللة عزيزة 3 أيام والناس مقطوع عليهم الضو، ما 
كاين اللي يشوف من جيهتهم، ما يعيشه إقليم شيشاوة تعيشه املناطق 
وهي  كلميم،  وجدة  اليوسفية  صالح  بن  الفقيه  كالصويرة  األخرى 
مناطق تابعة للنواب في التجمع الوطني لألحرار لذا وبناء على هذا وتوالي 
شكايات وعرائض املواطنين في املوضوع نلتمس من الحكومة أن تدبر 
أمور مراقبة العدادات في وقت محدد ال يتعدى شهرا واحد رأفة الرقابة 
بساكنة هذه القرى واملناطق، ما تيعيشه القرى تشهده املدن الكبرى 
كذلك في إطار التدبير املفوض لهذا القطاع واملسير من طرف شركات 
أجنبية قد ال تراعي وضعية املستهلك في بعض األحيان، لذا نطلب من 
السيد الوزير ما هي اآلليات الكفيلة بإحداث مراقبة فعالة العدادات 

املاء والكهرباء؟، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

وكر خ وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

والسيد النائب املتتبع لطرحكم السؤال يقول اململكة املغربية تعيش 
في ظالم دامس إيال بديتي بالقرى وكملتي باملدن، أوال بغيت نصحح واحد 
القضية جات في السؤال ديالكم الضجة اللي تكلمتي عليها ديال بعض 
الشركات األجنبية ما عندهاش عالقة باملكتب الوطني للكهرباء، املكتب 
الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية استراتيجية لبالدنا وقدمت خدمات 
كبيرة لبالدنا في مجال الكهرباء واملاء الصالح للشرب، السؤال ديالكم 
تتسولو واش كاين برنامج ؟ املكتب عندو برنامج، فيما يتعلق بالعدادات 
ذات الجهد املتوسط والجهد املنخفض فيها الفحص واملراقبة ديال 
األجهزة، فيها كذلك محاربة السرقة، توفير املعطيات للرد على شكايات 
الزبناء، التأكد من فعالية دقة العدادات الكهربائية املستعملة، وتوفير 
املعطيات ملراقبة تجديد الشبكة املحلية، واآلن عندنا شروع في اقتناء 
عددات رقمية للزبناء اللي تيستهلكو أكثر من 500 كيلو واط ، وكذلك 
ابتداء من أكتوبر إن شاء هللا غيتم تسليم 140 ألف عداد من األداء 
املسبق من الجيل الجديد، وهناك خدمة جديدة ستطلق قريبا بصفة 
اختيارية، اللي بغا يقرا ذاتيا العداد ديالو ويتواصل عبر االنترنيت وال عبر 
الوكاالت مباشرة مع املكتب الوطني، خالل هاذ 3 سنوات 2013 حتى 
ل 2015، تم تشغيل حوالي 300 تقني جديد مكلفين بقراءة العدادات، 

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا، هناك تعقيب إضافي ؟ إذن نمر للسؤال املوالي، سؤال حول 
مخاطر استكشاف واستغالل الغاز الصخري للسيدات والسادة النواب 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  فريق  من  املحترمين 

النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخجمفي:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0ير،

 وسةدةخو وسيد تخ وم  بخ ملحترنين،

رخصة  بمنح  للمملكة  الشرقي  الجنوب  أقاليم  ساكنة  فوجئت 
طريق  عن  الشركات  إلحدى  الصخري  الغاز  واستغالل  استكشاف 
شاملة  بيئية  بدراسة  الوزارة  قامت  فهل  االهيدوليكي،  التكسير 

النعكاسات ومخاطر استكشاف واستغالل غاز الشيست؟

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

 وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

لم تحفر أي بئر للتنقيب عن الغاز الصخري، ال في منطقة الجنوب 
الشرقي وال في أي منطقة في املغرب ، و بالتالي ال مجال للحديث عن 
مخاطر استكشاف واستغالل الغاز الصخري، وأؤكد لكم عكس ما جاء 
في سؤالكم أن الوزارة لم ترخص لهذا النوع من االستغالل الصخري، 
الذي انطلق في الواليات املتحدة األمركية منذ بضع سنوات، إذن ما 
كاين ال غاز صخري وال استغالل غاز صخري وال ترخيض للغاز الصخري.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخجمفي:

السيد الوزير، هذا ما كنا نسعى إليه، ال نشك قطعا أن الساكنة 

اآلن ستكون مطمئنة خصوصا وأن هذا سيكون على مرأى ومسمع من 

هاته الساكنة وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا، تفضل.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

السيد النائب، غير باش تعرف الساكنة راه اللي كاين في الحوض 

ديال تندرارة هو غاز تقليدي وتتقوم به شركة معترف بها، وهاذ الشركة 

تشتغل مع املكتب الوطني للهيدروكاربور، ونتمناو على هللا ذاك ال�ضي 

غتلقى الشركة إن شاء هللا يكون في الصالح ديال املنطقة قريبا بإذن 

هللا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

والسادة  للسيدات  والكهرباء  املاء  فواتير  أداء  عن  سؤال  شكرا، 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

 وسيدخ ورئيس،

متاعب  تتخلق  اللي  البيع  نقط  على  تنتساءلو  الوزير،  السيد 
للمواطنين في العالم القروي، مثال سكان جماعة السهول بمدينة سال، 
تيأديو الفاتورة ديال املاء في جماعة سيدي عالل البحراوي اللي هي 
تابعة إلقليم الخميسات و تيأديو الفاتورة ديال الكهرباء في العمالة 
ديال تمارة، إذن خصهم يضربو 30 كلم من هاذ الجهة و30كلم من 
هاذ الجهة، والسكان ديال العرجات اللي موزعين جزء تابع لريضال 
وجزء تابع للمكتب الوطني للكهرباء، وهاذ العملية أنا تفاجأت منين 
شفت هاذ املعاناة ولكن ملي سولت السادة النواب في األقاليم املتعددة 
موالي يعقوب، في سيدي بنور، في تارودانت كلهم تيقولو أنه كاين نفس 

اإلشكالية ونفس املعاناة.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخعبدخ وقةدرخ عمةرةخو0يرخ وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئل:

النائب تنشكرك على السؤال ديالك ،على األقل السؤال  السيد 

ديالك كان مباشر، كيتكلم على السهول، اإلشكال ديال استخالص 

املدة معينة لسبب  فيه فواحد  الفواتير هو واحد اإلشكال غنعيشو 

النسب  القروي،  العالم  كهربة  تقريبا   %  99.5 عندنا  احنا  بسيط، 

اللي كن كنشتغلوles rationsاللي كنشتغلو بها هي واحد النسب اللي 

إيال جيتي تطبقها على املجال القروي تتولى في مساحة شاسعة، طيب 

نهضرو على السهول، السهول انطالقا من غشت غيولي عندهم واحد 

النقطة داالستخالص في سال الجديدة، لكن التعليمات أعطيت للسيد 

املدير ديال املكتب الوطني مشكورا هاذ األيام املقبلة حيث هاد املنطقة 

اللي غادية من البحراوي حتى لسال الجديدة، منطقة كبيرة وتتعرف 

واحد الوفرة عمرانية باش نلقاواحلول، أنا قلت قبيال في السؤال ديال 

اإلخوان دالعدالة والتنمية من أحسن الحلول هواآلداء املسبق، اآلداء 

املسبق تيحل لنا إأشكال تتقاخذها في السوق، ولكن هذا القضية ديال 

الشبابيك املتنقلة القضية ديال واحد املجموعة دالحلول ستناقش 

بالنظر لهاذ املنطقة بالضبط اللي جات في السؤال ديالكم. شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضل السيد النائب، تعقيب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

ألن غير عمليا، هو تعميم الكهرباء تيخصو اآلليات املصاحبة، وهذه 
من اآلليات اللي غاتخلي الناس تتخلى في عدد من املناطق ألنه املتاعب 
ديال آداء الفاتورة غاتكون أكثر من اإلستفادة ديال هذا، ألنه خصه 
يومين باش يأدي فلذلك ال بد من البحث عن اإلجراءات املصاحبة باش 

يمكن يبقى الكهرباء مستمر في العالم القروي.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير؟ إذن ، نشكر السيد 
الوزير على املساهمة ديالكم وننتقل إلى القطاع املكلف بالنقل، مرحبا 

بالسيد الوزير.

سؤال عن إستراتيجية الحكومة في مجال إصالح وعصرنة النقل 
الفريق  النواب املحترمين من  بين املدن للسيدات والسادة  العمومي 

اإلشتراكي. تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخج  دخفرجي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

تمدونا  منكم  كنطلبوا  السؤال  في  جاء  ;كما  الوزير،  السيد 
باإلستراتيجية أو نتائج اإلستراتيجية الحكومية في مجال العصرنة ديال 

النقل بين املدن.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جيستيكخ ملكلفخبةومقل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل ما يمكنش نتكلمو على العناصر 
ديال اإلستراتيجية والنتائج ديالها في دقيقة وعشرة ديال الثواني، كانت 
عندنا فرصة هاد األسبوع، ناقشنا املوضوع ديال اإلصالح ديال النقل 
اللجنة املعنية بمجلس النواب وعطينا العناصر  ديال املسافرين في 
الرئيسية واملركزية ، اللي اليوم اعتمدناها في عقد برنامج مع املهنيين 
ديال القطاع اللي مفروض كان خصه يتوقع في دجنبر 2014 وتأخر 
ألسباب جزء منها ما عنده أي ارتباط بالقطاع املنهي، وبالتالي ننتظر 
اإلخوان املهنيين يفهموا على أنه هاد العصرنة ضرورية على أساس أننا 

نمشيو فيها إن شاء هللا في املستقبل القريب.شكرا السيد الرئيس.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخج  دخفرجي:

شكرا السيد الوزير على التعقيب ديالكم، فعال هاذ القطاع باش 
نكونو نركزو بالضبط أشنا هو الخلل اللي فيه، احنا كنعرفوا بأن الشعب 
وضع آمال كبيرة وعريضة من بعد اإلستحقاقات ديال 2011، على أنه 
كاين واحد املجموعة ديال النقط ديال الفساد ايال بغينا نسميوها كان 
الزم أن الحكومة تبذل فيها مجهود ولكن لقينا بأنه اليوم بعد خمس 
سنوات على العمل ديالها، أنها بين قوسين اسمح ليا على إستعمال 
هاذ املفردة أنها دارت عين ميكة أوال ما انتبهاتش وتغاضت على الفساد 
اللي كاين في هاذ القطاع ديال النقل، كتعرفوا بأن قطاع النقل كيعيش 
جوج داملستويات: املستوى األول هو في املحطات الطرقية في املدن، 
كنعرفوا الفو�ضى املستشرية ال بالنسبة لدخول الحافالت واملواعيد 
ديالها، ال بالنسبة لإلبتزازات اللي كيتعرضوا ليها الزبناء وال أيضا املوارد 
البشرية اللي كتشتغل في داك القطاع، أيضا الفو�ضى ال تزال سارية 

على مستوى استغالل األدنيات وال الكرايم كنعرفوا بأنه...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، انتهى الوقت، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جيستيكخ ملكلفخبةومقل:

غير السيد النائب خصه يعرف بأنه تكلم على املوضوع ديال املحطات 

هو غير تابع لوزارة النقل، التدبير ديالها تابع للمجالس املنتخبة، إذن 

هاد ال�ضي محلي بارتباطه بوزارة الداخلية اللي هي الوزارة الوصية، 

املسألة الثانية فيما يتعلق بنقل املسافرين إشكال ديال املأذونيات ما 

بقاش مطروح ألنه من 2012 ما تعطات حتى �ضي مأذونية بمعنى أنه 

اليوم الدولة اإلدارة الحكومة تعمل على أساس أنه بالفعل في إطار 

الشفافية ، في إطار اقتصاد الريع اللي هي بالفعل خاصنا نحاربوه واللي 

بدينا نحابروه ما كاين حتى �ضي كريما اللي تعطات حتى �ضي مأذونية في 

2012 وننتظر التوقيع على دفتر التحمالت وعقد البرنامج مع اإلخوة 

املهنيين باش نظمو قطاع املأذونيات.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول مراجعة تعريفة النقل للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة التنمية، تفضلي السيدة 

النائبة، السيد النائب شكون، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخحسنخوغشيم:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

البيترول  سعر  عرفه  الذي  الكبير  التراجع  ظل  في  الوزير  السيد 
الخام 115 دوالر للبرميل في شهر يونيو، إلى مادون 60 دوالر للبرميل في 
اآلونة األخيرة، يترقب املواطنون تزامنا مع هاد االنخفاض، انخفاضا في 
تعرفة النقل، خصوصا الحافالت وسيارة األجرة الكبيرة والصغيرة، لذا 
نسائلكم السيد الوزير ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل هذا 

اإلنخفاض وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جيستيكخ ملكلفخبةومقل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

اللي مطروح هو النقل، فيه نقل البضائع هومحرر يخضع للعرض 
 le client والطلب و للعقد اللي هو بين اللي تيهز البضائع وبين الشركة
البضائع  نقل  ديال  القطاع  فيه،  داخالش  ما  الدولة  محرر  ،هداك 
كانت  يوم   1996 تيرجع  اللي  وزاري  قرار  فيه  املحترم  النائب  السيد 
أسعار البترول ب 14 و 15 دوالر، هاد القرار لم يغير ديال األسعار من 
1996 إلى 2016، اليوم ألي حاجة اللي هي مرتبطة بهاد األسعار حنا 
مستعدين نراجعوها لكن حنا تنتصوروا على أنه األسعار إلى متغيرتش 
من 96 راها ب le pouvoir d›achat تالقيمة ديال ديال1996، وبالتالي 
اإلشكال كاين في املمارسة ديال بعض املهنيين اللي كتيستغلوا العطل 
واملناسبات للرفع من القيمة، أما األسعار املعتمدة ديال 96 نظنها أنها 

مالئمة للمواطن املغربي شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ وعرقي:

شكرا السيد الوزير، اليوم كنتكلموا حنا على نقل املسافرين السيد 
الوزير غالبا، 2012 ملا زاد املازوط بدرهم، الطاكسيات والكيران السيد 
املسؤولة غضت  الجهات  بدون وجه حق،  التعريفة  في  زادوا  الوزير 
الطرف خاصة اللجن اإلقليمية، ماللي تراجع ثمن املازوط السيد الوزير 
وليصانص لم تتحرك الجهات املسؤولة لضبط تعريفة النقل العمومي، 
مسألة أخرى السيد الوزير، استغالل مناسبة األعياد والعطل البتزاز 
اإلضافية  الحافالت  على  تشرطوا  الوزير  السيد  املواطنين، خاصكم 
واقتراح  بها،  املعمول  التعريفة  احترام  الرخصة اإلضافية،  في  كتابيا 
آخر السيد الوزير فتحوا للناس الحجز املسبق في املناسبات لضبط 
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الحاجيات وضبط التعريفة، وكذلك عزل املواطنين عن السماسرة في 
هاذ املناسبات وشكرا السيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا للسيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جيستيكخ ملكلفخبةومقل:

شكر، حنا بالفعل اليوم اإلشكاالت اللي كاينة هو في دخول العديد 
من السماسرة في املناسبات وأساسا األعياد منين تيكون هناك طلب 
حقيقي العرض متيكونش في املستوى، الدولة اإلدارة تنعطيو رخص 
استثنائية، املمارسة األخيرة ديال العيد الصغير، عيد الفطر جعلتنا أننا 
اليوم اتخدنا قرار على أنه املسألة اللي جاية اليوم في العيد الكبير عيد 
األضحى إن شاء هللا، غادي يكون بطريقة أي رخصة استثنائية إال وفي 
هذا اإللتزام عدم الزيادة على السعر ديال 1996 وأنه كل حافلة اللي بان 

عليها على أنه استغلت هاذ الفرصة...

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا للسيد الوزير، سؤال عن تدني خدمات القطارات للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة التنمية، تفضل السيد 

النائب، غير هدر.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخأوبةري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

القطارات  يستعملون  مواطن  مليون   40 املحترم،  الوزير  السيد 
في تنقالتهم، نسائلكم السيد الوزير عن تدني هاد، عن تدني الخدمة 
خصوصا خصوصا تكرار التأخرات، نسائلكم السيد الوزير أيضا عن 

املجهودات التي تقومون بها من أجل هاذ اإلصالح شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جستيكخ ملكلفخبةومقل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

وكر خ وسيدخ ومةئب،

أنا منين تنجي نهضرعلى القطارات بالفعل أجد نف�ضي محرجا، ألن 
ما يمكنش ندافع على �ضي حاجة اللي بالفعل الواقع واملشاهد العيان 
تيلقى فيها إشكاالت اللي تتعرفوها كاملين واللي تنعرفوها كاملين، اليوم 
-2010 مليار خالل   13 التحتية  البنية  في  باملاليير  استثمارات  هناك 

2015 باملاليير في إعادة النظر في القطارات وفي التحديث ديال الشبكة، 
لكن ال زالت هناك إشكاالت بالفعل أنا ما أقترح، ألنه الوزارة كوزارة 
هي مسؤولة على اإلستراتيجية العامة ديال النقل السككي اللي معطي 
التدبير ديالو اليومي والعملي واللي فيه هاذ اإلشكاالت اللي تطرحوا عند 
املكتب الوطني، احنا مستعدين نحضرو في اللجنة باش نزيدو ندققو 
مع املسؤول املباشر ومع اإلدارة املباشرة ديال املكتب في هاد اإلختالالت 
اللي جزء منها قائم وخا نعياو ما نديرو، ما زال هاذ اإلشكاالت ديال 

التأخرات وديال اإلكتظاظ وغيره متوفرة، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، التعقيب، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخحسنخ احةرس:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ونثمن  صراحتكم  وعلى  جوابكم  على  نشكركم  الوزير،  السيد 

املجهودات التي قمتم بها للرفع من مستوى خدمات النقل بكل أصنافه 

ومنها النقل السككي، السيد الوزير، رغم هذه املجهودات التي يبذلها 
املكتب الوطني للسكك الحديدية فالخدمات ال زالت لم ترق إلى املستوى 

40 مليون مسافر كما ذكر زميلي،  إليه حوالي  الذي يتطلع  املطلوب 

السيد الوزير، التأخرات املتكررة ولساعات تعيق التحاق املسافرين 

بمواعد مهمة كحصص الدراسة ومصيرية كاجتياز االمتحانات ومواعد 

العمل على  ألتمس منكم  بالطائرة ومواعد مع األطباء، عليه  السفر 

ضمان استمرار رحلة بوسائل أخرى كالحافالت أو إقرار مبدأ التعويض 

عن أضرار تأخر القطارات، السيد الوزير، باإلضافة إلى التأخرات يعاني 

املسافرون من االكتظاظ الذي تستشري معه أعمال السرقة والتحرش 

والنساء  املسنين  معاناة  إلى  باإلضافة  الكرامة،  تهين  أخرى  وأعمال 

واألطفال من االزدحام خاصة أوقات الذروة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب السيد الوزير. التعقيب؟ ال 

صافي صافي تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ولطيفخوهبي:

السيد الوزير منذ 2011 إلى اآلن واحنا نفس اللغة راه ضعيفة راه 

كذا كذا واش الحكومة ديالكم لحد اآلن ما استطعاتش تخلق واحد 

املشاكل  هاذ  تحلوا  باش  الوصية،  الوزارة  باعتباركم  عمل  برنامج 

اليومية، ما�ضي فقط بأنه توظف سياسيا أو يستهدف فيها تغيير الرئيس 

أو كذا أو كذا، ملاذا أنتم كحكومة لم تقدموا برنامجا اللي كيحل هاد 

املشاكل هذه وكتقدم واحد الدعم إما لوجيستيكي إما مالي؟ شكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جستيكخ ملكلفخبةومقل:

تنهضر  ماللي  الحكومة قامت بمجهودات  ، قلت  أنا كنت واضح 
على13 مليار في 5 سنين راه هي 2 مليار ونصف تقريبا في السنة ، لتحديث 
القطارات باش اشتغلنا على هاذ ال�ضي ديال املكيفات، وباش نشتغلو 
على التدبير على صعيد املحطات األرضية وغيره، على أساس أننا نقدمو 
الخدمات لكن اإلشكاالت اللي هي عملية ميدانية اسمح لي واخا تعيى 
ما تدير في اإلجراءات منين تيوقق لك train جاي وتأخر راه غايبلوكي 
ليك système كله د la chaine شنو بغيتي دير لك الحكومة غير قولوا 
لي اقترحوا عليا أنا ندير، ما كاينش إشكال، التعويض على هاذ ال�ضي، 
مزيان املبدأ اللي اشتغلنا عليه اليوم مع الخطوط امللكية املغربية واللي 
كانت مقاومة ألنه اللي تأخر في الخطوط على أساس اليوم، القانون 
اللي صوتوا عليه في املدونة ديال الطيران ممكن اليوم يتعوضوا على 
التأخرات اللي كاين في الخطوط ، هذا من األمور اللي يمكن ندفعو بها 
املكتب على أنه يتحرك، اليوم كاين إشكاالت اللي هي مرتبطة بالبنية 
التحتية، هاد املشاريع املهيكلة مين تنخدم أنا في l›axe الدار البيضاء- 

القنيطرة تندير أشغال

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

ببالدنا  السير  حوادث  ارتفاع  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الدستوري،  اإلتحاد  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ0رد لي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير املحترم، سؤالنا يتمحور حول حوادث السير لألسف 
تزداد بشكل مهول يعني سؤالنا ؛ ماذا أعدت الوزارة للحد من هذه 

اآلفة؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جستيكخ ملكلفخبةومقل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

شكرا السيد النائب، أوال لتصحيح املعطيات ال تزداد حوادث السير 
وعدد القتلى في املغرب بشكل مهول، األرقام تشير على أنه املعطيات 

اللي عندنا في 2012-2013-2014-2015 كلها معطيات اللي هي إيجابية 
قياسا إلى ما كانت عليه في le pic اللي وصلنا له 4222 قتيل في 2011 
اليوم راه احنا في 3650 قتيل. هذا ال يعني أننا نقلل من حجم هاد القتلى 
ولكن من حيث املعطيات هناك تراجع، اليوم هاد الخمس أشهر األولى 
ديال 2016 كتعرف واحد النوع ديال stabilisation على صعيد عدد 
القتلى. اإلشكال اليوم عندنا فاالستراتيجية الوطنية اللي حددناها ف 
2015 و2025 وال 2016-2025 اللي الهدف هو أننا نقلصو العدد ديال 
القتلى في حدود %50 من هنا ل 2025 و%25 ف 2020. اإلشكاالت 
اللي هي مرتبطة باملدونة اللي عام وحنا ناقشو فيها جات فيه إجراءات 
زجرية، اللي الحظنا خالل الشهرين األخيرين التقلص ديال عدد القتلى 
نظرا لهاد املعطيات ومنها باألساس هاد ال�ضي ديال النقط اللي كاين 
ف les permis de conduire اللي اليوم تقريبا 240.000 سائق اللي 
توصل بالتخفيض ديال عدد ديال النقط ديالو. باإلضافة إلى إحداث 
le permis على اإلشكال ديال هادوالطريبورطورات اللي كان عندهم 
le permis A اليوم والو ملزمين باش يديرle permis B. مجموعة ديال 
األمور اللي درناها على أساس أننا نحسنو فيما تبقى من ست أشهر 
املقبلة. باإلضافة إلى هاد ال�ضي ديال الرادارات. ومن هنا نقولها، وقع لنا 
تأخر كبير على صعيد التصديق على l›appel.d›offre على الصفقة ديال 
الردارات، واللي كانت عندنا في البرنامج ديال اإلستراتيجية وتأخرنا فيها 
أكثر من ست شهور، هو اللي جعلها ما تدخلش في حيز العمل. وبالتالي ما 
ربحناش دوك القتلى، و لألسف اللي هما جاو فهاد السياق شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير. تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ0رد لي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، حنا طرحنا هاذ السؤال ألن مبررات طرحه ال زالت 
قائمة. حرب الطرق لألسف ال زالت تحصد املزيد من الضحايا. وكلنا 
نعرف التكلفة االقتصادية واالجتماعية لهذه اآلفة، رغم التشريعات 
الجديدة ، رغم مجموعة من التدابير، إال أن الحصيلة تبقى محتشمة. 
واألمر اللي فرض علينا واحد التقييم اللي سكون حقيقي، موضوعي 

وهادئ ملدونة السير الجديدة والتدابير املصاحبة لها.

السيد الوزير، يعني كلنا وباإلجماع، نتفق على أن الكل مسؤول 
الوضعية  التحتية،  البنية  البشري،  العنصر  متباينة.  بدرجات  ولكن 
املكانيكية للعربات، الفحص التقني. ولكن داخل هاد األسباب السيد 
الوزير ربما كاين بعض األسباب اللي يمكن نتحكمو فيها بعض االسباب 
ملي نتكلمو مثال على البنيات التحتية، لألسف ما زال بعض الطرق اللي 
مهترئة في بعض املناطق، وتسبب مجموعة من هذه الحوادث. وبالتالي 
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كاين بعض األسباب اللي يمكن لنا نتحكمو فيها.

السيد الوزير، حنا طرحنا كذلك هاذ السؤال، يعني نعرفو أننا حاليا 
في العطلة الصيفية واللي كتميز بواحد اإلرتفاع ديال حركية الطريق 
والضغط عليها. وبالتالي يعني نخ�ضى أن يرتفع مجددا عدد ضحايا حرب 
الطرق. يعني و سؤالنا كذلك.. يعني حول واش كاين �ضي تدابير استثنائية 
ملواجهة هاذ الضغط وهل من حلول سريعة كذلك تتجاوب وراهنية 
هاته اللحظة. السيد الوزير، كذلك يعني نحن في فريقنا يعني مع كل 
تشدد يروم حماية األرواح، مع كل اإلجراءات التي تروم كذلك التطبيق 
الصارم للقوانين اللي تكلمتو عليها وعلى الجميع و بدون استثناء. ولكن 
أيضا مع مقاربة تحسيسية واعية، مقاربة تترك أثر في النفوس. ويجب 
كذلك التركيز على أن نستثمر أكثر، يعني البعد الحضاري لسوكيات 
املغاربة، في غرس سلوكات بديلة ملا نشاهده لألسف في الطرقات، شكرا 

السيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

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

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جستيكخ ملكلفخبةومقل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

هو السيد النائب بالفعل ختم بعبارة جيدة هو السلوك الحضاري. 
هاد السلوك هو اللي عندنا في %92 تقريبا ديال العدد ديال القتلى. 
البنية التحتية أقل من %5 عندنا فيها ثالثة د املليار ديال الدرهم 1.3، 
%92 هو  اليوم  و1.7 موزعة حسب املهام وراه حنا تنشتاغلو فيها. 
السلوك، على داك ال�ضي التقييم ديال املدونة درناه صوتو على املدونة 
في صيغتها النهائية الجديدة ، هاذي واحد الثالثة ديال األسابيع. اليوم 
نديرو التقييم، عندي مجلس اإلدارة ديال اللجنة الوطنية يوم الخميس 
اللي غنديرو فيه البرنامج الصيفي. اليوم بعد الجلسة ديالكم لالسئلة 
الشفوية غنمشيو نناقشو الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير 

اللي غتعوض اللجنة واللي هي مؤسسة جديدة اللي غتجمع الهياكل..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال آني عن احترام مساطر الترخيص لفتح 
واستغالل مراكز الفحص التقني للسيارات، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة املعاصرة. تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملهديخ وكنس �سي:

السيد الوزير، هذا واحد القطاع آخر من القطاعات اللي كتشرف 
شوية  واحد  فيه  كاع  ربما  املشاكل،  ديال  العدد  واحد  وفيه  عليها، 

والعربات.  السيارات  لفحص  التقنية  املراكز  ديال  التسيب، هو هذا 
بغيناكم هللا يخليك تنور الرأي العام حول ما يجري هاد األيام فهاذ 

القطاع وشكرا .

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب. تفضل السيد الوزير.

 وسيدخ و 0يرخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ
 وتجهيزخو ومقلخو ول جيستيكخ ملكلفخبةومقل:

ديال  نوع  نورنا على  النائب  السيد  لو  الرئيس، هو حبذا  السيد 
التسيب باش نجاوبوه. شنو هو التسيب اللي كتشوف؟ هذا من بين 
القطاعات اللي اليوم السيد النائب في تاريخ اململكة املغربية ما دارت 
اململكة  فتاريخ  فاملغرب،  الفحص  ديال  املراكز  تدقيق   audit 600
املغربية ما تسدات الشبكة le réseau ألنه خرق دفاتر التحمالت. في 
تاريخ اململكة املغربية، ما صدرنا إيقاف ديال أكثر من 132 مركز خالل 
شهرين، املدة اللي كاينة فدفتر التحمالت ألنه قام بإجراءات . سحبنا 
واحد  درنا  الغش.  فيهم  ألنهم  الفاحصين  من  العديد  ديال  الرخص 
مجموعة من اإلجراءات باش نحاربو هاذ التسيب. اليوم فئة من أولئك 
اللذين يمتلكون بعض مراكز الفحص اللي كان عندهم واحد الجانب 
أننا فتحنا املجال للشفافية ودفاتر  اليوم متذمرون من  الريع  ديال 
التحمالت باش أي مستثمر يتفضل لهذا القطاع، بغاو يحافظوا على 
جزء من داك اإلمتيازات اللي كانت في السابق. إيال على هاذ التسيب اللي 
تتهضرو، اليوم البارحة فتحنا األظرفة ديال l›appel.d›offres اللي درناه 

اللي من املفروض نديروا فيه 192 مركز جديد. شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملهديخ وكنس �سي:

هذا  دابا.  قلتيه  اللي  هذا  هو  الوزير  السيد  عليه  تكلمت  اللي 
واحد القطاع فيه 250 مركز على الصعيد الوطني، من نهار خلق هللا 
السيارات إلى اليوم. 250 فيهم 30 رخصتي ليها هاد السنة. ودابا فتحتي 
دفتر التحمالت ديال 192 يعني كد هاداك ال�ضي اللي كان بغيت تعاود 
تحل كدو. مع العلم على أنه هاد الوثيقة اللي من الوزارة ديالكم فيها 
إحصائيات تقول على أنه املراكز حاليا ياهلل كتشغل اآلليات والوسائل 
ديالها بنسبة %50 على الصعيد الوطني. كاين اللي كيشتغل %20 أو 
واحد 30 % أو %10. يعني أن واحد العدد ديال املراكز ال تشتغل، بأنه 
كاين واحد عدم الضبط ديال التوزيع على الصعيد الوطني، اللي هذا 
هو الدور ديال الوزارة اللي خصها تقوم به، ما�ضي أنها واحد 15 يوم 
قبل من االنتخابات تفتح املجال ل 190 في واحد الشكل. ال يمكن لنا 
أن نظن إال أنه انتخابوي، إال أنه سياسوي. هذا هو اللي كنقول لك 
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أنا السيد الوزير. كنقول ليك بأنه السيد الوزير، هاذ الناس هادو، 
هاد الهيأة هادي ال حنا عندنا ال عالقة بها، راه رفعات بكم دعوة أمام 
القضاء اإلداري بإستعمال الشطط ، ألنكم استعملتو واحد ا القانون 
لم يصدر بعد وبغيتو تطبقوه بواحد الشكل اللي كيقولو هما على أن 
شكل مغرض. هذا هو اللي كنقول ليك أشنو هو التسيب السيد الوزير. 

.. كتفرضو آليات بأثمان ال عالقة ....

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

النائب  الوزير. صافي السيد  النائب. تفضل السيد  شكرا السيد 
انتهى الوقت. تفضل السيد الوزير.

 وسيدخ و 0يرخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ
 وتجهيزخو ومقلخو ول جستيكخ ملكلفخبةومقل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد النائب خلط واحد مجموعة من املعطيات اللي ما عندها 
عالقة بالواقع. كيتكلم على رفع دعوى، فئة معينة اللي شافت راسها 
خاسرة، رفعت دعوى هللا يعاونها. القضاء أنصفنا في جميع الدعاوي 
اللي تقدمت ضد الوزارة، ربحاتها الوزارة وهاد الشبكة اللي تكلم عليها 
ربحناها. كان 232 مركز ف 2012، اليوم 290. ما تعطيش مغالطات، 
ما تقولش منذ خلق هللا الكون وحنا ف 250، ما كاينش. اليوم هادوك 
اللي كتكلم ال %20 ... عالش ما تكلمتيش اللي كيعمرو %100؟ عالش 
ما تكلمتيش عليهم؟ اللي كيدخلو مليون ديال الدرهم فالشهر، عالش 

ما تكلمتيش عليهم؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

للسيدات  القروي  بالعالم  النقل  مشاكل  عن  آني  سؤال  شكرا. 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخ احسينخأنروش:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، كما في العالم الحضري يتطلع ساكنة العالم القروي 
إلى تحسين ظروف..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

صافي سكت كل �ضي، تفضل السيد النائب، عاودولو الوقت من 
الصفر.

 ومةئبخ وسيدخ احسينخأنروش:

إذن، شكرا السيد الرئيس،

ساكنة  يتطلع  الحضري  القروي  العالم  في  كما  الوزير،  السيد 
العالم القروي إلى تحسين ظروف نقلهم، لكننا نالحظ أن أرباب النقل 
املزدوج يعانون من عدة مشاكل خصوصا منعهم من املرور عبر الطرق 
الوطنية، األمر الذي يعرقل عملهم، فما هي التدابير املتخذة لعالجة 

هذه الوضعية؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جيستيكخ ملكلفخبةومقل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

شكرا السيد النائب، إال أنه نجيو من اآلخر، العالم القروي مديور 
باش نهزو الناس من العالم القروي العالم القروي ، التعريف ديال 
النقل مزدوج هوهذا، اإلخوان اللي دائما يكررونوتيطرحوه في اللجنة 
تذاكرنا فيها نهار االثنين في هذا، أنهم بغينا النقل املزدوج يبدا يدوز 
من بعض النقاط ديال الطرق الوطنية، أنا شخصيا عنديش إشكال، 
ناقشو هاذ املوضوع نشوفو اإليجابيات ديالو والسلبيات ديالو، اآلثر 
ديالوا على الناقلين االخرين غيجيوك الناس ديال الطاكسيات اللي 
تيدوز وتيديروا بين املدن اكثر من خمسين كيلومتر، غيجيك النقل 
ديال املسافرين املسافة الصغرى، غيج نقل املسافرين الكبار الكيران، 
بداك  مرتبطين  كلهم  وهاذوا  السياحي  النقل  ديال  اإلخوان  غيجيوا 
الطريق الوطنية واليوم ساكتين علينا بين قوسين ألنه النقل املزدوج 
ماعاطينوش، لكن شخصيا أنا ما عندي أي اعتراض أنه نديرو واحد 
التقنين الجديد اللي يشارك فيه مجلس النواب املشرع على أساس أننا 
نفتحو النقل املزدوج في بعض املجاالت ديالو يدوز الطريق الوطنية باش 

نسهلوا على املواطنين شكرا .

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخ احسينخأنروش:

شكرا السيد الوزير على التفاعل اإليجابي أنه في الحقيقة كاين بعض 
املناطق اللي ، غادي نذكر منها مناطق إقليم الحوز إقليم تارودانت 
اللي كاين بعض الجماعات فمثال التابعة لقيادة أركانة اللي ما يمكنش 
نوصول�ضي منطقة إال للدواور، وهذا ما محتاجينش الناس في العالم 
القروي وما يمكنشاي وصوال املناطق ال الحضارية والشبه الحضري 
إال ايال مروا من الطريق الوطنية كهذا للضرورة ما�ضي ال ال اللي الباب 
وكاين ستة السياق اللي كيسال واإلنساني ال غادي يتنقل�ضي منطقة 
غادي خصوا وسيلة النقل اللي غيتنقل هو وينقل عبرها البضائع ولو 
داك �ضي واملشتريات ديالوااملقتضيات ديالو هذا هو الهدف من هاذ 

السؤال السيد الوزير.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

حسن  على  الوزير  السيد  نشكركم  إذن  النائب،  للسيد  شكرا 
الوزير.  بالسيد  السياحة مرحبا  إلى قطاع  وننتقل  ديالكم  املساهمة 
للسيدات  الجنوبية  باألقاليم  السياحي  القطاع  وضعية  عن  سؤال 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل، 

تفضل غير هدر.

 ومةئبخ وسيدخ نبةركخب عيدة:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم،

 وسيدخ ورئيس،

فيما  السياحة  وزارة  إستراتيجية  إ  نسائلكم عن  الوزير،  السيد 
يخص تأهيل القطاع السياحي باألقاليم الجنوبية للمملكة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخاحسنخحد دخو0يرخ وسيةحل:

شكرا السيد النائب على طرح هاذ السؤال، في الحقيقة، بالنسبة 
لألقاليم القروية هناك يعني مقاربة جديدة في إطار...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السادة النواب أرجوكم.

 وسيدخاحسنخحد دخو0يرخ وسيةحل:

في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجاللة 

هناك يعني كتعرفوا إلى النية ديالها استثمارات الليتتبلغ تقريبا واحد 

400 مليون ديال الدرهم كذلك يعني تقريبا واحد ثمانين مشروع اللي 

بدا العمل فيها على مستوى األقاليم كلها ولكن ما راه كنبداوش بصفر 

بالنسبة لألقاليم الجنوبية راه هناك يعني وحدات تقريبا 120 وحدة، 

هناك تقريبا واحد 4000 سرير، الخطة وهي نصل إلى6000 سرير وإلى 

تقريبا 150 وحدة يعني في املستقبل القريب و كذلك دعم الطيران اللي 

هو أسا�ضي جدا هناك دعم من طرف الجهات من طرف الدولة وكذلك 

التسويق بالنسبة لوجهات معينة كنعرفوا مثال الدينامية اللي كتعرفها 

مدينة مثل الداخلة، نريد أن املدن األخرى في األقاليم الجنوبية تعرف 

نفس الدينامية وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا تفضل السيد النائب، تفضل غير تكلم السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخ نبةركخب عيدة:

السؤال  من  هدفنا  ولكن  جوابكم،  على  الوزير  السيد  نشكركم 
باألقاليم  السياحة  هو توضيح مقاربتكم فيما يخص تعزيز مؤهالت 
الجنوبية، وكذا محفزات اإلستثمار السياحي باملنطقة، والتي جاء بها 
النموذج التنموي، ذلك أنه ال تنمية سياحية دون مقاربة تشاركية مع 
جميع املتدخلين والفاعلين، خصوصا في ظل وجود مؤهالت سياحية 
أن  دون  هذا  خالبة،  ومناظر  واحات  من صحراء، شواطئ،  ضخمة 
نن�ضى املناخ املعتدل الذي تتميز به األقاليم الجنوبية فضال عن الثقافة 
املحلية املتميزة واملواقع األثرية، التي أصبحت جزء مهما في تسويق 
السياحة بأقاليم ا الصحراوية، وهنا نشيد باإلتفاقية املبرمة ما بين 
الثالث من أجل دعم  الجنوبية  املغربية، والجهات  امللكية  الخطوط 

حركة النقل الجوي للوافدين على املنطقة.

السيد الوزير، ال نن�ضى أن نوصيكم تثمين املؤهالت املحلية والتراث 
في  أساسيا  أصبح عنصرا  الذي  الجنوبية  لألقاليم  والالمادي  املادي 

التسويق السياحي، واإلستقطاب السياحي وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا للسيد النائب، تعقيب السيد الوزير.

 وسيدخاحسنخو0يرخ وسيةحل:

من ما ما قاله السيد النائب و بالفعل أنه هناك تحفيزات أساسية 
بالنسبة للمستثمرين خصوصا على مستوى يعني العقار راه بالنسبة 
لواد شبيكة راه الولوج إلى العقار كان يعني بطريقة يعني سهلة جدا، 
كذلك في خليج الداخلة في يعني في مناطق أخرى، هادي مسألة أساسية، 
يرعاها  التي  الرائدة  التجربة  هناك  الالمادي  التراث  لتثمين  بالنسبة 
صاحب الجاللة على مستوى طانطان، نريد أن تعمم على أقاليم أخرى 
باش يمكن يكون تثمين كذلك ما هو تراث الالمادي، ولكن أنا تنظن بأنه 
العمل الذي نقوم به تحت الريادة... يعني ديال صاحب الجاللة سيؤدي 
األقاليم  ماهو موجود على مستوى  تثمين  أكثر وكذلك  التعريف  إلى 

الصحراوية وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

الداخلية  السياحة  دعم  عن  آخر  سؤال  الوزير،  للسيد  شكرا 
تفضلي  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة املحترمة.

 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ وكحيل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدينخ و 0يرين،



3333 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( 

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

السيد الوزير، وبعد أن ق�ضى املغاربة عطلة عيد الفطر السعيد، 
الجبلية  السياحة  في  بامتياز  إصطيافي  املوسم  على  مقبلون  نحن 
وبالشواطئ باملخيمات وغير املخيمات، بغيناكم تنوروا املجلس ومن 
خاللوا الرأي العام على اإلستراتيجية ديال دعم السياحة الداخلية ألن 

املجتمع املغربي عندو الحق في التمتع بخيرات بالدو شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا للسيدة النائبة ،تفضل السيد الوزير.

 وسيدخاحسنخحد دخو0يرخ وسيةحل:

السيدة النائبة املحترمة، في الحقيقة بالنسبة للسياحة الداخلية 
في موسم فصل الصيف، يعني هناك إجراءات وتدابير إضافية تقوم 
قطاع  خصوصا  القطاعات  من  الكثير  يعني  مع  بتنسيق  الوزارة  بها 
الداخلية، اللجان اإلقليمية يترأسها العمال، هناك كذلك تدخل من 
أجل تحسين الجودة، هناك كذلك تدخل في إطار يعني ما هو اكتظاظ 
الذي تعرفه بعض املدن السياحية، تدخل كذلك فيما يخص األثمنة، 
إذن كل هادي أمور تقوم بها الوزارة بتنسيق مع يعني املتدخلين اآلخرين 

من أجل أن تكون عطلة في مستوى تطلعات املغاربة وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة تعقيب.

 ومةئبلخ وسيدةخفةطملخ وكحيل:

شكرا السيد الوزير على هذا التوضيح اللي حقيقة كنلمسوا منو 

لنا  تأكدوا  واحد املجهود ولكن مجهود غير كافي، بغينا منكم تزيدوا 

تبقى  فيما  الحكومة  تبدلوا  الزم  اللي  املجهود  أشناهو  لنا  وتوضحوا 

من عمرها، ونحن في موسم عطلة والعطلة للجميع حق وللمواطنين 

واملواطنات املغربيات أن ينعمو بالخيرات السياحية ديال بالدهم في 

السهل والجبل، وبغيناكم هذيك السياحة الخضراء تدعموها في ذيك، 

وكذلك القدرة الشرائية. القدرة الشرائية ديال املواطن خاصها تخذا 

بعين اإلعتبار، بغينا املواطنين كيفما كان املستوى ديال الدخل ديالهم 

يكون عندهم الحق في هاذ اإلستجمام والعطلة هما أووليداتهم، كانوا 

في العالم القروي وال في العالم الحضري ، موظفين وال غير موظفين 

بغيناهم يتمتعوا بهاذ العطلة اللي هي حق للجميع كانت بجانب البحر أو 

في قمة الجبل أو بجانب الويدان في السهل، صافي الرئيس شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخاحسنخحد دخو0يرخ وسيةحل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، غير من املسائل التي نقوم بها يعني 
في إطار يعني مراقبة الجودة، هناك كذلك مسألة أساسية، أنه في إطار 
سياحية،  محطات  يعني  وضع  تم  راه  للمغاربة،  مالئم  منتوج  إيجاد 
املحطة ديال إفران راه فيها تقريبا 7000سرير، محطة ديال لونجا اللي 
هي في إمي وضار في كادير راه تقريبا فيها 5000 سرير، املحطة ديال املهدية 
راه املخيم كيشتغل، وهاذو كلها بمواصفات ما ينتظره املغاربة، راه كاين 
اللي كيوصل مثال للمخيمات فيها 150 درهم ولكن كتوصل الشقق 300 
درهم كتوصل إلى 400 درهم. بغينا نستمرو في هاذ اإلطار هذا ألنه احنا 
بغينا نوجدو أنه تكون عندنا تقريبا واحد 40 ألف سرير بمواصفات 
عائلية. بمواصفات ديال األثمنة اللي كتناسب املغاربة، ولكن التحدي 
اللي مطروح هو أننا نوجدو الناس اللي يمكن لو أنه يخلص فقط واحد 
أنهم  متوسطة جدا  وعائلة  فقيرة  عائلة  درهم،   150 وال  درهم   100
يوصلو كذلك أنهم يولجو. الناس اللي كيمشيو ملوالي يعقوب، كيمشيو 
لسيدي حرازم، كيمشيو للمزارات إلى غير ذلك، ما زال ما عندناش يعني 
أنه النموذج االستثماري اللي يمكن لينا أنه كذلك نوجهو االستثمار 
لهاذو، ويمكن لينا كذلك أن يكون الشعار ديال العطلة للجميع، هذا 

شعار اللي هو نبيل يجب أن نرفعه.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تقييم رؤية 2020 للقطاع السياحي 
تفضل  اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملالحي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم السيد الوزير بشأن تقييم الرؤية 
ديال 2020 فيما يخص القطاع السياحي ببالدنا، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب.

 وسيدخاحسنخحد دخو0يرخ وسيةحل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

وكر خ وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

هاذ الرؤية ديال 2020 هي رؤية طموحة، هي رؤية يرعاها صاحب 
الجاللة، ورؤية يعني إن أنجزناها بطريقة دقيقة يمكن أن تبوئنا املكانه 
والصدارة على املستوى العالمي، هاذ الرؤية تقت�ضي أنه في 2015 يجب 
التوقف من أجل يعني التحقق من من ماذا أنجز؟ واللي ما تنجزش 
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هذا هو يعني أنه الدراسة اللي قمنا بها، باش نشوفو ما هي العراقيل؟ 
وجدنا بأن هناك تقدم كبير جدا على مستوى البنيات التحتية، على 
مستوى األسرة، على مستوى صعود بعض الجهات في املغرب، ولكن 
هناك بعض العراقيل مثال أنهما وصلناش أنه تكون ميزانية يعني محترمة 
بالنسبة للمكتب الوطني املغربي للسياحة أنه توصل يعني أكثر من مليار 
درهم، أنه تعطى اإلمكانيات للشركة املغربية للهندسة السياحية باش 
يمكن ليها أنها يعني تعبأ العقار وتكون يعني أنها يد ضاربة فيما يخص 
بالنسبة لإلستثمار، ما يعني أنه كذلك هناك بعض العراقيل املوجودة 
في إطار واحد التطور اللي هو جيو استراتيجي وجيو سيا�ضي اللي كيعطي 
بأنه هناك يعني بعض التذبذب في السياحة على املستوى العالمي نظرا 
لبعض املشاكل األمنية املوجودة في املنطقة واملوجودة في دول أخرى. 
إذن هذا كل يعني نحن نتوقف هاذ العراقيل من أجل تجاوزها ولكن 

الطموح فاش قلت...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير شكرا، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملالحي:

شكرا السيد الوزير، فعال الرؤية ديال 2020 كانت رؤية طموحة، 
ولكن املشكل، املشكل هو في التفعيل وأنه في املصاحبة وكاين واحد 
مجموعة املالحظات السيد الوزير اللي بغينا باش نزيدو نعطيوها في إطار 
هاذ هاذ العمل هذا، أوال في ظل الظرفية الدولية يعني كاين إشكالية 
كانت السياحة ديالنا تستفيد من هذا األمر هذا، كاين األرقام السيد 
الوزير لم يتم بسطها للواقع السياحي بشهادة ديال الفاعلين في القطاع، 
كاين السيد الوزير القطاع لم يعد يغري املستثمرين، كاين السيد الوزير 
ضعف التكوين املستمر وعدم انخراطكم في إطار الجهوية املوسعة التي 
أصبحت في إطار الدستور الجديد هي العمود الفقري للتنمية، هناك 
السيد الوزير، ضعف التنشيط السياحي عدم إدماج القطاع الغير 
مهيكل، هناك السيد الوزير املشكل ديال الربط الجوي بين الصويرة 
وتطوان هي نموذج، كذلك مشكل ديال التراجع ديال السياحة بأكادير 
ألنها كانت قلعة سياحية بامتياز، هناك السيد الوزير ضعف اإلهتمام 

بالسياحة الجبلية، هناك السيد الوزير عدم ما بين ...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

املكتب  املحترم، شكرا، سؤال عن حصيلة  النائب  السيد  شكرا 
الوطني املغربي للسياحة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخأكفةس:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

التوجهات  إطار  في  للسياحة  املغربي  الوطني  املكتب  يستهدف 
اإلستراتيجية لرنامج العمل فترة 2016/2014 تحقيق معدل نمو سنوي 
الوافدين وتحقيق نمو سنوي  للسياح  بالنسبة   8% بنسبة  متوسط 
متوسط يصل إلى %10 بالنسبة لليالي املبيت للسياحة الداخلية، لهذا 
نسائلكم السيد الوزير املحترم عن دور املكتب الوطني املغربي للسياحة 
املغربي  الوطني  املكتب  حصيلة  وعن  السياحة  وتنشيط  تنمية  في 

للسياحة وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخاحسنخحد دخو0يرخ وسيةحل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

املغربي  الوطني  املكتب  بها  كيقوم  اللي  العمل  لوال  الحقيقة  في 
صامدة،  وجهة  ديالنا  الوجهة  تكون  أنه  ليناش  يمكن  ما  للسياحة 
الالأمن  ديال  هي  رياح  وجه  يعني،  في،  صمدت  اآلن  ديالنا  الوجهة 
املوجودة في املنطقة واملوجودة في أوربا وموجودة في كثير من األسواق، 
لوال اإلستراتيجية ديال املكتب الوطني املغربي للسياحة ماكانش ممكن 
اللي كان واحد االعتماد  بها، نظرا  إلى أسواق باش ننوع  أننا نوصلو 
تاريخي على السوق الفرنسية، ألن نحن متواجدين على مستوى السوق 
األملانية، متواجدين على السوقاالنجليزية، السوق األمريكية، األسواق 
العربية كل هاذ األسواق هاذ اإلستراتيجية ديال املكتب الوطني املغربي 
للسياحة، وكذلك الترويج والتواصل اللي كيقوم كاين املكتب الوطني 
املغربي للسياحة، هو اللي اعطى بأنه الصورة ديال املغرب على املستوى 
الدولي هي صورة إيجابية فيما يخص األمن، فيما يخص اإلستقرار فيما 
يخص كذلك التنوع ديال السياحة ديالو، كذلك فيما يخص القيم 

ديال الكرم اللي تيآمنو بهااملغاربة وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ احليمخعالوي:

شكرا السيد الوزير، طبعا هاذ التقييم اللي عطيتو حنا متفقين 
معه في املجمل، ولكن هناك مالحظات السيد الوزير املحترم كنالحظوها 
هاذ  فيما يخص  للحسابات،  األعلى  املجلس  وكايالحظها كذلك حتى 

الدور ديال هاذ املؤسسة العمومية:

أوال- كان الرهان على تعزيز التواجد في األسواق التقليدية وانفتاح 
على األسواق الجديدة الحصيلة ديال هاذ األمر هذا، التطوير ديال بعض 
املجاالت اللي املغرب يكون عندو فيه الريادة هاذ ال�ضي ديال مغاربة 
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الخارج، السياحة الداخلية والسياحة ديال رجال األعمال واملؤتمرات 
حتى هذا واحد املجال كيمكن املكتب الوطني يقوم فيه بمجهودات؛

االرتفاع  كاين  أنه  الوزير،  السيد  املالحظات  بعض  كاين  كذلك 
على مستوى عدد الوافدين ولكن في املقابل ما كاينش مردودية كبيرة 
ديال  الحصيلة  مستوى  على  كسائلنا  وهذا  العائدات،  مستوى  على 
الترويج. أخيرا هاذ ال�ضي ديال الحكامة ديال القطاع إستعمال  هاذ 

التكنولوجيات فيما يخص الترويج وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير.

 وسيدخاحسنخحد دخو0يرخ وسيةحل:

وكر خ وسيدخ ومةئبخ ملحترم،

غير  جديدة  أسواق  على  االنفتاح  ديال  للحصيلة  بالنسبة  غير 
املندوبيات اللي خلقنا يعني في هاذ السنوات اللي مرت أن هناك مندوبية 
جديدة في فرسوفيا، في بيكين، في أبو ظبي كذلك في دكار في ريو دي جانيرو 
،نحن سننفتح كذلك على السوق التركية والهندية، هادو مسائل مهمة، 
راه كان هناك تدهور في السوق الفرنسية ولوال انفتاحنا على األسواق 
األخرى اللي هي واعدة واألسواق التقليدية األخرى ماكانش ممكن أنهم 
حصلوا على التوازنات، كانت يعني أنه الهدف ديالنا أنه تكون زيادة ديال 
%8 من مبلغ منذ 2013، مشينا في 2013 و2014، ولكن األحداث اللي 

وقعت في املحيط الجيوستراتيجي اثرت...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

نشكر السيد الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة، بهذا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا.

نمر إلى تناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة 
للسيد خالد البوقرعي، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخخةودخ وب قرعيخ:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيمخ احمدخهللخو وصالةخو وسالمخعلىخ
رس 5خهللاخوكر خ وسيدخ ورئيس،

وكر خ وسيدخ و 0ير،

اسمح لينا مرة أخرى غادي نشدوكم في هاذ الجلسة لنعيد طرح 
سؤال آخر ولكن بصيغة أخرى وفي إطار املادة 104 حول الحركية ديال 
القطارات والتأخر والفو�ضى التي حصلت في العطلة األخيرة ديال عيد 
الفطر، وأستئذنكم في قراءة رسالة واحدة من عدة رسائل وصلتني 
واألكيد أن عدد من النواب وصلتهم نفس أو رسائل أخرى، واألكيد أن 
السادة الوزراء والسيدين الوزيرين كذلك توصلوا بنفس الرسائل أو 

بعدد منها، يقول فيها صاحب الرسالة، يحكي على معاناة ديال قطار 
غادي ينطلق من طنجة في 10و 30 دقيقة باش يوصل لفاس، كيقول 

كان من املنتظر أن ينطلق القطار املتجه من طنجة إلى فاس على الساعة 

10 و 36 دقيقة صباحا ولم ينطلق إال في الساعة الواحدة زواال بحيث 

تأخر عن اإلنطالق ملدة ساعتين ونصف، وصل القطار إلى محطة سيدي 

قاسم على الساعة الرابعة والنصف زوال ليمكث هناك أربع ساعات 

احتجاج  بعد  القطارات،  سير  حركة  في  واضح  ارتباك  وجود  نتيجة 

تم  لساعات  املحطات  إدارة  على  املسافرين  احتجاجات  املسافرين، 

إخبارهم بأن املشكل قد تم حله، وتوقف ملدة أربع ساعات الخالصة أنه 

سيصل إلى مدينة فاس على الساعة الثانية عشرة في الليل، ونفس األمر 

وقع مع قطارات قادمة من فاس ومتوجهة إلى سال من 3 تالعشية وصل 

حتى ل12 تالليل، السيد الوزير وحا مقبلين على مجموعة من املشاريع 

والوزارة  اإلعالم  والسائل  بها  كنبشروا  ولينا  اللي  البنيوية  املهيكلة 

والحكومة وغيرها، القطار السريعTGV أنا أخ�ضى أن يصله هاد هاد 

املشروع أن تصله لعنة التأخرات التي تطال القطارات العادية، السيد 

الوزير حنا في 2011 صادقنا على دستور أو صوتنا على دستور فيه ربط 

املسؤولية باملحاسبة، املكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يراكم 

الفشل تلو الفشل يجب أن يكون في صلب ربط املسؤول باملحاسبة، 

ما�ضي معقول أن في يعني خالل سنة هناك احتجاجات، هناك توقيف 

للقطارات وال نرى أي مبادرة.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنجيبخب ويفخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ وتجهيزخ
و ومقلخو ول جيستيكخ ملكلفخبةومقلخو ول جيستيك:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ ورئيس،

بالفعل، هذا املوضوع حاولت أن أعطي بعض اإلجابات عليه في 

األسئلة الشفوية التي سلفت، بالفعل أتحدث عن العمل اللي قام به 

بالبنية التحتية،  املكتب الوطني للسكك الحديدية واللي هو مرتبط 

االستثمارات اللي هي من حجم كبير جدا، 13 مليار خالل 2016-2010 

الجزء منها اآلخر هو مرتبط بالقطار السريع، لكن لم يوازي بالفعل هاذ 

العمل ديال البنية التحتية وباملناسبة السيد الرئيس يمكن نقول لكم 

أنه البنية التحتية السككية في املغرب هي في املرتبة األولى أتكلم عن 

البنية التحتية، هي في املرتبة األولى على الصعيد األفريقي والعربي، 

الرجوع إلى تقرير دافوس2015 األخير، البنية التحتية متطورة، مجال 

الخدمات ال زالت فيه إشكاالت حقيقية مرتبطة باإلكتظاظ، مرتبطة 
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أساسا باملواعيد، مرتبطة أساسا بالفترات اللي هي إستثنائية، املواسم، 

األعياد، املناسبات والعطل، العدد اللي تنشتاغلو عليه في النقل ديال 

املسافرين تيوصل إلى أكثر من 140 ألف مواطن، بينما القدرة العادية 

تقريبا،  ألف   86 ألف،   85 العادي هي  الوقت  في  املغربية  للقطارات 

بمعنى أننا تنزيدو أكثر من 80 %وهذا اللي تيجعل حوالي 3000 سككي 

جديد تعبأ ملثل هذه املناسبات باإلضافة إلى حوالي 250 قطار يوميا، 

لكن هذا ما تيمنعش على أنه بالفعل اليوم بعدما استطعنا نحققوا 

املسألة اللي مرتبطة بالبنية التحتية، أتصور على أنه املجال ديال جودة 

الخدمة بمختلف أصنافها يجب أن يكون عليها اشتغال حقيقي ومتزن 

على أساس بالفعل أننا نوصلوا ملا هو مطلوب على الصعيد الوطني 

وتأمالت ديال املواطنين املغاربة، نشتغل في إطار التسعيرة اليوم على 

أساس أننا نحاولو نعطيو سعر أفضلي بالنسبة لأليام اللي هي فارغة 

وماعندناش فيها طلب. مثال اإلثنين والثالثاء واألربعاء والخميس، بينما 

les week end واألعياد يكون مرتفعة، على أساس أننا نحاولوا نعاوضو 
العرض والطلب لكن تنقول أنه العمل املستقبلي إن شاء هللا هو حول 

الخدمة وجودتها.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد الوزير وشكرا للجميع، رفعتخ اجلسل.
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نحضرخ اجلسلخ وثةوثلخو وثالثينخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريــخخ: األربعاء 15 شوال 1437ه )20 يوليوز 2016(.

 ورئةســل : السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

بعد  الثانية  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  ثمانية عشرة   :  وت قيت 
الزوال والدقيقة الرابعة عشر.

بتغيير  قانون  مقترح  على  واملصادقة  الدراسة   : جدو5خ ألعمة5 
وتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري.

 وسيدخر ويدخ وطةوبيخ وعلميخرئيسخنجلسخ وم  ب،خرئيسخ
 اجلسلخ:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

 وسةدةخ و 0ر ءخ ملحترن ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

يعقد مجلس النواب جلستين عموميتين األولى تخصص للدراسة 
والتصويت على مقترح قانون، والثانية تخصص للدراسة والتصويت 

على مشاريع القوانين الجاهزة.

الجلسة األولى وجدول أعمالها مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون 
رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، الجلسة الثانية وجدول 

أعمالها هو كما يلي :

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   21.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية ؛

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   20.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	
القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب ؛

القانون  وتتميم  بتغيير   23.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	
02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام  التنظيمي 
الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433 )17 يوليوز 2012( ؛

مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا  .	
لإلتصال السمعي البصري ؛

مشروع قانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون 11.71 بتاريخ  .	
نظام  بموجبه  املحدث   )1971 ديسمبر   30(  1391 القعدة  ذي   12

املعاشات املدنية ؛

مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة  .	
قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( 

متعلق بأحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد ؛

مشروع قانون رقم 72.14 املحددة بموجبه السن التي يجب  .	
أن يحال فيها على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام 

املعاشات املدنية ؛

مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 13.71  .	

املحدث   )1971 ديسمبر   30(  1391 القعدة  ذي  من   12 في  الصادر 

بموجبه نظام املعاشات العسكرية ؛

العنف ضد  بمحاربة  يتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع   .	

النساء ؛

الحصول على  في  بالحق  يتعلق   31.13 قانون رقم  مشروع  .	

املعلومة ؛

 16.09 رقم  القانون  بتغيير  يق�ضي   39.16 قانون  مشروع  .	

املتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ؛

القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   37.16 رقم  قانون  مشروع  .	
رقم 57.09 املحدثة بموجبه الشركة املسماة الوكالة املغربية للطاقة 

الشمسية Moroccan agency for solar energy ؛

	. مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني 

من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 

)5 أغسطس 1963( بإحداث املكتب الوطني للكهرباء ؛

مشروع قانون رقم 74.15 يتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت  .	

وفيكيك ؛

	. مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء ؛

مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95  .	

املتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال األداء.

أمينة  للسيدة  الكلمة  أعطى  األعمال  جدول  في  الشروع  وقبل 

املجلس إلخبار املجلس بملخص املراسالت الواردة على املكتب، تفضل 

السيدة األمينة.

 وسيدةخصبةحخب وةمخأنيملخ ملجلسخ:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد رئيس  الثالية من  باملراسلة  النواب  توصل مكتب مجلس 
الحكومة، وتتعلق بنتائج اإلنتخابات التشريعية الجزئية ليوم 14 يوليوز 

2016 والتي أسفرت عن إعالن انتخاب املرشح السيد رشيد احمدوش 

النواب  بمجلس  لألحرار مللء مقعد شاغر  الوطني  التجمع  من حزب 

التابعة إلقليم  الشمالية  تارودانت  املحلية  اإلنتخابية  الدائرة  برسم 

تارودانت، شكرا السيد الرئيس.
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 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خ وسيدةخ ألنيمل،

نبدأ إن شاء هللا بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 
املتعلق باالتصال السمعي البصري، الكلمة للسيدة رشيدة بنمسعود 

لتقديم املقترح عن فريق اإلتحاد أو الفريق اإلشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخرويدةخبممسع دخ:

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

باسم الفريق االشتراكي، أشرف أمام مجلسكم املوقر بتقديم مقترح 
قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي 

البصري. وتتوزع مداخلتي حول أربعة نقط أساسية :

النقطة األولى كرونولوجية إعداد ومدارسة هذا املقترح ؛ .	

	. النقطة الثانية املنطلقات واألهداف ؛

النقطة الثالثة مواد املقترح ؛ .	

والنقطة الرابعة واألخيرة رأي الهيئة العليا للسمعي البصري  .	
املقدم بخصوص هذا املقترح.

بداية وفي سياق هذه املداخلة، ال بد أن أسجل مالحظة تبدوا لنا 
أساسية في املعارضة بصفة عامة وفي الفريق االشتراكي بصفة خاصة، 
هي مسألة جوهرية تتعلق بالطريقة التي تناقش بها العديد من مشاريع 
القوانين خالل هذه الفترة األخيرة التي تشكل الهزيع األخير من نفس 
بإيقاع  الطريقة موسومة  النواب، هذه  نفس مجلس  الحكومة ومن 
سريع وبالضغط الزمني الذي قد ينعكس سلبا على األداء التشريعي 

وينال من جودته.

بخصوص كرونولوجية إعداد ومدارسة مقترح قانون بتغيير وتتميم 
القانون 77.03، تجدر اإلشارة أن هذا املقترح الذي تقدم به الفريق 
النواب  إحالته على مجلس  تمت  املستشارين قد  بمجلس  االشتراكي 
بتاريخ 11 يوليوز 2015، في يوم 6 يناير 2016 تقدم مجلس النواب 
بطلب إلى الهيئة العليا للسمعي البصري من أجل إبداء الرأي بشأنه 
وفق ما يقتضيه القانون املؤطر لذلك. بتاريخ 16 يونيو 2016 توصلت 
ذلك عقدت  إثر  الهاكا، على  برأي  والثقافة  واالتصال  التعليم  لجنة 
اللجنة املذكورة أربع اجتماعات منذ 22 يونيو 2016 إلى غاية 19 يوليوز 

أي البارحة حيث تمت مناقشة التعديالت والتصويت على املقترح.

أما فيما يتعلق باملنطلقات واألهداف املؤطرة لهذا املقترح، فإنها 
تتمثل أوال في اعتبار قانون 77.03 خطوة متقدمة في مسار تجربة تحرير 
القطاع الذي انطلق مع صدور الظهير املتعلق بأحداث الهيئة العليا 

للسمعي البصري وإصدار مرسوم القانون القا�ضي بإنهاء احتكار الدولة 
في مجال البث التلفزي واإلذاعي. إذ يعد هذا القانون من بين األوراش 
الكبرى الواعدة التي دشنتها حكومة التناوب وعرفت مسارا تطوريا منذ 

ذلك الحين إلى غاية اليوم.

من جهة ثانية، تتمثل املنطلقات واألهداف املحددة لهذا املقترح 
في السعي إلى مالءمة منظومة السمعي البصري مع مستجدات دستور 
2011 خاصة الفصل 1، الفصل 5، الفصل 25، الفصل 27 والفصل 
165. الفصل 165 الذي يتعلق بمهام الهاكا خاصة فيما يخص احترام 
في املجال  املعلومة  في  الرأي والفكر والحق  لتيارات  التعددي  التعبير 

السمعي البصري.

إن هذا املقترح بصفة عامة يسعى إلى تحيين املنظومة القانونية 
السمعي  اإلنتاج  تطوير  يدعم  بما  البصري  السمعي  لقطاع  املؤطرة 
ويحقق التفاعل اإليجابي مع التحوالت املجتمعية والتطورات املتسارعة 

التي يعرفها هذا املجال.

أما بخصوص املواد التي تضمنها القانون، فإنها تتكون من 85 مادة، 
غير أن املواد التي شملها التعديل تصل إلى 19 مادة، إذ مع إضافة مادة 

جديدة هي املادة 57 مكرر.

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

أعتقد أنه ال يستقيم الحديث عن تقديم هذا املقترح دون الوقوف 
قامت  والتي  بخصوصه،  العليا  الهيئة  طرف  من  املقدم  الرأي  عند 
بتصنيف التعديالت التي تم إدخالها في ثالث تصنيفات، مجموعة من 
التعديالت ال ترى مانعا من إدراجها، مجموعة ثانية من التعديالت ترى 
ضرورة إدراجها في صلب املقترح، ومجموعة ثالثة تطالب أو تقترح الهيئة 

العليا للسمعي البصري بعدم إدراجها.

التالية تمت  في املجموعة  بصفة عامة إن مجمل املواد املدرجة 
خضع الهيئة 

ُ
مناقشتها مناقشة عميقة ومفصلة خاصة املادة 45 التي ت

إلى سلطة رئيس الحكومة في مفارقة صارخة مع الوضع الذي يمنحه 
الدستور لهذه الهيئة.

أيضا بخصوص املادتين 46 و48، تلحق وكالة املغرب العربي في 
في  البصري،  السمعي  لإلعالم  الوطنية  بالشركات  املقتضيات  بعض 
ويحكمها  باالستقاللية  تتمتع  التي  املغربية  الوكالة  مع وضع  تعارض 

قانون تنظيمي خاص ال يسمح بهذا الجمع.

بخصوص املادة 48 خاصة البند املتعلق باملسألة اللغوية والقا�ضي 
حسب املقترح بعدم بث أفالم مدبلجة بالدارجة املغربية، استحضرنا 
الفصل 5 من الدستور الذي يضع اإلطار العام للهندسة اللغوية بالنسبة 
للمملكة املغربية، ويؤكد أن التعبيرات املغربية الشفوية وضمنها طبعا 
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اللهجات تعتبر جزءا ومكونا أساسيا في الذاتية والكينونة املغربية. ثم 

وفق هذا املقترح املتضمن في املادة 48 يعتبر تجاوزا للدستور والقفز على 

مقت�ضى دستوري أسا�ضي. غير أنه بالنسبة لألفالم املدبلجة وبالنسبة 

للمنتوج اإلبداع املغربي بصفة عامة املطلوب بإلحاح هو اعتماد لهجات 

مغربية مصقولة وحضارية.

ومن بين القضايا اإلشكالية الساخنة أقول التي استقطبت اهتمام 

النواب والنائبات أثناء مناقشة هذا املقترح، أشير إلى قضية املنافسة 

الخدمات  مقدمي  وضع  وكذلك   48 املادة  في  والصفقات  واملقاولة 

املتعاقدين في إطار الضريبة املهنية.

وفي األخير، نسجل في الفريق االشتراكي كما بدأت بمالحظة أختم 

مداخلتي بمالحظة مركزية، ففي الوقت الذي يتم فيه تعطيل وتأجيل 

للمعارضة  بالنسبة  القوانين  مقترحات  من  مجموعة  مناقشة  مسار 

ككل وخاصة بالنسبة للفريق االشتراكي كما هو الحق ومقترح الحق في 

املعلومة، االتجار في البشر، إحداث املجلس الوطني للغات والثقافة، 

إحداث هيئة قضايا الدولة تم كذلك في هذا السياق السطو على مقترح 

الوطنية  الوكالة  بإحداث  الفريق االشتراكي واملتعلق  به  تقدم  قانون 

للسالمة الطرقية.

أمام هذا الواقع، ال يسعنا إال أن نسجل إيجابا الحماس الكبير الذي 

تعاطى به السيد وزير االتصال مع هذا املقترح خاصا أثناء مناقشة 

تعديالت فرق املعارضة ممثلة في فريق األصالة واملعاصرة وفريق اإلتحاد 

االشتراكي، ال�ضيء الذي يؤكد بامللموس أن التفاعل اإليجابي للحكومة 

مع اقتراحات ومقترحات املعارضة قد يف�ضي إلى توافق محمود ومنتج 

السياسية  باللحظة  ويرقى  التشريعية  اللحظة  يخدم  الذي  ال�ضيء 

املغربية بصفة عامة وشكرا على إنصاتكم.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيدة الرئيسة، وزع التقرير ياك أ سيدي ؟ نمر إلى عملية 

التصويت، املادة األولى وتتضمن عددا من املواد سنعرضها للتصويت 

تباعا.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع ؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  برمتها  األولى  املادة  أعرض 

إجماع.

املادة الثانية وتتضمن املادة 57 مكررة:

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  مكررة   57 املادة  أعرض 

إجماع؛

أعرض املادة الثانية برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : 

إجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

إجماع.

صةدق مجلس النواب على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 

77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري.

وانتهت الجلسة األولى.
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نحضرخ اجلسلخ ور بعلخو وثالثينخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريــخ: األربعاء 15 شوال 1437ه )20 يوليوز 2016(.

 ورئةســل:–السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب. .-

 وت قيت: خمس ساعات واثنى وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا والدقيقة الحادية والثالثين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  جدو5خ ألعمة5: 
التالية:

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   21.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية؛

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   20.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	
القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلــق بمجـلس النـواب؛

القانون  وتتميم  بتغيير   23.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .	
02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام  التنظيمي 
الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433 )17 يوليوز 2012(؛

مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا  .	
لإلتصال السمعي البصري؛

مشروع قانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون 11.71 بتاريخ  .	
نظام  بموجبه  املحدث   )1971 ديسمبر   30(  1391 القعدة  ذي   12

املعاشات املدنية؛

مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة  .	
قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( 

متعلق بأحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد؛

مشروع قانون رقم 72.14 املحددة بموجبه السن التي يجب  .	
أن يحال فيها على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام 

املعاشات املدنية؛

مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 13.71  .	
املحدث   )1971 ديسمبر   30(  1391 القعدة  ذي  من   12 في  الصادر 

بموجبه نظام املعاشات العسكرية؛

العنف ضد  بمحاربة  يتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع   .	
النساء؛

الحصول على  في  بالحق  يتعلق   31.13 قانون رقم  مشروع  .	
املعلومة؛

 16.09 رقم  القانون  بتغيير  يق�ضي   39.16 قانون  مشروع  .	
املتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية؛

القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   37.16 رقم  قانون  مشروع  .	
رقم 57.09 املحدثة بموجبه الشركة املسماة الوكالة املغربية للطاقة 

الشمسية Moroccan agency for solar energy ؛

	. مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني 
من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 

)5 أغسطس 1963( بإحداث املكتب الوطني للكهرباء؛

مشروع قانون رقم 74.15 يتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت  .	
وفيكيك؛

	. مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء؛

مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95  .	
املتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال األداء.

 وسيدخر ويدخ وطةوبيخ وعلميخرئيسخنجلسخ وم  ب،خرئيسخ
 اجلسل:

نفتتحخ اجلسلخ وثةنيل.

ونبدأ أشغال الجلسة الثانية بمشروع قانون تنظيمي رقم 21.16 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب 
السياسية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب. أطلب من السيد 

الوزير تقديم املشروعين دفعة واحدة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

في إطار اإلعداد لإلنتخابات العامة التشريعية املقرر إجراؤها يوم 
7 أكتوبر 2016 بإذن هللا، النتخاب أعضاء مجلس النواب، يشرفني أن 
أقدم أمام مجلسكم املوقر مشروعي قانونين تنظيميين يقضيان على 
التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس 

النواب والقانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

وقبل استعراض أهم مضامين املشروعين املذكورين، أود أن أتقدم 
الداخلية  لجنة  أعضاء  النواب  والسادة  للسيدات  الشكر  بخالص 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، عن مساهمتهم القيمة 
في أشغال اللجنة، حيث برهنوا خالل االجتماعات التي عقدتها، عن 
إرادتهم القوية في تقوية الضمانات االنتخابية وتوفير الشروط املالئمة 
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لتوسيع املشاركة في الحياة السياسية، مما يبرز االهتمام الكبير الذي 
يولونه للنصوص التشريعية التي تؤطر العمليات االنتخابية باململكة.

كما ال يفوتني أن أنوه بالروح العالية التي سادت أشغال اللجنة، 
حيث تميزت بتغليب املصلحة العليا للبالد مما مكن من تحقيق النتيجة 

اإليجابية والتي توجت باملصادقة على املشروعين.

أود التذكير بهذه املناسبة أن هذين املشروعين تم إعدادهما وفق 
اجتماعات  عقد  تم  حيث  السياسية،  الهيئات  مع  تشاركية  مقاربة 
تشاورية مع السادة قادة األحزاب السياسية مكنت من حصر التعديالت 

الواردة فيهما.

الذي يق�ضي   20.16 التنظيمي رقم  القانون  فبخصوص مشروع 
بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب، 
فإنه يرمي إلى إدخال تعديالت محدودة على نظام االنتخاب الخاص 
تم  التي  التعديالت  مع  الحالي  النص  مالءمة  وإلى  النواب،  بمجلس 
اعتمادها بمناسبة االنتخابات الجماعية والجهوية املجرات سنة 2015، 
واملتعلقة أساسا بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات 

األحزاب السياسية وتطوير اإلطار القانوني املنظم للحملة االنتخابية.

النواب، كإجراء  بمجلس  الشابات  املشروع دعم حضور  ويقترح 
إضافي لدعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، وذلك من خالل فتح 
باب الترشيح برسم الجزء الثاني املخصص حاليا للشباب الذكور من 
لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة االنتخابية الوطنية، والذي يشتمل على 

ثالثين مقعدا أمام ترشيحات العنصر النسوي.

وفي إطار التفاعل اإليجابي للحكومة مع املطلب الرامي إلى تخفيض 
املستوى الحالي للعتبة بهدف األخذ بعين اإلعتبار ألصوات أكبر عدد من 
الناخبين املشاركين في االقتراع، يقترح املشروع تخفيض نسبة العتبة 
املطلوبة للمشاركة في عملية توزيع املقاعد برسم الدوائر اإلنتخابية 

املحلية من 6 %إلى 3%.

سبق  التي  التعديالت  مع  الحالي  النص  أحكام  مالءمة  وبهدف 
اعتمادها سنة 2015 بخصوص فتح الباب أمام األحزاب السياسية، 
تأسيس  أجل  من  األخيرة  والجهوية  الجماعية  اإلنتخابات  بمناسبة 
تحالفات إنتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها، يقترح املشروع 

توسيع هذه اإلمكانية لتشمل انتخاب أعضاء مجلس النواب.

نفس  إدراج  املشروع  يقترح  اإلنتخابية،  بالحملة  يتعلق  وفيما 
األحكام التي تم اعتمادها سنة 2015 بمناسبة اإلنتخابات الجماعية 
الدعاية  في تنظيم  التقليدية  والجهوية، وذلك بهدف تجاوز األنماط 
اإلنتخابية. كما يؤكد املشروع على ضمان مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص 
بين األطراف املتنافسة بالنسبة لتعليق اإلعالنات اإلنتخابية مع العمل 
على تخليق البرامج املعدة للحملة اإلنتخابية تحقيقا ملنافسة انتخابية 
سليمة، فضال عن ضبط مجال تعليق اإلعالنات اإلنتخابية باملوازاة مع 

ضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها هذه اإلعالنات.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

فيما يخص مشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 الذي يق�ضي 
بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية، 
إلى تمكين األحزاب السياسية من تأسيس تحالفات ذات  فإنه يرمي 
طابع إنتخابي في ما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، عالوة 
على ضبط بعض املقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي املمنوح 

لألحزاب السياسية.

ضمن  النواب  مجلس  أعضاء  انتخاب  إدراج  املشروع  ويقترح 
اإلنتخابات التي يسمح لألحزاب السياسية بتأسيس تحالفات إنتخابية 
برسمها وبذلك فإنه يرمي إلى تحقيق املالءمة مع التعديالت التي تم 
تأسيس  إمكانية  السياسية  لألحزاب  وخولت   2015 سنة  اعتمادها 
الجماعية  املجالس  أعضاء  انتخاب  بمناسبة  إنتخابية  تحالفات 

والجهوية وأعضاء الغرف املهنية.

وينبغي اإلشارة في هذا الباب، إلى أن تأسيس تحالفات إنتخابية 
النواب،  مجلس  أعضاء  انتخاب  بمناسبة  السياسية،  األحزاب  بين 
سيخضع لنفس املسطرة والقواعد التي سبق إقرارها سنة 2015 سواء 
فيما يتعلق بإيداع تصريح بالتحالف لدى السلطة الحكومية املكلفة 
بالداخلية لبيان طريقة ومسطرة تسليم التزكية للوائح الترشيح والجهاز 

املكلف بمنح التزكية باسم التحالف أو بآجال تقديم التصريح.

وفيما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحمالت اإلنتخابية، يقترح 
املشروع إعادة النظر في كيفية توزيع هذه املساهمة من خالل تقسيم 
مبلغها الكلي إلى حصتين؛ حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين 
األحزاب املشاركة في اإلنتخابات بغض النظر عن النتائج املحصل عليها، 
وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد األصوات واملقاعد التي يحصل عليها 
كل حزب سيا�ضي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني، 
املبلغ املخصص للحصة  ويحيل املشروع على نص تنظيمي لتحديد 
الدولة  مساهمة  من  الثانية  الحصة  مبلغ  توزيع  وكيفيات  الجزافية 

وطريقة صرفها.

يتعين التأكيد في هذا الصدد، أن اإلجراء املتعلق بتخصيص حصة 
جزافية يرمي إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض األحزاب الناشئة في 
تسوية وضعيتها اتجاه الخزينة بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق 
الذي منح لها وقامت بصرفه وتبين فيما بعد أن مبلغ التسبيق يفوق 

املبلغ الراجع لها قانونا على ضوء نتائج اإلقتراع.

وفي أفق تمكين األحزاب السياسية التي أسست تحالفا انتخابيا 
فيما بينها من اإلستفادة من الدعم العمومي السنوي، ينص املشروع 
على حق تلك األحزاب في اإلستفادة من الدعم املذكور وفق الشروط 
املحددة في املادة 32 من القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية، 
واملتمثلة على الخصوص في تغطية نسبة %10 على األقل من الدوائر 
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اإلنتخابية املحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن 
يوزع املبلغ الراجع للتحالف برسم الدعم العمومي السنوي بالتساوي 

فيما بين األحزاب السياسية املؤلفة لها.

وفي إطار التدابير الرامية إلى إضفاء املزيد من الشفافية فيما يتعلق 
يلزم املشروع كل حزب سيا�ضي  العمومي،  التمويل  بأوجه استعمال 
بأن يرجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية املبالغ التي لم يتم استعمالها 
برسم الدعم العمومي السنوي أو مساهمة الدولة في تمويل الحمالت 

االنتخابية.

وفي نفس السياق، وحرصا على صيانة املال العام، ينص املشروع 
على أن كل حزب لم يستجب لالنذار املوجه إليه من طرف الرئيس 
األول للمجلس األعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خالل اآلجال 
املحددة لذلك، يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في االستفادة 
من التمويل املمنوح من طرف الدولة، ويسترجع الحزب املعني حقه في 
االستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى 

الجهة املكلفة بصرفه، أنه قام بتسوية وضعيته اتجاه الخزينة.

تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم 
التعديالت التي يتضمنها مشروعا القانونين التنظيميين املعروضين على 

أنظار مجلسكم املوقر.

هذين  إعداد  من  الغاية  أن  هذا،  التدخل  ختام  في  التذكير  أود 
املشروعين تتمثل في اإلرادة التي تحدونا جميعا بشأن تطوير وتحسين 
املنظومة القانونية املؤطرة للعمليات االنتخابية ببالدنا، وفق مقاربة 
قائمة على دعم استقرار النظام االنتخابي النيابي. كما ينبغي التأكيد 
على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل إخراج هذين املشروعين إلى 
حيز الوجود في أقرب وقت، بما يتيح توضيح الرؤية لدى كافة الفاعلين 
 7 ليوم  التشريعي  الالزمة إلنجاح االقتراع  الشروط  املعنيين، وتوفير 
امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  اإلرادة  مع  انسجاما   ،2016 أكتوبر 
االنتخابية  باملمارسة  االرتقاء  في  وأيده،  هللا  نصره  السادس  محمد 
الوطنية ودعم الخيار الديمقراطي ببالدنا، والسالم عليكم ورحمة هللا، 

شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر.. بطبيعة الحال وزع التقرير، نمر إلى 
املداخالت، فريق العدالة والتنمية السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخصغيريخبةسمخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

بسمخهللاخو احمدخهلل،خو وصالةخو وسالمخعلىخسيدنةخنحمدخ
وعلىخآوهخوصحبه.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسةدةخ و 0ر ءخ ملحترنين،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

يشرفني أن أتقدم بهذه الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، في إطار 
مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم20.16 املتعلق بمجلس النواب 

ومشروع القانون التنظيمي 21.16 املتعلق باألحزاب السياسية.

أيتهةخ وسيد ت،خأيهةخ وسةدة،

مسار  من  دقيقة  مرحلة  في  تأتي  املشروعين  هذين  مناقشة  إن 
التحول الديمقراطي ببالدنا، فإذا كانت اإلنتخابات التشريعية لسنة 
2011 محكومة بطابع اإلستثناء الذي فرضته اللحظة وبطابع التأسيس 
الذي اقتضته املرحلة، فإن انتخابات 2016 تعد منعطفا حاسما في 
كسب رهان اإلنتقال الديمقراطي الذي يقطع مع التردد وينقل التجربة 
املغربية املشهودة إلى ضفة الحياة الديمقراطية الراسخة عبر جسر آمن 

من اإلجراءات.

النواب  بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  جاء  لقد 
بمجموعة من املقتضيات منها: تعزيز التمثيلية النسائية، وذلك من 
خالل فتح الترشيح للنساء ضمن لوائح الجزء الثاني من اللوائح الدائرة 
اإلنتخابية الوطنية، وإننا إذ ننوه بهذه املبادرة التي من شأنها أن ترفع 
من أعداد النساء بمجلس النواب في إطار السعي نحو املناصفة، نؤكد 
أن املعالجة القانونية لهذا املسعى النبيل لن تكون كفيلة ببلوغ املراد، 
إن فلسفة املشرع في تخصيص الئحة وطنية للنساء بعدد ستين مقعدا 
لهو إجراء تحفيزي من أجل كسر الطوق على هيمنة الذكور على اللوائح 
املحلية وإعداد نخب نسائية صلبة تبز الرجال في جبهة النزال اإلنتخابي 
داخليا وخارجيا، وإنه المتحان حقيقي للمؤسسات الحزبية في مدى 
إرادتها وقدرتها على استثمار هذا الجيل من مخرجات مجلس النواب من 
القيادات النسائية وهو مجال للتنافس بين األحزاب في تزكية النساء 

خاصة من هن صاحبات السبق في التجارب البرملانية.

أيتهةخ وسيد ت،خأيهةخ وسةدة،

لقد كان بودنا أن نبتهج بارتفاع موقع املغرب في سلم الصعود ضمن 
نادي الدول الديمقراطية من خالل رفع العتبة أو على األقل اإلحتفاظ 
بالنسبة القائمة %6، إال أننا صدمنا بهذا التراجع الذي يؤشر على نوع 
من إجراءات الضبط القبلي للخريطة اإلنتخابية، كما يؤشر على نوع 
من التمييع للمشهد السيا�ضي بما تفرزه نتائج اإلستحقاقات اإلنتخابية 
من عسر كبير على مستوى تشكيل التحالف الحكومي، وحيث نعتبر أن 
حزب العدالة والتنمية من األحزاب املقصودة بالتحجيم من مدخل 
العتبة، نؤكد أن قبولنا بهذا املقت�ضى ينبع من تغليب فقه التوافق بين 
مكونات املشهد السيا�ضي ببالدنا، وذلك لضمان تمثيلية أكبر ألكبر عدد 

من تلك املكونات بمجلس النواب، ودفعا لهيمنة موهومة.

أما مشروع القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية، فإننا في 
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فريق العدالة والتنمية ننوه بأهم مقتضياته وهو إقامة لوائح مشتركة 
على أساس تحالفات سياسية قبلية دون أن يعني هذا بالبت واملطلق 
إمكانية قيام هذا التحالف مقام الحزب السيا�ضي الذي ينص عليه 

الدستور.

أيتهةخ وسيد ت،خأيهةخ وسةدة،

إننا في هذه املرحلة املفصلية يتحتم علينا الدفع بقوة في اتجاه التطبيع 
الديمقراطي تشجيعا قويا للمشاركة املكثفة للمواطنات واملواطنين، وال 
سبيل إلى ذلك بغير التعبئة القوية والتحفيز الكبير للتسجيل في اللوائح 
عن  بعيدا  اإللكترونية،  والطريقة  التقليدية  بالطريقة  اإلنتخابية 
الرهاب الذي مس البعض فلم يخجل من دعاواه التراجعية وعم عن 
توسيع قاعدة املشاركة. إن األحزاب السياسية تنحصر مسؤوليتها على 
هذا املستوى في الحشد والتعبئة، وإن الراغبين في التسجيل تنحصر 
مسؤولياتهم في طلب القيد في حين تنحصر مسؤولية تسجيل الناخبين 
في اللجن اإلدارية، وهنا ال بد من التذكير بضرورة فسح املجال للمشاركة 
ملغاربة العالم، حيث كان الوعد والطلب والضغط والترافع منذ2007، 

ال�ضيء الذي كرسه دستور 2011.

 احض رخ وكريم،

إن نجاح تجربة اإلستحقاقات البرملانية القادمة 7 أكتوبر، ليس 
منسوب  ارتفاع  بها  يتعلق  وطنية  ضرورة  هو  ما  بقدر  ترفا  اختيارا 
الثقة وتعزيز أسباب األمن واإلستقرار وتشجيع التنافس، وحفز مناخ 
اإلستثمار وضمان وسائل التكريم، فكيف بمن يجرؤ على املغامرة بكل 
هذه الرساميل واألرصدة النفيسة، تعسفا في تصميم خرائط على هوى 

لون سيا�ضي معين.

إن اإلطار التشريعي غير كاف، إنه ال بد من حضن املناخ السيا�ضي 

العام، إن الرأي العام يدرك ببصيرته التي ال تخطئ امل�ضي في نوع من 

التردد واإلرتباك، إنه موسم الهجرة نحو التحكم، باهلل عليكم، كيف 

نستطيع أن نفهم بمن يستطيع اليوم أن يسطو ويقتنص على األوزان 

اإلنتخابية ذات األلوان املختلفة، لكي يصبغها بلون معين تعسف في 

ترتيب معين. إن صناعة التوازنات ال تتم في أجواء الضغط والتعسف، 

إن تحجيم أي حزب ال يتحقق بإجراءات الضبط القبلية، بل بتحدي 

النزاهة والشفافية. إن إجراءات التحجيم تخلف نتائج عكسية، ألنها 

تحدث تضامنا شعبيا كبيرا يتجاوز أثر اإلجراءات الضبطية.

إن املغرب ماض في تجذير ممارسة انتخابية أكثر نزاهة وشفافية، 

أكثر مصداقية وأكثر تمثيلية. بهذا األمل، فإن حزب العدالة والتنمية 

لن يصوت إال باإليجاب على مشروعي القانونين، سيتحقق هذا األمل، 

﴿ ويقولون متى هو قل ع�ضى أن يكون قريبا ﴾ والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.

 وسيدخ ورئيس:

شكر السيد النائب، الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
للسيد النائب املحترم ال�ضي عبد القادر الكيحل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخبةسمخ وفريقخ الستقالليخ
ول حدةخو وتعةدويل:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلينخوعلىخآوهخوصحبهخأجمعين.

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

التشريعية،  الوالية  هاته  من  األخيرة  األيام  في  اللحظة،  هاته  في 
املتعلق  التنظيمي  القانون  وهو  بمكان،  باألهمية  موضوع  نناقش 
بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والقانون التنظيمي املتعلق باألحزاب 
السياسية. وكان يحدونا أمل كبير أن تكون األجواء التي نناقش فيها 
هذه القوانين هي أجواء تعبئة وطنية من طرف كل القوى وإجماع كل 
القوى الوطنية، على أن املرحلة هي مرحلة إعداد الستمرار النقاش بعد 
انتخابات 2011 وكذلك ستكون 2016 هي معززة للمكتسبات ومطورة، 
املكتسبات  تعزيز  هو  القوانين  هذه  نقاش  فرصة  ستكون  وبالتالي 

والوقوف عند اإلخفاقات وتطويرها.

لكن النقاش أثرت فيه مجموعة من املؤثرات وكان درس 4 شتنبر 
حاضرا بقوة ونحن نناقش هذه القوانين، لذلك فإن الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية كان دائما يستحضر املصلحة الوطنية، لذلك ال 
يمكنه أن يجامل أو أن يحابي في مناقشة قضايا جوهرية على حساب 
كنا  لذلك،  الديمقراطية.  املكتسبات  حساب  وعلى  الوطن  مصلحة 
نعتقد أن الحكومة ستتجاوب أوال على مستوى الشكل، ألول مرة قانون 
تنظيمي أسا�ضي لم يحظى بنفس الشكليات التي حظيت بها القوانين 
التنظيمية، وهذا مؤشر على أن األجواء ليست عادية وليست طبيعية 
تنظيمية،  قوانين  بها  ناقشنا  التي  األجواء  وبنفس  الحماس  بنفس 
خصوصا املتعلقة بالعملية االنتخابية، واألمر ال يرتبط بهذه اللحظة بل 
في تاريخ املغرب نختلف في العديد من القضايا، ولكن مناقشة القضايا 
الدورة فهاذ  في آخر هذه  اليوم  نوعا من اإلجماع.  االنتخابية تعرف 
القانون التنظيمي لم يعرف خاصة املتعلق بانتخاب مجلس النواب 
لم يعرف إجماعا، ملاذا ؟ ألنه القضايا املطروحة وكانت أساسية، فمع 
األسف الدستور الفصل 19 واضح، لم يكن أي مؤشر يمكن أن نتحدث 
املرتبط  املوضوع  النواب.  مجلس  داخل  املرأة  تمثيلية  رفع  عن  فيه 
الثاني من الالئحة الوطنية هذا موضوع غير ديال ذر الرماد  بالجزء 
في العيون، ما نبقاوشاي نزايدو، ليست هناك أي إرادة واضحة لرفع 
تمثيلية املرأة في مجلس النواب. ومع األسف، تقدمنا بالعديد، الحكومة 
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كانت اختارت اختيارا واضحا هو أنها أن تعادي البرملان وأن ال تقبل أي 
تعديل ال من األغلبية وال من املعارضة، واألمر يعني منذ بداية نقاش هذا 
املشروع، وبالتالي هاذ املوضوع ديال التمثيلية النسائية يحز في نفسنا 
ونحن في نهاية الوالية، في الوقت اللي تنتكلمو على السعي نحو املناصفة 
لم تكن هناك أي يعني بادرة على غرار ما وقع في القوانين التنظيمية 

املتعلقة بانتخاب الجماعات الترابية.

باإلضافة، الفريق ديالنا كذلك يعتبر على أنه املوضوع ديال املشهد 
السيا�ضي هو ليس موضوعا لحظيا يرتبط بإعادة النظر في كل خمس 
سنوات، في غياب استقرار العمليات اإلنتخابية، وخاصة فيما يتعلق 
أنه ليس طبيعيا في ظرف خمس سنين  العتبة، نعتبر على  بموضوع 
وباقي ما جربناش التجربة نجيو نرجعو من 6 % إلى 3 %، وهذا مسألة 
غير عادية وغير طبيعية وال نعرف ملاذا هذا التوجه. ولهذا سوف لن 
نصوت على مضض على هذا القانون، سنصوت ضد هذا القانون لهذه 

األسباب.

املناسبة،  هي  هاذي  تنقولو  فكنا  الجالية،  ديال  املوضوع  كذلك 
تبريرات غير طبيعية،  إرادة جماعية وكاين  كاين  كاين خطاب ملكي، 
مرة بعدم الدستورية، مرة باإلشكاالت التقنية للحكومة، لهذا نعتبر 
على أن هذا موضوع ما كايناش إرادة حقيقية عند الحكومة لتمثيلية 
الجالية املغربية، بالنظر لألدوار ديالها األساسية في االقتصاد الوطني 
وارتباطها كذلك بالدبلوماسية الوطنية والدفاع عن القضايا الوطنية 
وارتباطها بالوطن. مع األسف، ما يمكنش تكون املواطنة مجزأة، وهذا 
هو اللي خالنا أنه في التعديالت ديالنا نقدمو بشكل، ألنه قدمنا مقترح 
قانون وما تمش التعاطي معه بشكل إيجابي، واليوم عاودنا قدمنا هاذ 
التعديالت في القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب. إضافة إلى 
الرغبة ديالنا بأنهم نّقيو األجواء ونستافدو من الدرس ديال 4 شتنبر، 
جينا بطلب حذف الفصل 88 وتخويل العمال والوالة العملية ديال 
الداخلية مشرفة  وزارة  تكون  يمكنش  ما  وقلنا  املنتخبين  في  الطعن 
األسف،  مع  الفصل.  هاذ  إلغاء  طلبنا  لذلك  اآلن،  نفس  في  وحكم 
كذلك الحكومة تشبثت بهاذ املوضوع ديال الرغبة ديالها في مخاصمة 
األحزاب السياسية عبر املحكمة الدستورية، وقلنا في املناقشة ديالنا 
أثناء اللجنة لهذا املوضوع، راه ال يمكن في العمل السيا�ضي أنه وزارة 
جميع  وعندها  السياسية  لألحزاب  سيا�ضي  خصم  تكون  الداخلية 
الصالحيات والوسائل الضبطية ملواجهة الفساد االنتخابي عن طريق 
القضاء الزجري، أما القضاء الدستوري فتيمكن لو يبقى في املخاصمة 

بين الفاعلين السياسيين وبين األحزاب السياسية.

إذن لكل هاذ األسباب، اعتبرنا أنه هاذ القانون التنظيمي املتعلق 
بمجلس النواب ما كانتش تعديالت تقنية، بل تعديالت فيها غايات من 
الغايات. لذلك، نحن لن نتعاطى بإيجاب مع هذا القانون وصوتنا ضد 

هذا القانون.

أما القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية، نعتبر أن هذه 

إجراءات تقنية إيجابية لفائدة الحياة السياسية، على الرغم من أن 
املوضوع ديال املساواة بين األحزاب السياسية في الدعم فيه ما فيه، 
ولذلك اعتبرنا أنه ليس موضوعا جوهريا للمناقشة، فصوتنا باإليجاب 

على هذا القانون.

هذه  على  التصويت  طريقة  من  انطالقا  أنه  على  نتمنى  لذلك، 
القوانين، أن تأخذ الحكومة العبرة وأن تكون محطة 7 أكتوبر محطة 
لتصحيح كل اإلختالالت ألنه إذا لم تكن 7 أكتوبر محطة إجماع لكل 
الفاعلين السياسيين، مع األسف سنكون قد ذهبنا ببالدنا إلى ما ال 

يحمد عقباه، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار 
ال�ضي نور الدين األزرق.

 ومةئبخ وسيدخن رخ ودينخ أل0رقخبةسمخفريقخ وتجمعخ و طنيخ
وألحر ر:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

أخ  تيخإخ  نيخ وم  ب،

مشروعي  سأناقش  لألحرار،  الوطني  التجمع  في  إخواني  باسم 
القانونين التنظيمين 20.16 و21.16. وأبدأ بالسياق العام الذي جاءت 
فيه هاذ القوانين وهو أنه من بعد خمس سنوات ديال التجربة ديال 
قانون 27.11، وكذلك بعد ثاني قانون تنظيمي من بعد دستور 2011. 
كان  وبالتالي   ،2014 في  والسكنى  للسكان  العام  كان هناك اإلحصاء 
خص الحكومة تأخذ بعين االعتبار بهاذ املعطيات الجديدة. واملعطى 
الجهوي  التقسيم  في  تغيير  وقع  ألنه  املتقدمة،  الجهوية  وهو  الثالث 
وبالتالي التقسيم اإلنتخابي كان حتى هو كذلك يأخذ بعين اإلعتبار هاذ.. 
فمشروع القانون األول جاء بجديد وهو أول حاجة هي الئحة الشباب، 
فإدماج النساء فهاذ الالئحة هو جد إيجابي ويعطي فعال واحد النسبة 
أكثر لتمثيلية النساء داخل قبة البرملان، ولكن كتبقى هاذ التمثيلية 
غير كافية. وبصدق، احنا ما�ضي غير دول أخرى عندها أكثر من 17 % 
تناضلو باش يترفع هاذ النسبة ديال التمثيلية، ولكن ألنه النساء أبدوا 

على تجربة وساهموا فهاذ القبة، وبالتالي.. أ النساء.. مشغولة.

العتبة،  كانتش  ما  فقبل2003  بالعتبة،  وتتعلق  الثانية  النقطة 
وجبنا 3 % ثم رفعناها ل 6 %، ذلك لتحسين املشهد السيا�ضي، ولكن 
أعتقد ما كاينش �ضي تغيير. وبالتالي، في التجمع الوطني األحرار، نطالب 
بهاذ التخفيض، ألنه أنا أعتقد سوف لن يؤثر على األحزاب الكبرى، حتى 
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التجمع تيمكن أقل واحد ناجح في االنتخابات، راه أكثر من15-13 %، 
ونحن ضد البلقنة، ولكن البد من تمثيلية ديال بعض القوى السياسية 
مراقبة  مجال  وفي  التشريع  مجال  في  لتساهم  القبة  فهاذ  واألحزاب 

الحكومة.

النسائية غير كافية ولكن ما�ضي في الالئحة  التمثيلية  أنه  أعتقد 
التمثيلية  ديال  اإلشكالية  غتحل  اللي  هي   60 هاذ  اللي  الوطنية، 
النسائية، فخاص إبداعات، احنا نطالب الحكومة البحث على حلول 
أخرى من غير الالئحة الوطنية، فكنا نقترح ملا ال أن تكون دوائر خاصة 
األحزاب.  من  متنوعة  تمثيلية  وتكون  املنافسة،  فيها  لتكون  بالنساء 
شغل  هذا  راه  الدور،  هاذ  تلعب  خاصها  كذلك  هي  حتى  واألحزاب 
األحزاب ما�ضي شغل الحكومة بوحدها، وما�ضي شغل القانون بوحدو، 
فاألحزاب مطالبة كذلك لتساهم لرفع من التمثيلية ديال النساء، أنها 
تحفز النساء باش ترشح في دوائر محلية، وتساعد النساء باش يوصلوا.. 
ألنه بصدق، كنشوفو بعض األخوات ولفنا الوجوه ديالهم ما غانبقاوش 
أخريات، ولكن  الحياة، غيجيو أخوات  في.. هادي هي سنة  نشوفهم 
إن شاء هللا، بيد هللا، صحيح على أنه اللي غيرجع هو اللي كيشتغل في 
الدائرة واللي ما كيشتغلش راه ما غيرجعش، واحنا الرجوع ما�ضي مهم، 
ألنه كما تيقولو اإلخوان ما تيهمش شكون اللي غيكون هنا، املهم هو أن 
كذلك مصلحة الوطن أهم من مصلحة األحزاب، فلهذا انخرطنا في هاذ 

القوانين ودافعنا عليهم.

كاين  للمالءمة  األحزاب،  بقانون  ويتعلق  الثاني  للقانون  بالنسبة 
املستعملة  الغير  املصاريف  واسترجاع  بتمويل  وكذلك جاء  تحالفات 
فهاذ الحملة. فالسيد الوزير، قدمنا بعض التعديالت، ولكن الحكومة 
كانت  االستشارة،  واحد  كانت  القوانين  لهاذ  التيهيء  أنه  استحضرت 
تشاورية وتشاركية، لذا ما كانش في بعض التعديالت فاحنا سحبنا 
هادوك التعديالت نزوال عند رغبة الحكومة. املحطة املقبلة ديال 7 
أكتوبر غتكون مهمة وجد أساسية، وخاصنا نساهمو في إنجاحها، وبالتالي 
خصنا جميع األحزاب تساهم في محاربة الفساد واستعمال املال، ألن 
بعض األحزاب كتستعملهم وكتقول أنها خاصها تحاربهم مع األسف، 
ولذا خاص األحزاب تكون تساهم في الشفافية د هاذ االنتخابات. ولكن 
خاص األحزاب تقبل نتائج التصويت، تقبل ما املواطن غيعبر عليه، ألن 
هذا هو اللي تندافعو عليه حتى في العتبة، هاديك 3 % في الوقت اللي 
كان 6 %، أي منين تنهبطوها ل 3 % راه احنا كنعطيو الحق املواطنين 
اللي صوتوا على بعض الناس باش يمثلوهم فهاذ القبة ويساهموا في 
مجال التشريع. ولهاذ األسباب، نحن كذلك سنصوت بإيجاب على هاذ 

القوانين مع إخواننا في األغلبية وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة الرئيسة ميلودة حازب، تفضلي السيد الرئيسة..

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة0بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرة:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد نخ و 0ير ن،

 وسيد تخو وسةدةخأعضةءخنجلسخ وم  ب،

كان بودنا، في فريق األصالة واملعاصرة أن نصادق على مشروعي 
من  وإغنائهما  النصين  تجويد  بعد  أيدينا،  بين  املوجودين  القانونين 
خالل التعديالت التي تقدمت بها فرق املعارضة، لكن هذا لم يحدث 
كما حدث فيما يخص املقاربة التشاركية التي غيبت في مرحلة سابقة. 
ويبقى السؤال مطروحا: إن كانت بالدنا فعال ماضية في اتجاه تحصين 
املسار الديمقراطي أم هي ماضية في اتجاه اختزاله من أجل أغراض 
سياسوية ضيقة؟ هل نحن إزاء منظومة قانونية متجانسة تسهم في 
معالجة النواقص من خالل ما تم تسجيله أو على ضوء ما تم تسجيله 

من إختالالت ومن أعطاب خالل انتخابات 4 شتنبر 2016؟

هذين  إحالة  في  أو  عرض  في  الحكومة  تأخر  نسجل  البداية،  في 
املشروعين على البرملان كما تعودت الحكومة على ذلك، يعني هذا �ضيء 
تعودنا عليه، ألن كل القوانين التنظيمية تعمدت إحالتها في اللحظات 
األخيرة من نهاية هذه الوالية التشريعية، وذلك طبعا نعرف أنه متعمد 

لغاية في نفس يعقوب لم يقضها.

مقتضيات  تتضمن  ال  القوانين  مشاريع  هذه  أن  أيضا  نسجل 
املعارضة، من خالل  في أحزاب  ما عبرنا عنه  تعكس بشكل أسا�ضي 
املذكرات واملراسالت التي وجهناها للسلطات العمومية املعنية بالعملية 
اإلرتباك  مع  نتعايش  أن  الحكومة  هذه  مع  قدرنا  وكأن  اإلنتخابية، 
تجتهد  أن  البداية. فعوض  منذ  أداءها  الذي طبع  والتردد  واإلرتجال 
الحكومة وتبدع من أجل ضمان استقرار القانون االنتخابي، وأن تتخذ 
التدابير الكفيلة بإنجاح هذه املحطة وضمان عدم تكرار العوائق التي 
هذه  إلنجاح  والظروف  الشروط  تحسين  إلى  إضافة  تجاوزها،  نريد 
املرحلة التي تعتبر مرحلة ثانية في ظل دستور 2011، عوض ذلك لجأت 
في  املسبق  التشكيك  خطاب  سياسوي،  خطاب  نسج  إلى  الحكومة 
العمليات اإلنتخابية، والحال أن صاحب هذا الخطاب تحايل على إرادة 
املواطنين وقام بتسجيالت في اللوائح اإلنتخابية في تجاوز تام للقانون، 
ألن التأطير السيا�ضي والتعبئة موكولة لألحزاب السياسية، لكن ليس 

من حقها تجاوز القواعد الديمقراطية املأطرة بالدستور وبالقانون.

قد أتفهم هذا الخطاب نسبيا حين أفهم بأن املراد منه والهدف منه 
هو التغطية عن الفشل في إقناع الرأي العام الوطني بمدى صدقية 
املشروع املجتمعي إن كان لهؤالء مشروعا مجتمعيا حقا، وإال فكيف 
سنفسر ما يروج في خطاب رئيس الحكومة من حديثه عن حكومتين 
وحديثه عن دولتين، وتساؤله عن من يرأس ونتساءل معه في أية خانة 
سيضع تلك الهيئات اإلقتصادية واإلجتماعية والحقوقية والسياسية 
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التي خرجت لإلحتجاج في مناسبات مختلفة والتي ساهم هو أيضا فيها 
حينما تصدر واجهة إحدى النقابات حينما خرج الجميع لإلحتجاج على 

تدبير هذه الحكومة ال�ضيء وعدم وفائها بالوعود التي وزعتها بسخاء.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة ال نستسيغ أن تتم املقايضة على 
الحكومة  رئاسة  مسؤولية  على  ونؤكد  الناخب،  ثقة  زعزعة  حساب 
ومسؤولية السلطات الحكومية املكلفة بالعدل والحريات والسلطات 
العمومية املكلفة بإدارة العمليات اإلنتخابية في ضمان شفافية ونزاهة 
اإلنتخابات، ونسجل أن اللوم املسبق على جهات غير معنية بتأطير 
العملية اإلنتخابية هو من باب الضرب في التمثيلية الديمقراطية ومن 
باب الضرب في السلطات املؤسساتية وفي املؤسسات الدستورية بشكل 

عام بل وفي املجتمع الديمقراطي بشكل عام.

 وسيدخ ورئيس،

كنا ننتظر من الحكومة تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص الرفع 
من التمثيلية النسائية في املؤسسة التشريعية، والوصول على األقل إلى 
الثلث في أفق املناصفة، لكن التناقض الذي الزم الحكومة طيلة واليتها 
السياسية لم تنجو منه التمثيلية النسائية، فالحظنا خطاب الحكومة 
وأغلبيتها روجت للرفع من التمثيلية النسائية وباقيين �ضي ناس �ضي 
مسؤولين لحد اآلن كيتكلمو عن أسفهم لعدم رفع التمثيلية النسائية 
في حين أنهم كانوا ضد رفع التمثيلية النسائية، روجوا لهذا الخطاب 
كما تعودت الحكومة الترويج لخطابات فيها التغليط واملغالطة لكن 
حين جاء وقت الحسم، حين جاءت مرحلة الحسم، حين جاءت مرحلة 
اإلنتقال من النوايا إلى التفعيل، اتضح بامللموس التحكم، فاألغلبية 
لجأت للصمت بإيعاز من الحكومة، األغلبية لجأت إلى الصمت بإيعاز 
من الحكومة وهذا دليل قاطع قدمته األغلبية على درجات التحكم في 

البرملان.

لكن هذا لم يمنعنا من تقديم تعديالت في فريقي األصالة واملعاصرة 
واإلتحاد اإلشتراكي من أجل رفع التمثيلية النسائية لنضع الحكومة 
أمام مسؤوليتها، صحيح أن الحكومة سترفض هذه التعديالت ولقد 
رفضتها على كل حال، لكن األكيد أن التاريخ سيسجل في صفحة هذه 
الحكومة أنها ساهمت في التراجع امللحوظ الذي لم نعد معه قادرين 
على مسايرة إيقاع املنافسة الدولية بعد أن كنا نمثل النموذج والقدوة 
بنا  الذي يحيط  العربية واإلفريقية وخاصة املحيط  للدول  بالنسبة 

الذي تجاوزنا فيما يخص هذه التمثيلية النسائية.

 وسيدخ ورئيس،

بالتحالفات  املتعلقة  املقتضيات  مع  بإيجاب  تفاعلنا  قد  كنا  إذا 
وبتخفيض العتبة وباسترداد األموال الغير مبررة فيما يخص الحمالت 
اإلنتخابية، فإننا نلح على عدم الكيل بمكيالين فيما يخص التعامل 
بالشكايات املتعلقة باألحزاب السياسية كما حدث في 4 شتنبر، وكذلك 
نلح ونعتبر على أن اإلشكال الحقيقي املطروح متمثل في تخليق الحياة 

السياسية، متمثل في القدرة على اإلعتراف بالنتائج، ومتمثل في القدرة 
على قول الحقائق وعدم تضليل الناخبين وعدم تضليل املواطنين، 

بأشياء تجوزت، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

املحترم  النائب  للفريق اإلشتراكي  الكلمة  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
ال�ضي محمد املالحي.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملالحيخبةسمخ وفريقخ الوتر كي:

ن النةخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
رس 5خهللاخوآوهخوصحبه.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

 وسيد تخ ومةئبةتخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

الفريق اإلشتراكي ملناقشة هذين املشروعين خالل  أتدخل باسم 
هذه الجلسة التشريعية املحترمة. السيد الرئيس نتأسف كثيرا داخل 
الفريق اإلشتراكي لعدم تجاوب الحكومة للحوار، ونهجها أسلوب األذان 
الصماء، مع مذكراتنا وعدم االستجاب ملطالب الفريق اإلشتراكي وكافة 
بالعملية  املتعلقة  القوانين  إصالح  عدم  بخصوص  املعارضة،  فرق 
التشاركية  الديمقراطية  مبادئ  يخدم  حقيقيا  إصالحا  االنتخابية 
مكانة  إعطاء  على  أكدت  التي  الدستورية  الوثيقة  لروح  ويستجيب 

متميزة لحقوق املعارضة.

وفي هذا اإلطار أكدنا على ضمان نزاهة وشفافية العملية اإلنتخابية 
القانون  تغييرات على  إجراء  ليس فقط  يقت�ضي  املقبلة،  التشريعية 
السياسية،  لألحزاب  التنظيمي  والقانون  النواب  ملجلس  التنظيمي 
املتعلقة  التشريعية  النصوص  لكل  مراجعة شاملة  ذلك  يتطلب  بل 
باإلنتخابات، بدءا بالقانون املتعلق باللوائح اإلنتخابية العامة. وهكذا 
رفضت  اإلنتخابات  على  اإلشراف  في  الحكومة  بمصاحبة  طلبنا  ملا 
الحكومة، وبدال من ذلك حاولت بواسطة وزرائها بتأسيس لجنة مركزية 
لتتبع العمليات اإلنتخابية دون سند قانوني، كما نبهنا إلى املخاطر التي 
اإلنتخابات،  في  الفساد  النزاهة ومحاربة  لتحقيق  السبل  تقوض كل 
والتي من شأنها أن تترتب على التقيد اإللكتروني للوائح اإلنتخابية، 
ولكن دون أي جدوى. وهذا ما تأكد بعد اإلنتخابات املحلية املجرات في 
4 من شتنبر من السنة 2015 بحيث أكدت الحكومة بواسطة وزيرها أن 
مراجعة اللوائح اإلنتخابية اإلستثنائية األخيرة املحصورة سنة 2014 
شابتها عدة خروقات منها تجييش الناخبين للتقيد اإللكتروني في اللوائح 
الجهة  محل  بالحلول  األحزاب  بعض  وقامت  بل  العامة،  اإلنتخابية 
أن  علما  اإللكتروني  التقيد  في  بمشاركتها  وقامت  املختصة،  اإلدارية 
التقيد باللوائح اإلنتخابية حق شخ�ضي ال يجوز أن يتم بالوكالة، وهذا 
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ما دفع السيد وزير الداخلية في تغيير قراره املتعلق باملواقع اإللكترونية 
الخاص باللوائح اإلنتخابية العامة، والتي صدر بالجريدة الرسمية يوم 
7 يونيو 2016، رغم أن هذا التغيير ظل قاصرا وال يرتب إرجاع الحالة 
إلى ما كانت عليه قبل تجييش الناخبين الذي أغرق اللوائح اإلنتخابية 

العامة.

 وسيدخ ورئيس،

هذه اإلشكاليات التي شابت اللوائح املذكورة، نبهنا إليها أكثر من 
مرة، بل وأكثر من ذلك نبهناإلى أن اآلالف من املواطنات واملواطنين، 
حرموا من املشاركة في اإلنتخابات املحلية السابقة بسبب التشطيب 
عليهم ونقل تقييداتهم إلى جماعة أخرى إلكترونيا دون موجب واقع 
سليم، ولم يعلموا بذلك إال بعد وصولهم إلى مكاتب التصويت لإلدالء 
بأصواتهم لكن استحال عليهم ذلك بسبب انعدام أسمائهم باللوائح 

اإلنتخابية العامة املعنية بالجماعات التي تهمهم.

 وسيدخ ورئيس،

املشروع  هذا  أهداف  أن  على  نؤكد  اإلشتراكي  الفريق  في  إننا 
تظل مبتورة وال يمكن الوصول عبرها بنزاهة حقيقية في اإلنتخابات 

التشريعية املقبلة ما لم يتم القيام بما يلي:

 وسيدخ ورئيس،

تجديد اللوائح اإلنتخابية بمصاحبة اللجنة التقنية من طرف  .	
األحزاب السياسية، وبمراجعة التسجيل واإللتزام بكل القوانين التي 
تسري في هذا املفعول. تمكين مغاربة العالم بالتصويت في بلدان اإلقامة 
تعديال للمادة 22 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، خالل 
تنزيل سليم للفصل 17 من الدستور عبر ضمان مشاركة حقيقية ملغاربة 
العالم في اإلنتخابات التشريعية املقبلة، وخاصة أن الواقع أبان على أن 
تصويت هذه الفئة من املغاربة عبر آلة الوكالة لن يسمح لهم بممارسة 

حقوقهم الدستورية املكفولة بموجب الفصل 17 من الدستور؛

ثانيا: تفعيل مبدأ حياد السلطة العمومية إزاء املترشحين،  .	
تعديل املادة 88 من القانون التنظيمي ملجلس النواب، وذلك تطبيقا 
ملبدأ حياد السلطة العمومية إزاء املترشحين املنصوص عليها في الفصل 

11 من الدستور؛

على  اإلشراف  في  الحكومة  ملصاحبة  وطنية  هيئة  إحداث  .	
اإلنتخابات؛

مراجعة نمط اإلقتراع وعالقة التقطيع؛ .	

تقليص مكاتب التصويت داخل املدن ومراجعة تركيباتها مما  .	
يضمن إشراك فئات أخرى ال عالقة لها باملرشحين رؤساء الجماعات؛

محاربة استعمال املال لشراء الذمم؛ .	

منع استعمال الصدقات واإلحسان تطبيقا للظهائر املتعلقة  .	

استمالة  في  األئمة  بعض  طرف  من  سلبيا  املساجد  استغالل  بمنع 
األصوات؛

توسيع حاالت التنافي بالتنصيص صراحة على عدم الجمع  .	
بين عضوية مجلس النواب وعمدة املدينة؛

منع وسائل اإلعالم العمومية من تغطية أنشطة الوزراء قبل  .	
أربعة أسابيع من إجراء اإلنتخابات؛

تحديد يوما للصمت اإلنتخابي يوما قبل اإلقتراع. .	

لكل هذه اإلعتبارات ولعدم اإلستجابة ملطالبنا فإننا قررنا في الفريق 
اإلشتراكي اإلمتناع عن التصويت وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي، النائب املحترم 
ال�ضي محمد األعرج.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ألعرجخرئيسخ وفريقخ احركي:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

وكر خ وسيدخ ورئيس،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع القانون 
التنظيمي  القانون  ومشروع  السياسية،  باألحزاب  املتعلق  التنظيمي 
املتعلق بمجل�ضي النواب. وال بد أن نستحضر في هذه اللحظة التي نعتبرها 
لحظة مفصلية في التاريخ السيا�ضي والدستوري والقانوني للمملكة، 
لحظة للتشريع في مجال القوانين التنظيمية، ونعلم جميعا على أن 
القوانين التنظيمية هي قوانين جاءت بالدرجة األولى لتكمل مجموعة 
من األحكام الواردة في الدستور، ولتعمل على تفسير وتأويل العديد من 
املقتضيات الدستورية. نحن أمام دستور جاء بمجموعة من املكتسبات 
املؤطرة للعملية اإلنتخابية، املؤطرة للمؤسسات الدستورية بما فيها 
السياسية،  األحزاب  لنظام  املؤطرة  النواب وكذلك  مؤسسة مجلس 
سياق  أمام  نحن  اإلنتخابي،  املجال  في  إيجابية  تراكمات  أمام  نحن 
تنظيمية  قوانين  أمام  وكذلك  متميز،  واجتماعي  واقتصادي  سيا�ضي 
لها أهميتها في هذه املرحلة، وننطلق في الفريق الحركي من تساؤالت 
جوهرية، أية مساهمة للبرملان في التأسيس للعمليات اإلنتخابية وفي 
التأطير القانوني لإلنتخابات واإلستحقاقات اإلنتخابية املقبلة ؟ نعتقد 
أنه تساؤل جوهري يق�ضي بالدرجة األولى أن نجيب كذلك على تساؤالت 
تؤطر  أن  في  القانونية  الترسانة  هذه  إمكانية  مدى  أخرى  جوهرية 
للعمليات االنتخابية النزيهة، هل فقط بالقوانين سواء قوانين تنظيمية 
قانون  في  الواردة  املقتضيات  بعض  بتعديل  هل  عادية؟  قوانين  أو 
األحزاب السياسية وفي القانون التنظيمي ملجلس النواب ؟ أن نصل إلى 
املبتغى، املبتغى هو أن تكون هناك مصداقية للعملية االنتخابية. نعتقد 
قلت،  كما  قانونية  بترسانة  هل  اليوم،  املطروح  السؤال  أن  جميعا 
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االنتخابات،  إلى مصداقية  أن نصل  يمكن  القوانين  بعض  وبتعديل 
ونحن مع األسف نشكك في الخطاب السيا�ضي؟ نعتقد أن الترسانة 
القانونية لوحدها كافية، إذا لم تكن هناك إرادة سياسية للجميع، ال بد 
من خطاب سيا�ضي واضح، ال بد من مصداقية في الخطاب السيا�ضي، ال 
يمكن أن نشكك من خالل الخطاب السيا�ضي في العمليات االنتخابية، 
ونقول أننا يمكن أن نصل إلى املبتغى، وهو انتخابات صادقة، نعتقد 
جميعا على أن الترسانة القانونية ال بد منها، ولكن ال بد من أن تكون 
هناك إرادة سياسية للجميع، لنصل إلى املبتغى وهو التأسيس ملؤسسات 
دستورية ذات مصداقية، ولعل املكانة املهمة التي أفردها الدستور 
لألحزاب، حيث أوكلت لهم مهمة تأطير املواطنين وصياغة السياسات 
العمومية، والعمل على إبداع وابتكار الحلول الناجحة بحل مشاكل 
املواطنين وتنمية البالد، والدفع بالبرامج ومخططاته القطاعية، يجعل 
األحزاب السياسة مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في منح التزكيات، 
في الرهان على الكم وعلى الخيار العددي، يكون له تأثير سلبي أحيانا على 
قاعدة الكفاءات والنخب التي بإمكانها أن تلعب دور طالئعي بالنسبة 

للمؤسسات الدستورية.

من  ترشيحات  تقديم  إمكانية  أتاحا  املشروعان  فهذان  إذن 
طرف تحالفات األحزاب السياسية، للتالؤم مع التعديالت التي سبق 
من  الثاني  الجزء  برسم  الترشيح  باب  وفتح   ،2015 سنة  اعتمادها 
لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة االنتخابية الوطنية، الذي يشتمل على 
30 مقعدا واملخصصة حاليا للشباب الذكور فقط، أمام ترشيحات 
إلى  العنصر النسوي، وهذا إجراء جديد يدخل في إطار توجه البالد 
الرفع من التمثيلية النسائية باملؤسسات التشريعية بشكل متدرج، على 
أننا نتمنى أن ننتقل من إطار هذه التدابير االنتقالية االستثنائية، كما 
ق�ضى بذلك املجلس الدستوري. يجب أن نستحضر ذلك دائما، أننا 
أمام تدابير استثنائية مرحلية يعني وانتقالية، إلى البحث عن إجراءات 
تضمن الرفع من هذه التمثيلية إلى مستوى أكبر عن طريق املقارعة 
واملنافسة املحلية، عوضا أن نسعى إلى تعديل بعض املقتضيات الواردة 
في القانون التنظيمي إلى مجلس النواب. ال بد من البحث عن إجراءات 
أكبر عن طريق  إلى مستوى  التمثيلية  الرفع من هذه  تضامن  أخرى 
املقارعة، عن طريق املنافسة املحلية بفضل التراكمات التي حققتها 
املرأة املنتخبة، والتي يمكننا اإلشادة بما تقوم به من أدوار هامة على 
املقتضيات  من  بأنه  نسجل  أننا  كما  التشريعية،  املؤسسة  مستوى 
الجديدة تخفيض العتبة املطلوبة للمشاركة في عملية توزيع املقاعد 
برسم الدوائر االنتخابية املحلية من 6 إلى 3 %، فهذا اإلجراء نعتبره في 
الفريق الحركي سيمكن من األخذ بعين االعتبار أصوات أكبر عدد من 
املؤسسة  داخل  التمثيلية  من  إقصائهم  وعدم  املشاركين،  الناخبين 
النيابية مما سيضمن حقوق األقلية إضافة إلى العديد من اإلجراءات 
الجديدة التي تصب في صلب ما ندعو إليه من إصالح حيث همت تقوية 
التحالفات الحزبية ودعمها ماديا من خالل إتاحة إمكانية االستفادة 
من الدعم املنصوص عليه في املادة 32 من القانون التنظيمي الحالي، 

وتوزيعها للمبالغ املمنوحة في إطار التحالف بالتساوي فيما بينها بالنسبة 
املقتضيات  لها عبر مراحل، وكذا إعمال  املؤلفة  السياسية  لألحزاب 
الدستورية فيما يخص بتفعيل قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تدبير 
وصرف األموال املمنوحة لألحزاب املتحالفة من قبل الدولة عبر تعزيز 
سلطات املجلس األعلى للحسابات في مراقبة صرف تلك املبالغ من لدن 
هذه األحزاب بعد وقبل اإلنتخابات وفق قواعد ومسطرية إلى غير ذلك.. 
كنا نتمنى أن هذه التعديالت هي تعديالت مهمة، ولكن كنا نتمنى أن 
تأتي كذلك ضمن هذا املشروع تعديالت أخرى توسع من حالة التنافي 
تؤسس كذلك ملصداقية العملية اإلنتخابية فيما يتعلق بالجزاءات، 
التعديالت  هذه  نثمن  ولكن  ذلك،  غير  إلى  باألهلية،  يتعلق  فيما 

وسنصوت عليها باإليجاب، وشكرا لكم.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الدستوري، النائب املحترم 
السيد الخليفي قدادرة وال السيدة النائبة املحترمة أم البنين لحلو.

 ومةئبلخ وسيدةخأمخ وبمينخاحل خبةسمخ وفريقخ ودست ري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ و 0ير،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

 وسيدخ ورئيس،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فريق اإلتحاد الدستوري في إطار 
مناقشة مشروعي قانونين يقضيان بتغيير وتتميم قانونين؛ يتعلق األول 

بمجلس النواب ويتعلق الثاني باألحزاب السياسية.

اإلستحقاقات  أبواب  على  ونحن  املشروعين  هذين  نناقش  إننا 
اإلنتخابية مفصلية في تاريخ بالدنا ألنها تواكب املرحلة اإلنتقالية الكبرى 
في  2011، وهي لحظة ستكون حاسمة  البالد منذ سنة  التي دشنتها 
تقييم السياسة التي انتهجتها الحكومة والتي انبنت أساسا على تفكيك 
النموذج اإلجتماعي القائم عبر ضرب القاعدة التضامنية بإلغاء صندوق 
حرية  وفتح  اإلجتماعي،  لإلستهالك  املوجه  الدعم  وإلغاء  املقاصة، 
األسعار على مصراعيها، عالوة على النوايا املعلنة للتخلي عن الصحة 
والتعليم، وغيرهما من القطاعات اإلجتماعية األكثر حساسية وعلى 
إهدار فرص كبيرة تجلت في انهيار أسعار املحروقات واملواد األولية، والتي 
مكنت من توفير العملة الصعبة وهوامش متاحة أمام امليزانيات العامة. 
ويتزامن هذا النقاش أيضا مع انتشار خطاب التهديد واإلبتزاز الذي ظهر 
في خطب بعض السياسيين مؤخرا والذي يكرس اإلفالس السيا�ضي 
لدى البعض وهيمنة األسلوب الشعبوي كعنوان بارز على هذا اإلفالس 
بدل اإلجتهاد في طرح التصورات والبرامج وبلورتها على أرض الواقع 
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بعيدا عن البكائيات وخطاب املظلومية، هذا في الوقت الذي نسعى فيه 

إلى استمالة الشباب وعموم املواطنين لإلقبال على التصويت وإعادة 

اإلعتبار للفعل السيا�ضي.

 وسيدخ ورئيس،

عموما ما يهمنا في فريق اإلتحاد الدستوري هو أن تمر اإلنتخابات 

املطلوبة،  الحياد  وبضمانات  سليمة،  أجواء  في  املقبلة  التشريعية 

وبإتاحة الفرص أمام جميع الحساسيات السياسية على قدم املساواة، 

وأال تستعمل مرافق الدولة في الحمالت اإلنتخابية وأن تكون القطاعات 

الوصية على هذه اإلنتخابات برئاسة رئيس الحكومة، حاسمة في اتجاه 

الديمقراطي  املسار  يعزز  مما  نتائجها  ومصداقية  شفافيتها  ضمان 

لبالدنا.

وبالعودة إلى مشروعي القانونين اللذان يوجدان قيد الدرس فإننا 

في فريقنا نسجل بإيجابية املشاورات التي تمت بين األحزاب السياسة 

ووزارة الداخلية بشأن التعديالت التي أدخلت عليها، والتي ال نرى مانعا 

في إدخالها خاصة فيما يتعلق بخفض العتبة إلى %3 كتوجه ديمقراطي 

سليم يسعى إلى أن تجد كل الحساسيات السياسية موطئ قدم لها في 

املؤسسة التشريعية بدال من إقصائها من خالل الرفع من نسبة العتبة، 

وكذلك ما لحق الئحة الشباب من تأكيد لطابع املناصفة وغيرها من 

التعديالت ذات الطابع التقني، مع أسفنا على عدم رغبة الحكومة في 
رفع تمثيلية النساء، فضال عن ما أن أمكنته هذه التعديالت أيضا من 

إمكانيات التحالف بين األحزاب لتقديم لوائح مشتركة وتوزيع الدعم 

على مستويين؛ مستوى جزافي متساو بين األحزاب ومستوى يراعي فيه 

توزيع األصوات املحصل عليها من قبل هذه األحزاب.

 وسيدخ ورئيس،

إن اإلنتخابات وسالمتها وصحتها ليست وقفا على املصادقة على 

ترتبط  بقدر ما  التنظيمية،  النصوص  التشريعية وإصدار  النصوص 

بتكريس سلوكات انتخابية نزيهة مفعمة بروح الديمقراطية واحترام 

على  والحرص  ترسيخها  نتمنى  ما  وهو  الدستور  ومقاصد  مضامين 

توفير الشروط الضرورية للتعبير عن نضج الوعي الديمقراطي. وهذا 

ما يفرض تحمل املسؤوليات كل املسؤوليات كل األطراف السياسية 

املشاركة فيها، وكذا املسؤولين السياسيين واإلداريين املشرفين عليها، 

وهي مسؤولية جسيمة وتاريخية ستبصم تاريخنا السيا�ضي الديمقراطي 

وترسم معالم مسارنا الديمقراطي، وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي، السيد 

الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخرويدخروكبةنخرئيسخفريقخ وتقدمخ وديمقر طي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ال بد أن نقر بأن مسألة القوانين هي مدخل أسا�ضي لضمان نزاهة 
في  نعتبر  التشريعية  باإلنتخابات  يتعلق  وفيما  اإلنتخابات،  وشفافية 
فريق التقدم الديمقراطي وفي حزب التقدم واالشتراكية بأن القوانين، 
قوانين انتخابية باألساس يجب أن نحقق فيها التوافق، وبهاذ املناسبة 
القانون  الكبير لعدم حصول إجماع على  ديالنا  تنعبرو على األسف 
التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، ألن القانون اإلنتخابي يجب أن كلنا 
نحاولو ما أمكن نتوافقو على املضامين ديالو ألنه تيشكل القواعد ديال 

العملية االنتخابية، هذه املسألة األولى؛

املسألة الثانية، لضمان نزاهة وشفافية اإلنتخابات هناك متدخلين 
مسؤولية  جماعية،  هي  املسؤولية  العملية،  على  مسؤولين  كلهم 
وأيضا  القانون  القضاء،  مسؤولية  اإلدارة،  مسؤولية  الحكومة، 
مفروض  اللي  املرشحين،  ومسؤولية  السياسية  األحزاب  مسؤولية 
كلنا نوعيو بهاذ املسؤولية أيضا، ما �ضي نقولو غير اآلخر الذي يتسبب، 
املرشحون واألحزاب السياسية هي أيضا مسؤولة عن ضمان نزاهة 

وشفافية اإلنتخابات القادمة.

نتمنى في حزب التقدم واالشتراكية وفي فريق التقدم الديمقراطي 
النزاهة  أن اإلنتخابات القادمة تحصن بأكبر قدر ممكن من شروط 
والشفافية، وكنستحضرو بقلق بعض املؤشرات أساسا في ثالثة ديال 
املحطات: املحطة ديال انتخاب رؤساء الجهات ؛ املحطة ديال انتخاب 
مجلس  رئاسة  انتخاب  ديال  واملحطة  املستشارين  مجلس  أعضاء 
املستشارين. هاذو ثالثة ديال املحطات اعتبرنا بأن كانت فيها هناك شابتها 
إختالالت كنا كنعتبرو بأننا قطعنا معها. املحطة القادمة، امتحان لنا 
جميعا باش أننا بالفعل نبينو بشكل جماعي بأن بالدنا غادية، مستمرة 

إلى األمام في طريق بناء مشروعها الديمقراطي.

ما يتعلق بالقانونين التنظيميين وأساسا طبعا القانون التنظيمي 
املتعلق بمجلس النواب، أيضا كنا نتمنى أن يعرف بعض التعديالت 
خصوصا ما يتعلق برفع التمثيلية ديال النساء. وحاولنا طرح بعض 
األفكار أولى نفكرو بشكل جماعي في آليات لرفع التمثيلية ديال النساء 
ولكن كاين هناك بالفعل صعوبات وما كاينش إجماع ما بين كل املكونات 

حول هاذ املسألة.

ثانيا، كان وإن كنا تنوهو باملضمون اإليجابي اللي عرفاتو الالئحة 
املتعلق  جزئها  في  الوطنية  االنتخابية  الدائرة  الوطنية  الدائرة  ديال 
بالشباب بفتحه للنساء، كنا تنتمناو نفرضو بالقانون يكون التناوب ما 
بين الجنسين في الجزء الثاني، هذا غادي يسمح لينا طبعا أننا نرفعو 
النسبة ديال التمثيلية ديال النساء. أيضا ما يتعلق بالعتبة، والعتبة 
هذا خطأ شائع. العتبة ما كتسمحش لألحزاب األخرى أنها تفوز بمقاعد، 
ي كتنقص الجميع تيعرف بأن املقعد االنتخابي باش تفوز به 

ّ
العتبة مل
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خصك على األقل واحد 13، 14، 15 % على األقل، ولكن تسمح العتبة 
ي كتنخفض كتسمح باستعمال أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين 

ّ
مل

وبعدم الضياع هاذ األصوات ديال الناخبين والعتبة كيكون عندها تأثير 
أكثر في الدوائر الكبرى اللي فيها مقاعد كبرى بحال الدائرة الوطنية.

مع  وشاركنا  مسؤولون  نحن  �ضي،  كل  ال�ضي  هاذ  رغم  كل،  على 
لهذا  التحضير  أثناء  العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  ومع  الحكومة 
املشروعين، وتوافقنا حول مضامينهما، ومن باب املسؤولية سنصوت 

باإليجاب على هذان القانونين التنظيميين شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

عملية  إلى  نمر  باإليجاب.  التصويت  على  الرئيس  السيد  شكرا 
التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 يتعلق باألحزاب 
السياسية، املادة األولى وتتضمن املادة 32 مكررة من املادة األولى من 

مشروع القانون.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض للتصويت املادة األولى برمتها: إجماع.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 55.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة الثانية برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع.

عليه  التنظيمي كما صادقت  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 
اللجنة: إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 21.16، 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب 

السياسية.

نمر إلى مشروع القانون التنظيمي الثاني رقم 20.16 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب.

املادة األولى وتتضمن عددا من املواد التي سنعرضها للتصويت تباعا. 
املادة األولى من املادة األولى، املادة األولى من املادة األولى ورد بشأنها 

تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة للفريق.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخبنيحيى:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

التعديل املقترح من طرف الفريق اإلستقاللي هو: تغير وتتم على 
النحو التالي أحكام املواد: 1 و2، 3، 5، 13، 22، 24، 31، 32، 33، 37، 
40، 72، 73، 74، 80، 82، 83، 84، 88، 93، 95، 97 من القانون 
التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.11 الباقي دون تغيير شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

التعديل غير مقبول، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

التعديل غير مقبول، الكلمة لؤيد للتعديل أو لرأي مؤيد، في الحقيقة 
الرأي املعارض هو األول، هل هناك من رأي معارض؟ ال، رأي مؤيد، 

تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخبنيحيى:

الفريق االستقاللي يروم من خالل هذا التعديل إلى إدخال بعض 
املقتضيات داخل مواد لم يأتي بها املشروع، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون على هذا التعديل؟ ال�ضي نور الدين ما متفقش؟

املوافقون: 13؛

املعارضون:87؛

املمتنعون :26.

املادة األولى دائما تعديل رقم 1و2 ورد بشأنها تعديل من الفريق أو 
من فريقي األصالة واملعاصرة، والفريق اإلشتراكي الكلمة ألحد مقدمي 

التعديل.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملالحي:

وكر خ وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيدينخ و 0يرين،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

غير التعديل ديالنا تغيير وتتميم على النحو التالي أحكام املواد: 2، 7، 
22، 23، من الفقرتين الثانية والثانية والتاسعة و27 و82 من القانون 
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التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذ الظهير 
الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 
2011(. هذا السيد الرئيس للمالءمة مع التعديالت املقدمة بخصوص 

املواد والفقرات الغير الواردة باملشروع، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

تعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

تعديل غير مقبول، هل من رأي معارض؟ تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

هاته القوانين التنظيمية عرضت في أكتوبر 2011، وهاته القوانين 
ثانيا عندها طابع قوانين تنظيمية، بمعنى أنها تمر من املجلس الحكومي 
ثم من املجلس الوزاري لتكون هنا محط نقاش. احنا تقدمنا بتعديالت 
في أكتوبر 2011، كان الدفع آنذاك بأنه ال يمكن أن نضيف مواد على 
نص الحكومة قررت أن تأتي به وفق واحد املنهج، تم الدفع فهاديك 
املواد،  هاته  على  دابا  جات  اللي  التعديالت  هذه  وصوتنا،  اللحظة 
أوال تتعارض مع ما كان من تعديالت في2011؛ جوج أنها من الناحية 
الدستورية واش هذه التعديالت احنا عندنا الحق ديال التشريع طبقا 
للمواد الفصول 83، 84، 85 من الدستور، ولكن هي نصوص لم ينظر 
فيها املجلس الوزاري، هل احنا غادي نشرعو من بعد تم�ضي وترجع، 
أو أننا احنا كنشرعو وممكن تصدر في الجريدة الرسمية، وتكون محل 

قبول من الجميع، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، هل من رأي مؤيد؟ تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخ دريسخوشكرخرئيسخ وفريقخ الوتر كي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

أوال اللي تيخلينا نّدخلو حتى ال يصبح التجاوز أو النكوص أو التراجع 
عن مبادئ وقواعد للعمل السيا�ضي في هاذ البالد إيال سكتنا غادي 
تسجل بأنه أصبح هذا األمر قاعدة، وهذه القاعدة كما سمعناها لو أراد 
لها الدستور أن تكون لنص عليها صراحة، وهذه القاعدة كما سمعناها، 
لو أراد لها البرملان عبر تاريخه أن تكون لنص عليها في أنظمته الداخلية، 

ولذلك ال يستقيم ونحن بصدد هذه املناقشة، أن يتم التنازل عن حق 
أسا�ضي للبرملانيين، هو تقديم التعديالت بدعوى أن هذه القوانين قوانين 
تنظيمية واألخرى قوانين عادية ألنه لم يرد نص نهائيا بهذا الشأن ال في 
النظام الداخلي وال في الدستور، وما كاينش هذا التميز، ونخ�ضى أن هذا 

اإلجتهاد يصبح قاعدة في املستقبل وتصبح هي..، ولذلك احنا..

فيما يتعلق العمل البرملاني حقيقة وكما أكد السيد رئيس الفريق 
مقترح  على  سواء  التعديالت  تقديم  يمكن  ال  أنه  على  سار  املحترم، 
أو مشروع قانون، إال في املواد التي أتى بها وهذا هو العمل البرملاني، 
أحدثتها  البدعة  لكن  وفقها،  البرملانية  حياتنا  طيلة  اشتغلنا  واحنا 
هذه الحكومة، وهذه األغلبية، وهذه البدعة مدونة بمحضر، جبتو 
تعديالت في قانون، وفرضتم بإسم منطق األغلبية، أن تناقش هذه 
املواد الجديدة وهذه التعديالت الجديدة، واخا األغلبية متعارضة مع 
القانون، مرر هاذ ال�ضي وكان موضوع شكايتنا إلى السيد الرئيس. مني 
تتم�ضي تخرق القاعدة، تقوم حجة ضدك، عندما تأتي املعارضة وتطرح 
مواد جديدة ألنه باألمس جيتو في لجنة.. احنا باش نكونو مسؤولين 
نحن لم نعمل إال على ممارسة مارستها األغلبية وحكومتها من أجل تمرير 
أشياء غير قانونية، ولذلك هداك الحق اللي عطات األغلبية لنفسها، هو 
منين جاء األمر يتعلق بمواد جديدة مارسناه اليوم، أما القانون الداخلي 
ديالنا النظام الداخلي وأنا أتفق مع السيد الرئيس، ومنين نرجعو لجادة 
الصواب نرجعو ليها جميعا أغلبية ومعارضة، أما منين عطيتو لنفسكم 
هاذ الحق، ومررتم وفق هذه القاعدة ما مررتم، لذلك تشبثنا باألمر، 

وفي هذا اإلطار تيجي عرضنا لهذه املواد، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

قانون  املشروع  هذا  أن  باب  من  غير  أنا  الرئيس،  السيد  شكرا 
التنظيمي سيحال على املجلس الدستوري، وهاذ النقاش املسطري مهم 

جدا مهم جدا، لذلك حتى أنا كن.. تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ألعرجخرئيسخ وفريقخ احركي:

النقاش  هذا  إطار  في  الكلمة  ناخذو  بغينا  احنا  يعني  بالفعل 
املسطري طبعا، نقاش مسطري، ألن هذا نقاش مهم ونعلم جميعا 
على أن املجلس الدستوري يعود إلى محاضر ديال الجلسات وكذلك 
إلى األعمال التمهيدية ديال اللجان، وال بد أن نسجل نحن -يعني في 
الفريق الحركي- أننا يعني أننا يجب أن نحترم املسطرة ديال التشريع، 
خصوصا وأننا نؤسس لقواعد قانونية، وقواعد قانونية لها مجموعة 
من املبادئ ومجموعة من املساطر واإلجراءات، يعني وخصوصا نتفاجأ 
أن هناك بعض التعديالت في مواد وهذا اللي تنبغي نقولو، في مواد لم 
تأتي في املشروع سواء ديال مجلس النواب أو ديال القانون التنظيمي 
ليغيرا ويتمما  السياسية، ألن هاذين املشروعين جاءا  ديال األحزاب 
املقتضيات الواردة في القانون التنظيمي ديال األحزاب السياسية وديال 
مجلس النواب، والقاعدة القانونية ألن فهاذ املسألة ما كاينش أعراف 
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أعتقد أن في املساطر التشريعية، يمكن أن يكون خرقا لقاعدة قانونية 
أثناء مرحلة من املراحل، ولكن يجب أن نعود إلى جادة الصواب وهو أن 
التعديالت يجب أن تصب في املواد التي جاءت في املشروع، ما يمكّناش 

نديرو تعديالت ونقدم تعديالت في مواد لم تأتي في املشروع.

إذن نحن نسجل في الفريق الحركي، على أن وفق قواعد من املسطرة 
واإلجراءات املتعلقة بالتشريع أن التعديالت يجب أن تكون في املواد 
التي جاءت، سواء في مشروع قانون تنظيمي لألحزاب السياسية أو 
القانون التنظيمي ديال مجلس النواب، وأعتقد أن هناك مجموعة 
من التعديالت وردت في مواد لم تأتي في املشروع إذن هذا من ناحية 

املسطرة واإلجراءات، وشكرا لكم.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا ال�ضي عبد اللطيف في املسطرة ياك 
ال�ضي عبد اللطيف تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ولطيفخبروح :

وكر خ وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

في الحقيقة ننوه بهاذ النقاش املسطري ألنه سيحل عدة إشكاالت، 
فبالتالي هناك إشكاليتين اآلن، يبدو أن األمر ال يتعلق بمسألة واحدة 

وإنما مسألتين:

- أوال: ما طرح فيما يتعلق بمنع تقديم التعديالت في املواد التي لم 
يأت بها مشروع القانون بشكل عام، سواء كان مشروع قانون عادي 
أو مشروع قانون تنظيمي أو مشروع قانون إطار، فهذه إشكالية أولى، 
بالفعل طرحت منذ 2002 جميع الفرق أغلبية ومعارضة آنذاك كانت 
تقدم تعديالت على قوانين املالية في مواد لم يأتي بها مشروع قانون 
املالية، وكان جاري بها العمل، فبالتالي ما كانش مشكل إيال طرح اآلن 
املشكل نتمنى من املجلس الدستوري أن يجيب على هاذ اإلشكال هذا. 
لكن اإلشكال األسا�ضي اللي عندنا اآلن اللي كنتمناو أيضا أنه يجاوب 
عليه املجلس الدستوري، هو في ما يتعلق بتقديم تعديالت على مواد 
في القانون التنظيمي أو مشروع قانون التنظيمي مواد لم تأتي في النص 
األصلي، فبالتالي نتمنى أيضا من املجلس الدستوري أن يعطينا جواب 
في إطار في مناسبة بته في هاذ املشروع على هذا السؤال، هل يحق 
للبرملانيين أن يتقدموا بتعديالت في ما يتعلق باملواد التي لم تأت في 
مشروع القانون التنظيمي الذي قدمته الحكومة؟ شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

النائب املحترم، إذن ال�ضي.. بالتي ياخذ ال�ضي عبد  شكرا السيد 
القادر ونعطيك السيد الرئيس ايال اسمحتي، هو السيد الرئيس كيسبق 

ولكن..

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

ال ايال كان السيد الرئيس ما كاين مشكل، ال تفضل ال ال..

 وسيدخ ورئيس:

أنا غير باش ما يديرش ليا حتى واحد مالحظة، تفضل السيد عبد 
القادر ألنه أنت ما خديتيش الكلمة.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخبةسمخ وفريقخ الستقالليخ
ول حدةخو وتعةدويل:

 وسيدخ ورئيس،

هو أوال، توقيت هاذ النقاش غير طبيعي، احنا في نهاية الوالية، واحد 
املجلس قام بتعديل النظام الداخلي ملرتين فهاذ الوالية، وبالتالي ما 
كايناش �ضي مؤسسة تضيق حول نفسها، ألول مرة تنلقا النقاش يتجه 
نحو التضييق في الوقت اللي كاينة السماقة على املستوى الدستوري 
لهاذ املؤسسة في التشريع، تنجيو احنا تناقشو واحد النقاش ما كايناش 
قاعدة قانونية واضحة فهاذ االتجاه، وبالتالي ما كاين ال بدعة وال، كاين 
األعراف والتقاليد، هو الحاجة الغير ممنوعة راها مباحة وما كاينش 
�ضي تمييز بين ما هو قانون تنظيمي وقانون عادي، لو كان هناك تمييز في 
مسطرة التشريع لكان املشرع الدستوري أولى بتحديد هاذ التمييز، وال 

كنا احنا غنحددو هاذ التمييز.

اإلشكال باش نصححو األمور، في 2011 السيد الرئيس راه القانون 
التنظيمي جاء كامال، إذن ما كانتش مطروحة هاذ النازلة ألنه كانت املواد 
كاملة بدون استثناء وبالتالي ما كانش مطروح اإلشكالية ديال التعديل 
الحكومة جابت بعض  اليوم  ما جاتش،  املواد  التعديل ألن  أو عدم 
املواد، كلنا أغلبية ومعارضة تقدمنا بالتعديالت في اللجنة خارج املواد 
اللي جات هاذ وبالتالي هذا إقرار منا جميعا بأنه املنطق هو أنه التعديل 
هو مسؤول والتشريع هو مسؤولية البرملان، لذلك النقاش خاصو يتجه 
في تقوية املؤسسة ديال التشريع اللي هي املؤسسة ديال البرملان، أي 
نقاش نكو�ضي فهاذ االتجاه هو تيضرب املؤسسة التشريعية، املنطق 
الذي يشرع رغم التغول ديال الحكومة في املشاريع، رغم أنها كانت بغات 
مقترحات  دون  التنظيمية  القوانين  بتقديم  تستفرد  املرحلة  فواحد 
القوانين التنظيمية وكان الخطاب امللكي واضح، وتم التراجع على هاذ 
النقاش فيما يتعلق بالتقديم، حتى اآلن غنجيو في نفس هذا غبغيو 
التنظيمية  القوانين  بين  التشريعية  املسطرة  في  التمييز  واحد  نديرو 
والقوانين العادية. أظن أننا احنا كمؤسسة تشريعية خصنا نمشيو 
في اتجاه كل ما هو متاح قانونا وغير محرم قانونا، ما محتاجينش أننا 
نستفسرو على األمور الواضحة. الواضح هو أننا من حقنا أن نعدل في 
كل املواد سواء في القوانين ديال املالية اللي هي قوانين عادية، سواء 
في القوانين التنظيمية، واللي عندو �ضي إشكالية هو اللي يم�ضي يلجأ 
للمؤسسات املعنية.. ما�ضي احنا نديرو الرقابة الذاتية على انفسنا. 
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أنها  ديالها خاصة  املكانة  تحترم  تشريعية خصها  فكنظن كمؤسسة 
تستمد تمثيليتها من األمة عن طريق اإلقتراع املباشر كمجلس النواب، 
فبالتالي ما نبقاوش نحاصرو املؤسسة التشريعية ببعض النقاشات 

اللي هي كنظن خارج السياق الدستوري، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب. تفضل السيد الرئيس، كمتدخل.

 ومةئبخ وسيدخ دريسخوشكرخرئيسخ وفريقخ الوتر كي:

أنا غير بناءا على اقتراحكم السيد الرئيس املحترم، بهاذ اإلحالة اللي 
غادي تكون قانونية حول املجلس الدستوري، بغيت غير باش يتسجل 
بأن في هذه الوالية، راه القانون ديال املكتب الوطني للكهرباء جرى فيه 
هذا األمر، القانون ديال الطاقات املتجددة حدث فيه هذا األمر ما�ضي 
قواعد،  تتجيب  واألغلبية  تتجيب..  الحكومة.  طرف  من  طرفنا،  من 
كتتجيب فصول ومن بعد تتجيب لنا �ضي حاجة جديدة أثناء املناقشة 
وكنتفاعلو معاها وتنعبرو. ولذلك باش أنا الذاكرة أعتقد حتى في قانون 
السلطة القضائية كانت ذيك القطيعة ومن بعد وقع ذاك التوافق 
وجلسوا مع السيد وزير العدل وكذا، ووجدوا حلوال داخل اللجنة اللي 

تجاوزت النص كما جاء.

أنا أدعو ألن مدونة السير كما ذكرني اإلخوة كذلك، ولذلك أدعو.. 
إلى  التشريعية أن يرفع األمر  الوالية  نهاية هاذ  في  مزيان احنا ونحن 
تكون  اللي خاصها  الدستورية غدا،  املحكمة  أو  الدستوري  املجلس 
الذين سيأتون من بعد منا، ما�ضي  واضحة وتعطي قواعد لتسعف 
الذيب حالل والذيب حرام. باش تكون قاعدة واحدة ما�ضي النهار اللي 
نستفد منها مع، والنهار اللي ما تكونش تنستافد منها أثيرها، شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

وبدون  أخرى  مرة  املوضوع  إلى  أعود  إذن  الرئيس،  السيد  شكرا 
وضع املؤسسة التشريعية في أي ضيق، أنا أغتنم هذه الفرصة ألن هذا 
القانون هو تنظيمي سيحال على املجلس الدستوري وسيقول املجلس 
الدستوري كلمته فيه، شخصيا وهذا ال�ضي كنبغيه يتسجل ويقولو 
لي راك غالط، باش كنصحح حتى أنا املسطرة. أؤمن بأن ملقتضيات 
املادة 78: »لرئيس الحكومة وألعضاء البرملان على السواء، حق التقدم 
باقتراح القوانين«. واملادة 83: »ألعضاء مجل�ضي البرملان وللحكومة حق 
التعديل مطلق، وللحكومة بعد افتتاح املناقشة أن تعارض في بحث 
كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها األمر«. هذا كيهم 

الجلسة العامة؛

ثالثا وكنشكر األستاذ عبد اللطيف بروحو، التشريع ال يهم نصا 
لوحده حصرا، هو يهم املنظومة التشريعية ككل، من حق البرملان -أنا 

شخصيا أؤمن بهذا ال�ضيء- أن يعدل اليوم، يمكن مقترح، تعديل في 
قانون اإللتزامات والعقود إذا كانت له عالقة باملوضوع، وفي القانون 
الجنائي إذا كانت له عالقة باملوضوع إلى غير ذلك... وهذه هي عملية 
التشريع، كتكون التصور الشمولي واملالءمة يعني ما يسمى باالنسجام 
في املحضر  البرملان. وكنسجل  النصوص، وهذا من حق  العام ديال 
وكنقول املجلس الدستوري يقول لي ال راه ما عندكش الحق وديك 

الساعة غادي نرجعو للسابق.

القوانين  التأسيس  فرق  هناك  التنظيمي،  بالقانون  يتعلق  فيما 
التنظيمية التي تحال ألول مرة على البرملان عندها قاعدة، وهذا ما 
الترابية  بالجماعات  يتعلق  فيما  الدستوري  املجلس  قرار  من  فهمته 

الذي صادق عليه مجلس البرملان السنة املاضية.

خاضعاش  ما  اللي  التعديلية  التنظيمية  بالقوانين  يتعلق  فيما 
لديك املنهجية وذاك املنطق ديال تشارك الجميع، شخصيا أعتقد بأن 
للبرملان حق التعديل في الذي جاءت به الحكومة وخارج الذي جاءت 
التي تقدمت  به الحكومة. إذن أعتبر أن املقترح ديال فرق املعارضة 
بهذه التعديالت هي في مكانها وهذا كنسجلوه في املحضر وما خاب من 
ما  تأسي�ضي  هو  والعمل  بهذا  ديالنا  العمل  كنطورو  واحنا  استشار، 
كيهمش غير هاذ املرحلة، كيهم املراحل املقبلة التاريخ هذا، أو كنوضعو 
أسس سليمة وكنحسمو هاذ الخالفات ديال النقاش اللي هي جد مفيدة 
ألنها تساهم في إغناء املسطرة التشريعية ونحبسو النقاش هنا، هاذ 

ال�ضي بغيناه يتسجل في املحضر شكرا لكم.

إذن قبل ما نمرو لعملية التصويت، أطلب من األخوات واإلخوان 
في  الوقت  نحصر  أن  واملعارض  املؤيد  والرأي  التعديالت  مقدمي 
املداخالت حتى يتسنى لنا التقدم باش من هذا غادي نحصروها إيال 
اسمحتو فواحد 2 ديال الدقايق، دقيقة املهم دقيقة، دقيقة ونصف، 
جوج دقايق هو maximum ونحبسو هذا باش يمكن لنا نتقدمو، شكرا.

والفريق  واملعاصرة  األصالة  لفريق  التعديل  هذا  أعرض  إذن 
اإلشتراكي للتصويت:

املوافقون: 33؛

املعارضون: 94؛

املمتنعون: 15.

هناك تعديل ثاني في هذه املادة، في املادة هاذي األولى تعديل رقم 2، 
شكون؟ ال�ضي بريجة، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخبريجل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

كما  النواب  مجلس  ديال  والتركيبة  التأليف  تيهم  التعديل  هاذ 
يراها الفريقان اإلتحاد االشتراكي واألصالة املعاصرة : »يتألف مجلس 
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435 عضوا منتخبون باإلقتراع العام املباشر عن طريق  النواب من 
اإلقتراع بالالئحة ويتوزعون كما يلي : 305 ينتخبون على صعيد الدوائر 
100 عضو  بعده،   2 املادة  املحدثة طبقا ألحكام  املحلية  اإلنتخابية 
ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب اململكة، 
30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات واملغاربة املقيمين 
بالخارج تحدث وفق املادة2« التبرير هو الرفع من التمثيلية النسائية 

بغاية الوصول إلى الثلث وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

تعديل غير مقبول، لرأي معارض؟ مؤيد؟

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 33؛

املعارضون: 94؛

املمتنعون: 15.

املادة الثانية من املادة األولى ورد بشأنها تعديل للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل أحد مقدمي التعديل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

هاد التعديل هو يتعلق بالتأليف هو أنه يتألف مجلس النواب من 
395 عضو، 245 ينتخبون على صعيد الدوائر املحلية بما فيها األعضاء 
املنتخبون خارج أرض الوطن املخصصة للمغاربة املقيمين بالخارج اللي 

هي 60 عضو، و90 عضو ينتخبون برسم الدائرة اإلنتخابية الوطنية.

النسائية من خالل  التمثيلية  رفع  هو  منه  الغاية  التعديل  وهاذ 
تمكين النساء في الدوائر املحلية يعني من العضوية وهو تمثيلية ديال 

60 عضو لفائدة النساء في الدوائر املحلية وجوبا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

نفس املوقف، تعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

فتيحة  التعديل؟  مؤيدي  التعديل؟  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
البقالي تفضلي.

 ومةئبلخ وسيدةخفتيحلخ وبقةلي:

السيد الوزير، الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في التوجه اللي 
مشات فيه بالدنا، واللي قدمت مجموعة من التسهيالت للجالية أنها 
يعني مشينا في إطار تمكين هاذ املواطنين املغاربة القاطنين بالخارج باش 
يعطيو حقهم في التصويت، يعني وأن يكون عندهم الحق ديال الترشيح 
كيفما أنهم تيقومو بالواجب ديالهم حينما يكون األمر يتعلق بالدستور. 
أما بالنسبة للمسألة وهذا تطبيقا للفصل17 من الدستور، أما الفصل 
19 من الدستور وكما يعلم الجميع أن السعي نحو املناصفة ال يمكن 
أن يتحقق إال عبر هاته اآللية، للرفع من التمثيلية من أجل تحقيق 
الثلث، خاصة أننا في يعني فواحد الوسط يعني إقليمي ودولي يحتم 
على املغرب أن يم�ضي بنفس الخطوات التي كان سباقا الدول األخرى في 
املحيط اإلقليمي. فإذن هاذ التوجه دائما من أجل الدفاع عن املحطة 
عن الوجه ديال بالدنا، وتمكين كل الفئات داخل هذا املجتمع أن يكون 

الحق في يعني التمثيلية داخل هاذ املؤسسة.

 وسيدخ ورئيس:

وكر خ وسيدةخ ومةئبل،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 15؛

املعارضون: 87؛

املمتنعون: 33.

املادة 2 من املادة األولى تعديل رقم 3 ديال فريق األصالة املعاصرة 

والفريق اإلشتراكي، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ملالحي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

احنا في الفريق اإلشتراكي وفي فريق األصالة املعاصرة هاذ التنصيص 

على مبدأ تقسيم الدوائر اإلنتخابية خارج الوطن بما أنه في األصل على 

أنه تم الرفض ديالو من طرف الحكومة فاحنا كنضطرو على أنه.. ما 

كتسمع�ضي انتينا ودنك ثقيلة ال�ضي بووانو..

 وسيدخ ورئيس:

تفضل.
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 ومةئبخ وسيدخ دريسخوشكرخرئيسخ وفريقخ الوتر كي:

السيد الرئيس، حيث أن مجلس النواب للحظة صوت ولم تمر 
تلك القاعدة، وحيث أن هذا التعديل جاي غير للمالءمة، خص ديك 
مجلس  ديال  الوقت  نضيعوش  ما  باش  دازت،  تكون  بعدا  القاعدة 
النواب. حيث أن هذه القاعدة ما دازتش احنا تنسحبو هذا التعديل في 

الجلسة، ونطلب عدم عرضه للتصويت.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، سحب التعديل. املادة خمسة من املادة األولى ورد بشأنها 
تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي 

هذا التعديل، وينطبق نفس املنطق اللي تكلم به األستاذ لشكر.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

بنفس املنطق اللي تكلم به األستاذ لشكر واللي بغاه السيد الرئيس..

 وسيدخ ورئيس:

ال ما�ضي اللي بغيت أنا.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

..احنا ما تنسحبوش هاذ التعديالت، ألننا كنا تنتمناو أن الحكومة 
تصادق عليه، لذلك بغينا الرأي العام الوطني يتابع هاذ التعديالت وهاذ 

النسق اللي جينا به متكامل، لهذا راه ما غنسحبوش التعديالت ديالنا.

إذن هاذ التعديل هو فيه ثالثة ديال املحاور: املحور األول هو فيما 
يتعلق في تحديد الدوائر االنتخابية، النص األصلي فيه »قدر اإلمكان«، 
وهاذ »قدر اإلمكان« تيعطينا تباين في مجموعة من الدوائر، لذلك احنا 
تنطلبو بالحذف ديال »قدر اإلمكان« و«الجانب املجالي« بدلناه »بالبعد 
للنساء  مقعد  يخصص  هو  التعديل  من  اآلخر  الجزء  وفي  املجالي«، 
بالنسبة للدوائر التي تظم ثالثة وأربعة ديال املقاعد، ومقعدان بالنسبة 
للدوائر التي تظم خمسة وستة ديال املقاعد طبقا للمساطر املنصوص 
للمغاربة  املخصصة  اإلنتخابية  الدوائر  تحدث  كذلك  قانونا.  عليها 
املقيمين بالخارج، ويحدد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية 
بمرسوم حسب املبادئ التالية: وهاذ املبادئ تعتمد كذلك عدد ديال 
نفس القاعدة اللي معتمدينها على املستوى الوطني فيما يتعلق بعدد 
السكان، أي 70 % من املقاعد يتم تخصيصها للمنطقة األوروبية، 15 
% من املقاعد يتم تخصيصها للمنطقة اإلفريقية، 10 % من املقاعد 
يتم تخصيصها للمنطقة األمريكية، 5 % من املقاعد يتم تخصيصها 

للمنطقة العربية-األسيوية، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

التعديل غير مقبول، رأي معارض؟ ال أحد، معارض؟ تفضل السيد 
الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخ دريسخوشكرخرئيسخ وفريقخ الوتر كي:

احنا جناب الرئيس اخترنا أن نتعامل بعقالنية وباملنطق، ملا قلنا 
أنه عندما تسقط قاعدة إما سنسحب وإما تنوليو تنوضعو املجلس 
برمته أمام العبث، لنفرض أن هذه القاعدة عرضت للتصويت وصوتنا 
لصالحها، ونحن لم نغير ال تركيبة املجلس وال كذا، واش ما تنعطيوش 
للمغاربة قانونا غير مفهوم؟ ها احنا محددين عدد أعضاء املجلس 
وفق التركيبة السابقة، وها احنا جايبين أعداد أخرى وقواعد أخرى. 
ولذلك السيد الرئيس، احنا ملا قلنا هناك تعديالت للمالءمة، تعديالت 
للمالءمة مّني تيسقط األصل ما تيبقاش من حقك أن تتقدم بتعديالت 
للمالءمة ألنه غادي نكونو أمام نص أعرج فيه هاذ ال�ضيء وفيه نقيض، 
ولذلك ال يجب باش التعديالت اللي تتكون باملالءمة احنا أصال تنعلنو 
لكم ما دام سقطت القاعدة األصلية بأننا نسحبها وال يمكن عرضها 
سنكون  نحن  ولذلك  سليمة.  غير  األشياء  تولي  غادي  وإال  للمجلس 
مضطرين رغم أننا ال نؤيد أن نصوت ضد مقترح ألي فريق للمعارضة 
ولكن سنضطر حفاظا على نفس املالءمة أن نصوت ضد هاذ املادة ألنها 

في إطار املالءمة فقط.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزة:

السيد الرئيس، نحن في جلسة عامة والجلسة العامة هي واحد 
ترتبط  جوهرية  قضايا  في  السياسية  املواقف  عن  للتعبير  الفضاء 
بالتعديالت، ألن هاذ التعديالت ما هياش معزولة على النقاش السيا�ضي 
وعلى الخلفية السياسية اللي حكمات، ولهذا في بداية أو على األقل قبل 
ما ندخلو في التعديالت ديال القانون التنظيمي ملجلس النواب كان واحد 
النقاش على التضييق على مجلس النواب وعلى السلطة التشريعية في 
مجال التشريع وأيضا في مجال ممارسة االختصاصات ديالها والسلطة 
ديالها، والغريب وهو أنه هاذ ال�ضي تيجي من املؤسسة التشريعية، وهذا 

أمر يدعو إلى اإلستغراب.

اليوم املهم بطبيعة الحال تقديم هاذ التعديالت راه هي تقدمات في 
اللجنة وكان فيها واحد النقاش في املناقشة، ولكن أعتقد بأن اليوم أوال 
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الرأي العام تيتابع هاذ الجلسة، وتنظن بأنه التعديالت كيف ما قلت 
عندها خلفية سياسية بالدرجة األولى ومن حق الرأي العام أنه يستمع 
لكافة الفرقاء السياسيين في مواقفهم الصريحة بحال واحد العدد من 
القضايا اللي جات في هاذ التعديالت. ولهذا احنا متشبثين ألنه في كل 
مرحلة من مراحل هاذ التعديالت نثبت على أنه ما كاينش هناك صعوبة 
فيما يتعلق برفع التمثيلية ديال النساء، وفيما يتعلق باملشاركة ديال 

الجالية املغربية في الخارج، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

وكر خ وسيدخ ومةئب،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 15؛

املعارضون: 118؛

املمتنعون: 2.

املادة 6 من املادة األولى ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

إذن هاذ التعديل هو يروم حذف املادة الخامسة، فيما يتعلق: »ال 
االنتخاب  الدائرة  برسم  النواب  مجلس  في  للعضوية  للترشيح  يؤهل 
الوطنية، كل شخص سبق انتخابه عضوا في املجلس املذكور، برسم 

نفس الدائرة االنتخابية«.

 وسيدخ ورئيس:

راه عندك مشكل عندك décalage ال�ضي عبد القادر، السيد عبد 
القادر، األستاذ راه عندك décalage في التعديالت، هاذ ال�ضي التعديل 
هو كيهم املادة 5 احنا دابا في املادة 6 عندك التعديل هو الخامس رقم 5.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

التعديل الرابع لم نقدمه.

 وسيدخ ورئيس:

أنا راه وصلت للمادة 6 من املادة األولى، املادة 6 من املادة األولى هو 
التعديل رقم 5.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

إيوا والتعديل رقم 4؟

 وسيدخ ورئيس:

راه هو اللي دوزتيه قبايلة.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

ال ما دوزتوش.

 وسيدخ ورئيس:

دوزتي اللي قبل منو اللي كان داز قبل، راه عندك décalage. أنت ما 
دوزتيش، ولكن دوزتيه في مكان غير بغيتك تصحح هاذ غير باش نديرو 

نتكلمو نفس اللغة.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحل:

دابا املهم غير احنا دابا قدمنا هذا، السيد الرئيس صحح، ناقشو 
هذا ونشوفو فين هذا، املهم احنا راه ما قدمناهش.

 وسيدخ ورئيسخ:

دابا إيال صادقنا عليه ما غيدخلش هنا، هادي املادة 6، املادة 5 

قبايلة دوزناها قدمتي فيها التعديل ديال املادة 4، واش فهتمي ؟

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

السيد الرئيس، راه لم أقدم هذا التعديل، تقدمت بالتعديل احنا 

عندنا التعديالت بالترتيب، تقدمت بالتعديل رقم 3، هذا التعديل رقم 

4 الذي تقدما به، هاذ اإلشكالية راه وقعت البارح.

 وسيدخ ورئيسخ:

référence أشنا هو ؟ واش نعتمدو على رقم التعديل ديالك وال 

أنا وأنت باش  نتفاهمو  القانون ؟ غير باش  نعتمدو على املواد ديال 

نشتغلو بنفس..

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

احنا برقم التعديل، رقم التعديل.

 وسيدخ ورئيسخ:

ولكن رقم التعديل ديالك، أنا ما عندوش قيمة بالنسبة ليا، أنا اللي 

عندي من ناحية التشريع هو رقم املادة.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

هو تعديل في املادة 5.

 وسيدخ ورئيسخ:

احنا راه في املادة 6.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

ولكن املادة 5 ما كملناهاش فيها 2 تعديالت، درنا التعديل املادة 2 
ودابا املادة 5 كاع ما تقدماتش، لم نقدم املادة 5 السيد الرئيس، درنا 

املادة 2 مباشرة من بعد منها املادة 5.

 وسيدخ ورئيسخ:

ملا قلت تعديل املادة 5 قدمتي التعديل ديالك ديال املادة 4، ديال 
املادة اللي قبل منها.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

املادة 2 اللي قدمت.

 وسيدخ ورئيسخ:

املادة 2 كملناها قبايلة، ما�ضي ال ودابا..

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

دابا السيد الرئيس، قاد املسطرة احنا ما زال ما قدمناش التعديل.

 وسيدخ ورئيسخ:

السيد عبد القادر اجلس، تنفس، ياك باش نوصلو املادة األولى كان 
فيها تعديل ديالكم هو تعديل رقم 1.. املادة 2 هو التعديل رقم 2، املهم 

املادة 2 آش مـــن تعديـــل عنــــدك فيهــــا ؟

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

تعديل رقم 3.

 وسيدخ ورئيسخ:

رقم 3، وفين هو التعديل رقم 2 ديالك ؟ والتعديل رقم 1 هو األول ال 
راه ما دوزتيهش، راه تما فين غلطتي، املادة 2 فيها التعديل رقم 3 وبالتي 

هللا يخليك.. املادة 2 فيها ديال األصالة واملعاصرة، املادة 5 هو التعديل 
رقم 4، شنو قريتي أنت ؟ ال راه هاذ ال�ضي راه دوزنا التصويت 118.. وراه 

هاذ ال�ضي فين كاين املشكل ألنه أنت عوض تقرا ال يؤهل.. التعديل رقم 

4 هذا في املادة 5، عندك التعديل 4 هو في املادة 5، دابا راه في املادة 6 

قلنا، هذا راه دازت العملية ديال التصويت أل�ضي عبد القادر، ومنين 

جبت أنا 118 صوت معارضة و15 موافقون و2 ممتنعون ؟ ..

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

.. طلبتي مني نقدم تعديل في املادة 5، دزنا من املادة 2 إلى املادة 5، 

ما يمكنش..

 وسيدخ ورئيسخ:

راه املادة 5 راه هو اللي دوزتوا قبيال أ ال�ضي..

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

دوزنا قبيال الجالية..

 وسيدخ ورئيسخ:

ما�ضي دوزتي أنت اللي بغيتي أما أنا كندوز باملواد، باملادة، شوف 
بالتي هللا يخليك، فين عندك صبر صبر، فين عندك التعديل ديال 
الجالية فاين آش من مادة ؟ املادة 2، املادة2 درنا املوافقون : 15 ؛ 
املعارضون : 87 ؛ املمتنعون :33. أشنو عرضتي هنا ؟ آش من تعديل 

الرقم ديالك ؟

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

عرضت املادة 2.

 وسيدخ ورئيسخ:

آش من تعديل الرقم ديالك ؟

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

.. رقم 3.

 وسيدخ ورئيسخ:

دبا احنا املادة 5 تم التصويت عليها.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

أوال السيد الرئيس، هاذ املشروع اللي احنا فيه 3 ديال املواد فقط : 

فيه املادة 1 واملادة 2 واملادة 3، إذن ما كايناش..

 وسيدخ ورئيسخ:

ال بالتي احنا تنتكلمو في املواد من داخل املادة األولى اسمح لي ما 

تعاودش.. داخل املادة األولى..

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

داخل املادة األولى راه احنا اآلن كاين عندنا املادة 5، اآلن باقي ما 

قدمنهاش، قدمنا املادة 1 و2 ودبا احنا في املادة 5.

 وسيدخ ورئيسخ:

ياله تفضل.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

شكرا، راه قدمتها، نعاودها ؟

 وسيدخ ورئيسخ:

وراه ايال قدمتيها راه دوزنا فيها التصويت، وا عاود.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

تعديل رقم 4 عند الفريق اإلستقاللي في املادة 5، الذي يهم املادة 5 
موضوع هذا التعديل هو حذف هاذ املادة، والغاية من هذا الحذف هو 
أنه األمر يهم األحزاب السياسية، وال يمكن أن نتعامل في نفس القانون 
من  بنوع  الوطني  والترشيح  املحلي  الترشيح  التشريح،  من  نوعين  مع 

التمييز، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

رأي الحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخحصةدخو0يرخ ود خليل:

تعديل غير مقبول، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، رأى معارض ؟ ال أحد ؟ مؤيد ؟

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

نتمنى أن ينعكس عدم وجود رأي معارض على التصويت على هاذ 
املادة، بطبيعة الحال هاذ املادة كثر عليها النقاش، وأعتقد على أنه من 
باب الوضوح أن هاذ األمر يعود إلى تدبير الديمقراطية الداخلية داخل 
األحزاب وليس إلى يعني محله ليس محل القانون التنظيمي. اليوم أكثر 
من 121 بلد في العالم اللي عندو نظام الكوطا، املغرب هو البلد الوحيد 
اللي عامل هاذ املقت�ضى في القانون ديالو، بطبيعة الحال هاذ التعديل 
اللي قدمناه ينسجم أيضا مع التقديم اللي قدمنا في املادة الثانية فيما 
يتعلق بإضافة 71 مقعد للنساء، من خالل الدوائر اإلضافية في املقاعد 
اللي فيها ما بين 4 و6 ديالديال املقاعد، يعني في الدوائر اإلنتخابية اللي 

فيها بين 4 و6 ديال املقاعد.

أيضا هاذ املوضوع يرتبط بالتحوالت اللي تيعرفها يعني الصيرورة 
ديال دوران النخب على املستوى الوطني والرفع من تمثيلية النساء، 
أعتقد بأن هذا املقت�ضى وروده وحتى في املجلس الدستوري منين جا 
دار القرار ديالو فيما يتعلق بالقانون التنظيمي ملجلس النواب، أشار إلى 
أن هاذ القاعدة هي استثناء وهي تقييد للعملية ديال الترشيح. ولهذا 
-باقي لي �ضي شوية ديال الوقت- ولهذا، ما تيمكنش في ظل واحد الكتلة 
قانونية، اللي هي القانون التنظيمي ملجلس النواب، أننا نوضعو تمييز ما 

بين يعني املواطنين لولوجهم إلى مواقع ديال املسؤوليات للترشح بدرجة 
أساسية، ثم هاذ املقت�ضى ما تيعنيش بالنتيجة أنه النساء اللي هما 
اليوم في البرملان بصفة آلية غادي يكونوا في البرملان املقبل، ولكن أعتقد 
بأن هاذ القيد يمكن أنه يضّيع املؤسسة التشريعية فواحد العدد ديال 
الكفاءات اللي راكمت تجربة، ولهذا تنظن بأنه ما تيخصش نقيدو، 
خصنا نساعدو التجربة الديمقراطية داخل األحزاب أنها تطور بشكل 
طبيعي، ولكن ما تيمكنش مقتضيات مثل هذه تناقض روح الدستور 

أننا نوصلو لهاذ النتيجة، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، إذن أنا اعطيت الوقت ألنه املسألة كتهم املادة 5.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 6 من املادة األولى، هو التعديل رقم 5 ديال الفريق اإلستقاللي، 
ياك دابا متفقين ؟ دابا مقادين ؟

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

يتعلق  فيما  هو  التعديل  هاذ  إذن  ديما،  هكا  نبقاو  نتمناو  إذن 
بالتنافي، تنضيفو إضافة إلى األحكام الواردة في هاذ املادة، »كل مغربية 
أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية 

ببلد اإلقامة«.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخحصةدخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

تعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.
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املادة 7 من املادة األولى، فريق األصالة واملعاصرة والفريق اإلشتراكي 
ورد تعديل املادة 7 من املادة األولى، السحب ؟ تم سحب هذا التعديل.

املادة 13 من املادة األولى، ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، أعتقد هو التعديل رقم 6

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

رقم 6، إذن نفس اإلطار فيما يتعلق بالتنافي، املؤسسات الدستورية 
والهيئة  املنافسة  ومجلس  البصري  للسمعي  العليا  الهيئة  إضافة 
عضوية  بين  التنافي  وكذلك  الرشوة،  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية 
مجلس النواب مع رئاسة الجماعات التي يطبق فيها نظام وحدة املدينة 

أو نظام املقاطعات.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخحصةدخو0يرخ ود خليل:

شكرا، تعديل غير مقبول. شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

تعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟ تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

في  تنعتبرو راسنا نشتغل  التعديل مع األسف، احنا  عمليا، هاذ 
التنظيمية  القوانين  على  نشتغل  ونحن  تكلمنا  اللي  نهار  نسق،  إطار 
املتعلقة بالجماعات الترابية، وعدت الحكومة بأنه هذا التعديل هو 
في املبدأ مقبول ولكن موضوعه هو القانون التنظيمي ملجلس النواب. 
ونحن  التعديل،  هاذ  جبنا  عاودنا  راه  بأنه  الحكومة  تنذكرو  اليوم 
بصدد القانون التنظيمي ملجلس النواب، وها هي الحكومة مرة أخرى 
تترفض هاذ التعديل، مع العلم أنها كانت قد التزمت، باعتبار أنه املدن 
الكبرى خاصة هي واحد املجال الذي يتطلب وقتا وقوة وحضورا قويا، 
وهاذ ال�ضي ناقشناه خارج زمن انتخابات 4 شتنبر. لذلك، مع األسف، 
الحكومة مرة أخرى تتنصل من اإللتزامات ديالها فيما يتعلق بالقوانين 

التنظيمية، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خ وسيدخ ومةئب،

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 22 من املادة األولى ورد بشأنها تعديل من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، أعتقد التعديل رقم 7.. تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

يمكن فهاذ التعديل هو أنه املغاربة املقيمين بالخارج، بعد ما احنا 
اقترحنا دوائر خاصة بهاذ الفئة، اعتبرنا أنه بالضرورة باإلضافة لهاذ 
الوطنية،  األخرى  املحلية  الدوائر  في  يترشحوا  الحق  الجانب عندهم 
وفق املقتضيات اللي كاينة في القانون، وعندهم الحق كذلك الترشح في 

الالئحة الوطنية، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيدالوزير.

 وسيدخنحمدخحصةدخو0يرخ ود خليل:

شكرا، التعديل غير مقبول كذلك.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟ األخت فتيحة.

 ومةئبلخ وسيدةخفتيحلخ وبقةليخ:

2011، هناك  ديال دستور  التفعيل  الحقيقة  في  الوزير،  السيد 
انتظارات كبيرة للشعب املغربي من أجل التفعيل ديالو، وهاته محطة 
أساسية من أجل تفعيل الفصل 17 الذي ينص على إشراك الجالية. 
فإذن كنتمناو أن يكون استدراك لهاذ الحق، ديال هاذ الفئة العريضة 
ديال املغاربة املقيمين ببالد املهجر، من أجل إنصافهم وإيصال صوتهم 
جميع  وصوت  املغاربة  جميع  تمثل  التي  التشريعية  املؤسسة  لهاته 

املغاربة، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 22 املادة األولى ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، 
والفريق اإلشتراكي يتم سحب التعديل، سحب التعديل.

املادة 23 من املادة األولى ورد بشأنها تعديل من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 8 تفضل السيد النائب.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

األول  الجانب  إذن  التعديل فيه مجموعة من األجزاء،  إذن هاذ 
هو كما تطبق مقتضيات هذه املادة على املترشحات بالنسبة للالئحة 
اإلضافية املحلية، طبقا للمساطر التي تنص عليها في القانون التنظيمي 
الترابية، كما تم تغييره  بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  املتعلق 

وتتميمه؛

والجزء الثاني كذلك من هذا.. هو إضافة دول إقامة الجالية املغربية 
املقيمة بالخارج، وكذلك كما يثبت االنتساب لبلدان اإلقامة بالنسبة 
ألفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج، بشهادة القيد في القنصلية أو ما 
يثبت هذا القيد. بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج، يعتمد التسجيل في 
القنصليات بدل وضع لوائح انتخابية خاصة، وتقدم مصالح القنصلية 
شواهد إدارية تثبت هذا القيد، ترفق بتصاريح الترشيح متى تعلق األمر 

بالدوائر الدولية؛

الثاني من الالئحة  إبقاء يعني الجزء  والتعديل األخير في هذا هو 
الوطنية على ما كان عليه في سنة 2011.

 وسيدخ ورئيسخ:

السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخحصةدخو0يرخ ود خليل:

شكرا، التعديل غير مقبول كذلك. شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

تعديل غير مقبول، إذن هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟ تفضل 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

بطبيعة الحال هذا استمرار للمقاربة اللي اعتمدناها فيما يتعلق 
باملشاركة ديال الجالية املغربية في الخارج بالنسبة لالنتخابات، تتعرفوا 
اللي هما محرومين من حقوق  املغاربة  ديال  املليون  د   5 اليوم  بأن 
املواطنة، وبالتالي أعتقد بأنه من غير الالئق في الواقع أننا نكونو كناقشو 
هاذ الحق بمقتضيات يعني بمجال ديال االجتهاد في القانون التنظيمي 
ملجلس النواب، ألنه من املفروض أنه هذا واحد الحق أصلي غير قابل 

للنقاش.

أيضا فيما يتعلق بالالئحة اإلضافية ويعني الحفاظ عليها كما كانت 
عليها في 2011، ألنه الرؤية ديال الفريق االستقاللي من التعديالت، هو 
أننا فيما يتعلق بالتمثيلية ديال النساء أضفنا 71 مقعد فيما يتعلق 
إلى الجزء األول ديال الالئحة الوطنية  باللوائح اإلضافية، باإلضافة 
ديال 60، ولهذا كنعتبر على أنه بالنسبة للشباب الذكور هاذي فرصة 

مهمة، وهذا هو املجال بالنسبة للشباب الذكور أقل من40 سنة باش 
يمكن يكونو في املؤسسة التشريعية، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا،

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون :31.

املادة 23 من املادة األولى ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة 
واملعاصرة والفريق اإلشتراكي، تفضل اسمح لي تفضل السيد النائب، 
التعديل عندك رقم 6 و7 آش غاتديرهم دفعة واحدة وال كل واحد 

بوحدو ؟ دفعة واحدة تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخ مل تةرخ ور وديخ:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

املادة 23 فيها تعديلين في الحقيقة، تعديل كان يهم مغاربة العالم، 
ثم تعديل يهم النص اللي جا فيه املشروع ل30 مرشح من الجنسين. 
؛  السابقة  للتبريرات  العالم نسحبه نظرا  يهم مغاربة  الذي  التعديل 
والتعديل الذي نتشبث به هو فهاذ 30 مرشح من الجنسين يجب أن 
ال يتضمن الجزء الثاني من الالئحة الوطنية إسمين متتاليين من نفس 
الجنس، على األقل فهاذ 30 مرشح من الجنسين بهاذ التعديل اللي 

جبناه نفرضو مبدأ املناصفة، وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

تعديل غير مقبول، هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 31 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 15.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : املوافقون ؟.. 
نعم التعديل هو اللي دوزنا دابا.
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 ومةئبخ وسيدخ مل تةرخ ور وديخ:

التعديل ديالنا ما عرضتوهش للتصويت السيد الرئيس ؟

 وسيدخ ورئيسخ:

ال عرضتو السيد الرئيس..

املوافقون : 31 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 15.

 : اللجنة  عليها  صادقت  كما  للتصويت   23 املادة  أعرض  إذن 
املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 31 ؛

املمتنعون : 15..

معارض ؟ إذن 46.. نعاود الحساب :

املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 46 ؛

املمتنعون : 15.

نفس   : اللجنة  عليها  صادقت  كما  للتصويت   24 املادة  أعرض 
العملية، إذن نفس العدد نفس التصويت :

املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 46 ؛

املمتنعون : 15.

املادة 31 من املادة األولى ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، هاذ التعديل رقم 9.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

بالنسبة للحملة االنتخابية الخاصة بالدوائر اإلنتخابية املخصصة 
للجالية املغربية، فإضافة إلى ما ينص عليه هذا القانون التنظيمي، 
فإن املرشحين ملزمون بالتقيد باألنظمة والقوانين الجاري بها العمل في 

بلدان اإلقامة وفي البلدان التي تتم فيها الحملة اإلنتخابية.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيد الرئيس، تعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

تعديل غير مقبول، هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟ تفضل السيد 

النائب ال�ضي عادل.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

بطبيعة الحال ألنه املشاركة ديال الجالية في اإلنتخابات بطبيعة 

الحال عندو قيود فيما يتعلق باألنظمة اللي تتسري فواحد العدد ديال 

للجالية ضرورة  بالنسبة  التعديل باش يوضع  الدول، ولهذا جا هاذ 

واحد  كاين  كتعرفو  كيف  ألنه  الداخلية،  القوانين  ديال  االحترام 
العدد ديال الدول اللي تتمنع الحمالت االنتخابية في واحد العدد ديال 
هاذ  جا  ولهذا  املؤسسات،  ديال  العدد  واحد  العمومية  الفضاءات 
املقت�ضى إللزام الجالية بالتقيد بالقوانين ديال بلدان اإلقامة،شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 32 من املادة األولى ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 10، تفضل السيد النائب،

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

املغربية،  للجالية  املخصصة  االنتخابية  للدوائر  بالنسبة  إذن 

تقوم املصالح القنصلية املختصة متى تطلب األمر ذلك خالل اليوم 

العشرين السابق ليوم اإلقتراع بتعيين أماكن خاصة تعلق بها اإلعالنات 

للوائح  متساوية  مساحة  األماكن  هذه  كل  في  وتخصص  اإلنتخابية، 

وللمترشحين.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيد الرئيس، تعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

تعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟ تفضل السيد عادل.



عدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( الجريدة الرسمية للبرملان3353  

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

يتعلق هذا املالءمة ما بين الوضع في املغرب ألنه اليوم أن السلطة 
اإلعالنات  تعليق  ديال  األماكن  معينة  آجال  في  كتحدد  املحلية 
للجالية  بالنسبة  أكثر  تنظيما  يقت�ضي  األمر  بأن  وأعتقد  اإلنتخابية، 
املغربية في الخارج، بالنظر إلى كيف ما قلت في التدخل السابق إلى 

القوانين املعمول بها في أرا�ضي اإلقامة، وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  برمتها  األولى  املادة  أعرض 
املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 46 ؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة الثانية، املادة الثانية املادة 27 ورد بشأنها تعديل من فريق 
هذا  سحب  تم  ؟  السحب  اإلشتراكي،  والفريق  واملعاصرة  األصالة 

التعديل.

املادة الثانية، املادة 32 التعديل رقم 11، ورد بشأنها تعديل من 
فريق األصالة املعاصــــرة والفريـــــق اإلشتراكــــي، السحب؟

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

 املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 15 ؛

املمتنعون : 31.

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  تعديل   33 املادة  الثانية،  املادة 
شوية  عندي  كان  الرئيس  السيد  الكلمة  تاخذ  ما  قبل  والتعادلية، 
�ضي حاجة ما�ضي هي هاذيك في دماغي، ألنه املادة األولى كما جاءت في 
مشروع النص تغير وتتمم على النحو التالي هي اللي حددت هذا، املادة 
2 تنسخ وتعوض وأنتما دايرين تعديالت داخل مواد بقات هي هاذيك، 

ما�ضي نسختوها وعوضتوها في التقديم، من حيث الشكل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

ال احنا من حيث الشكل احنا اشتغلنا على التعديالت على النص 
األصلي، لم نشتغل عندما نتحدث عن املادة اثنان نتحدث عن املادة 

اثنان الواردة في النص األصلي.

 وسيدخ ورئيسخ:

كان خصك تخرجها خارج املادة 2 وتشتغل على النص األصلي هاذ 
ال�ضي غير فقط ياله تفضل تفضل، راه من الناحية الشكلية تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

املترشحين  أو  الترشيح  لوائح  وكالء  هو حذف  التعديل  هاذ  إذن 
فيما يتعلق بإزالة اإلعالنات واستبدالها بمصالح العماالت واألقاليم، 
ألنه اإلشراف على العملية االنتخابية خصو يكون كل ال يتجزأ. إذن 
من اإلعداد واللوائح إلى طريقة اإلعالن وبالتالي اإلدارة لها اإلمكانات 
والوسائل للقيام بهذا العمل، وبالتالي تنجيو فهاذ املادة بحذف وكالء 
لوائح الترشيح، وكذلك حذف األجل ديال 15 اليوم املوالي إلعالن نتائج 
اإلقتراع تحت طائلة قيام املصالح الجماعية بذلك على نفقة املعنيين 

باألمر، وبالتالي العماالت واألقاليم تكفل بهاذ املسؤولية.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة ألحد املعارضين، تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميلخ:

السيد الرئيس، القانون املتعلق ديال الوالة وديال العمال ما فيهش 
هاذ الصالحيات، ثم هذا تدخل غيكون ديال السلطة فواحد املجال 
اللي مفروض يكون فيه الحياد، األصل هو أن أي حاجة كتكون كتعلق 
السلطة عندها حق النظر في املضمون ديالها أخالقيا، أما الباقي تتكفل 
به الجماعات، هذا اختصاص ديال الجماعات غنزولوه، صحيح أنه 
يعني ما كينش في الجبايات هاذ األمر، لكن كيمكن يدخل فيما يسمى 
ب recettes les accidentelles، فلذلك هاذ األمر هذا ال يمكن أن نقبل 
بأنه هاذو اختصاص ديال الجماعات تكلف به العمالة أو السلطة، 

شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد املؤيدين تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

أوال نحن نشرع، نحن لن نسحب للجماعة أي عمل ال فيه مداخيل، 
أوال اللي كاين، ما كاينش فيه مداخيل accidentelles ألنه على نفقة 
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املعنيين، وبالتالي مضمون املادة، مضمون املادة هو أنه الجماعة كتقوم 
بواحد السخرة لفائدة املعنيين. احنا بغينا نرفعو هاذ التكليف على 
الجماعات، تم�ضي تقابل األمور األساسية واملهمة املتعلقة بالتنمية، 
والعماالت واألقاليم بغات تشرف على العملية االنتخابية، ما فيها باس، 
أما على نفقة املعنيين وال على هذا.. إذن الجماعة هذا ما�ضي �ضي حاجة 
نحيدوها لها أو بغينا نزيدوها هذا واحد النقاش الجماعات كلها هي طرف 
سيا�ضي بغينا داك الحياد اللي كنتكلمو عليه يكون عند السلطة، حتى 
رئيس الجماعة ماكاين الش يدخل ف�ضي نزاع بينو وبين األطراف. إذن 
اإلقليم أو العمالة تمثل اإلشراف على اإلنتخابات، تحمل مسؤوليتها من 
بدايتها إلى نهايتها، إذن هذا هو البعد ما�ضي مسألة ديال الجماعة بغينا 
نحيدو لها �ضي حاجة راه بغينا نحيدولها واحد العبئ ونعطيو للحكومة 
تكفل بكل�ضي حتى تسالي االنتخابات، ما�ضي تدير لينا اإلعالن على النتائج 

والندوة الصحافية وتمارة يديوها الجماعات املحلية.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر وسيدخ ومةئب،

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : 

املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 15 ؛

املمتنعون : 31.

تعديل من  بشأنها  ورد  الثانية  املادة  37 من  املادة  الثانية  املادة 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

في نفس اإلطار، كاين هناك منع تسخير الوسائل واألدوات اململوكة 
للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات واملقاوالت هذا، تنضيفو 
في إطار النسق اللي قدمنا به التعديالت السفارات والقنصليات واملراكز 

الثقافية.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير التعديل مقبول ؟

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

احنا غير  أما  أنت  قلتي  اللي  ال�ضي  الرئيس، هداك  السيد  شكرا 
مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

واخا تقبلوا ما عندناش فين ندخلوه، ألنه أحكام املادة 2 دايرة 
ثالثة ديال املواد، كان خصكم ّديروا تعديل فهاذ األحكام وتدخلو املواد 
األخرى، فهمتيني أ ال�ضي عبد القادر، ألنه تنسخ أحكام املواد 32، 33 
و42 من القانون التنظيمي السالف الذكر وتعوض باألحكام التالية، 
انتوما دابا كتدخلو التعديالت وما درتوهاش هنا خاصكم ّديرو هاذ 
تنضاف هاذ املواد هاذي اللي كّدير ليها تعديل، معانا مع العملية ديال 
املطلقة ديال التشريع ديال اإلقتراح ديال التعديل، لكن خاصها من 

ناحية الشكل تحترم واحد.. إذن هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 40 من املادة الثانية، ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية هذا كاين في األحكام املادة 40 تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

هي املهم احنا املنهجية راه كلها مختلفة ألنه واش غنعدلو في غير ما 
تم تقديمه وبالتالي حتى التقديم، هنا هاذي مسؤولية املجلس والفرق 
في النظام الداخلي ديال ضبط هذا األمر في هاذ الحالة. منين يجاوب 
املجلس الدستوري وتصبح قاعدة نقادوا لها املساطر ديالها، وبالتالي 
جميع األشكال هي مقبولة اآلن في غياب وضوح الرؤية. إذن فيما يتعلق 

بهاذ املادة تنطلبو الحذف ديال املادة 40.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للسيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض.. هل من رأي معارض؟ رأى مؤيد ؟.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

إنسجاما مع التعديل السابق، بطبيعة الحال احنا هاذ املوضوع 
إختصاص  من  هي  اإلعالنات  إزالة  ديال  املسؤولية  ألنه  على  حلناه 
العماالت، وأيضا تجنبا، ألنه هاذ املوضوع ديال اإلبقاء أو يعني أنه 
اإلعالنات االنتخابية أنها تعلق في غير األماكن ديالها، هذا تيمكن يكون 
بسوء نية من خصوم انتخابية، ولهذا هاذ العملية تيصعاب الضبط 
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ديالها، ولهذا هذا األمر هذا، طلبنا بحذف هاذ املادة، شكرا السيد 
الرئيس .

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 15 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 72 من املادة الثانية ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

التعديل ديالنا : »تقوم قوائم املغاربة املقيمين بالخارج املسجلين 
مقر  داخل  التصويت  يتم  االنتخابية،  اللوائح  مقام  القنصليات  في 
األماكن  جميع  وفي  الناخبون،  لها  يتبع  التي  والقنصليات  السفارات 
األخرى املخصصة لذات الغرض، والتي تحددها املصالح القنصلية.. 
بطاقة التسجيل في القنصلية وكل وثيقة أخرى تعادلها، صادرة عن 
املصالح القنصلية تحل محل بطاقة الناخب.. القنصل أو كل من أوكل 
إليه السفير أو القنصل يترأس مكتب التصويت، ويمارس الصالحيات 
املخولة لرؤساء املكاتب االنتخابية، وفق ما ينص عليها القانون، وهو 
معمول به على صعيد التراب الوطني.. اللجان املركزية وتحديد عدد 
الدوائر االنتخابية الدولية يتم عبر مرسوم يصدر على األقل 45 يوما 
قبل موعد اإلقتراع.. السفراء أو القناصل يمكنهم متى كان ذلك قابال 
للتطبيق أن يقدموا تاريخ التصويت 24 ساعة أو أكثر، وأن يمددوا 
آجال التصويت دون أن يتجاوز 24 ساعة، السفراء يترأسون اللجان 
املركزية التي تحتسب عدد األصوات املدلى بها في مكاتب التصويت، 
والتي يتم تدوينها في ثالثة نظائر، يحدد مرسوم كيفيات وشروط رئاسة 
السفراء بهذه اللجان. واحد من هذه النظائر يحفظ في أرشيف السفارة 
بالتصويت،  املتعلقة  التقارير  يرفق مع  املتبقيان  والنظيران  املركزي، 
األظرفة التي تتضمن أوراق التصويت امللغاة أو املتنازع حولها، أو غير 
القانونية توجه عبر قا�ضي اإلتصال في ظرف أجل يحدد بمرسوم إلى 

املحكمة الدستورية«، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقبول.

 وسيد ورئيسخ:

التعديل غير مقبول هل من رأى معارض؟ رأي مؤيد ؟ تفضل السيد 
الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

باإلضافة للجزء الثاني اللي تقدم به السيد النائب اللي هي في إطار 
املالءمة مع التعديالت، كاين جزء األول اللي طلبنا الحدف ديالو، واللي 
هو باقي قائم اللي هو مسألة : »ال يجوز ألي شخص أن يكون وكيال ألكثر 
من ناخب واحد مقيم في خارج تراب اململكة«. احنا كنا تنقولو خاص 
تنذكرو  ولكن  أخرى،  مقتضيات  جبنا  ألننا  املقت�ضى،  هاذ  يتحذف 
بأنه هاذ املقت�ضى فيه إشكاالت، إشكاالت في العالقة مع القنصليات، 
هناك بعض القنصليات اللي تتقوم بهاذ العمل، وتمكن الجالية من 
هاذ التوكيل وهناك العديد من الراغبين في التصويت في ظل الظروف 
الحالية، على الرغم من أنها غير طبيعية وفيها انتقاص من املواطنة، 
تيتم التضييق حتى على هاذ الحق اللي معطي اآلن على مستوى التوكيل، 
وبالتالي راه ال بد من هاذ املوضوع اللي تيخص تكون فيه واحد إعادة 

النظر بالتنسيق مع القناصل على مستوى العالقة مع وزارة الخارجية.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 72 من املادة الثانية التعديل رقم 13، ال ديال فريق األصالة 
واملعاصرة والفريق االشتراكي. تفضل ال�ضي بريجة.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخبريجلخ:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

املادة 72 : »يجوز للناخبات والناخبين املقيدين في اللوائح اإلنتخابية 
العامة املقيمين خارج تراب اململكة، أن يصوتوا في اإلقتراع عن طريق 
الوكالة«. اإلقتراح هو حدف املادة بكاملها، كذلك »ال يجوز لشخص أن 
يكون وكيال ألكثر من ناخب واحد مقيم خارج التراب اململكة« الحذف 
كذلك، ملاذا ؟ للمالءمة ألنه ال يمكن ملغاربة الخارج أن يصوتوا بالوكالة 
داخل الوطن، وأن يصوتوا مباشرة في بلدان اإلقامة، معنى خلق مكاتب 

للتصويت في بلدان اإلقامة، شكرا.



3355 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( 

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 46 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : ال أحد.

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  تعديل  الثانية  املادة  من   73 املادة 
والتعادلية تحدد التعديل رقم 15ياك ال�ضي عادل، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

تحدد بمقرر للعامل أو السفير أماكن إقامة املكاتب املركزية.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

اإلقتراح غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غيرمقبول، هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 46 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : ال أحد.

آه انتما ممتنعون ؟

املوافقون : 44 ؛

املمتنعون : 2 ؛

املعارضون : 87.

املادة 74 من املادة الثانية ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تعديل رقم 16.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

يعين العامل أو السفير 48 ساعة على األقل قبل تاريخ اإلقتراع، 
الباقي دون تغيير.

 وسيدخ ورئيسخ:

الحكومة، السيدالوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

التعديل غير مقبول، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأى مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 44 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 2.

املادة 80 املادة الثانية ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 17.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

باالنتخابات  الخاصة  املحاضر  نظائر  ثالثة  في  الفور،  على  تحرر 
على مستوى الدائرة اإلنتخابية املحلية والدوائر االنتخابية املخصصة 

للجالية املغربية.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 44 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 2.

املادة 82 من املادةالثانية ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.



عدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( الجريدة الرسمية للبرملاني335  

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

يحتفظ بنظير من محضر املكتب املركزي وبنظير من محاضر مكاتب 
التصويت ولوائح الناخبين املشار إليهم في املادة 77 أعاله في محفوظات 
الجماعة أو املقاطعة أو القنصلية متى تعلق األمر بالدوائر اإلنتخابية 

املخصصة للجالية املغربية.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

التعديل غير مقبول، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 44 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 2.

من فضلكم عاونونا شوية، املادة 83 من املادة الثانية ورد بشأنها 
تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

النائب السيد عادل بنحمزة :

الغالفات  على  القنصل  أو  الخليفة  أو  القائد  أو  الباشا  »يؤشر 
املختومة«، الباقي دون تغيير، »إلى مقر العمالة أو السفارة«، الباقي دون 
تغيير. »تتألف لجنة اإلحصاء التابعة للعمالة أو السفارة أو اإلقليم أو 
عمالة املقاطعة من : رئيس املحكمة االبتدائية أو قاضيا ينوب عنه 
أو قا�ضي اإلتصال امللحق بالسفارة بصفته رئيسا، ناخبان يحسنان 
القراءة والكتابة يعينهما العامل أو السفير، ممثل للعامل أو السفير 

بصفة كاتب«، الباقي دون تغيير.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

شكرا السيدالرئيس، التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 44 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 2.

الفريق  الثانية ورد بشأنها تعديل من طرف  املادة  84 من  املادة 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

»ال تشارك في عملية توزيع املقاعد لوائح الترشيد التي حصلت على 
أقل من 10 % من األصوات املعبر عنها في الدائرة انتخابية املعنية«، 
وذلك لعقلنة املشهد السيا�ضي والبرملاني في أفق خلق أقطاب سياسية، 
ولهذا النسبة املقترحة كنعتقد على أنها كفيلة بتحقيق هاذ الغرض، 

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيدالوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

تعديل غير مقبول السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

تعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟ تفضل السيد الرئيس 
ال�ضي عبد القادر.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

بالنسبة لهاذ التعديل هو تعديل في الحقيقة جوهري يهم رؤيتنا 
االنتخابات  إلى  وبالرجوع  االنتخابية،  والعمليات  السياسية  للحياة 
التاريخية في املغرب، أنه النسبة فيما يتعلق بالدوائر املحلية هي غير 
مؤثرة، كنا نتمنى أن تكون هذه املرحلة لالنتقال من العتبة املحلية إلى 
عتبة وطنية، فيما يتعلق بولوج املؤسسة التشريعية. لكن لم ندري ما 
هي األسباب والدواعي للتراجع في مرحلة دون تقييم حقيقي، والحديث 
عن أبعاد هذا التعديل والتراجع في الوقت اللي كان النقاش، يعني منذ 
أو قبل حكومة التناوب والكتلة الديمقراطية، واحنا غاديين إلى حكومة 
التناوب على أنه هذه مكاسب من أجل تعزيز العمل البرملاني، وترشيده 
ومحاربة بلقنة الحياة السياسية، يتم التراجع بطريقة غير مفهومة وغير 
مقبولة فهاذ املوضوع، لذلك ف10 % نعتبرها هي العتبة املقبولة على 

املستوى املحلي في اتجاه عتبة وطنية.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خولسيدخ ومةئبخ ملحترم،

املوافقون : 44 ؛
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 املعارضون : 87 ؛

 نعم كتمتنعو؟ accordd’ إذن امتناع، ال حيت دابا، كانت واحد 
العملية ديال التصويت مستمر دابا منين غتغير عاود كنغير، أنا تابعكم 

انتما، إذن :

املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

الفريق االستقاللي  2 ورد بشأنها تعديل من  املادة  88 من  املادة 
للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

»يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت واملكاتب 
عماالت  أو  األقاليم  أو  للعماالت  التابعة  اإلحصاء  ولجان  املركزية 
املقاطعات، واللجنة الوطنية لإلحصاء من لدن الناخبين واملترشحين 
املعنيين باألمر أمام املحكمة الدستورية« تعديلنا يرمي إلى حذف الفقرة 
التالية، والتي تقول : »يخول كذلك للعمال ولكاتب اللجنة الوطنية 
لإلحصاء الحق في تقديم الطعن كل في ما يخصه«، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

السيد الوزير، الكلمة للحكومة.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

التعديل غير مقبول السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟ تفضل 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

كيفما قلنا نعتقد على أنه الحكومة هادي هي املادة الوحيدة اللي 
غتقبل فيها التعديل، باعتبار على أنها مادة تجعل الحكومة بعيدة عن 
الخصومة السياسية. ولكن مع األسف التشبث بهاذ املادة هو إعالن 
لرغبة مستقبلية في االستمرار ديال مخاصمة األحزاب السياسية، فكنا 
تنعتقدو أنه ال�ضي الخور كل محل نقاش ولكن هاذ املوضوع كان حريا 
بالحكومة باش فعال تعطي واحد العربون ديال حسن النية، بأنها هي 
ال تريد أن تدخل طرفا أو أن تكون طرفا وإن كان بقوة القانون، فهي 
تترفض تكون طرف، لهذا كان حري بالحكومة على أنها ما تخاصمناش 
محاربة  أجل  من  قانونا  املتاحة  الوسائل  وتستعمل جميع  سياسيا، 
الفساد االنتخابي، من أجل محاربة الفساد السيا�ضي بكل أشكاله، وهنا 

تيمكن الجميع يكون محترم لهاذ اإلرادة في الوقت اللي ما يمكن لهاش 
تنتصب كطرف، وكخصم وهذه مسألة اللي هي استثنائية في املحاكم 
الدستورية، بالرجوع إلى الفقه املقارن بأنه قليل فين تيكون واحد الجهاز 
يشرف هو خصم وحكم، وبالتالي مع األسف كون قبالت الحكومة بهاذ 
الفصل 88 غانقولوا فعال نحن نيهئ ألجواء طبيعية وعادية انتخابات 7 

أكتوبر.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خ وسيدخ ومةئب،

أعرض هذا التعديل للتصويت :

شنو غاديرو ؟ تمتانعو ؟

إذن املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

املادة 93 من املادة الثانية ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

يلتزموا بسقف  أن  التشريعية  لإلنتخابات  املترشحين  »يجب على 
من  باقتراح  يتخذ  مرسوم  بموجب  املحدد  اإلنتخابية  املصاريف 
مراعاة  مع  واملالية،  والعدل  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  السلطات 
املساحة الجغرافية للدوائر االنتخابية والكثافة السكانية«، إذن هذه 
ديال  التقدير  هناك  الحال  بطبيعة  ألنه  التعديل  ديال  اإلضافة  هي 
إلى  بالنظر  الدوائر  بين  التكاليف ديال الحملة االنتخابية يختلف ما 
الجانب املجالي وأيضا بالنسبة للكثافة السكانية والتالي هاذ التوحيد 

يجافي الواقع الحقيقي اللي كاين على األرض، شكرا السيد رئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، هل من رأي معـــــارض ؟ رأي مؤيـــد؟

أعرض التعديل للتصويت :

إذن املوافقون : 44 ؛



عدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( الجريدة الرسمية للبرملان3358  

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 2.

املادة 95 من املادة الثانية ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

»يجب على وكالء لوائح الترشيح أو املترشحين أن يودعوا داخل أجل 

كيف كاين في شهر 1«، نحن نطالب تعديل نتقدم بتعديل نقل من شهر 

1 إلى ثالث أشهر من تاريخ اإلعالن عن نتائج اإلقتراع لدى املجلس األعلى 

مرفقة  بترشيحاتهم  الخاصة  اإلنتخابية  باملصاريف  للحسابات جردا 

بالوثائق املشار إليها في املادة 94. بطبيعة الحال كتعرفو بأنه املوضوع 
ديال ديال اإلدالء بالوثائق لدى املجلس األعلى للحسابات، حتى تكون 

هاذ العملية جدية، ألنه هاذ العملية ديال شهر ربما ما كتساعدش 
واحد العدد ديال املرشحين، وواحد العدد ديال املتقدمين لالنتخابات 
على أنهم يعني يجمعوا الوثائق الضرورية وبالتالي إلعطاء طابع جدي 
االنتخابية،  الحملة  ديال  املصاريف  على  اإلعالن  ديال  العملية  لهاذ 
اللي  وثائق حقيقية  يدو  بين  تكون  للحسابات  األعلى  املجلس  وأيضا 
تيمكن تكون موضوع مدارسة وموضوع بحث. ولهذا تنظنو رفع املهلة 

من شهر إلى ثالثة أشهر ال يغير زعما من.. بالعكس تيعطي واحد الفضاء 

جدي لهاذ العملية ديال اإلعالن عن املصاريف، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيد ورئيس،

 التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، إذن هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

أعرض التعديل للتصويت : مع التعديل ؟

إذن املوافقون : 44 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 2.

املادة 97 من املادة الثانية ورد بشأنها تعديل الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزةخ:

انسجاما مع التعديالت ديالنا السابقة، احنا تنطلبو بحذف هاذ 
املادة، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

حذف املادة، السيد الوزير.

 وسيدخ وشرقيخ وضريسخ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ ود خليل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

التعديل غير مقبول، رأي معارض ؟ تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميلخ:

 وسيدخ ورئيس،

هاذ القانون حين قدم كانت فيه أحكام انتقالية، وايال ما خانتنيش 
الذاكرة كانت فيه �ضي 5 ديال األحكام انتقالية منها :املادة 12، املادة98 
وهاذ املادة 5 واملادة 21. آش دار املجلس الدستوري ؟ قال لنا أودي 
في ما يتعلق املادة 12.98 غايدخلو مباشرة حيز الوجود بمجرد دخوله 
حيز التنفيذ، املادة 5 اللي كتقول أودي النساء اللي دوزو واحد الوالية 
خصهم.. فأعطى تيتكلم عن االنتخابات الجاية، دابا احنا أنا غانجي من 
اآلخر، دابا احنا صادق الحكومة قالت لك نحذفوها إذن األخت نزهة 
الوافي وجميلة املصلي والحقاوي واألستاذة البقالي والصقلي واألستاذة 
بادو إذا دابا خرج في الجريدة الرسمية شنو املوقع ديالهم ؟ خصنا 
نكونوا كنخممو منين غادي نحذفو واحد املادة اللي األصل ديالها ما�ضي 
حيث دازت االنتخابات راه تساالت، عندها آثار في الواقع اآلن، ولذلك 
حذف هذه بما فيها املادة 21 املرسوم اللي كيتكلم على أنه خصو يخرج 
30 يوم قبل يوم اإلقتراع، هذا االقتراع هو اللي عايشين فيه دابا، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة مؤيد من طبيعة الحال ال�ضي عبد 
القادر تفضل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

ما�ضي من طبيعة الحال، أي واحد يمكن له يقدم هاذ..

 وسيدخ ورئيسخ:

ياهلل وخليها لل�ضي عزيز تفضل.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخ وقةدرخ وكيحلخ:

هاذ الحذف ديال هاذ املادة، هو كان خصو يكون في حكم الواقع، 
ألن األحكام االنتقالية ترتبط باملجلس ما قبل سنة 2011 وبعد 2011. 
إذن أوتوماتيكيا يعني كون كانت زعما كانت خصها تجي عند الحكومة، 
قائمة ألن على من طبقات هاذ األحكام ؟ على  تعد  لم  ألن األحكام 
الوطنية قبل هذا  الالئحة  الالئي استفدن من  أو  اللواتي  العضوات 
املقت�ضى، وبالتالي هاذوك النساء اللي القانون ما تيخصوش يتطبق 
بأثر رجعي تم إقرار هذه األحكام االنتقالية باش النساء اللي ما�ضي هاذ 
النساء اللي استفادوا من هاذ الالئحة، ألن هاذوا جاؤوا مع هذه املادة، 
كنا كنتمناوا هاذ األحكام تسري على النساء اللي كانوا قبل 2011 وحتى 
على النساء اللي كاينين اآلن، احنا طلبنا الحذف ديال هاذ املادة كاملة 
وبالتالي انسجاما مع تعديلنا فهذه األحكام لم تعد قائمة بالنسبة للنساء 
اللي دازوا قبل من 2011 وبغيناها ما تكونش قائمة حتى للنساء ديال 
اآلن، هذا هو التعديل اللي قدمنا. إذن احنا عندنا واحد اإلنسجام 
وواضح وبّين، وكان الحكومة كون جابت حتى الحذف ديالها رغم ترفض 
املادة 5 غتكون العملية صحيحة ألن هاذ األحكام ال ترتبط بهذه الوالية 
بل بالوالية التي سبقتها. إذن املنطق كان خصها تجي وجوبا، إذن أحكام 
غير ذي قيمة في القانون اآلن قائمة ألن حكمات غير واحد املرحلة، وهذه 
هي دور األحكام االنتقالية ألنها تحكم لفترة معينة، الفترة اللي ذكرنا 
عليها ساالت احنا جبنا وسالينا هذيك الفترة.. تهم ما�ضي تهم بسيمة 
الحقاوي، تهم لطيفة بناني سميرس، تهم نعيمة خلدون، تهم النساء 
اللي استفادوا من هاذ الالئحة قبل إقرار هاذ املادة، هذا هو األحكام 
االنتقالية، وتنظن األخ النائب السيد الرئيس يمكن لو يشوف األخوات 
اللي متبعين هاذ العمل مزيان غيعطيوه بأنهم راه في نفس التوجه ديالي 

باش يقولوا له أنه.. شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون ؟ أشنو السيد الرئيس أشنو التصويت ؟ امتناع.

إذن املوافقون : 15 ؛

املعارضون : 87 ؛

املمتنعون : 31.

أعرض املادة الثانية برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 15 ؛

املمتنعون : 31.

أعرض املادة الثالثة برمتها للتصويتك كما صادقت عليها اللجنة: 

الثالثة ؟ إجماع.. ال إجماع.. ال بالتي والسيد الرئيس أشنو ؟  املادة 
إجماع.

عليه  التنظيمي كما صادقت  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 
اللجنة : إجماع ؟ ال ما عرفت�ضي أنا خصني نعرف كنسول وكنسول 

جاوبوني :

املوافقون : 87 ؛

املعارضون : 15 ؛

املمتنعون : 31.

صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس 

النواب.

شكرا السيدين وزيرين الداخلية على مساهمتهما، ونمر إلى مشروع 
قانون تنظيمي رقم 23.16 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا 
ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433. الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

مشروع القانون التنظيمي.. السيد مبديع السيد الوزير..

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

يسعدني أن أعرض على أنظاركم مشروع القانون التنظيمي رقم 
في  بالتعيين  املتعلق   02.12 التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   23.16
املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن 
صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر 

في اجتماعها ليوم 18 يوليوز 2016.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

الحكومة  مواصلة  إطار  في  يأتي  املشروع  هذا  فإن  تعلمون  كما 
لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم للدستور، وإلى تكريس 
مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام. فمنظومة التعيين 
في املناصب العليا، التي أر�ضى دعائمها دستور اململكة، ورسخ لبناتها 
القانون التنظيمي رقم 02.12 تعد نموذجا متقدما للحكامة الجيدة 

وربط املسؤولية باملحاسبة والفعالية في التدبير العمومي.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،
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إن مشروع القانون التنظيمي املعروض على أنظاركم، يهدف إلى 
تحيين لوائح املؤسسات واملقاوالت العمومية واملناصب العليا املحددة 
في امللحقين 1و2 من القانون التنظيمي 02.12 السالف الذكر، وذلك 
من خالل أوال إدراج ضمن الئحة املؤسسات العمومية اإلستراتيجية 
 48.15 القانون  بموجب  املحدثة  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة 
لضبط  الوطنية  الهيئة  وغحداث  الكهرباء  قطاع  بضبط  املتعلق 
الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 24 ماي 
2016. ويرتكز إدراج هذه املؤسسة ضمن الئحة املؤسسات واملقاوالت 
العمومية اإلستراتيجية على كونها مؤسسة للضبط والتحكيم وبالنظر 
إلى طبيعة وخصوصية مجال تدخلها الذي هو مجال حيوي وهام. حيث 
تسهر هذه املؤسسة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء، 
وتتولى ضبط ولوج املنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من 
خالل عدة مهام ترتبط على وجه الخصوص باملصادقة على الضوابط 

والقواعد واملؤشرات والتعريفات ذات الصلة باملجال؛

يتم  التي  العمومية  ثانيا، حذف مؤسسين من الئحة املؤسسات 
التداول في شأن تعيين املسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وإدراجمها 
يتم  التي  اإلستراتيجية  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  ضمن الئحة 
وهما  الوزاري،  املجالس  في  عنها  املسؤولين  تعيين  شأن  في  التداول 
مؤسسة محمد السادس لألعمال اإلجتماعية ملوظفي األمن الوطني، 
الظهير  بتنفيذه  الصادر   08.10 رقم  القانون  بموجب  أحدثت  التي 
الشريف رقم 1.10.146 املؤرخ في 3 شعبان 1431 )16 يوليو 2010(؛ 
السلطة  رجال  لفائدة  اإلجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة 
رقم  قانون  املرسوم  بموجب  املحدثة  الداخلية،  لوزارة  التابعين 

2.80.520 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 )8 أكتوبر 1980(.

وجدير بالذكر أن إدراج هاتين املؤسستين، اللتين تقدمان خدمات 
على  املحالين  أو  العاملين  السلطة،  ورجال  الوطني  األمن  ملوظفي 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  الئحة  في  أسرهم  وأفراد  التقاعد، 
أساسا  وتتجلى  اإلعتبارات،  من  مجموعة  على  يرتكز  اإلستراتيجية، 
تقدمان  باعتبارهما  املذكورتين،  املؤسستين  وخصوصية  أهمية  في 
خدمات لفائدة فئتين من املوظفين تضطلعان بدور محوري في مجال 
األمن الداخلي للدولة حيث يبلغ عددهم 60.500 عنصر فيما يتعلق 

بموظفي األمن الوطني، و4094 فيما يهم رجال السلطة؛

ثالثا، إدراج ضمن الئحة املناصب العليا التي يتم التداول بشأنها 
في مجلس الحكومة، منصبي املسؤولية عن مؤسستين تم إحداثهما 
اإلجتماعية  باألعمال  النهوض  مؤسسة   : وهما   ،2016 سنة  خالل 
لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، التي أحدثت بموجب 
القانون 135.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.1 بتاريخ 
12 يناير 2016؛ الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل املباني اآليلة 
للسقوط املحدثة بموجب القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني اآليلة 
للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.16.48 بتاريخ 27 أبريل 2016؛

السادس  محمد  ملؤسسة  والتتبع  التوجيه  مجلس  حذف  رابعا، 
لألعمال اإلجتماعية ملوظفي األمن الوطني، من الئحة املناصب العليا 

التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

عبارة  استبدال  إلى  التنظيمي،  القانون  هذا  مشروع  يهدف  كما 
»املفتش العام للمالية« الواردة في البند »ج« من الالئحة رقم 2 من 

القانون التنظيمي املذكور، بعبارة املفتشون العامون للمالية.

النواب  والسادة  السيدات  املحترم،  الرئيس  السيد  الختام،  في 
املحترمون، أشكركم وأؤكد على أهمية مشروع هذا القانون التنظيمي 
واستكمال  دعم  في  عليه  املصادقة  قصد  أنظاركم  على  املعروض 
وربط  الجيدة  الحكامة  على  املرتكز  ببالدنا،  املؤسساتي  الصرح  بناء 
املسؤولية باملحاسبة وتعزيز الفعالية في تدبير الشأن العام، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدخ ورئيسخ:

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

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع ؟ إجماع ال ؟ امتناع إذن :

املوافقون : 102 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 31 .

عليها  كما صادقت  التنظيمي  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 
اللجنة :

إذن املوافقون : 102 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 31.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير 
املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم 
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه 
يوليو   17(  1433 شعبان   27 بتاريخ   1.12.20 رقم  الشريف  الظهير 
2012(. قبل االستمرار في العملية سنتوقف لتناول وجبة الغذاء على 

أساس نعم الحكومة، تفضل السيد الوزير.

 وسيدخنصطفىخ ا لفيخو0يرخ التصة5خ ومةطقخ ورسميخبةسمخ
 احك نلخ:

إيال كان ممكن هاذ القانون ديال الهاكا باإلجماع، إيال كان ممكن 
بقانون  مرتبط  فيه حيث  هي  ودابا  عندي طلب..  نتوقفو  عاد  يدوز 
االتصال السمعي البصري اللي عندي في عندي ملتمس إيال كان ممكن.
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 وسيدخ ورئيسخ:

متفقين ؟ ولكن في التقديم باختصار.. ايال اسمحتوا نعم السيدة 
الرئيسة، بالتي السيد الوزير، بالتي السيد الوزير اجلس.. دير امليكرو 

السيدة الرئيسة.

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة0بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرة:

غير باش ما نكرروش ما يحدث في اللجان، راه ما يمكنش نطلبو من 
النواب والنائبات أنهم يعني يستمروا بواحد الشكل اللي حتى وقت وجبة 
الغذاء ما يمكنش نعطيوهم وقيت. ولكن إذا كان ما غادي يطلبش أكثر 
من 10 دقائق غادي نتجاوزو هاذ سميتو، إذا كان أكثر من 10 دقائق 

نرفعو الجلسة، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، إذن إيال اسمحتو مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة 
تنظيم الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، الكلمة للسيد الوزير 

لتقديم مشروع في وقت..

 وسيدخنصطفىخ ا لفيخو0يرخ التصة5خ ومةطقخ ورسميخبةسمخ
 احك نلخ:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ وم  ب،

 وسيد تخ ومةئبةتخ ملحترنةت،

روح  على  واملعارضة  األغلبية  فرق  إلى  بالشكر  البداية  في  أتوجه 
ترصيد  يشكل  هام  إصالح  إنجاز  من  مكنت  التي  والتوافق  التعاون 
للمكتسبات التي تحققت منذ إنهاء احتكار الدولة املجال اإلذاعي، واآلن 
خطونا خطوة كبيرة من أجل ترجمة أحكام الدستور الجديد، وتوسيع 
الخدمة  يحقق  بصري  سمعي  إعالم  من  املغاربة  وتمكين  الحريات 

العمومية، وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خ وسيدخ و 0ير،

وزع التقرير، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 11 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 19 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 20 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 21 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 22 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 23 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 24 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 25 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 26 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 27 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 28 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 29 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 30 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 31 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض املادة 32 كما صادقت عليها اللجنة : إجماع ؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت : إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة 
تنظيم الهيئة العليا لإلتصال السمعي البصري. نستأنف أشغالنا على 

الساعة الثالثة بالضبط إن شاء هللا شكرا.
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 وسيدخ ورئيسخ:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

 وسةدةخ و 0ر ءخ ملحترنين،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

على  والتصويت  للدراسة  املخصصة  التشريعية  الجلسة  نواصل 
رقم  قانون  بمشروع  ونبدأ  املتبقية.  الجاهزة  التشريعية  النصوص 
الوزير،  للسيد  الكلمة  املعلومة.  على  الحصول  بحق  يتعلق   31.13
جاهز؟  غير  القانون..  مشروع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة  مباشرة 

ما�ضي جاهز ال�ضي مبديع ؟

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

يسعدني أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر، بمشروع القانون رقم 
31.13 حول الحق في الحصول على املعلومات، كما صادقت عليه لجنة 
 12 الثالثاء  النواب يوم  والعدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس 

يوليوز 2016.

وأود فقط التذكير بأنه سعيا من الحكومة لتزيل وتفعيل مقتضيات 
الفصل 27 من الدستور، وتجسيدا ألهداف ومرامي البرنامج الحكومي 
في جانبه املتعلق بتعزيز الثقة في عالقة اإلدارة باملتعاملين معها، تم 

إعداد مشروع قانون حول الحق في الحصول على املعلومات.

الحق، جاء  لتفعيل هذا  قانوني  إطار  إلى أن وضع  وتجدراإلشارة 
الستكمال الجهود املبذولة في هذا السياق كاملصادقة على مجموعة 
من النصوص القانونية، من بينها القانون املتعلق باألرشيف، والقانون 
املتعلق بتعليل اإلدارات لقراراتها السلبية تحت طائلة البطالن، فضال 
عن القانون املتعلق بحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي. إضافة 
إلى خلق عدة مؤسسات ملواكبة هذه الجهود كاملجلس الوطني لحقوق 
من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  والهيئة  الوسيط  ومؤسسة  اإلنسان 

الرشوة ومحاربتها.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

املعلومات  في الحصول على  لقد تم إعداد مشروع قانون الحق 
في إطار مقاربة تشاركية، بتوسيع اإلستشارة في هذا املوضوع الحيوي 
الذي يستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني والدولي، فمن هذا املنطلق 

تم تنظيم مناظرة وطنية بمشاركة جميع الفعاليات من برملان ومجتمع 
امليدان وقطاع خاص  في هذا  مدني ومنظمات غير حكومية نشيطة 
الجامعيين  اإلجتماعيين واإلقتصاديين واألساتذة  الفاعلين  ومختلف 
والباحثين. كما شكل هذا املشروع أرضية للنقاش والتشاور، حيث كان 
منفتحا على جميع اإلقتراحات والتعديالت واألفكار التي من شأنها إغناؤه 
وتحسينه. ولذلك تم الحرص على نشره في املوقع اإللكتروني لألمانة 
ومالحظاتهم  آرائهم  إلبداء  للمواطنين  مجال  لفتح  للحكومة،  العامة 
وتعاليقهم. إن الهدف األسمى من كل هذه املراحل هو الخروج بصيغة 
متوافق بشأنها، منسجمة مع التوجهات الدولية الراهنة، وتستجيب 

كذلك للحاجيات امللحة للمجتمع املغربي.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

أود التأكيد على أن مشروع قانون الحق في الحصول على املعلومات 
ورافعة  والشفافية،  االنفتاح  قواعد  لدعم  أساسية  ركيزة  يعد  هذا 
قوية للبحث العلمي والحقل املعرفي ولتنمية الوعي القانوني واإلداري 
لدى املواطنين، إضافة إلى كونه يشكل ترجمة فعلية إلجراءات ومبادئ 
مشروع الحكومة املنفتحة وترسيخ أسس وضوابط تخليق املمارسة 
اإلدارية واملساءلة وبالتالي ضمان املصداقية والنزاهة في تدبير الشأن 

العام.

الدولي  اإلهتمام  لبلدنا مع  اإليجابي  التفاعل  يؤكد  املشروع  هذا 
بهذا املوضوع، وذلك في نطاق اإللتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها 
في هذا الشأن، وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق اإلنسان كما هي 
متعارف عليها عامليا. وغير خاف عليكم أن هاذ الحق يستمد أهميته من 
كونه أحد املفاتيح الرئيسية ملكافحة الفساد، إذ يمكن الحق في الحصول 
على املعلومات جميع الفاعلين من اإلنخراط اإليجابي في الحياة العامة 
من خالل املشاركة في مراقبة عمل اإلدارة وفي اتخاذ القرار. كما يستمد 
مرجعيته األساسية من اإلعالنات واملواثيق الدولية املنبثقة عن منظمة 
العهد  العالمي لحقوق اإلنسان، وكذا  األمم املتحدة خاصة اإلعالن 
املتحدة  األمم  واتفاقية  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
ملكافحة الفساد، التي نصت على اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة 
الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية 

واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها.

اعتبارا لهذه املرجعية الدولية، كرس دستور فاتح يوليوز 2011 
في الباب املتعلق بالحريات والحقوق األساسية، التزام اململكة املغربية 
الدائم بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها، واألهمية البالغة التي 
يكتسيها تفعيل الحق في الحصول على املعلومات لترسيخ دولة الحق 

والقانون وتعميق قيم الشفافية والديمقراطية.

في  املعتمدة  األساسية  العامة  املبادئ  مراعاة  تمت  أنه  أذكر 
التشريعات الدولية عند إعداد هذا املشروع، خاصة مبدأ كشف الحد 
واعتماد  للمعلومات  اإلستباقي  النشر  ومبدأ  املعلومات،  من  األق�ضى 
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استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة، ومبدأ مجانية الحصول على 
املعلومات ومسطرة سهلة للحصول عليها وكذا منح ضمانات قانونية 

كافية لطالبي املعلومات.

فقبل تقديم أهم مضامين هذا املشروع، ال بد من أن أنوه بالسيدات 
والسادة النواب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، الذين 
ساهموا في دراسة ومناقشة وإغناء مضامين مشروع القانون واملصادقة 
عليه. وقد تفاعلت الحكومة بإيجابية مع هذا النقاش حيث وافقت على 

مجموعة من التعديالت املقترحة من طرف الفرق البرملانية.

تضمن هذا املشروع 7 أبواب :

املصطلحات  ببعض  واملقصود  عامة  أحكام  األول،  الباب  تناول 
القانونية ؛

إذ  املعلومات،  على  الحصول  في  الحق  استثناءات  الثاني،  الباب 
تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني 
وبأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك املتعلقة بالحياة الخاصة لألفراد 
أو تلك التي تكت�ضى طابع معطيات شخصية واملعلومات التي من شأن 
الكشف عنها املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها في 

الدستور وحماية مصادر املعلومات ؛

تضمن الباب الثالث، مبدأ كشف الحد األق�ضى من املعلومات، 
واملؤسسات  الهيئات  بحوزة  التي  للمعلومات  اإلستباقي  النشر  ومبدأ 
املعنية عن طريق جميع وسائل النشر املتاحة ولو في غياب أي طلب 
والهيئات  املؤسسات  املشروع  ألزم  كما  املعلومات،  على  للحصول 
املعنية باتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات الكفيلة بتدبير املعلومات التي 
في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق املعايير املعتمدة في هذا املجال 

بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا ألحكام هذا القانون ؛

على  الحصول  وآجال  ومسطرة  إلجراءات  تطرق  الرابع،  الباب 

املعلومات وتقديم الشكاية ثم الطعــن أمــــام القضــــاء ؛

الباب الخامس، نص على لجنة الحق في الحصول على املعلومات 

التي سيتم إحداثها لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها 

السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على املعلومات، 

تقديم االستشارة والخبرة، التحسيس بأهمية توفير املعلومات، إصدار 

توصيات واقتراحات ؛

وألجل االلتزام بالتطبيق السليم ألحكام هذا القانون، تم التنصيص 

في الباب السادس على اإلجراءات التأديبية عند االمتناع عن تقديم 

املعلومات املطلوبة كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار 

القانون عند إصداره ؛

الباب السابع واألخير، حدد تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وأجل 

دخول تدابير النشر االستباقي حيز التنفيذ.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

ال يخفى عليكم أن تكريس الحق في الحصول على املعلومات يأتي 
لتعزيز الثقة لدى املواطن ودعم اإلصالحات التي تعتمدها الحكومة في 
إطار تنزيل الدستور الرامي إلى إخضاع املرافق العمومية ملعايير االنفتاح 
والشفافية، وتوطيد الديمقراطية التشاركية، هذا ما سيؤهل بالدنا 
الحكومة  أجل  من  بالشراكة  املتعلقة  الدولية  املبادرة  إلى  لالنضمام 

املنفتحة.

تلكم هي السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم 
مضامين مشروع القانون املعروض على أنظار مجلسكم املوقر قصد 

الدراسة واملصادقة، وأشكركم مسبقا على ذلك، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير أفتح باب املناقشة فريق العدالة 
والتنمية، السيد النائب محمد أمكراز.. واحد شوية ؟ األخت فتيحة 

البقالي عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بةسمخ وفريقخ الستقالليخ فتيحلخ وبقةليخ  ومةئبلخ وسيدةخ
ول حدةخو وتعةدويلخ:

خةتمخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ألنبيةءخو ملرسلين.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد نخ و 0ير ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

املعلومة،  في  بالحق  كيتعلق  اللي   131.13 القانون  لهاذ  بالنسبة 
نسجل أن فعال كيدخل في إطار احترام املغرب للمواثيق الدولية وكل 
 15 ب  تقدم  االستقاللي  الفريق  أن  نسجل  ولكن  اإلنسان،  حقوق 
بشكل  الحكومة  معها  تعاملتش  ما  التعديالت  هاته  ولكن  تعديل، 
إيجابي. وكنسجلو السيد الوزير، أن املجانية ديال املعلومة طبعا ها 
هي مضمونة والضمانات الكافية خصها تعطي للمواطن حينما يطلب 
الحصول على  املغاربة هو  املواطنين  يهم  ما  املعلومة ولكن  في  الحق 
املعلومة اللي كيكون عندها أثر مالي، املعلومة اللي كتأثر على االقتصاد 
نحددوها  النقل  ديال  الرخص  هي  شكون  معرفة  في  الحق  الوطني، 
ونعرفو هاذ اإلتاوات ديالها شنو هو األثر ديالها على املواطنين ؟ معرفة 
مقالع الرمال، معرفة الصيد في أعالي البحار، اللوائح ديال االمتيازات 
اللي كتعطى في األرا�ضي ديال SODEA et SOGETA وكل االستغالالت 
املالي  ديالها  األثر  واللي  واليسار  اليمين  توزع على  التي  الغابات  ديال 
إيجابي جدا، ويمكن يأثر على الصندوق ديال اململكة املغربية. هادي 
هي املعلومة اللي بغينا نحصلو عليها، طبعا تفهمنا بأن هناك.. احنا مع 
التوجه ديال الدولة وديال الحكومة بأن هناك مجموعة من املعلومات 
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اللي كتمس إما حماية األمن الداخلي للدولة أو الخارجي، هنا يمكن 
تنقولو كنمشيو مع أن يمكن أننا ما نعطيوش املعلومة، أو فيما يتعلق 
األمر بالدفاع الوطني أو الحياة الخاصة لألفراد. ما عدا ذلك فمن حق 
املواطنين أنهم يحصلوا على املعلومة، ونسجل أن هذا حق دستوري 
وإذا كان حقا دستوريا فيجب تفعيله، ويجب تيسير أموره وأن كنتمناو 
أن هاذ العقوبة اللي تعطى ما�ضي لصغار املوظفين فقط هما اللي حينما 
يمتنعون عن أداء املعلومة هما اللي كيتعطاهم يعني تكون العقوبة، 
ولكن تكون معاقبة ديال كل من عرقل هاذ العملية ديال إعطاء التقارير 

وإعطاء الحق في املعلومة.

كل معلومة تتعلق باملالية العمومية فيما ذلك املعلومةات املتعلقة 
أصول  الوطنية،  الحسابات  العمومية،  املديونية  الكمي،  باإلقتصاد 
العمومية،  النفقات  حول  واملعطيات  والتوقعات  الدولة  وديون 
والتصرف في املالية العمومية وكذلك املعطيات التفصيلية املتعلقة 

بامليزانية على املستوى الوطني والجهوي واملحلي.

إننا نعتبر في الفريق اإلستقاللي الوحدة والتعادلية، أن هذا املشروع 
ال يرقى إلى مستوى البعد الدستوري من حيث توجهاته واختياراته بما 
يضمن بالفعل توسيع قاعدة املجاالت املتاحة للمواطنات واملواطنين 
اإلدارات  حوزة  في  املوجودة  واملعلومات  املعطيات  على  للحصول 
العمومية واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام مما 

يجعلنا نمتنع عن التصويت على هذا املشروع وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

التجمع  فريق  عن  حدادي  محمد  ال�ضي  النائبة،  السيدة  شكرا 
الوطني لألحرار.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحد ديخبةسمخ وتجمــعخ و طمــيخوألحـــر ر:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

مداخلة فريق التجمع لألحرار الذي ينوب في املداخلة التي هيأها األخ 
النائب املحترم عبد هللا وكاك الذي أصيب بوعكة صحية هذا املساء، 
وحول القانون مشروع قانون 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على 
املعلومات. يشرفنا أن أتناول الكلمة بإسم الفريق ملناقشة املشروع، 
يعتبر حق الحصول على املعلومات حق من الحقوق والحريات األساسية 
التي نص عليها دستور 2011 وال سيما الفصل 27 منه، الذي نص على 
أن للمواطنين واملواطنات الحق في الحصول على املعلومات املوجودة 
املكلفة  والهيئات  املنتخبة  واملؤسسات  العمومية  اإلدارات  حوزة  في 
بمهام املرفق العام، ال يمكن تقييد الحق في املعلومة إال بمقت�ضى قانون 

يهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي 
والخارجي والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من املس بالحريات 
مصادر  وحماية  الدستور  في  عليها  املنصوص  األساسية  والحقوق 

املعلومات واملجاالت التي يحدد القانون بدقة.

إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد االلتزام الدائم للمملكة املغربية 
بحقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها عامليا، ومقتضيات املادة 19 
الدولي  العهد  من   19 واملادة  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من 
للحقوق املدنية والسياسية وكذا املادة 10 من اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد إضافة إلى اعتماد عدد من املعايير الدولية ذات الصلة 
التي تؤطر هذا الحق، وبالتالي تشكل مرجعية ملزمة لإلدارات العمومية 
بضرورة تمكين املواطنين من الحصول على املعلومات واتخاذ التدابير 
لثقافة  وترسيخا  للشفافية  تعزيزا  الحق  لهذا  ملمارستهم  الكفيلة 

الحكامة الجيدة.

على  الحصول  حق  يكتسبها  التي  القصوى  لألهمية  واعتبارا 
املعلومات في تعميق الديمقراطية على املستوى القيم واملمارسة، يأتي 
قانون حق الحصول على املعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة 
لتفعيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية واملؤسساتية، وتعبيرا 
التي عبر عنها  واضحا من إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات 
التطور الكمي والنوعي لإلدارة واملجتمع. ومن جهة أخرى سيساهم هذا 
القانون بدون شك بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية 
الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية األخرى التي وضعها املغرب 
والجماعات  العمومية  اإلدارة  إلزام  قانون  بإصدار  املسار  هذا  على 
الترابية واملؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية وقانون حماية 
األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، 
وكذا إحداث مؤسسة األرشيف ومؤسسة الوسيط واملجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان والهيئة املركزية للوقاية من الرشوة، كما يعد هذا 

القانون دعامة قوية للبحث العلمي والحق املعرفي.

ويأتي كذلك هذا النص القانوني ليساهم في إشاعة ودعم قواعد 

االنفتاح والشفافية وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء اإلجراءات 

في  والنزاهة  املصداقية  وضمان  اإلدارية  املمارسة  بتخليق  الكفيلة 

تدبير الشأن العام، كما أنه يساعد املواطنين بشكل أفضل على فهم 

اإلجراءات واملساطر إالدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي 

بالقانون اإلداري لديهم، فضال عن كون تنظيم الولوج إلى املعلومات، 

وهكذا  اإلقتصاد.  وتنشيط  اإلستثمار  جذب  عوامل  من  عامال  يعد 

يضع هذا القانون إطارا لتنظيم الحق في الحصول على املعلومات من 

حيث املجال التطبيقي، وكيفية ممارسته بروح املسؤولية واملواطنة 

امللتزمة وفق مساطر واضحة ويسيرة ومن حيث تدابير النشر اإلستباقي 

للمعلومات والجديرة بتعزيزه، وضمان حسن تفعيله، وكذا اإلستثناءات 

عليه والعقوبات املترتبة عن اإلخالل بأحكامه.
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 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

جاء  فقد  املعلومات،  على  الحصول  لحق  الدولي  للبعد  واعتبارا 
رأسها  على  دولية  معايير  على  مجملها  في  تعتمد  بمقتضيات  مشروع 
اإلستباقي  النشر  ومبدأ  املعلومات  من  األق�ضى  الحد  كشف  مبادئ 
مجانية  ومبدأ  ومحدودة،  ودقيقة  واضحة  واستثناءات  للمعلومات، 
تكاليف  األدنى من  الحد  املعلومات واالستثناء تحمل  الحصول على 
إعادة إنتاج املعلومات وتوجيه املعلومات إلى طالبها عبر البريد ومسطرة 
قانونية  ضمانات  تخويل  ومبدأ  املعلومات  على  الحصول  تسهيل 
لطالب املعلومات ترتبط مثال بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على 
املعلومات واحترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو معالجة 

شكاية معينة.

وفي الختام، ونظرا ألهمية هذا املشروع القانون الذي ستكون له 
الترتيب على مستوى  في  في بالدنا، وسيحسن سمعتها  إضافة نوعية 
الشفافية عامليا، فإننا في فريق التجمع الوطنيل لألحرار نصوت إيجابا 
عليكم  والسالم  فيه،  املتضمنة  الهامة  باملقتضيات  مقتنعين  عليه، 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد النائب محمد امكراز 
عن فريق العدالة والتنمية.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخأنكر 0خبةسمخفريقخ وعد ولخو وتمميلخ:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد نخ و 0ير ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

 وسالمخعليكمخورحملخهللاخوبركةته،

يأتي هذا النص، يأتي هذا النص السيد الوزير، تفعيال للمقت�ضى 
دستور  من   27 الفصل  في  عليه،  املنصوص  األسا�ضي  الدستوري 
2011، الذي هو حق أسا�ضي ترسخت ممارسته في العديد من األنظمة 
الديمقراطية التي سبقتنا في هذا املجال. ولذا فقد اعتبرنا منذ البدء أن 
التأسيس لهذا الحق أصال في الدستور كان إيجابيا جدا، وكان خطوة 

أساسية ومهمة من أجل الرقي باملمارسة الديمقراطية في بالدنا.

في  أمامنا  تقديمه  تم  الذي  أتى  الذي  القانون  القانون واملشروع 
اللجنة السيدات والسادة، قلنا بدءا على أنه يأتي في هذا اإلطار، في إطار 
التأسيس والتقعيد وتنزيل مقت�ضى الفصل 27 والذي كان أسا�ضي رغم 
مجموعة من املالحظات التي تقدمنا بها في اللجنة والتي سنعيد التقدم 
أساسيا  نعتبره  ولكن  الواضحة،  واملالحظات  منها  األسا�ضي  بالجزء 

ونعتبره خطوة أساسية وخطوة إيجابية في من أجل تأسيس وترسيخ 
هذا الحق.

هذا القانون السيدات والسادة، نعتبر أن األصل في املعلومة لدى 
اإلدارة اللي جا في الفصل 27 من الدستور، األصل أن اإلدارة تمتلك 
معلومات املواطنين تدبرها من املفروض أن تكون تدبرها لفائدة هؤالء 
املواطنين، وبالتالي أن يحصل املواطن على املعلومة من اإلدارة، فنعتبر 
أن ذلك هو األصل، ولكن لألسف الشديد الذي ترسخ مع ممارسة 
نتحدث  التي  الثقافة  هذه  عكس  ثقافة  ترسخت  إدارتنا،  في  طويلة 
من  املواطنين  منع  ثقافة  ترسخت  املحافظة،  ثقافة  ترسخت  عنها، 
أمام  اإلدارة  أبواب  إغالق  ثقافة  ترسخت  املعلومة،  على  الحصول 
حصول املواطنين على اإلدارة رغم أن هذه املعلومة وفي األصل، قلنا 
أن هذه املعلومة هي ملك لهؤالء املواطنين. إن نشر املعلومات املتعلقة 
بتدبير الشأن العام ال يمكن أن يكون إال إضافة نوعية وإضافة قوية من 
أجل ممارسة تدبير شفاف لهذا املرفق العمومي، كلما توسعت دائرة 
الحصول على املعلومة، كلما تقلصت دائرة الفساد ألن الفساد دائما 
داخل اإلدارة وغير اإلدارة، يشتغل في الظالم،كلما كانت مساحة الظالم 
ومساحات الضباب داخل اإلدارة وغيرها كلما توسعت إمكانية ممارسة 
الفساد، وبالتالي نقول على أن دعم وتقوية حق مواطنينا في الحصول 
على املعلومة إنما هو ركن أسا�ضي من األركان الضرورية ملحاربة الفساد 

والتدبير الشفاف داخل اإلدارة العمومية.

ولذا السيد الوزير، نوجه لكم يعني نتحدث اليوم عندما نتحدث 
عن القانون، ال بد أن تواكبه إجراءات عند تنزيله، إجراءات ال تتعلق 
بإجراءات مسطرية فقط، ولكن إجراءات من أجل تغيير الثقافة التي 
ترسخت داخل اإلدارة ألن األمر في بالدنا يتعلق بثقافة في اإلدارة، وبالتالي 
القانون، إجراءات  لتفعيل هذا  لم تكن هناك إجراءات مواكبة  إذا 
مواكبة لتنزيله، إجراءات مواكبة لتيسير تفعيل هاذ القانون وحصول 
املواطنين على املعلومة، سنكون السيد الوزير، أمام نص ال يمكن أن 

يقدم يعني ال�ضيء الكثير في هذا املجال.

السيد الوزير،كنا تقدمنا خالل اللجنة بتعديالت مؤمنين بجدواها، 
االستباقي  بالنشر  تتعلق  بمعلومات  تقدمنا  بجدواها،  نؤمن  زلنا  وما 
النص  تعميم  القضايا،  من  مجموعة  على  االستباقي  النص  وتعميم 
االستباقي على مجموعة من املجاالت التي نعتبرها أساسية والتي تدخل 

ضمن املبادئ التي تحدثت عنها في بداية كلمتي.

السيد الوزير، تحدثنا أو تقدمنا بتعديالت تتعلق يعني نعتبر، السيد 
الوزير، من حيث املبدأ أن جميع اإلستفادات التي تكون من اإلدارات 
العمومية تكون وفق قوانين مضبوطة وبالتالي ال يجب أن يكون هناك 
حرج، ال يجب أن يكون هناك حرج في أن يتعرف الجميع على هاذ الناس 

اللي كيستافدوا وفق القانون ما داموا أنهم يستفيدون وفقا للقانون.

هذه  معالم  بين  من  يعني  ولى  للثقافة  تكريسا  الوزير،  السيد 
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الثقافة ديال املحافظة التي تحدث عنها في اإلدارة نتذكر اليوم محاولة 
أو ال املحاولة التي قام بها بعض املوظفين من أجل حصول املواطنين 
على معلومات تتعلق بممارسات يعتبرها البعض غير قانونية. شاهدنا 
مصيرهم السيد الوزير، األمر يتعلق أساسا بمقتضيات الفصل 18 من 
قانون الوظيفة العمومية، تضخم لدينا السيد الوزير، مفهوم السر 
املنهي واملحمي بمقتضيات جنائية، هذا التضخم اللي وصل حد ديال 
املنع هذا منع نف�ضي أساسا لدى املوظف اللي كيمتلك هاذ املعلومة 
كيكون عندو منع نف�ضي وتخوف أن يسلم املعلومة. الرهان الكبير على 
هذا القانون هو أن يكسر هذا الحاجز، هو أن يكسر الحاجز الذي بني 
سنوات طويلة بناء على الفصل 18 وبناء على املقتضيات ديال القانون 

الجنائي ليحمي املوضوع ديال السر املنهي.

والتي  بها،  تقدمنا  التي  التعديالت  بين  من  أيضا  الوزير،  السيد 
نثمن في الحقيقة التفاعل ديالكم بخصوصها، النشر املسبق لنتائج 
االنتخابات، هذا موضوع أسا�ضي أثار نقاشا في لحظة من اللحظات 
القانون يعتبر  ولكن نعتبره، السيد الوزير، نعتبر أن مجيئه في هذا 
مكسبا إيجابيا. املوضوع ديال الصفقات العمومية أيضا تمت إضافته 
وهذا موضوع أسا�ضي ولكن ما زلنا نؤمن السيد الوزير، بجدوى التعديل 
النشر االحتياطي حتى تكون  الذي تقدمنا به بضرورة توسيع مجال 
املعلومة متاحة أمام جميع املواطنين، هذا كما قلت ال يمكن إال أن يكون 
إضافة نوعية من أجل تدبير شفاف لإلدارة العمومية الذي يقلص من 
إمكانية ممارسات غير قانونية داخل هذه اإلدارة أيضا اللجنة، اللجنة 
السيد الوزير، إدخال أو توفير تمثيلية للمجتمع املدني داخل اللجنة 
هذا أسا�ضي ومهم ونثمنه، توفير أيضا ممثل للهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة هذا أسا�ضي ونثمنه. كنا نتمنى السيد الوزير، أن 
تكون اللجنة تكون لجنة مستقلة عن لجنة القانون 08.09 ولكن ربما 
ظروفها لم تنضج خالل هذه املرحلة، لذا كله السيد الوزير، نقول أن 
األسا�ضي في هذا القانون هو أن يكسر الثقافة املتكلسة واملتراكمة داخل 
اإلدارة الوطنية. الرهان قوي وكبير على هذا القانون من أجل تمكين 
املواطنين من ممارسة حقهم، ممارسة حقهم بالكيفية املنصوص عليها 
في الدستور، السيد الوزير، ووفق األعراف املتراكمة عبر الديمقراطيات 
التي سبقتنا في هذا املجال، إيمانا منا أن هذا القانون سيحقق الجزء 
الكبير من هذا، وإيمانا منا أن هاذ القانون يعتبر خطوة إيجابية وكبيرة 
العدالة  فريق  في  فنحن  القانون،  لهذا  التأسيس  أجل  من  ومهمة 

والتنمية سنصوت عليه باإليجاب وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب، مداخلة السيد الرئيس ال�ضي محمد األعرج 
عن الفريق الحركي.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ ألعرجخرئيسخ وفريقخ احركيخ:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

وكر خ وسيدخ ورئيس،

لإلدالء  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني  بالفعل 
بوجهة نظرنا فيما يتعلق بمشروع القانون 31.13 املتعلق بالحق في 
الحصول على املعلومة تنزيال ملقتضيات الفصل 27 من الدستور. وال 
بد أن نذكر أننا أمام قانون جاء بمجموعة من األحكام والقواعد، تتعلق 
أساسا بالشرعية واملشروعية، تتعلق أساسا باحترام القانون من طرف 
الواردة  األحكام  من  اإلدارة ملجموعة  باحترام  أساسا  تتعلق  اإلدارة، 
في الباب الثاني من الدستور، خصوصا الفصول املتعلقة بالحقوق 
للشفافية،  بقواعد  جاءت  مقتضيات  أمام  نحن  كذلك  والحريات، 
جيدة  حكامة  أجل  من  وكذلك  باملحاسبة،  املسؤولية  لربط  قواعد 

لإلدارة العمومية.

إذن نعتبر في الفريق الحركي أننا أمام لحظة مفصلية في التاريخ 
تنزيل  على  نعمل  وأننا  خصوصا  املغربي،  والدستوري  السيا�ضي 
مقتضيات الدستور في هذه املرحلة، خصوصا مقتضيات الفصل 27، 
والتي نعتبر أن هذه املرحلة هي متميزة ملواصلة اإلصالحات الدستورية 

والسياسية واملؤسساتية واإلدارية التي انخرط فيها املغرب.

 وسيدخ ورئيس،

التنظيمات  ومختلف  والدولية  الوطنية  الهيئات  اعتبرت  لقد 
أساسيا،  املعلومات حقا  على  الحصول  في  الحق  الحقوقية، ضمان 
للديمقراطية،  أساسيا  كذلك  ومرتكزا  اإلنسان،  حقوق  من  وحقا 
مرتكزا أساسيا للحقوق والحريات، ومرتكزا لتكريس الحق في املشاركة 
في الحياة العامة، وممارسة الحقوق املدنية والسياسية وتوسيع مفهوم 
واملؤسساتي  الديمقراطي  البناء  وتعزيز  تقوية  أجل  فمن  الشفافية. 
وباملواثيق  اإلنسان  بحقوق  لبالدنا  الدائم  االلتزام  مع  وإنسجاما 
واملعاهدات الدولية، ومع التجارب الدولية التي كرست ضمان الحق 
في الحصول على املعلومات، في أنظمتها الدستورية، خصص دستور 
بالحقوق  املتعلق  الثاني  الباب  في  املقتضيات  من  مجموعة   2011
والحريات، الذي كرس مجموعة من املكتسبات األساسية واملهمة ومن 
ضمنها بالطبع الفصل 27 الذي جاء ليعزز مكانة املؤسسات الدستورية 

واإلدارية وتقوية مؤسسات الحكامة.

وفي هذا السياق كما نعلم جميعا جاء هذا املشروع لتنزيل هذه 
املقتضيات الواردة في الفصل 27،كما عملت الحكومة على إقرار إطار 
الفريق  في  املعايير، نعتقد  قانوني متكامل منسجم مع مجموعة من 
الحركي أن هذا اإلطار القانوني هو متكامل ومنسجم مع مجموعة من 
في  الحق  اململكة، يضمن  يوافق كذلك دستور  بما  الدولية،  املعايير 
الحصول على املعلومات املوجودة في حوزة اإلدارة، وبالتالي نعتبر هذه 
املرحلة هي مهمة ألنه قبل هذا القانون،كان ال يمكن للمواطن املغربي 
أن يحصل على مجموعة من املعلومات، وكانت اإلدارات تتقيد كما ورد 
كما أشار إلى ذلك النائب البرملاني أنها كانت تتقيد بمقتضيات الفصل 
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18 من النظام األسا�ضي للوظيفة العمومية، خصوصا في املجال املتعلق 
بالسر املنهي.

إن هذا املشروع نعتقد في الفريق الحركي، يندرج في إطار تفعيل أحد 
القوانين املهمة التي التزمت الحكومة في إطار مخططها التشريعي والذي 
استمد قوته وراهنيته من املرجعيات والفلسفة واألسس التي أطرت 
الحقوقية  واملنظومة  اململكة  دستور  مقتضيات  وال سيما  صياغته، 
الدولية وكذلك التجارب الدولية الناجحة يهدف إلى وضع إطار قانوني 
في  الحق  ضمان  أجل  من  اآلليات  ويحدد  الشروط  يحدد  مرجعي، 

الحصول على املعلومات وكذا شروط وكيفية املمارسة.

وفي هذا اإلطار، نعتبر في الفريق الحركي مناقشة مقت�ضى الفصل 
27 بعد مرور خمس سنوات على صدور الدستور الجديد، خير دليل 
على أن الجميع التزم بنوع من التأني والرزانة واستحضار الديمقراطية 
التشاركية لتنزيل مثل هذه املقتضيات الدستورية املهمة، كان هناك 
نوع من التأني لدى الحكومة والرزانة في إخراج هذا القانون ألنها نهجت 
نهج املقاربة التشاركية، وبالتالي كانت هناك مقاربة تشاركية في تنزيل 

هذا القانون.

إننا في الفريق الحركي، نثمن املجهودات التي قامت بها الحكومة 
لتنزيل مقت�ضى الفصل 27 من الدستور في خضم اإلستراتيجية الوطنية 
ملحاربة الفساد، والتي جاءت بمقاربة كذلك شمولية ومنسجمة وبآليات 
للتتبع واملواكبة والتنفيذ إلى جانب آليات أخرى تروم تخليق الحياة 
العامة. ونعتبر كذلك أن إخراج هذا املقت�ضى الدستوري الذي يعزز 
مجموعة من املقتضيات الدستورية األخرى الواردة في الباب الثاني من 
الدستور في هذه املرحلة سيعمل بالدرجة األولى على تعزيز الشفافية 
وبناء مصداقية اإلدارة واملؤسسات املنتخبة وسيكرس مبدأ الحكامة 

واملسؤولية واملحاسبة.

إن الحق في الحصول على املعلومات والوصول إليها، هو جزء من 
الحقوق األساسية، كما هو جزء من الحريات العامة مع مراعاة السقف 
القانوني للمشروع لتفسير مفهوم الحق في الحصول على املعلومات، 
وذلك تفاديا ألي تأويل غير سليم ملقتضيات الفصل 27. وبالتالي كان 
يعني أن املشروع جاء بمقتضيات مهمة تحدد بالدرجة األولى املفهوم 
الحقيقي ملقتضيات الحق في الحصول على املعلومة تفاديا ألي تأويل 

غير قانوني أو غير سليم لهذا املقت�ضى وخصوصا مقت�ضى الفصل 27.

وضع  يستلزم  سليم،  بشكل  القانون  هذا  تفعيل  أن  ونؤكد 
ميكانيزمات ووضع آليات عملية وموضوعية تمكن من التطبيق الجاد 
والفعلي لإلطار القانوني لهذا الحق، من أجل تمكين املواطن واملجتمع 
املدني واإلعالمي ومختلف املعنيين من اإلنخراط الفعلي واإليجابي في 
الحياة العامة، من خالل املشاركة في مراقبة عمل اإلدارة واملؤسسات 
املنتخبة والهيئات املكلفة باتخاذ القرار. إذن ما نرغب فيه جميعا هو 
لنتمكن  بإخراجها  والتسريع  القانون  هذا  في  الواردة  اآلليات  إخراج 

جميعا من أن يكون هناك تنزيل سليم ملقتضيات الفصل 27، لهذا 
الفريق الحركي سيصوت باإليجابية على هذا املشروع، وشكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

الدستوري  االتحاد  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب، ال�ضي اقدادرة.

فريقخ التحةدخ بةسمخ ا ليفيخ قد درةخ  ومةئبخ وسيدخ
 ودست ري:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلين.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد نخ و 0ير ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري في إطار مناقشة 
مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، وهو مشروع 

كما ال يخفى عليكم جميعا قد نال حقه

الفعاليات  جميع  طرف  من  العامين  والنقاش  االهتمام  من 
كون  إلى  وبالنظر  واإلجتماعية.  واإلقتصادية  والحقوقية  السياسية 
الحق في الحصول على املعلومة أصبح مؤشرا على مدى تطور املمارسة 
الديمقراطية، إننا باملصادقة على هذا املشروع إنما نقطع مع األساليب 
السرية العازلة بين أجهزة الدولة واملجتمع، تلك األساليب املوروثة منذ 
عهد الحماية. وقد أكدت التجارب واألحداث أن توفير املعلومة في الوقت 
املشاركة  الديمقراطية ويعمق  أن يحمي مكاسب  املناسب من شأنه 
املشروع  الشروع  ويحطم  واإلقتصادية  السياسية  الحياة  في  العامة 
لإلحتكار والهيمنة ومن شأنه كذلك أن يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين 
الجميع، بل إن إطالق املبادرة واملشاريع الخاصة يبقى رهينا بإتاحة 

املعلومة أمام الجميع ألن حجبها إنما يحجب معه هذه املبادرة.

ولقد كنا في فريقنا حريصين على مواكبة هذا املشروع سواء في 
املختصة  اللجنة  بإحالته على  للنقاش مرورا  كأرضية  األولى  صيغته 
واالنتهاء باملصادقة عليه، وقد شاركنا في الخطوات اإلعدادية له على 
إننا  مستوى املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وغيره من املؤسسات. 
باملصادقة على هذا املشروع نضيف اللبنة األخرى على معمار الصرح 

الديمقراطي لبالدنا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى عملية التصويت، املادة األولى 
إذن  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  واحد من  رقم  التعديل 

التعديل واحد املادة األولى.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

شكرا السيد الرئيس،

حقيقة التعديل كايهدف توسيع الفرشة ديال الشمولية ديال هاذ 

الحق هذا، بأنه يضيف املؤسسات العمومية وشبه العمومية واملقاوالت 
العمومية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 % فيها. واش املكرر 

وال نبقى غير في الجزء األول من التعديل ؟

 وسيدخ ورئيسخ:

هو فيه بغيت تقدموا مباشرة ما حتى إشكال..

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

ما عندي حتى إشكال اللي شفتوا..

 وسيدخ ورئيسخ:

دفعة واحدة السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

في  دائما  كتجي  مهمة  كنعتبروها  فقرة  إضافة  هو  الثاني  الجزء 
األهداف  تحديد  هي  استثنائية،  األهمية  واحد  وكتكتسب  القوانين 
واحد  كنضيفو  فلذلك  الحق،  هذا  من  املتوخاة  باألهداف  والتذكير 

في  املساءلة  تثبيت  الشفافية،  تعزيز  ديال  الهدف  فيها  الفقرة كتجي 

العمومية، تكريس دعم ثقة  العام، تحسين جودة الخدمات  املرفق 

املواطن في املؤسسات العمومية، تجويد مسالك اتخاذ القرار، تحسين 

مناهج وأساليب وطرق التنظيم وتصنيف الوثائق وهكذا... لذلك نعتقد 

أن هاذ التعديل من شأنه يجود هاذ القانون ويرقى به، شكرا السيد 

الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

غير مقبولين ألن املؤسسات هي محددة في الفصل 27 من الدستور، 

النقطة الثانية التعديل الثاني حق الحصول على املعلومة فهو حق 

مطلق وال يمكن تضييقه بهذا التعديل، شكرا .

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

التعديل  هاذ  كيضيقش،  ما  التعديل  هاذ  أوال  الرئيس،  السيد 

بالعكس كيزيد يوسع وكيعطي واحد األهمية كبيرة جدا لهذا القانون، 

وايال مشينا باملنطق ديال تحديد األهداف تضيق على القانون خصنا 

واحد املجموعة ديال القوانين منظومات كثيرة ديال القوانين نراجعوها 

كنضيفو  اللي  الجزء  فهاذ  األهداف.  على  كنتكلمو  فيها  اللي  حينا، 

املؤسسات العمومية عندها أهمية كبيرة جدا، ألنه يمكن يجي واحد 

اإلجتهاد بهاذ القانون ويقولك OCP وla RAM غير مشمولة ما�ضي إدارات 

التحديد  واحد  تيكون  العمومية  املؤسسات  كنضيفو  منين  عمومية 

القانون وال باغيين نفرغوه  التدقيق، غير واش باغيين نجودو  واحد 

من محتواه، هاذ التعديالت راه الهدف منا تجود القانون، ما كاينش 

�ضي سوء نية ديال نابغيين نضعفو القانون، كاين مؤسسات عمومية، 
وكاين مقاوالت عمومية أيضا حتى هي عندها املعلومة واملعلومة املالية 
جدا.  كبيرة  األهمية  واحد  كتكت�ضي  وهاذي  اإلقتصادية،  واملعلومة 
فلذلك عدم القبول أو رفض الحكومة للتعديل تيأشر على الضيق ديال 

الصدر ديالها في التطلع نحو تجويد هاذ القانون.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل ؟

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 09 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 25.

املادة األولى ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 

الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين، األستاذ تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

فقط  يتعلق  األولى  املادة  على  الوارد  التعديل  الرئيس،  السيد 

العمومية  »واملؤسسات  إضافة  ينبغي  قلنا  ولذلك  بالتدقيق، 

واملؤسسات املنتخبة«.

التعديل الثاني، التعديل الثاني يرمي إلى توسيع مجال تطبيق الحق 

في الحصول على املعلومة ليشمل جميع الهيئات املستفيدين من املالية 

العمومية وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.
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رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

تعديلين غير مقبولين لكي نبقى منسجمين مع مضامين الفصل 27 
من الدستور، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذين التعديلين ؟ ال أحد، مؤيدي التعديلين؟ 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

أنا ما عرفتش السيد الوزير، ملاذا رفض أو قرر عدم قبول هاذ 
التعديلين خاصة وأن التعديل األول لن يضر يعني هذا من باب كما 
إلى  يرمي  تعديل  هذا  الحجج،  تعاضض  باب  من  القانون  في  نسمي 
ما  عالش  ماعرفتشاي  املجال،  توسيع  هو  الثاني  التعديل  التدقيق. 

الضرر في ذلك وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض هذين التعديلين للتصويت.

التعديل األول :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

التعديل الثاني :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : 

املوافقون : 60 ؛

املعارضون : 23 ؛

املمتنعون : 11.

مادة جديدة تحمل رقم واحد مكرر، التعديل رقم 2 من الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب..

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

التعديل رقم 2 ديال إضافة فقرة على شكل أرقام.. إضافة خرائط 
أو أفالم أو ميكرو فيلم أو أشرطة فيديو.. وراه دوزتو هداك داز.. راه 

دفعة واحدة اللي صوت عليه..

 وسيدخ ورئيسخ:

آه دورزناه دفعة واحدة، إذن املادة 2، التعديل رقم 3 من الفريق 
االستقاللي..

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

أنا اللي عندي الصح إذن..

 وسيدخ ورئيسخ:

نعم عندك الحق.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

إضافة إلى هديك املسائل كلها إضافة »أو خرائط أو أفالم أو ميكرو 
املعلومة  الحاصل  التكنولوجي  التطور  ألنه  فيديو،  أشرطة  أو  فيلم 
املوجودة فهاذ الوسائط فهاذ الحمائل، فبذلك ما فيها باس اإلضافة 

ديالهم عندهم واحد األهمية. شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

تعديل غير مقبول ألن ذلك ال يعدو أن يكون مجرد تكرار ملا تنص 
عليه هذه الفقرة، ألن الخرائط هي عبارة عن رسوم أو صور كما أن 
األفالم أو امليكرو فيلم أو أشرطة الفيديو، هي تسجيالت سمعية بصرية 

وجاءت متضمنة في الفقرة، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد الوزير، من معارض للتعديل ؟ ال أحد، مؤيد للتعديل؟

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 09 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 25.

املادة 2 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

هاذ التعديل بدوره يرمي إلى املالءمة مع التعديل السابق، ولذلك 
قلنا كل الهيئات املستفيدة من التمويل العمومي، شكرا.
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 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للسيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

تعديل غير مقبول، ألن كما جاء في املادة السابقة فالهيئات املكلفة 
بمهام املرفق العام سواء كانت تستفيد من التمويل العمومي أو لم تكن 

تستفيد.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، ال أحد ؟ مؤيدي التعديل ؟ تفضل 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

تنقولو هاذ عدم قبول غير معلل وغير مبرر، وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خ وسيدخ ومةئب،

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

الكلمة  الحكومة،  طرف  من  تعديل  بشأنها  ورد  دائما   2 املادة 
للحكومة لقديم التعديل السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

»باملؤسسات  الحكامة«  »هيئات  كلمة  تغيير  تيهم  فقط  التعديل 
والهيئات«، وذلك إنسجاما مع مقتضيات الفصل 159 من الدستور، 
الذي يتضمن عبارة »املؤسسات والهيئات« لتشمل جميع املؤسسات 

والهيئات الواردة في الباب 12 من الدستور.

 وسيدخ ورئيسخ:

رأي معارض ؟ تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

احنا فعال غير تنسجلو بأنه الحكومة عاد كتنتبه أخيرا للمالءمة 
ولهاذ املسائل هاذي، في آخر أنفاس التشريع. في حين أنه الحكومة كان 
خصها تكون متيقضة وحريصة على االنتباه لهاذ التفاصيل، األنفاس 

األخيرة واألشواط اإلضافية األخيرة كتجي الحكومة باش يمكن تعتق ما 

تراه ممكن تعتقو.

 وسيدخ ورئيسخ:

رأي مؤيد ؟ أعرض هذا التعديل للتصويت : املوافقون موافقون ؟ 

اه تعديل للحكومة.

املوافقون : 69 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 25.

أعرض املادة 2 كما عدلها املجلس : نفس التصويت ؟

املوافقون : 69 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 25.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : امتناع؟

املوافقون : 60 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 34.

املادة 4 ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

نسحب هذا التعديل السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

عليها  كما صادقت  للتصويت   4 املادة  أعرض  التعديل،  يسحب 

انتما  باقي..  ال  النائب؟..  السيد  عندط  أسيدي، شنو  نعام   : اللجنة 

عندكم التعديل في املادة 5..

إذن أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

إذا املوافقون : 60 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 34.

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، السيد النائب املحترم.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

وكيرتبط  جدا  كبيرة  أهمية  عندو  التعديل  هاذ  الرئيس،  السيد 
بالتكلفة املالية ديال العملية، التعديل ديالنا كنقترحو : »يجب أن ال 
تتجاوز قيمة هذه التكاليف املالية التكاليف التي تتحملها الجهة املعنية 
لتوفير املعلومة، ويحدد مبلغ وكيفية دفع التكاليف املستوجبة وحالة 
اإلعفاء عند اإلقتضاء بمقت�ضى نص تنظيمي« ألنه ما يبقاش هذا األمر 
محل أمزجة وخواطر بعض املسؤولين اإلداريين ال على املستوى املحلي 
وال على املستوى املركزي. هاذ التعديل، هاذ املضمون هو موجود في 

العديد من القوانين املماثلة، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

هذا التعديل غير مقبول، بحيث أن املادة أو الفقرة الثانية من املادة 
تستجيب للغاية املتوخاة من هذا التعديل، وثانيا فقد تمت اإلحالة 
في املادة 13 من هذا املشروع إلى أن كل املؤسسات والهيئات املعنية 
تقوم بإعداد مناشير داخلية تحدد كيفية أداء الشخص أو األشخاص 
بتطبيق  التقيد  أجل  من  الالزمة  التوجيهات  وكذا  بمهامهم  املكلفين 

أحكام هذا القانون.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، ال أحد ؟ مؤيدي التعديل ؟ تفضل 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

الفقرة تتحدث عن طرق ومناهج التعامل في هذا الصدد، نحن 
نتحدث عن التكلفة، ما يمكنش واحد التكلفة تكون في الرباط فواحد 
الحجم وتكلفة في أكادير تكون في حجم آخر وبتكلفة أخرى، وما يمكن 
القانون  ديال هاذ  الشكل  بقانون.  إال بنص،  املوضوع  يتحسم فهاذ 
هذا كيمكن نتكلمو فيه ولكن خصو يكون عارف صاحب املعلومة في 
إدارة معينة نفس التكلفة اللي كيستوجبها سواء في العيون، سواء في 
الداخلة، سواء في طنجة. هذا كنعتبروه أسا�ضي الن كنتوقعو اإلدارة 
ديالنا كنعرفوها وكنتوقعو أنه من ضمن العراقيل الكبرى اللي غتكون 
أمام الحصول على املعلومة هو التكلفة املالية وغالء التكلفة املالية، 

وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 09

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 25.

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

السيد الرئيس، هاذ التعديل يرمي بالدرجة األولى إلى تشجيع البحث 
العلمي، ولذلك طالبنا باستثناء الطلبة واألساتذة الباحثين من أداء 

هاته التكاليف، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

تعديل غير مقبول، ألن طالب الحصول على املعلومة يشمل جميع 
املواطنين بدون استثناء، وثانيا كأن هناك حاالت أخرى يجب مراعاتها. 

لهذا ال يمكن قبول هذا التعديل.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل ؟ ال أحد، مؤيدي التعديل ؟

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

السيد الرئيس، أنا فهمت من الرد ديال السيد الوزير، أنه ضد 
البحث العلمي بشكل مباشر، الطالب أتى يود الوصول إلى املعلومة 
قصد تطعيم بحثه فال بد له من أداء هاذ التكاليف، أنا ما فهمتش 

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب،

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 60 ؛

املعارضون : ال أحد ؛
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املمتنعون : 34.

امتناع؟   : اللجنة  عليها  صادقت  كما  للتصويت   6 املادة  أعرض 
املوافقون : 60 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 34.

تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة،  7 ورد بشأنها  املادة 
الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين. واش غادي تقدمهم بزوج وال 

واحد مورا واحد ؟ تفضل السيد النائب قدمهم بزوج.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

بالنسبة للتعديل الوارد على املادة 7، قلنا الحفاظ على سرية أمن 
الدولة، ولذلك ألحينا على أن تكون السرية تشمل مداوالت املجلس 

األعلى لألمن.

بالنسبة للتعديل املوالي، هو يتعلق بحماية مصادر املعلومات، أنا 
تنقول هاذ اإلستثناء من شأنه أن يمس بأهداف ومضامين ومحتوى 

هذا املشروع، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

التعديلين غير مقبولين، بالنسبة للتعديل األول فسرية مداوالت 
املجلس األعلى لألمن فهي داخلة في نطاق اإلستثناءات القطعية في 
الدرجة األولى إيال دخلناها في تلحق ضررا أو إخالال فهنا نقصنا من 

درجة اإلستثناء.

فبالنسبة للتعديل الثاني، فحماية مصادر املعلومات ال يمكن قبول 
هذا التعديل إنسجاما مع املادة 27 من الدستور التي تشير إلى حماية 

مصادر املعلومات، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هاذين التعديلين ؟ ال أحد، مؤيدي التعديلين؟ 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

أنا كنقول التنصيص هو من باب األولى واألحرى، ومن باب كذلك 

تعاضض الحجج كيف كنقولو، فما العيب في التنصيص على ذلك ؟ 
إذا كان السيد الوزير كيقول قطعيا، فما العيب في التنصيص عليه ؟ 

هذا من جهة.

من جهة ثانية فيما يتعلق باملساطر، إلى تمعنتو في التنصيص عليه 
غادي يبان لكم بصفة جلية وواضحة على أنه يمس بأحداف ومحتوى 

هذا املشروع، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، أعرض هذين التعديلين للتصويت :

التعديل األول :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

التعديل الثاني :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 60 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 34.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 60 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 34.

املادة 9 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

بخصوص هاذ التعديل، كنا اقترحنا حذف جزء من الفقرة الثانية، 
ألن هاذ الفقرة الثانية تفرغ الفقرة السابقة من مضمونها. ولذلك نقترح 

حذفها، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب، الحكومة السيد الوزير.
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رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

التعديل غير مقبول، ألن حذف هذه الفقرة سيضيق أكثر الحق في 
الحصول على املعلومة.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خ وسيدخ و 0ير،

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، ال أحد ؟ مؤيدي التعديل ؟ تفضل 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

حتى أنا تنقول العكس هو الصحيح، ألن يعني بقاء هاذ الفقرة على 
حالها من شأنه أن يفرغ الفقرة السابقة من محتواها. ولذلك في إطار 

املالءمة قلنا ينبغي حذف هذه الفقرة، وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 60 ؛

املعارضون : ال أحد ؛

املمتنعون : 34.

املادة 10 ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، التعديل رقم 6 يا السيد النائب ؟

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

ديال  املقدورة  وكتمتحن  مهمة،  كنعتبروها  اإلضافة  واحد  هذا 
هذا القانون على استيعاب الحاجيات الحقيقية، أوال نقترح إضافة 
»مؤشرات نتائج وإنجازات اإلدارة والهيئات املعنية األخرى، اإلعانات 
واملساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية« هاذي القضايا 
اللي خاصها تكون مشمولة بالحق بالنفاذ إلى املعلومة. دراسة جدوى 
املتعلقة  املعلومة  للسكان،  العام  لإلحصاء  األولية  النتائج  املشاريع، 
بالتحفيظ العقاري، التقارير املتعلقة باملأذونيات ورخص النقل ومقالع 
اإلمتيازات... كما  البحار وغيرها من  أعالي  في  الصيد  الرمال ورخص 

يتعين على كل جهة معنية بهذا القانون مختصة في املجال اإلقتصادي 
أو املالي أو اإلجتماعي أو اإلحصائي، والذي بحكم نشاطها تنتج معلومات 
في املجاالت املذكورة، أن تنشر بصفة دورية ؛ أوال املعلومة اإلحصائية 
بما  العمومية  باملالية  تتعلق  معلومة  كل  واإلجتماعية  واإلقتصادي 
العمومية،  املديونية  الكمي،  باإلقتصاد  املتعلقة  املعلومات  ذلك  في 
واملعطيات  والتوقعات  الدولة،  وديون  وأصول  الوطنية،  الحسابات 
البرامج  حول  البيئة  املتوفره  املعلومات  العمومية،  النفقات  حول 
والتكوين  والتربية  التشغيل  مجال  في  اإلجتماعية خاصة  والخدمات 
والضمان اإلجتماعي والتغطية الصحية. كنعتبرو هاذ اإلضافة غادي 

تعطي واحد الجودة كبيرة جدا لهذا القانون.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد النائب، الحكومة السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

تعديل غير مقبول لكون كل هذه اإلقتراحات هي متضمنة أصال في 
املادة 10.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد ؟ مؤيدي التعديل ؟ 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةليخ:

في الحقيقة أنا قلت هاذ التعديل يختبر إرادة الحكومة في إضفاء 
أعلى منسوب من الشفافية على هذا القانون، ملا كنتقدمو بهاذ املسائل 
كنعرفو املادة 10 شنو قالت وكنعرفو املضامين ديالها بالتحديد شنو 
فيها، حتى إيال كانت املادة 10 تشير حتى إيال كانت تشير، ما الضيم في أن 
نوضح أكثر ؟ ما الضرر ذلك ؟ حتى في حالة حتى إذا كان ما العيب ؟ ما 

الضرر ؟ ما الضيم ؟ فإننا نزيدو نحددو.

كنعتقد أنه املوقف من هاذ القانون كينبني على جوج ديال املسائل 
باش نكونو واضحين، ينبني على هذا الجانب وينبني عليها فيما يتعلق 

بتكوين اللجنة، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

وكر خ وسيدخ ومةئب،

أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون : 09 ؛

املعارضون : 60 ؛
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املمتنعون : 25.

املادة 10 ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين، دفعة واحدة السيد النائب ؟ 

تفضل.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

دفعة واحدة.. بالنسبة للتعديل الوارد عن املادة 10، األول يتعلق 
فقط باملالءمة مع التعديل املقترح على املادة األولى. التعديل الثاني 
الزمنية  والجداول  البرامج  قلنا  ولذلك  التدقيق،  أجل  من  أيضا  هو 

للمباريات، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، للكلمة الحكومة السيد الوزير.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

تم  نشرها  يتعين  التي  املعلومات  أوال  ألن  مقبولين،  غير  تعديلين 
إيرادها على سبيل املثال ال الحصر، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد معار�ضي هذين التعديلين، ال أحد ؟ مؤيدي التعديلين؟ 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جيخ:

السيد الرئيس، احنا تنقولو نفس التعليل الذي أوردناه في املادة 
األولى، ونكرر على أن عدم قبول السيد الوزير لهاته التعديالت ال سواء 
فيما يتعلق باملالءمة وال هاذ التعديل الثاني، أنا كنظن على أنه الحكومة 

ال تود التدقيق، شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض هذين التعديلين للتصويت :

التعديل األول :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

التعديل الثاني :

املوافقون : 23 ؛

املعارضون : 60 ؛

املمتنعون : 11.

الكلمة  الحكومة،  تعديل من طرف  بشأنها  دائما، ورد   10 املادة 
للحكومة لتقديم التعديل.

رئيسخ احك نلخ ودىخ  وسيدخنحمدخنبديعخ و 0يرخ ملمتدبخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رةخ:

هاذ موضوع هذا التعديل هو تغيير عبارة »أن تقوم بالنشر الفوري 
للحد األق�ضى من املعلومات« ب »أن تقوم في حدود اإلمكان بنشر الحد 
األق�ضى من املعلومات«، لكونه أن بعض املعلومات يصعب توفيرها أو 
تجميعها في حينها وتتطلب وقتا ربما طويال لتنظيمها ورقمنتها ونشرها، 

شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

رأي معارض لهذا التعديل؟ تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةلي:

هاذ التعديل السيد الرئيس...الحكومة في إعطاء املعلومة، إيال كان 
هاذ الصيغة األولى تحدد بدقة الوعاء الزمني واللي هو معقول، الحكومة 
كتجينا اليوم باش تعطينا تعديل وتلغي هاذ القاعدة وتخلى املسائل 
على عواهنها مطلقة، وبالتالي ال يمكن إال أن نعارض هذا التعديل بقوة.

 وسيدخ ورئيس:

مؤيدي هذا التعديل، ال أحد؟

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 60؛

املعارضون: 09؛

املمتنعون: 25.

أعرض املادة 10 كما عدلها املجلس:

املوافقون: 60؛

املعارضون: 09؛

املمتنعون: 25.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 34.

املادة 12 ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةلي:

هاد التعديل بسيط وعندو أهميته، كنقترحو إضافة فقرة جديدة 
إيال كان هاذ طلب الحصول على املعلومة عندو تأثير على حياة الشخص 
أو على حريتو أو سالمتو، هاذ الجهة املعنية خاصة بصفة فورية في 
أجل أقصىه 5 أيام، نخرجوا ديك القاعدة العامة اآلن عندنا حاالت 
استثنائية، هادي حياة مواطن مهددة، سالمته مهددة، حريات املواطن 
مهددة وتتوقف على تلك املعلومة، موجود في القوانين املقارنة موجود 
في قانون تونس، في قانون فرنسا، في قانون األردن، هاذي واحد القاعدة 

أساسية، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة الحكومة السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

تعديل جزئي مقبول، مقبول بتعديل املادة 17 اللي غتجي من بعد، 
بتحديد اآلجال في الحاالت املستعجلة داخل أجل 3 أيام عوض 5 أيام، 

شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

بالتي هاذ التعديل جزئي وا قرا لينا التعديل السيد الوزير باش 
نكتبوه بصيغة ندخلوها في القانون، أنا ما عرفتش أشنو هو الجزء 
ال  يخليك،  هللا  بالتي  الذي،  والجزء  به  تحتفظ  باغي  اللي  ديالك 

الصياغة، قبلتي واحد الجزء ما عرفتش أش من جزء قبلتي.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

 17 املادة  في  تعديل  الفقرة غير مقبول، سيأتي  في هذه  التعديل 
يتناول هذه الفكرة.

 وسيدخ ورئيس:

إذن التعديل غير مقبول.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد  إيال سمحتوا  إذن 
مؤيدي التعديل، تفضل السيد النائب.

 وسيدخ ومةئبخعبدخهللاخ وبقةلي:

دابا املوقف ديالنا خاصنا نرجعوا نمشيو للمادة 17 حتى نشوفوا 
نسحبو  غادي  التعديل  في  الحاجية  هاد  استجابت  إيال  ألنه  شنو، 
التعديل،  نسحبو  غيمكنش  ما  كتستاجبش  ما  كانت  إيال  التعديل، 
التعديل  واش  سليمة،  ما�ضي  سليمة،  ما�ضي  املنهجية  هاذ  وبالتالي 

املقبول أو مرفوض.

 وسيدخ ورئيس:

السيد النائب دبا أنا في التعديل، املادة 12.

 وسيدخ ومةئبخعبدخهللاخ وبقةلي:

ال حنا سمعنا من عند الحكومة أنه هاد التعديل كيتم اإلستجابة 
ليه في املادة 17.

 وسيدخ ورئيس:

املستقبل باقي ما وصلنالوش، دبا نتعاملوا مع الحاضر، إذن أعرض 
هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 9

املعارضون: 60

املمتنعون: 25

الكلمة  الحكومة،  طرف  من  تعديل  بشأنها  ورد  دائما   12 املادة 
الحكومة لتقديم التعديل، السيد الوزير تقديم التعديل، املادة 12.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل، تطلب الحكومة استبدال عبارة بشأن اإلستثناءات بعبارة 
أعاله، وذلك لكون عبارة بشأن اإلستثناءات تم تسجيلها حين عرض 

وشرح هذه املادة.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، 
مؤيدي التعديل، ال أحد، أعرض التعديل للتصويت: املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

أعرض املادة 12 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34
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للفريق   8 رقم  التعديل  هو  املكرر   12 رقم  تحمل  جديدة  مادة 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 وسيدخ ومةئبخعبدخهللاخ وبقةلي:

هاذ التعديل الهدف منو عندو واحد األهمية كبيرة، الهدف منه هو 
تحديد املهام املنوط بالشخص املكلف بتقديم املعلومة، ما نخليوهاش 
تائه في بحر من األمواج املتضاربة، كنقترحوا أنه يتولى تلقي طلبات 
الحصول على املعلومة، مساعدة طالب الحصول على املعلومة، ربط 
الصلة بين الجهة التي ينتمي إليها والجهة والهيئة املطلوب منها املعلومة، 
دليل  إعداد  املعلومة،  الحصول  حق  لتكريس  عمل  خطة  إعداد 
اإلجراءات، إعداد تقارير تفصيلية، إعداد تقرير سنوي، متابعة تنفيذ 
خطة العمل وتحيينها تحت إشراف املسؤول األول وبالتالي كنعتبروا أنه 

هاذ التعديل عندو واحد األهمية في إغناء هذا املشروع.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل غير مقبول ألن هذه املهام وردت في املادة 12 بصفة صريحة 
أو ضمنية، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 9

املعارضون: 60

املمتنعون: 25

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

املادة 15 ورد بشأنها تعديل من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، التعديل رقم 9 السيد النائب.

 وسيدخ ومةئبخعبدخهللاخ وبقةلي:

بواسطة  املعلومات  الحصول على  أنه يمكن  ..التعديل كيضيف 
وثائق ومطبوعات مؤشر عليها.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل غير مقبول، ألن ال �ضيء يمنع من الحصول على املعلومات 
الحالة  هذه  وأن  سيما  ال  عليها،  مؤشر  ومطبوعات  وثائق  بواسطة 

مشمولة بأحكام الفقرة األولى من املادة، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا، 
التعديل، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 9

املعارضون: 60

املمتنعون: 25

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

املادة 16 ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة. 

تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

شكرا السيد الرئيس، التعديل األول يرمي إلى تقليص اآلجال 30 

يوما من أجل الرد على الطلب كنعتبروا على أنه أجل الطويل، ولذلك 

اقترحنا تقصيره إلى 15 يوما.

اآلجال  في  املطلوبة  املعلومة  منح  يجب  الثاني  للتعديل  بالنسبة 

املحدد وال يجب أن يمدد هذا األجل إال إذا تعذر األمر، بسبب حجم 

املعلومة املطلوبة أو كان تقديمها يتعلق باستشارة الغير، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.



شش33 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( 

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل األول مقبول جزئيا، ألن في األصل تحدد املدة في 30 يوما 
واألخ الكريم يقترح 15 يوما، التعديل مقبول هو 20 يوما، يوم عمل، 

20 يوم.

 وسيدخ ورئيس:

دار 20 يوم هو، كيقترح عليك 20 يوم، زيد ليه نهار 21، مزيانة، إذن 
يتم تعديل يتم تعديل التعديل، ياك السيدي تعديل التعديل باقتراح 

ديال 20 يوما عوض املقترح اللي جاب 20 يوم عمل، 20 يوم عمل.

إذن الصيغة ستكون كالتالي: يجب على الشخص املكلف الرد على 
طلب الحصول على املعلومات داخل أجل ال يتعدى 20 يوما، يوم عمل. 
20 ال يوم عمل، 20 يوما من أيام العمل، 20 يوما من أيام العمل، 

ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، صافي السيد النائب.

إذن أعرض هذا التعديل كما صاغته الجلسة العامة للتصويت: 
إجماع، متفقين، ال، الصياغة هاذي، امتناع، إذن أعرض هذا التعديل 

للتصويت:

املوافقون: 23

امتناع اتحاد الدستوري.

املوافقون: 83

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 11

التعديل الثاني يسحب ياك السيد النائب، التعديل الثاني يسحب، 
يسحب.

قدمت  اللي  التعديل  نفس  هو  تعديل،  بشأنها  ورد   16 املادة 
الحكومة، ولكن هذا راه ديالكم نتما كاتبين فيه ال يتعدى 20 يوما، إذن 
انتما كتسحبوه الحكومة كتسحب التعديل، ألن دوزنا اآلخر فيه من 

أيام العمل.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

استبدال كلمة 20 يوما ب20 يوم عمل. ربما في الصياغة يمكن 
نتافقو عليها املضمون 20 يوم عمل.

 وسيدخ ورئيس:

اللي درنا األولى، إذن نتفق، الحكومة كتسحب  راه هي الصياغة 
التعديل، ياك بغبتي تقصد les jours ouvrables راه هي الصيغة اللي 

درنا قبيلة، أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

املادة 18 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة تفضل 
السيد النائب، السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

هاذ التعديل يرمي إلى حذف الحاالت ألنه الهيئات املعنية ملزمة 
بتعليل جميع قراراتها السلبية، بشأن تقديم املعلومات، لذلك ال حاجة 
إلى ذكر بعض الحاالت الواردة في هاته الفقرة وال داعية لقراءتها جميعا 

ألنه التمسنا حذفها، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة الحكومة السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل غير مقبول ألن هذه الحاالت تم إيرادها على سبيل املثال 
ال الحصر وتيسيرا لتطبيق القانون كما أنها تلزم اإلدارة التقيد بها أوال، 

شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هاذ  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

السيد الرئيس، أنا كنقول على أنه هاذ الحاالت يعني من شأنها أن 
تمس بمضمون املشروع، ولذلك عين الصواب هو أنه ينبغي حذفها ألنه 
باش نجيوا وندققوا هذه الحاالت ونقولوا على أنه على سبيل املثال، 
راه ما يمكنش نجيوا، شيئا ما موسع جدا، سيمس بمضمون املشروع.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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 املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  تعديلين من فريق  بها  ورد   19 املادة 
للسيد النائب لتقديم التعديلين.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

السيد الرئيس، بالنسبة للتعديل األول يتعلق فقط بالتدقيق، وقلنا 
على أنه من تاريخ التوصل بالرد السلبي من أجل التوضيح. التعديل 
الثاني هو أيضا يتالءم مع التعديل السابق الذي سبق لنا أن أثرناه 
واستجابت له الحكومة، كنتمنى أنه السيد الوزير كذلك يستجيب لهاذ 
التعديل، وخاصة أنه يتعلق فقط باآلجال، أي تقليص أجل من 15 

يوما إلى 10 أيام كاملة، حنا قلنا لو كاملة، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديلين ب 2 غير مقبولين، أوال ألن بالنسبة التعديل األول قد 
ثانيا  يكون الرد إيجابيا أو إيجابيا جزئيا وليس سلبيا دفعة واحدة، 
أجل ديال 10 أيام غير كافي خصوصا يمكن تكون �ضي حاالت فيها كثرة 

الطلبات لهذا التعديل مرفوض.

 وسيدخ ورئيس:

إذن التعديلين مرفوضين، الكلمة ألحد معار�ضي أو معارض هاذين 
التعديلين، مؤيدي التعديل.

أعرض التعديل 1 للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

دائما املادة 17 ورد بشأنها تعديل من طرف الحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

تعديل عبارة 20 يوما بعبارة 20 يوم عمل، بأنه لم يتم تسجيل يوم 
عمل، كانت 20 يوما.

 وسيدخ ورئيس:

 les jours ouvrables هو 20 يوم من األيام العمل، ألنه إيال كتقصد
ويكن أنا ما�ضي شغلي، خليها هكذا 20 يوم عمل، هاذيك عمانا الصياغة، 
إيال بغى يقبل السيد الوزير واش نديروا نفس الصياغة السيد الوزير، 
نفس الصياغة، إذن 20 يوم من أيام العمل، واش ما عندكش مشكل 

السيد الوزير، 20 يوما من أيام العمل.

إذن متفقين أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 19 وراه هنا في كاينة الحكمة،

أعرض املادة 19 كما عدلها املجلس: اإلجماع.

املادة 20 التعديل رقم 15 من فريق األصالة واملعاصرة.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

هاذ التعديل يرمي إلى أوال إلى تدقيق في الصياغة، ثانيا من أجل 
ضمان كذلك توصل املعني باألمر بقرار اللجنة، لذلك نقترح أن يتم 

التبليغ بجميع الوسائل القانونية، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة السيد الوزير الحكومة. السيد الوزير أشنو السيد الوزير، 
غير مقبول.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

السيد الرئيس، حنا كنقولوا هاذ عدم القبول غير معلل، بحيث أنه 
حنا ملا قلنا التبليغ بجميع الوسائل القانونية املنصوص عليها في قانون 
املسطرة املدنية، وهي معروفة ما عرفتش أنه عالش السيد الوزير قرر 

عدم قبول هاذ التعديل.
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 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

 املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

واملعاصرة  األصالة  فريق  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   21 املادة 
التعديل رقم 16، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

شكرا السيد الرئيس، هاذ التعديل كذلك يرمي إلى التدقيق.

 وسيدخ ورئيس:

السيد الوزير، الكلمة السيد الوزير، الحكومة.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

التعديل،  التعديل، ال أحد، مؤيد  التعديل غير مقبول، معارض 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

السيد الرئيس، أنا مرة أخرى تنقولوا الحكومة تتهرب من التدقيق، 
شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

املادة 22 ورد بشأنها 3 تعديالت من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

هاذ  قلنا  السابق  التعديل  مع  إنسجاما  الرئيس،  السيد  شكرا 
التعديل الوارد عن املادة 22 يتعلق بالتدقيق، ولذلك قلنا مع ضرورة 

تنظيم دورات تكوينية إلى غير ذلك.

تقديم  ضرورة  على  التنصيص  أن  على  قلنا  الثاني  التعديل 
اإلقتراحات للبرملان من شأنه، شأنه شأن الحكومة ولذلك قلنا تقديم 

كل اقتراح للحكومة والبرملان.

السابق  التعديل  نفس  إطار  في  يتعلق  كذلك  األخير  التعديل 
التنفيذية  السلطتين  عن  التقرير  إحالة  ضرورة  على  التنصيص 

والتشريعية، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديالت كلها غير مقبولة، أوال ألن تنظيم دورات التكوين تتبقى 
املحدثة  اللجنة  مفروض  اللي  الثاني  التعديل  باإلمكانيات،  مرتبطة 
لدى رئيس الحكومة وهي غتقدم تقارير لرئيس الحكومة تلقائيا، وليس 
للبرملان ألنها ما�ضي هيئة مستقلة كما ورد في بعض التعديالت، نفس 

التبرير بنسبة للتعديل الثالث، شكرا.

التعديل غير مقبول كذلك.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديالت، ال أحد، مؤيدي تعديالت، تفضل 
السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

شكرا السيد الرئيس، أنا غادي نلخص نقول أنه الحكومة راه ما 
بغاتش البرملان، ألن بغات غير بوحدها، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض التعديل األول للتصويت:
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املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

املادة 23 دائما ورد بشأنها تعديل من طرف الحكومة، الكلمة السيد 
الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

الحكومة تطلب حذف ممثل عن املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي 
والبيئي وممثل عن املجلس الوطني للصحافة، تبين أن هاتين الهيئتين 
ولذا  الهيئة،  هذه  في  العضوية  في  واردين  يعني  بممثلين  تظمان 
لتخفيف العبء والثقل واإلزدواجية في التمثيلية، نقترح حذف هاذين 

التمثيليتين.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، هل من معارض لهذا التعديل، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ وبقةلي:

اإلقتصادي  باملجلس  كثيرا  تهتم  الحكومة  أن  على  نسجل  وغير 
اإلجتماعي واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املجلس الوطني للصحافة 
املجلس  أعضاء  ديالو،  والتأسيس  ديالو  التكوين  بصدد  نحن  الذي 
الوطني الصحافة ما�ضي هما بالضرورة نفس األعضاء اللي موجودين 
في هاذ املؤسسة هاذي، هناك أعضاء كثر والتمثيلية ال تهم تمثيلية 
املؤسسات املمثلة في هاذ املجلس، هي تهم تمثيلية املجلس الذي يمكن 

أن يكون الرئيس...، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

هل من مؤيد هذا التعديل، ال أحد، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 9

املمتنعون: 25

أعرض املادة 23 كما عدلها املجلس:

املوافقون: 60

املعارضون، نعم بالتي هو هاذ التعديل خاص يكون كامل دفعة 
واحدة، حتى عطيتونا دفعة واحدة، زيد السيد الوزير، ما تبقى من 

التعديل.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

ما تبقى من التعديل، تحدد مدة العضوية في اللجنة في 5 سنوات، 
قابلة للتجديد مرة واحدة، هذه فقرة إضافة في نهاية املادة 23.

 وسيدخ ورئيس:

إذن للتأكيد إضافة فقرة جديدة باإلضافة إلى التعديل األول الذي 
يحذف ممثل عن املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ثم التعديل 
الذي يهدف إلى حذف ممثل عن املجلس الوطني للصحافة يتم إضافة 
فقرة جديدة اللي قريتوها السيد الوزير وهي تحدد مدة العضوية في 

اللجنة في 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذن على هذا املنوال أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 9

املمتنعون: 25

أعرض املادة 23 كما عدلها املجلس:

املوافقون: 60

املعارضون: 9

املمتنعون: 25

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 34



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016(  338

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

أعرض املادة 28 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

املادة 30 ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

السيد الرئيس، التعديل األول يتعلق بأجل اعتبرنا على أنه بعد مرور 
سنة من التاريخ نشره أعتقد األمر يتعلق بالتطبيق ولذلك قلنا يتعين 
اللجوء إلى التطبيق الفوري لهذا القانون. وإال أنه غادي نخليوه سنة 

معطل ال مبرر لها.

التعديل الثاني كذلك اآلجال املنصوص عليه هنا سنتين من تاريخ 
دخول هذا القانون حيز التنفيذ، حنا اقترحنا تقليص اآلجال من سنتين 

إلى 6 أشهر، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل األول مرفوض أو غير مقبول ألن البد من توفير واحد املدة 
للهيئات باش تنظم راسها باش توفر املعلومة.

التدابير  اتخاذ  األصل  في  هو  اللي  مقبول جزئيا  الثاني  والتعديل 
املنصوص عليها في املواد 10 و13 أعاله خالل أجل ال يتعدى سنتين، 
التعديل جا ب6 أشهر، يمكن أن نقبل سنة، ال ما كاينش في النص، 

كاين سنتين، سنة إذن هاذ ال�ضي، التعديل مرفوض.

 وسيدخ ورئيس:

التعديلين، ال أحد، مؤيدي  الكلمة ألحد معار�ضي هاذين  شكرا، 
التعديل، أو التعديلين، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ احج جي:

شكرا السيد الرئيس، إيال كنا فعال نود حكامة جيدة فيعني تعطيل 
النصوص للتطبيق ال ينسجم مع مبدأ الحكامة ولذلك تنقولوا بالنسبة 
لهاذ األجل هو أجل طويل جدا، فعلى األقل كنت تنتمنى أن الحكومة 
تقترح 6 أشهر مثال، كيف ما تعودنا أما أن نبقيه سنة كاملة، أعتقد أن 

هذا ال ينسجم إطالقا مع املنطق السليم ومع الحكامة الجيد.ة

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

التعديل الثاني:

املوافقون: 23

املعارضون: 60

املمتنعون: 11

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: امتناع الرفض إذن

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
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املوافقون: 60

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 34

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق 
في الحصول على املعلومات.

نمر إلى مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 
املتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بأجل األداء. راه التسلسل 
ال، إيال سمحتوا، بالتي السيد النائب هذا حنا كنديروا الترتيب ديال 
تبعوا  مباشرة غادي  املسلسل  هاذ  في  باش كنمشيوا  الوزراء كذلك 
مشاريع قوانين املتعلقة بالتقاعد واملعاشات، ألنه نفس الوزير كيقدم 
نفس املشاريع وهاذ فيه غير مادة واحدة ما فيه ال مداخالت ال والو، راه 
األمور كنقادوا، مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 
15.95 املتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بأجل األداء، الكلمة 

للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فلتفضل مشكورا.

 وسيدخإدريسخ أل0نيخ إلدري�سي،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفخبةمليز نيل:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم،خ احمدخهللخو وصالةخو وسالمخعلىخ
رس 5خهللاخوآوهخوصحبهخوننخواله.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

إذ يتعلق األمر بتعديل القانون 32.10 املتعلق بأجل األداء في إطار 
ألجل  يؤسس  كان  بسرعة   32.10 القانون  هاذ  التجارية،  املعامالت 
األداء في إطار املعامالت التجارية، إال أن التطبيق ديالوا عرف صعوبات 
عملية حقيقية بين التجار، فجاء هاذ املشروع ديال القانون 49.15 من 
أجل معالجة هذه الصعوبات العملية، وهي أوال النطاق ديال التطبيق 
ديالو، بحيث سيشمل املؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي 

تقوم بطريقة احترافية باملهن التجارية هذه األولى.

للنسيج  مراعاة  القانون  هذا  تنزيل  في  التدرج  الثانية:  املسألة 
اإلقتصادي ببالدنا.

ثالثا: مراعاة موسمية وخصوصية بعض القطاعات بحيث القانون 
تيلزم التجار في التعامل بينهم بآجال قانونية محددة، هناك قطاعات 
مثال القطاع الفالحي اللي هو رقم املعامالت تيكون فيه موسمي لذلك 

فسيراعي القانون الجديد موسمية بعض القطاعات.

القانون أسس للوساطة في اإلشكاليات  الرابعة: وهو أن  املسألة 
املتعلقة باألجل التجارية بحيث 2 ديال التجار يمشيوا الوسيط قبل 

يمشيوا املحكمة.

املسألة الخامسة واألخيرة أن هذا القانون مشروع القانون أسس 
ملرصد ألجل األداء من أجل تتبع آجال األداء في القطاع اإلقتصادي 

ومعالجة اإلشكاليات املتعلقة بها.

وأشكر بهذه املناسبة لجنة القطاعات اإلنتاجية التي تعاملت معه 
هذا القانون بإيجابية، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 واملادة 3 واملادة 4 واملادة 5 واملادة 6 وللتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بأجل 

األداء.

ننتقل اآلن إلى مناقشة املشاريع التالية:

مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 11.71 بتاريخ 
نظام  بموجبه  املحدث   1971 ديسمبر   30/1391 القعدة  ذي   12

املعاشات املدنية.

مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون 
رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 4/1397 أكتوبر 1977 املتعلق 

بإحداث النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد.

مشروع القانون رقم 72.14 املحددة بموجبه السن التي يجب أن 
يحال فيها على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام 

املعاشات املدنية.

السيد  تفضل  يقدموا،  غادي  شكون  العسكرية  املعاشات  هذا 
الوزير.

إذن السيد الوزير هاذ املشاريع كلها دفعة واحدة، إذن الشق اللي 
غادي يقدم السيد الوزير في املالية هو أن باش نقرا هذا مشروع قانون 
رقم 95.15 السيد الوزير، تفضل، إذن السيد الوزير سيقدر مشروع 

قانون رقم 72.14 .

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلين،خ وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،



3383 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( 

رقم  القانون  بمشروع  املوقر  مجلسكم  أمام  أتقدم  أن  يشرفني 
72.14 املحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد 

املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات ملدنية.

فكما تعلمون فقد سبق مصادقة مجلس املستشارين على مشروع 
القانون بتاريخ 28 يونيو 2016 كما صادقت عليه لجنة املالية والتنمية 

اإلقتصادية بمجلسكم املوقر يوم الثالثاء 19 يونيو 2016.

وبداية اسمحوا لي أن أذكر أن أنظمة التقاعد باملغرب كما هو الشأن 
وفي العديد من الدول تعرف عدة إكراهات، تؤثر سلبا على ديمومتها 
وتوازناتها املالية ال�ضيء الذي يهدد هذه األنظمة باإلفالس، وقد أثير خطر 
تفاقم املشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد ببالدنا منذ سنة 2000 
وتم وضع إستراتيجية إلصالح شامل لهذه األنظمة، باعتماد مقاربة 
تشاركيه تسمح بإشراك كل الفاعلين املتدخلين في قطاع التقاعد من 
سلطات عمومية وفرقاء اقتصاديين واجتماعيين في إطار توافقي وبناء.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

إن اإلصالح املقيا�ضي الذي تقترحه الحكومة ال يشكل إال مرحلة أولى 
وآنية ذات طابع استعجالي في مسلسل اإلصالح سيتلوه إصالح شمولي 
يجتمع  عمومي  قطب  قطبين،  في  التقاعد  أنظمة  توحيد  خالل  من 
منخرطي نظام املعاشات املدنية والنظام الجماعي لزنح رواتب التقاعد، 
وقطب خاص يهم أجراء القطاع الخاص واملهنيين والعمال املستقلين 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة.

مبدأين  على  يرتكز  املقترح  اإلصالح  فإن  سبق  ما  إلى  وباإلضافة 
أساسيين:

أوال: الحفاظ على الحقوق املكتسبة إلى تاريخ دخول اإلصالح حيز 
التنفيذ.

ثانيا: التطبيق التدريجي والسلس ملقتضيات اإلصالح.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

أنوه وأشير  أن  القانون، البد  أهم مضامين مشروع  تقديم  قبل 
بالسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية 
بمجلسكم املوقر الذين ساهموا في دراسة ومناقشة مشروع القانون 

واملصادقة عليه.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

في  إليه  املشار   72.14 القانون  مشروع  مضامين  أهم  تتحدد 
املقتضيات التالية:

أوال: تحديد سن اإلحالة على التقاعد في سن 63 سنة، فاإلشارة فإن 
مقارنة مع ما هو معمول به في بعض الدول فإن سن التقاعد حدد مثال 

في أملانيا والبرتغال وإسبانيا وبلجيكا في 65 سنة، وفرنسا 62 سنة.

وقد تم اعتماد مرحلة انتقالية في تطبيق هذا اإلجراء وفقا ملا يلي: 60 

سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957.

60 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957.

61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958.

61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959.

62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.

62 و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961.

وهو ما يعني أن اعتماد 63سنة لإلحالة على التقاعد لن يطبق إال 
ابتداء من سنة 2024.

لألساتذة  بالنسبة  التقاعد  على  اإلحالة  سن  على  اإلبقاء  ثانيا: 
الباحثين في 65 سنة.

ثالثا: تحديد سن املوظفين واملستخدمين املعينين سفراء 65 سنة، 
وإذا انتهت مهامهم أو تم إنهاؤهاحسب الحالة قبل بلوغ حد السن فإن 
التاريخ املعتبر من أجل اإلحالة على التقاعد هو تاريخ انتهاء املهام أو 

إنهاؤها في حالة تجاوزه 63 سنة.

رابعا: إمكانية تحديد حد سن اإلحالة على التقاعد:

لألساتذة  بالنسبة  مرتين  للتجديد  قابلة  أقصىها سنتان  ملدة  )أ( 
املعاشات  نظام  في  املنخرطين  لباقي  بالنسبة  واحدة  ومرة  الباحثين 

املدنية.

)ب( بظهير شريف بالنسبة للموظفين واملستخدمين املعينين سفراء.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

تجدر اإلشارة إلى أن مشروع هذا القانون قد تطرق لكافة الجوانب 
املتعلقة بالسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد املنخرطون في نظام 

املعاشات املدنية، لذلك فقد نصت املادة الثالثة من املشروع على نسخ 

مقتضيات القانون الحالي رقم 0.12.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971.

وفي األخير أود أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر 01.49.16 االمتنان 

إلى كل من ساهم في تحسين وتجويد هذه النصوص وتنقيحها وتثمينها 

سواء تعلق األمر باملؤسسات أو املنظمات النقابية ومختلف الشركاء، 
حيث أن هذا اإلصالح كرس املكتسبات واستحضر مصلحة وحقوق 

األجيال القادمة وبالتالي فقد كان من الضروري أن نبصم على هذه 

اللحظة التي نعتبرها مفصليه وتاريخية بما يتطلبه األمر من استعجال، 

ألن األمر ال يحتمل التأجيل، لذا كإنني أشيد بتفاعلكم اإليجابي مع هذا 

املشروع وتعاملكم املسؤول مع هذا اإلصالح الذي سيساهم ال محالة 

في استعادة التوازن املالي للصندوق املغربي للتقاعد، وحفظ وضمان 

حقوق املنخرطين واملتقاعدين، مؤكدا أن هذا اإلجراء املقيا�ضي ليس 

إال خطوة أولى في أفق اإلصالح الشامل ملنظومة التقاعد، شكرا لكم.
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 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير تقديم ثالثة داملشاريع املتبقية 
إذن القانون 71.14 القانون 96.15 القانون 95.15.

 وسيدخإدريسخ أل0نيخ إلدري�سي،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفخبةمليز نيل:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

وكر خ وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

في نفس السياق ووفق نفس منهجية، املنهجية التي اعتمدت إصالح 
نظام املعاشات املدنية بالنظر لإلستعجالية لوضعية الصندوق املغربي 
أمام  أتقدم  بأن  أتشرف  تنزيل اإلصالح  في  التدرج  للتقاعد ومنهجية 

مجلسكم املوقر بثالثة مشاريع قوانين.

ويهدف مشروع القانون األول رقم 71.14 الذي يغير ويتمم القانون 
رقم 11.71 املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية إلى ما يلي:

منهما  بكل  واملنخرطين  الدولة  التدريجي من مساهمة  الرفع  أوال: 
بأربعة نقاط على مدى 4 سنوات حيث ستصبح كالتالي: 11 % ابتداء 
من الشهر املوالي لدخول القانون حيز التنفيذ، 12 ابتداء من فاتح يناير 
2017، 13 ابتداء من فاتح يناير 2018، و14 ابتداء من فاتح يناير 2019.

اعتماد األجر املتوسط للثمان سنوات األخيرة من العمل كقاعدة 
الحتساب املعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، السنتين في السنة 

األولى 4 سنوات، 6 سنوات، ثم ثمان سنوات.

ثالثا: مراجعة نسبة احتساب املعاش من 2.5 % عن كل سنة إلى 2 
% عن كل سنة مع الحفاظ على الحقوق املكتسبة التي ستسبق فاتح 
بالتقاعد  2.5 فيما يتعلق  2017 أي أن النسبة الجديدة ديال  يناير 
بالنسبة  إال  تحتسب  لن  النسبي  بالتقاعد  يتعلق  فيما   1.5 العادي، 
للسنوات ابتداء من فاتح يناير 2017. ما سبقها كلها حقوق مكتسبة 

ستحتسب بنفس النسبة.

 1000 التدريجي من مبلغ الحد األدنى للمعاش من  وأخيرا الرفع 
درهم إلى 1500 درهم على ثالثة مراحل، إذن هذا فيما يتعلق بمشروع 

القانون األول.

نظام  بموجبه  املحدث   95.15 قانونين  بمشروعي  يتعلق  فيما 
املعاشات املدنية ومشروع قانون 96.15 املحدث بموجبه نظام الجماعي 
ملنح رواتب التقاعد. يهدف تعديل هذين القانونين إلى الرفع من مبلغ 
العسكرية،  املعاشات  نظام  لتقاعدي  بالنسبة  للمعاش  األدنى  الحد 
والنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد من 1000درهم إلى 1500درهم 
وفق نفس الوتيرة التي اعتمدت في نظام املعاشات املدنية. تلكم السيد 

الرئيس أهم مقتضيات الثالث مشاريع قوانين، شكرا لكم.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الوزير، نفتح باب املناقشة، فريق العدالة والتنمية 
النائب السيد الرئيس ال�ضي محمد يتيم.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخيتيم:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيمخو وصالةخو وسالمخعلىخرس 5خهللاخ
وآوهخوصحبهخأجمعين،

أتشرف بأن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية في املناقشة العامة 
ملشاريع القوانين املتعلقة بإصالح نظام املعاشات املدنية.

وأود في البدء أن أشير إلى أنه لألسف الشديد كان من املمكن أن نكون 
قد تقدمنا في إصالح منظومة التقاعد أشواطا كبيرة، وكان من املمكن 
أن يكون العمل الذي نقوم به اليوم عمال ميسورا لو أن الحكومات 
السابقة، لو أن الفرقاء االجتماعيين سابقا وحاليا تحملوا مسؤولياتهم 
في اإلصالح، ولم يتم التصرف مع املوضوع بالشعار القائل كم من حاجة 
قضيناها بتركها، كان من املمكن اليوم أن تكون اإلصالحات مقياسية 

التي تم إدخالها أقل قساوة لو توفرت تلك اإلرادة عند الجميع.

ثانيا: من الالزم اليوم أن نتسائل اليوم من الناحية السياسية عمن 
يتحمل املسؤولية من التهرب من هذا اإلصالح ومن استحقاقته ومن 
وقف في وجه إصالحه ومن عرقل إنفاذه حتى أوشك على االنهيار وهو 

على باب االنهيار.

فقط ينبغي أن نذكر أنه قد مرت 16 سنة على املناظرة الوطنية 
إلصالح منظومة التقاعد، ومن املفيد أن نتسائل كما قلت، ملاذا ظل 
ملف إصالح منظومة التقاعد يراوح مكانه؟ ليس كما يقال بسبب غياب 
أنظمة  الوطنية إلصالح  واللجنة  التقنية  فاللجنة  الحوار االجتماعي، 
التقاعد هي آلية من آليات الحوار االجتماعي، وهي منبثقات عن نتائج 

املبادرة الوطنية اللي كانت اللي كانوا شاركو فيها الجميع.

فلهذا كثر كثير من الكالم واملغالطات في املوضوع وأنا كنت عضوا في 
اللجنة الوطنية وكان أصدقائي أعضاء في اللجنة التقنية وواكبوا هذا 
املوضوع وتروج وروجت كثير من املغالطات. ملاذا ظل امللف يرواح مكانه 
منذ أن قدمت الصناديق تشخيصاتها الداخلية بطبيعة الحال؟ ثم منذ 
أن قدم مكتب الدراسات اإلكتوارية تشخيصاته كذلك التي تطابقت في 
التأكيد على الحاجة إلى إصالحات استعجالية مقياسية. وآزرت كذلك 
كذلك مؤسساتان دستورياتان هما املجلس األعلى للحسابات واملجلس 
االقتصادي واإلجتماعي نفس التشخيص وانتهت إلى نفس النتائج. ثم 
أطلق بنك املغرب في أحدث تقاريره كذلك ناقوس الخطر وحذر من 

إفالس نظام املعاشات املدنية.

هذا  إقرار  في  مسؤوليتها  تحملت  الحكومة  أن  نسجل  أن  ينبغي 
اإلصالح، املؤلم، بعيدا عن حساب الربح والخسارة االنتخابيين وفتحت 
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فيه الحوار في الوقت الذي تهرب فيه البعض من مسؤوليته في املوضوع.

وكان أق�ضى ما تم اقتراحه من طرف البعض وهو مطالبة الدولة بأن 
تتحمل جميع تبعات اإلصالح، وينبغي أن نقف عند هذا الطلب ألن املعنى 
ديالو أنه كنطالبو، يعني مؤدي الضرائب املواطنين عامة باشيتحملوا 
العبء دياإلصالح واحد الصندوق اللي هو صندوق فيه املشاركة ديال 
املوظفين ديال املوظفين، هذه أسئلة يعني يصعب التفصيل فيها، في 
حين كان األول ىأن نناضل جميعا من أجل إصالح جوانب الهشاشة في 
نظام املعاشات املدنية، ولكن في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد، 
هنا فين كيخصنا نتوجهوا، كان النضال ديالنا خاصوا يتوجه لتوسيع 
الحماية اإلجتماعية، ألنه كاين واحد طرف %77 من املواطنين هما 

خارج أي نظام ديال الحماية االجتماعية.

ولذلك اليوم نعتقد بأنه الحكومة اتخذت القرار الالزم في الوقت 
ألنهالنظام غادي في اإلنهيار، واليوم خسرنا على األقل منذ 2014إلى 
ديال  اإلحتياطات  من  ضاعت  اللي  مليار  عشرة  حوالي  هذا  يومنا 
اسميتوا، لهذا إذن البد من تحية الحكومة ألنها فكرت بمنطق إجتماعي 
فكرت باش تحافظ على التقاعد ديال املتقاعدين اليوم، وديال األجيال 

كذلك القادمة.

أما فيما يتعلق باملشاريع املعروضة باختصار، البد أن نالحظ وأن 
نحيي أن الحكومة اعتمدت مبدأ التدرج، في تنزيل هذه إالصالحات، مما 
خفف في نهاية املطاف من حدتها، وال �ضيء الدليل اللي تقال وهو هاذ 
التدرج في اإلقتطاعات نقطة كل سنة، سواء من جهة الحكومة أو من 

جهة املساهمين.

البد كذلك أن نحيي أن مبدأ الحقوق املكتسبة ضل محافظا بمعنى 
أنه الناس اللي اشتغلوا السنوات التي تم اإلشتغال فيها قبل تطبيق 
هاذ اإلصالح غادي يستافدوا من جميع من جميع، البد أيضا من أن 
نحيي كذلك املقتضيات التي جاءت برفع الحد األدنى للمعاشات املدنية 
والعسكرية، وهذا في واحد التوجه اللي كنتمناوا الحكومة تمشا فيه 
باش فعال الفئات املهمشة والفئات الهشة يعني نرفعوا من املعاشات 

ديالهم.

إنها إذن قوانين استجابت ملطلب كذلك جوهري، يتمثل في توسيع 
ال  املجال  ألن  أختم  أن  وأود  التقاعد،  أنظمة  في  املنخرطين  قاعدة 
بتعديالت  نتقدم  اليوم أن  يتسعلجميع املالحظات، ولكن كان بودنا 
إضافية تحسن هذا املشروع، لوال أن هاذ العمل كما ربما غادي يكون 
مدخل باش يزيد يتعرقل هاذ املشروع ولكننا نعدوفريقنا يعد، وحزبنا 
يعدبأنه ستكون لنا في األشهر القادمة ملا نجيو للوالية القادمة إن شاء 

هللا، يمكنا نتقدموا بمقترحات قوانين تحسينيه.

وأريد أن أشير إلى أن الحكومة وأريد أن أختم بها، الحكومةكانت 
جابت واحد املجموعة ديال اإلجراءات املصاحبة اللي غتخفف من هاد 
الثقل ديال اإلصالحات، لألسف الشديد لألسف الشديد بعض الفرقاء 

الشغيلةمن  وحرموا  املوضوع،  هاد  في  ديالهم  املسؤولية  متحملوش 
واحد املجموعة ديال اإلجراءات التحسينية، وحنا كنطلبوا من هاذ 
املنبر أن الحكومة تمر للتفعيل ديال املقتضيات ديال الحوار اإلجتماعي 
واإلجراءات اإلجتماعية واإلجراءات املصاحبة املختلفة يعني سيصعب

التفصيل فيها، ولكن هاذي هي رسالتنا، والسالم عليكم ورحمة

هللا تعالى وبركاته.

 وسيدخ ورئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية األستاذة منية غالم، الكونتور خدام وهي باقا كاع ما خداتش 

امليكروا أ ال�ضي جلزيم.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

إوا شتي ا ال�ضي الرئيس، شحال بقانا في املجموعة؟

 وسيدخ ورئيس:

تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلين.

غاديندخل  كبير،  موضوع  وهذا  يسمح  ال  الوقت  ألنه  باختصار 
أنظمة  بإصالح  املتعلقة  القوانين  مناقشة  ديال  املوضوع  في  مباشرة 
 2 مهم وألنه عندوا  أنه هذا قطاع  في  أحد يشك  التقاعد، طبعا ال 
تاألبعاد أساسية، بعد مجتمعي ألنه كيضمن العدالة اإلجتماعية وبعد 
اقتصادي ألنه كيساهم في تعبئة اإلدخار الوطني وفي تمويل اإلقتصاد 

على املدى الطويل.

كلنا كنعرفوا الوضعية الحرجة التي يمر منها الصندوق وإشكالية 
الديمومة واللجن التقنية اللي اشتغلت واللجن ديال التقاعد واللجنة 
الالكتوارية واآلراء، الحكومات السابقة ما أجالتش اإلصالح، الحكومة 
السابقة كانت تشتغل في إطار اللجن، راه اإلصالح ماجاش ونزل اليوم، 
راه كون ما كانتش هذيك السيرورة اللي درات من 2004 إلى اآلن ما 
كانش ممكن اليوم يكون واجد اليوم باش يمكن يتناقش، طبعا هذيك 
السيرورة راها تراكم وبالتالي ما نتحدثوش على أنه تم إرجاع اإلصالح إلى 
هاذ الحكومة، ال ما�ضي صحيح، اللي صحيح وهو أنه في إطار التراكم، 
ومنحكومة من 2004 من حكومة ادريس جطو كان العمل على هذا 
املوضوع، وكان االشتغال على هذا املوضوع إال أن نضجت الشروط في 

أنه اليوم يتقدم أمام أنظار البرملان.

على  كيتحدث  ما  واحد  الصندوق حتى  لها  اللي وصل  الوضعية 
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من  الوضعية؟  لهاذ  وصل  الصندوق  عالش  املسؤوليات،  تحديد 
ما كنتاهموا حتى  احنا  للصندوق؟  أنه يوصل  اليد  له  السبب؟ من 
�ضي واحد بالفساد وما كنتاهموا حتى �ضي واحد باالختالس ولكن كاين 
سوء التدبير كاينة الحكامة، خاصنا نربطو املسؤولية باملحاسبة، هذا 
مبدأ دستوري، اليوم ال أحد يتحدث عن هذه املسؤولية، الذي حمل 
املسؤولية هو املوظف، ألنه هو الذي حمل كلفة اإلصالح وهو اللي غادي 
يخلصها من جيبه، ومن سنوات العمل، ومن صحته ومن كل �ضي ولكن 
اللي مسؤولين على اإلصالح اليوم راه هما مرتاحين ما عندهم حتى �ضي 

إشكال، اللي مسؤولين على الوضعية اللي وصل لها هاد الصندوق.

بما أن هاد  الحكومة  اليوم كنا كنستناوا أن  أشنا هو اإلصالح؟ 
ال�ضي تعطل حتى لليوم، حتى لنهاية 2016 تقريبا، كنا كنتاظروا، تجيبها 
لنا اإلصالح الشمولين، أننا اليوم نكونوا كناقشوا القانون اإلطار اللي 
فيه جميع الصناديق وفيه النظام التكميلي اإلجباري وفيه مجموعة 
داألمور اللي ممكن أنها حتى ال حيدتي من هنا كتعطي من هنا، ما�ضي 
بحال اليوم، الحكومة تعطالت هاد ال�ضي كله باش تجيب 4 داإلجراءات 
املقياسية اللي كانت واجدة من 2011 أو 2012، إذن هادوك 4 ما تزاد 
عليهم حتى حاجة وما نقص منهم إال ما عدا واحد les retouches في 
السن، اللي كان غيكون 62-65 وال 63 على مدة 6 سنوات إذن، شنو 
هي القيمة املضافة اللي جاب فين هو اإلصالح الشمولي؟ إذن خصنا 
داإلجراءات   4 جبنا  2016باش  ل  حتى   2004 من  تسنينا  نستناوا 
مقياسية خصنا نستناوا واحد 10 سنين أخرى أو 15 عام باش نجيبوا 

اإلصالح الشمولي اللي هو أعمق وأكبر من هاد ال�ضي كله.

إذن هاد اإلجراءت املقياسية اللي جابت الحكومة كلها كاينين 4 ديال 
اإلجراءات كلها ضد كلها غيخلصها املوظف، اإلجراء األول هو الرفع من 
السن، الرفع من السن اللي كنا احنا ناس مسؤولين وكنعرفوا بأنه هاد 
ال�ضي ما يمكنش يكون إال بالرفع من السن، كاين التدرج، ولكن هاد 
الناس عطيوهم الحق أنهم يختاروا يبقاوا، هادوا اللي غيخرجوا غدا 
ب 60 عام و 6 أشهر خليهم يبقاوا حتى ل 63 عام، كذلك 2.5 و 2 هذه 
حتى هي الحقوق املكتسبة، ماذا تعني الحقوق املكتسبة؟ أنه اللي دخل 
للوظيفة العمومية من قبل هاد اإلصالح خصه يطبق عليه النظام 
القديم، هذا هو الحقوق املكتسبة واللي غيدخل اليوم هو اللي غايطبق 
عليه النظام الجديد، هنا كنكونوا كنحافظوا على الحقوق املكتسبة، 
هاد  املواكبة؟  الإلصالحات  هي  فين  املواكبة  داإلصالحات  ال�ضي  هاد 
ال�ضي كان خصه يجي بإصالحات مواكبة، السيد النائب كيقول أنه 
اإلصالحات املواكبة عرقلوها الفرقاء، إيوا كيف ما هاد ال�ضي جبدتوه 
باألمر الواقع، حتى اإلصالحات املواكبة جيبوها باألمر الواقع، وال على 
األقل يستافد منها املوظف والحاجة اللي فيها االستفادة خصنا عليها 
التوافق والحاجة اللي غياكل فيها الع�ضى ياكل فيها الع�ضى من طرف 
واحد، طبعا الدرجة الجديدة داخل الوظيفة العمومية هاد السيد اللي 
غيجلس ما زال في الوظيفة العمومية غادي يبالفوني في 50-45-44 

سنة وغايجلس حتى ل 63 سنة 13 سنة ما غيتزادوش سنتيم في املاندا 
دياله، بأي تحفيز غادي يشتاغل هاد السيد كيف غيدير يشتاغل في 
الوظيفة العمومية كيفاش بغينا نحفزوا املوظفين أوال أنهم يقبلوا هذا 
ويتجرعوا مرارة اإلصالح ونضربوا القدرة الشرائية ديالهم وما نعطيوهم 
باملقابل حتى �ضي تحفيز، اليوم إصالح منظومة األور فين هو، إصالح 
اإلدارة بشكل عام فين هي؟ هاد املوظف بغيناه يكون هو في القاطرة 
ديال التنمية بغيناه يأدي الواجب دياله كما يجب، بغيناه يكون موظف 
عال ويتعامل مع املواطن بشكل مزيان ويستقبله يوميا ويشتاغل في 
جميع القطاعات وبغيناه au meme temp بوحدوا يخلص كلفة واحد 
اإلصالح اللي هو الحلقة الضعيفة في هاد السلسلة كلها، ال حول له وال 
 la retenu a la قوة حيث مقبوط عندنا، حيت بين يدينا كنديروا لوا

source كيما بغينا، إذن..

 وسيدخ ورئيس:

هللا يخليكم أنا اللي كنسير الجلسة، عارف آشكندير، عندي إتفاق 
tout le monde راه  البرملان غيسيروا  الفرق، ما�ضي هاد  مع رؤساء 

رؤساء الفرق كنذاكروا، سمحوا لي، تفضل أ السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

التعويضات  من  الرفع  كذلك  هنا،  الفرصة  تفوتني  غاديش  ما 
عليه  اختالفوا  واخا  العائلية  التعويضات  من  الرفع  هاد  العائلية، 
باألمرالواقع  ويالدار  يالدار،  كيخصوا  كان  اإلجتماعيين  الفرقاء 
تالحكومة و نصفقوا لو ألنه في مصلحة ديال املوظفينن، مسألة أخرى، 
توسيعالحماية اإلجتماعية للفئاتاألخرى، هادي مسألة حنا كنشجعوكم 
عليها و كنقولولكم إجراء إيجابي،غادي يستفاد منوا فئة واسعة من 
الشعب املغربي ميمكن لينا نكوناو إال معاه،ولكن سرعوا بيهوخرجوه 
في أقر اآلجال، كذلك غادي نعطيآخر حاجة باش مناخدشالوقت من 
اإلخوان ديالي، بالنسبة الحتساب املعاش قاعدة احتساب املعاش إلى 

،cmr و rcar كنابغينا نديروا 2 تالقطبين، راه خصنا نوحدوا ما بين

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، شكرا.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

ما كنقولش RCAR نهبطوا كنقول حتى ل RCAR نديروا لهم واحد 
اإلجراء وغادي نرجعوا إن شاء هللا في التعديالت.

 وسيدخ ورئيس:

يونس  السيد  املحترم  النائب  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة 
السكوري.
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 ومةئبخ وسيدخي نسخ وسك ري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

 وسالمخعليكمخورحملخهللا.

بالنسبة  مختلفة،  مقاربة  عندنا  حنا  املوضوع،  لهذا  بالنسبة 
للمقاربة اللي اتخذتها الحكومة، واإلختالف األول تيجي على ما نسميه 
نطاق اإلصالح، حنا بالنسبة ألن هذا ما�ضي إصالح أوال، ألن املقومات 
أنه تيخلق واحد الوضعية غير مسبوقة، وتيعبء  ديال اإلصالح هي 
واحد املوارد غير مسبوقة، و تيكون فيه واحد اإلنسجام، وهاذي كلها 
معايير غير متوفره اليوم في اإلجراءات، وهي إجراءات التي تقدمت بها 

الحكومة.

أوال اإلشكالية ملا نتطرق إلى هذا املوضوع على مستوى صندوق من 
الصناديق، اللي هو الصندوق متاع املغرب للتقاعد، بطبيعة الحال و 
كأننا في دولة فيها الشيخوخة، ألن منين كنبداو نهدروا على أملانيا وال على 
فرنسا، الناس اللي طلعوا السن واللي طلعوا كذا بطبيعة الحال منين 
كنشوفوا البنية والهرم، البنية الديموغرافية ديال اإلدارة العمومية، 
كنلقاوا هاذ املشاكل مطروحة، وكيفما كتعرفوا في جميع الدراسات 
اللي درتوا قبل أو دارت الحكومات قبل، من ضمن األمور التي أشير 
إليها هي أنه هذاك الوعاء خاص يتوسع، ملي كتم�ضي ألملانيا أو فرنسا 
كتلقا أنه الدولة ما عندناش االختيا،ر ألنها ملي تتعطي بالظهر ديالها 
اإلدارة والقطاع الخاص كتلقى ما كاينش شباب اللي غادي يخدمو، اللي 
هو اللي غادي يساهم في صناديق ديال التقاعد ملي كنمشيو املغرب، 
العكس، %23 هي نسبة البطالة لدى الشباب اللي قاري، اليوم فأنا ما 
تنفهمش شنا هي الحجة اللي عندكم باش تقولوا أنه ما بغيتوش تجيبوا 
القانون اإلطار، ألن القانون اإلطار هو اللي كيتكلم على إصالح شامل 

للتقاعد، القطاع العام ب rcar وcmr والقطاع الخاص.

أنكم  كتجعل  اللي  أساسية،  املحاور  ديال   4 كاين  لنا  فبالنسبة 
مادرتوش العمل ديالكم في الحكومة كما ينبغي، وهذا كيبين على أن 
الحكومة بصفة عامة عندها واحد العدد ديال النقائص، املسألة األولى 
هو الوعاء، شكون هما هاذ الناس اللي خصهم يخلصو باش التقاعد 
ما يكونش فيه األزمة؟ هاذ الناس هما املوظفين ديال القطاع العام، 
الشبه العمومي، املوظفين ديال القطاع الخاص، هاذ الناس هما أيضا 
اللي كاينين في القطاع غير املهيكل، وأنا سمعت بنف�ضي للسيد رئيس 
الحكومة في واحد اإلجتماع كبير أمام ثلة من اإلقتصاديين، يكاد يبرئ 
فيه القطاع غير املهيكل، ال، هذا خطأ دارتو الحكومة، أنتم فشلتم بعد 
5 سنين ديال العمل أنكم تستدرجوا لقطاع الغير املهيكل باش يولي 
مهيكل، باش هذاك الناس اللي ما محسوبين حتى في بالصة نعطيوهم 
واحد الضمانات معينة ويدخلو للقطاع املهيكل ويخلصو، راه املاليين 
ديال املغاربة ملي كيصدرو التقارير وتيقول لك le pib ديال املغرب هو 

كذا وكذا، وملي كنقسمو le pib ديال املغرب على العدد ديال السكان 
كنلقاو واحد املدخول، هذاك املدخول أنتما راه كلكم عارفين أنه غلط، 
ألن كاين عدد ديال الناس عندها مدخول ما محسوبينش، وهاذ الناس 

هاذو راه ما كيخلصوش صناديق التقاعد.

بالنمو  عالقة  له  التقاعد  البطالة،  عندكم  الثانية  املسألة 
اإلقتصادي وبالبطالة، قلنا لكم أنكم لم تستطيعوا تحقيق �ضيء في 
االقتصاد، باستثناء املسائل املاكرو اقتصادية، نسبة النمو اللي تعهدتو 
بها لم تحققوها، نسبة أقل غير �ضي شوية، لم تحققوها لم تحققوا 
 c’est normal ضيء في هذا املجال، ملي ما تتخلقوش مناصب الشغل�
ما كاينش شكون غيخلص التقاعد، عالش شكون غيخلصو؟ الناس 
 c’est ما خدامينش، الشباب موجود %23، ولكن ما خدامش، إذن

normal يكون عندنا إشكالية في صناديق التقاعد.

املسألة األخرى هذا املحور األول هو الوعاء عندنا ضعيف ضيق 
هذاك  ألن  استهداف،  كاينش  ما  عندنا  اللي  الثانية  املسألة  جدا، 
املتقاعد ما نشوفوش غير ذاك األجرة اللي غادي يسد، خصنا نشوفو 
شحال غادي يبقى لو، أنتما تتعرفو أن البنية ديال النفقات ديال واحد 
اإلنسان اللي تيكبر تتكون في السبيطار، فلو أن الوزارة ديال الصحة 
جات بواحد البرنامج يستهدف املتقاعدين في الصحة، وتيعطيهم شروط 
تفضيلية أو باش يقتصدو راه ربما يقبلو 20 و30 % أقل من التقاعد 
ديالهم، ولكن يعرف راسو عندو للحلول، كاين أمور كثيرة بطبيعة الحال 
الفرق بيننا وبينكم هو أنه لألسف الشديد املقاربة ديالكم بقات ضيقة، 
و بالتالي الحلول بطبيعة الحال غتكون يعني مقياسية واللي غيأدي هاذ 
الثمن هو املواطن اللي لألسف الشديد، شكرا السيد الرئيس على سعة 

الصدر.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، آخر متدخل في هذا املشروع أو هذه 
املشاريع، الفريق اإلشتراكي النائب املحترم السيد جواد فرجي.

 ومةئبخ وسيدخج  دخفرجي:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

سأحاول أن أركز في مداخلتي على الشق السيا�ضي، ألنه الجانب 
التقني تيبان بأن الحكومة تفوقت في تسويقه، وأبانت على اليد الطولى 
ديالها، سياسيا نحن في اإلتحاد اإلشتراكي أو في الفريق اإلشتراكي جد 
واعون بالدور الكبير الذي لعبه هذا الصندوق الوطني على املستوى 
االجتماعي وعلى مستوى تأمين األجراء، وتنمية مساهماتهم، وتحصين 
مستحقاتهم بعد انتهاء وضائفهم املهنية، بل كان صمام أمان في تحصين 

التماسك اإلجتماعي وتحقيق العدالة االجتماعية.

لقد كنا سباقين ومنذ سنوات في طرح مجموعة من االشكاليات 
التي تعاني منها أنظمة التقاعد والتأمين باملغرب، سواء على املستوى 
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التشريعي أو على مستوى التدبير والحكامة أو على مستوى التوازنات 
املالية، ولقد أكدت مجموعة من الدراسات منذ سنين ضرورة اإلسراع 
بإصالح أنظمة التقاعد والتأمين في املغرب ودقت ناقوس الخطر بالنظر 
ملا أبانت عنه الدراسات اإلكتوارية من حتمية عجز صناديق التقاعد في 

أمد أصبحت جدا منظروة

 وسيدخ ورئيس،

أن  التشخيص، فقد ألححنا مرارا على ضرورة  انطالقا من هاذ 
ملباشرة إصالح عميق  الالزمة  السياسية  بالشجاعة  الحكومة  تتحلى 
ومستدام ألنظمة التقاعد ببالدنا في إطار من الشفافية والحوار مع كل 
الفرقاء اإلجتماعيين، خصوصا وأن الحوار اإلجتماعي أصبح ممؤسسا، 
فكان ينبغي طرح الحلول اللي من خالله وبإشراك جميع الفاعلين في جو 
يسمح بتحقيق التوازنات الضرورية على املدى اإلستراتيجي، وبما يعزز 

ضمانات الحماية اإلجتماعية وتحقيق السلم اإلجتماعي.

كما أننا في الفريق اإلشتراكي، نتتبع بقلق منذ سنوات الوضعية 
املتأزمة للصندوق املغربي للتقاعد التي تعتبر األخطر مقارنة مع باقي 
الصناديق، بل لقد كانت لدينا الشجاعة في حكومة التناوب وما تالها مع 
حكومة جطو وعباس الفا�ضي، وتحملنا مسؤوليتنا في سداد متأخرات 
الدولة التي وصلت إلى 11 مليار درهم آنذاك، رغم التأثير الذي كان لهذا 
اإلجراء على امليزانية. كما أننا في كل املراحل، كنا ندعو إلى حل شامل 
ومدروس يحقق الديمومة، وبالتالي فقد تتبعنا عمل اللجنة التقنية 
املكلفة منذ سنوات بإيجاد حل لهذه املعضلة، وتتبعنا أيضا الدراسات 
اإلكتوارية الخاصة بهذا املوضوع، وآخرها الدراسة التي عرضها مكتب 

الدراسات على الحكومة في هذا اإلطار.

لكننا نستغرب من القرارات املرتجلة التي إتخذتها الحكومة فيما 
يتعلق بهاته القوانين املعروضة اليوم للدراسة، وذلك برفع سن التقاعد 
من  كان  الذي  الوقت  في  التصفية،  وعاء  في  اإلنخراط  معدل  ورفع 
املفروض أن تكون كل عناصر الحل الشامل متوفرة لتتخذ الحكومة 

القرار الالزم وفق السيناريوهات املعروضة عليها.

 وسيدخ ورئيس،

إلى إشكالية حقيقية  التقاعد  أنظمة  لقد تحول موضوع إصالح 
وعرف تجادبات كثيرة بين الحكومة الراغبة في تمرير إصالحها رغما على 
أنف الجميع واألطراف اإلقتصادية واإلجتماعية الرافضة له، مما أدى 
إلى سياق متوتر بين األطراف املعنية بتنا معه نعاين مواقف متصلبة قد 

ال تخدم املصلحة الوطنية.

لقد كان على الحكومة، وحسب ما جاء في تقرير املجلس األعلى 
للحسابات، أن تضمن الحد األدنى من التعاطي اإليجابي العملي مع 
توصيات الهيئة الوطنية إلصالح منظومة التقاعد ألبريل 2007، مما 
إلى تدهور  إمكانيات لتدعيم احتياطاته وأدى  التقرير،  فوت حسب 

وضعيته بشكل ملحوظ.

ونحن نطرح السؤال العريض: ما القصد من وراء هذا التعندفي 
يمكن  ما  تأزيم  سياسة  إيزاء  أو  أمام  نحن  هل  التوصيات؟  تفعيل 
تأزيمه؟ إن غياب املقاربة التشاركيه واإلرتكال إلى التصورات األحاذية 
يعبر بامللموس كما قلناه، وفي عدة مناسبات على النهج اإلقتصادي 
التحديات  مجابهة  خالله  من  يمكن  ال  والذي  للحكومة  واإلنفرادي 
والتغلب على املصاعب وإيجاد البدائل. فبإمكاننا إيجاد حلول ناجعة 
ألنظمة التقاعد تأخذ في عين اإلعتبار التعقيدات التي يعرفها موضوع 
التقاعد وإصالحه ويراعي املنهجيات املتبعة في بلورة اإلستراتيجية، ال أن 
نروم إلى نهج الحلول السهلة التي من نتائجها تحميل الفئات الضعيفة 
نتائج هذا اإلصالح املنشود، بل يجب اإلنخراط في الورش اإلصالحي 
الشوفينية  على  تتغلب  وطنية  أرضية  على  الشركاء  كل  وبمشاركة 
والنظرة الضيقة في املواقف، وتأخذ في العمق مصلحة املستفيدين من 
أنظمة التقاعد في ورش شعاره مصلحة املواطن فوق كل اعتبار، علما 
بأن هاذ الورش هو ورش مجتمعي وليس إصالح تقني هاجسه األوحد 

التوازن املالي على الرغم من أهميته.

إننا نعتبر في الفريق اإلشتراكي هذا القرار االنفرادي حال ترقيعيا لن 
يؤدي إلى تجاوز األزمة الخانقة للصندوق املغربي للتقاعد، حيث إنه لن 
يؤجل هاته األزمة إال على سنة 2025 والحال أن مجهودا حكوميا في إطار 

تشاركي كان البد منه للوصول إلى تجاوز أزمة التقاعد ببالدنا عموما.

أخيرا ومن أجل أن نبرر هاذ التصويت بالرفض لهاذ القانون والذي 
نعتبره قانونا مجحفا أو قوانين مجحفة ستساهم ال محال في تهديد 
السلم اإلجتماعي وستعمل على اإلجهاز على ما تبقى من كل املكتسبات 

أو إن لم نقل كلها التي راكمها املغرب في مجال الحماية االجتماعية.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، إذن نمر إلى عملية التصويت، نبدأ بمشروع القانون رقم 
72.14 املحددجة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد 
املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية، املادة 1 
ورد بشأنها تعديالن من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، التعديل 

1، تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

غادي نقدم التعديلين معا ألنه التعديل األول غير التعديل ديال 
واحنا  التقاعد  إلى  اإلحالة  تيقول  األصلي  هناالنص  حنا  الصياغة، 
كنقترحوا أنه الصيغة األحسن هي أو الصحيحة والصائبة والسليمة 

لغويا هي اإلحالة على التقاعد إذن هذا هو التعديل األول.

التعديل الثاني اللي بالنسبة لنا تعديل جوهري، التعديل الثاني 
أشنو كيقول كيقول أنه الحكومة اليوم اقترحات من هنا حتى ل 2024 
تدرج في تطبيق السن ديال 63 سنة يعني من السنة املقبلة 60 سنة 
و 6 أشهر ومن بعد 61 سنة ومن بعد، احنا شنو االقتراح ديالنا، أنه 
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بالنسبة لهاد الناس اللي غادي يخرجوا في 60 سنة و 6 أشهر واللي داروا 
طلب باش يبقاوا حتى ل 63 سنة ألنه كن جا القانون فيه 63 سنة 
وجات الصيغة اللي جا جيتوا بها النهار األول فيها 62 سنة كانوا مجبرين 
غايبقاو حتى ل 62 سنة، اليوم كنقولوا هاد الناس نفتحوا لهم املجال 
أنهم باختيارهم كاين فيهم اللي باغي يبقى حتى ل 63 سنة نعطيوه هاد 
الحق أنه يبقى حتى ل 63 سنة وما نقيدولوش هاد الحق بطلب اإلدارة 

أو املوافقة ديال اإلدارة.

طبعا هاد ال�ضي غادي يساهم في ديمومة النظام، ألنه هاد الناس 
عوض ما يخرجوا في 60 سنة غيجلسوا حتى ل 63 سنة واملساهمة 
ديالهم غادي تزاد عامين ونصف أخرى وبالتالي غادي يكون عندهم 
هاد الحق ما نكونوش كنجبروهم أنهم يخرجوا للتقاعد في الوقيتة اللي 
بغينا احنا، حيث احنا حددنا 60 سنة و6 أشهر يخرجوا في 60 سنة و6 
أشهر نهار نحددوا لهم أنهم يخرجوا في 63 يخرجوا في 63 وهاد الناس 
راه مواطنين راه ما�ضي عبيد عندنا، راه هاد الناس نعطيوهم شوية 
دالحرية حتى هم يحسوا براسهم تيساهموا في هاد ال�ضي راه كاين اللي 
باغي ومستاعد أنه يجلس حتى ل 65 سنة ولكن عطيوا للناس هاد 
ما  اللي  طبعا  يجلسوا،  يختاروا  أنهم  الحرية  عندهم  يكون  الحرية، 
قادرش وما بغاش وصل ل 60 سنة ونصف هللا يعاونه، وصل ل 61 
سنة هللا يعاونه، ولكن اللي عنده القدرة على أنه يجلس أنه نعطيوه 

الفرصة أنه يجلس، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

التعديل األول غير مقبول ألن حتى الصياغة اإلحالة على التقاعد أو 
اإلحالة إلى التقاعد صياغتين يعني صحيحتين، ولذا هذا التعديل غير 

مقبول.

هناك  النص  في  ألن  كذلك  مقبول  غير  الثاني  للتعديل  بالنسبة 
إرادة املوظف وإرادة اإلدارة وإذا أراد موظف أن يمدد سن اإلحالة على 

التقاعد يدلي بطلبه وتوافق اإلدارة إذا كان من أجله املصلحة، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا إذن هل من رأي معارض؟ هل من رأي مؤيد؟

 ومةئبخ وسيدخنصطفىخحمين:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسةدةخو وسيد تخ ومةئبةتخ ملحترنةت،

أنا أوال احنا تنشرعوا هذه مؤسسة ديال التشريع وما يمكنش لنا 
نشرعوا الخطأ، ملي كاين خطأ راه حنا نبهناكم على ترجمتو من الترجمة 
كان هاذ الخلل. فكان باألحرى أن الحكومة تعترف وتقبل هاذ التعديل، 
واخا حنا عرفناكم ما غتقبلو حتى �ضي تعديل. عارفين باش هاد ال�ضي ما 
يرجعش ملجلس املستشارين، ولكن ما�ضي تحت ذريعة أنه ما يرجعش 

للمستشارين نقبلو أي حاجة ونقبلو االخطاء في التشريع ديالنا.

فيما يتعلق بالجانب الثاني، هادو راه موظفين اللي خدمو اإلدارة 
املغربية وضحاو سنوات فهاذ اإلدارة، وملي تيقضيوا عمرهم في اإلدارة، 
نجيو حتى لسنوات األخيرة وتكون عندهم الرغبة أنهم يمدو، يوصلو من 

60 ل63 وال يوصلو ل 65..، دور دور سلم علينا...

 وسيدخ ورئيس:

راه الوقت اللي كيم�ضي ديالك انت السيد النائب، انت اللي كيم�ضي 
ليك الوقت ما�ضي هو.

 ومةئبخ وسيدخنصطفىخحمين:

فبالطبع ما تنشوفش عالش أن الحكومة دير اختيار بين املوظفين، 
هذا صالح وهذا طالح، هذا نشدوه وهذا نرسلوه. فكنعتبر على أنه كان 
من األحرى أن هاد اإلجراء يستافدو جميع املوظفين ألن املوظفين كلهم 
أوالد اإلدارة وعطاو اإلدارة. وإيال كان عندكم �ضي مشكل في اختيار العمل 

داخل اإلدارة عندكم مجال آخر هو اإلصالح اإلداري، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 35

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد.

املمتنعون؟ ال واتافقو دابا مع من غنتكلم؟ األخت رشيدة امتناع؟ 
إذن:

املوافقون:23

املعارضون:70

املمتنعون: 12.

أعرض التعديل 2 للتصويت:

املوافقون:23

املعارضون:70

املمتنعون: 12.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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 املوافقون:70

املعارضون:11

املمتنعون: 24.

املادة 2 ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي الوحدة التعادلية، 
الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هاذ التعديل كيقت�ضي بأنه كاين بعض املوظفين أنه كيضطرو إلى 
استصدارأحكام قضائية تصحح تاريخ ازديادهم، وبالتالي حنا كنعتبروا 
بأنه من ضمن الوثائق اللي كتطلب في إثبات الوالدة، من غير الوثائق 
التي تدلى بها في التوظيف إيال استصدر �ضي حكم قضائي اللي كيغير 
السن ديال املوظف داخل املدة، يمكن لو أنه يولي حجة ألنه هذا حكم 
قضائي عندو حجة كيخصنا نحترمو الحكم القضائي، وبالتالي خصنا 

ناخذوا به في احتساب السن فياإلحالة على التقاعد.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخنحمدخنبديع،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخرئيسخ احك نلخ
 ملكلفخبةو ظيفلخ وعم نيلخوتحديثخ إلد رة:

باألحكام  االعتداد  أوال  األسباب.  ديال   2 ل  مقبول  غير  التعديل 
القضائية في تغيير السن سيربك التوازنات املالية، ثانيا تيخلق إشكال 
بحال مثال واحد السيد خالق عام 1980 وتوظف عام 1998 على 18 
سنة، بعد ذلك، صدر حكم قضائي يقول أنه ازداد سنة عام 1985 
وأصبح قد ولج الوظيفة العمومية على سن 15 سنة، هذا غير مقبول، 

وكذلك بالنسبة للسن األق�ضى للتقاعد، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

إذن ليس هناك رأي ال مؤيد وال معارض، بالتي السيد إذن رأي 
معارض، تفضل السيد النائب السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

السيد الرئيس، مع األسف، ما كانش عندنا الوقت، ألن كن كان 
أطراف املجلس اآلخر ناقشوه في الوقت املحدد، ال ألن هاد ال�ضي من 
2013 وهو يتراوح ويراوح مكانه، كاين بعض التعديالت اللي يمكن تكون 
حقيقة مفيدة، ما يمكنش تكون اإلدارة ضد األحكام القضائية، هذه 
واحد، لكن األحكام القضائية النهائية، وهي غير موجودة في التعديل 
خاصها تكون نهائية وخاصها ما تعارضش مع السن ديال اتوظيف، 
آنذاك بهاد الشرطين، كيكونوا معقول أن يكونو التعديل، ألن ما يمكنش 
اإلدارة بأي وجه كان تكون ضد األحكام القضائية، ألن الدستور أعطاها 

القيمة ديالها في التنفيذ ديالها من طرف اإلدارة، ولذلك ما دام مختلين 
في هاد الشرطين احنا كنقولوا خصها تكون نهائية وخصها ما تعارضش 

مع السن ديال التوظيف، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

إذن أنت تتقبل التعديل، آه كتعارضه تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنصطفىخحمين:

إيوا أسيدي غنزيدو ديك نهائية في التعديل ديالنا، غادي نزيدوا 
ديك نهائية وتنستاجبوا للسيد الرئيس ألنه املنطق أنا ما تنفهم�ضي راه 
هاد ال�ضي ما تيخصوش يتناقش نهائيا، وكيفاش أننا في مقت�ضى إداري 
نمشيوا ونخالفوا القانون، راه القضاء منين تيحكم حكم نهائي تيطبق 
بقوة القانون، واإلدارة ما عندهاش الحق أنها ما تنفذوش وال كان �ضي 
خلل في العدل وما كاينش الثقة في القضاء هداك شكل آخر، ولكن ملي 
تيصدر حكم نهائي ما يمكنش لإلدارة يكون عندها االختيار ديال أننا 
نطبقوه وال ما نطبقوهش أما هاد القضية ديال 15 عام، 13 عام السيد 

الرئيس، هذا هذا ال..

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، كلمة القضاء هي الكلمة األخيرة أعتقد 
أن التعديل مقبول، كلمة القضاء هي الكلمة األخيرة، القضاء وهاد 
ال�ضي اللي ياك السيد الرئيس وال يناقش ولو كان مجلسا دستوريا، ال أنا 
متافق معك، والتعديل خصه يدخل، أعرض التعديل للتصويت كما 

صادق عليه:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 11

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 23

إذن املوافقون شحال؟ املوافقون: 12 وال 11

املوافقون: 11

املمتنعون: ولكن راه هادوا موافقون من البام

إيه البام موافقون ياك مع هاد ال�ضي داك �ضي صحيح اللي درنا 
قبايلة،

املوافقون:22.

املعارضون: 70.

املمتنعون:13.
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أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70.

املعارضون:24.

املمتنعون: 13.

معارضة،  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  3للتصويت  املادة  أعرض 
معارضة، معارضة، معارضة، إذن:

املوافقون:70.

املعارضون: 35.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: بحال هاد�ضي اللي داز دابا 
إذن:

املوافقون:90.

املعارضون:35.

املمتنعون: ال أحد.

72.14املحددة  رقم  القانون  النواب على مشروع  صادق مجلس 
املوظفون  التقاعد  على  فيها  يحال  أن  يجب  التي  السن  بموجبه 

واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية.

11.71بتاريخ  رقم  القانون  ويتمم  71.14يغير  رقم  قانون  مشروع 
نظام  بموجبه  املحدث   1971 ديسمبر   30  ،1391 القعدة  12ذي 

املعاشات املدنية.

نمر إلى عملية التصويت املادة 1 وتتضمن عددا من الفصول التي 
سنعرضها للتصويت تباعا

املادة 1 الفصل 4 التعديل رقم 1 ورد بشأنها تعديل من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية بالتي األخت منية عفاك اعطيني دقيقة 

باش نقاد ورقية. هذا التعديل رقم واحد، تفضل األستاذة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هاد التعديل هادي املادة كتحدثت على التقاعد النسبي، حنا فهاد 
التعديل دخلنا واحد الجملة اللي بغينا فيها بأنه هاد التقاعد النسبي 
يستفد منو املوظفين في جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات 
املحلية واملؤسسات واملقاوالت ديال الدولة، على أساس أنه كاين بعض 
القطاعات اللي فيها استثناءات واللي كيتحرموا فيها املوظفين من أنهم 
ياخذوا التقاعد النسبي رغم استيفائهم للسن القانونية اللي كانت فشكل 
ورجعات اليوم في شكل، ولكن رغم استيفائهم هاد السنكيتحرموا من 
هاد الحق وبالتالي حنا هاد املادة بغينا قانونيا ينصعلى أنه من حقو 

يوصل للسن في جميع القطاعات أنه يستفد من التقاعد النسبي.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 وسيدخإدريسخ أل0نيخ إلدري�سي،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفخبةمليز نيل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

واملوظفين  تتغير  لم  املادة  أن  باعتبار  مقبول،  غير  التعديل  هاذ 
واملوظفات املعنيون واملعنيات لم يتغيروا والذي تغير هو فقط السن.

 وسيدخ ورئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
التعديل  أعرض  التصويت  معنا  رتبوا  للتصويت:  التعديل  أعرض 

للتصويت امتناع

املوافقون:13.

املعارضون: 70.

املمتعون: 22.

أعرض الفصل 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون 70 املمتنعون، الفصل معارضون املعارض، إذن:

املوافقون: 70.

املعارضون: 35.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض الفصل 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70.

املعارضون: 35.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض الفصل 13 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 70.

املعارضون: 35.

املمتنعون: ال أحد.

16، التعديل رقم 2 للفريق اإلستقاللي للوحدة  املادة 1 الفصل 
والتعادلية.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

التعديلين معا..
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 وسيدخ ورئيس:

التعديلين بالتي.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هما 2 ديال املواد مختالفين ولكن املوضوع واحد.

 وسيدخ ورئيس:

ال منية أنا عندي غير من التعديل واحد بالتي.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

ال كاين تعديل في املادة 16 في الفصل 16 وكاين تعديل اللي موراه 
في الفصل 24.2.

 وسيدخ ورئيس:

تنوصل. راه كاين واحد الترتيب.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

صافي واخا، ولكن أنا كنهضر عليه دابا حيث 10.20 ما نفصلهمش 
أنا، ال واخا ما�ضي مشكل.

 وسيدخ ورئيس:

املحضر ديال الجلسة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

ما�ضي مشكل، بالنسبة لهاد الفصل كيهضر على تطبيق قاعدة هو 
الفصل كيتحدث على اإلقتطاعات برسم املعاش بالنسبة للموظفين، 
هاد الفصل 16 والفصل اآلخر كيتحدث بالنسبة للمشغل، هنا الحكومة 
تقترح بأنه الرفع من هاد اإلقتطاع إلى %14 للموظف و %14 للمشغل، 
تحمل  الحكومة  يمكن  فين  هنا  املجال  بأنه هذا هو  كنقتارحوا  حنا 
واحدالشوية ديال الكلفة ديال هاذ اإلصالح، واعتبارا للمعايير الدولية 
اللي نتوما جبتونا مجموعة ديال النماذج الدولية، كتقولونا بأن السن 
هنا شحال والسن هنا شحال، واإلحتساب هنا شحال واإلحتساب هنا 
شحال، ومن ضمن هاد املعايير الدولية، كاينة هاذ القاعدة ديال أنه 
هاد  بغينا  الثلث،حنا  كيخلص  واملوظف  الثلثين،  كيخلص  املشغل 
القاعدة تطبق خاصة أن فيها واحد العدالة بالنسبة للموظف أنه ما 
غاديش نقيسوا لوا اإلقتطاعات، وغنخليوها في10 % اللي كاينة اليوم 
باملقابل  ألنه  ديالوا،  الشرائية  القدرة  لوا على  نحافظوا  أساس  على 
راه حنا طبقنا عليه %2 وباملقابل راه هنا غادي نطبقوا عليه املعدل 
ديال األجرة، ولكن حنا هذا هو املجال اللي حنا كنشوفوا كفريق أن 
الحكومة كيخص تلعب فيه واحد الدور األسا�ضي إال كانت فعال باغا 

حتى هي تشارك في تحمل كلفة هذا اإلصالح، بين مزدوجتين هذا اإلجراء 
املقيا�ضي اللي املوظف الحول وال قوة له فيه، و بالتالي حنا كنقترحوا 
بأنه املوظف يبقى كيخلص عشر اللي كيخلصها اليوم، على أساس أنه 
الحكومة تخلص%20 وغيولي املجموع %30، وهاذ املجموع هو الذي 
يو�ضى به باش الديمومة ديال النظام تبقى أطول مدة ممكنة يعني أكثر 

من %28 اللي كتقتارحوا نتوما اليوم، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

 وسيدخإدريسخ أل0نيخ إلدري�سي،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفخبةمليز نيل:

بطبيعة الحال الحكومة ستتحمل املسؤولية في اإلصالح باعتبار أن 
الزيادة في املساهمات عندها سيترتب عليها إلتزامات مالية جديدة في 
إطار امليزانية العامة، هاذي األولى، الثانية املنطق ديال الثلث والثلثين 
في املساهمات يعمل به في أنظمة ليست ليس هو النظام اللي هو كاين في 
الصندوق املغربي للتقاعد، باعتبار أن النظام ديال الصندوق املغربي 
وتكميلي  أسا�ضي  نظام  هو  مندمجة،  األنظمة  3ديال  فيه  للتقاعد، 
وإضافي األنظمة اللي فيها الثلث والثلثين فيها التفريق في هذه األنظمة 

ولذلك فالتعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنصطفىخحمين:

السيد الوزير، أنا بالطبع هذا مقت�ضى كاين فيه شوية تالعدالة 
أوال بالنسبة للقوة ديال الدولة كدولة، وبالنسبة للموظفين كموظفين، 
املوظفين،  ديال  املغرب  في  األجور  ديال  التركيبة  كنعرفوا  خصوصا 
والتبرير ديالنا فهاذ الجانب أسا�ضي، وكان يكون منطقي، ألن الدولة 
أصال في السنوات ديال التسعينات، كانت تتقطع لهاد املوظفين تتقتاطع 
لهم وما تتأديش الواجب ديالها في هاد الصناديق، ملدة سنوات، ال في 
باألحرى أن  الحكومية، وكان  القطاعات  في  العمومية وال  املؤسسات 
ملي جا هاد اإلصالح نديروا هاد التوازن، على األقل نردوا شوية دوك 
الفلوس اللي استعملتوا بدون واجب حق رغم أنه الدولة أنا تنتكلم على 
الدولة أنا ما تكلمتش على الحكومات أنا تنتكلم هنا على الدولة يعني ما 
قامتش بالواجب ديالها ملدة سنوات، كان باألحرى هاد املقت�ضى يتساهم 
ويتخفف على املوظف باش يكون االقتطاع بثلثين الثلث وغادي يكون 
ما غتكونش  دياله  التكلفة  يعني  الدولة �ضيء ما�ضي  مليزانية  بالنسبة 

بالطريقة اللي غادية تهدد مالية الدولة وشكرا.
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 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: مع امتناع؟

املوافقون: 24

املعارضون: 70

املمتنعون: 11

ياك هي هذيك أعرض الفصل 16 للتصويت كما صادقت عليه 
اللجنة:

الفصل 16 معارضة، إذن التعديالت على حسب و آه مع على حسب 
ال ال غير باش نسهل املأمورية، ال الفصول أنا فهمتها الفصول معارضة 
وباش  حسب،  على  آه  يكونوا  ماللي  التعديالت  معارضة،  الفصوةل 
تسهل لي املأمورية دالحساب، إذن أعرض الفصل 16 للتصويت كما 

صادقت عليه اللجنة:

املوافقون:70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض الفصل 17 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون:70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض الفصل 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

املادة 1 الفصل 2.24 هو هذا اللي، األخت منية، هو اللي قبايلة 
بغيت.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هذا هو نفسه تقريبا نفسه ألنه هنا كيحدد للدولة احنا حددنا 
لها هنا في عوض 14 % 20 %، أنا بغيت ندير غير واحد اإلضافة غير 
نذكر السيد الوزير إيال اسمح لي ال�ضي بووانو نذكر السيد الوزير أنه 
في 2005 منين ترفعت االقتطاعات للموظفين راه كانت باملوازاة مع 
الزيادة في األجور، وبالتالي ما حسش بها املوظف كانت الزيادة في األجور 
باملوازاة معها كان الرفع من االقتطاع، وبالتالي راه ضروري من شوية 

ديال اإلجراءات املواكبة باش ممكن املوظف يتحمل هاد اإلجراءات 
راها إجراءات مجحفة في حقه وكنقولوها وكنعاودوها.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

 وسيدخإدريسخ أل0نيخ إلدري�سي،خ و 0يرخ ملمتدبخودىخو0يرخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفخبةمليز نيل:

هو أوال أ نا بغيت من املوقع ديال املسؤولية، نقول واحد الكالم، 
منين تنقولوا الدولة ما أداتش االلتزامات ديالها أنا تنأكد بأن هاد الدولة 
أو أدت التزاماتها في 2005 وجلسوا الفرقاء والشركاء وتحاسبوا وقالوا 
أشنا هي الفاتورة وأدت الحكومة آنذاك 15 مليار ديال الدرهم، تنتكلموا 
أنا نقدر نقوألنها ما أداتش ألنه كانت حكومة  من موقع املسؤولية، 
أخرى ولكن هذه الدولة بالدنا هذه، إذن الدولة أدت االلتزامات ديالها 
حدوى الدرهم بالدرهم، 11 مليار ديال الدرهم، وزيد عليها 8 مليار ديال 
الدرهم ديال التحمل ديال املغادرة الطوعية، أنه هذه املصداقية ديال 
الصندوق واملصداقية ديال املؤسسات واملصداقية ديال الدولة وديال 
فيه  نظام  هذا  والثلثين  الثلث  على  احنا  تنتكلموا  منين  الحكومات، 

اجتمع 3 داألنظمة أساسيون وتكميليون وإضافيون وبالتالي 50/50.

الدولة واملوظف  الدولة خصها تحمل ألن هي  تنقولوا  ثانيا: ملي 
هو الطرف الضعيف والدولة من؟ الدولة هم مؤدوا الضرائب مؤدوا 
آخرون  مواطنون  تنقولوا  ملي  وبالتالي  املواطنون،  هم  الضرائب 
سيتحملون عن موظفين، وبالتالي احنا في إطار توازنات ديال امليزانية 
العامة اللي تناخذوا من هنا، وناخذوا من هنا ونحافظوا على إمكانيات 
اللي نشغلوها عاود ثاني للمواطنين اآلخرين ألن الدولة في الجهة األخرى 
راه هي الضرائب هي املواطنين ما�ضي �ضي حاجة أخرى الدولة راه حنا 

هما حنا ولذلك فالتعديل غير مقبول.

 وسيدخنحمدخيتيمخرئيسخ اجلسل:

رأي ألحد املعارضين، هل هناك من معارض، رأي أحد املؤيدين، 
أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 13.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 22.

أعرض الفصل 2.24للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70.

املعارضون: 35.

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض الفصل 3.24 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 70.

املعارضون: 35.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض الفصل 3.24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70.

املعارضون: 35.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 1 الفصل 33 تعديل رقم 4 ورد بشأنها تعديل من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضلي 

السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هذا تعديل ما جاش في املشروع، هاد الفصل 33 ما جاش في املشروع، 
عالش كيتكلم هاد الفصل؟ املشروع أو املجهود اللي دارتوا الحكومات 
املتعاقبة من أجل الرفع من الحد األدنى من املعاش، من600 ل 1000 
درهم إلى اليوم 1500 درهم هو مجهود مزيان ما يمكن لنا إال نصفقو 
لو، ولكن هنا كنتكلمو على املتقاعد ،هاد املتقاعد منين كيموت، املوت 
علينا حق، أنه كيخلي أرملة أو أرامل، هاد األرملة أو األرامل في بعض 
الحاالت هذاك املعاش ديالهم غيكون ما كيتعداش 100 درهم و ال 
150 درهم و300 درهم في حاالت كثيرة وكثيرة، أنا كنتحدى �ضي واحد 
هنا معنا في القاعة ما جاتوش �ضي حالة من حاالت، وجات قالت لو أنا 
أولدي غاني كنشد غير 150 درهم واش ما غادي تزيدوناش وال أنا كنشد 
200 درهم أشنو غادي دير لي، واش هاد الفئة ديال األرامل ما يمكنش 
أننا نديروالها واحد الحد أدنى، حنا االقتراح ديالنا هو أنه هاذ األرامل 
ما يقلش هاد املعاش اللي غياخذوا على 1000 درهم، 1000 درهم راه 
ال �ضيء 1000 درهم راه ما كتعيش، ولكن على األقل 1000 حسن من 
300 و 1000 أحسن من 200 و1000 أحسن من500 وأحسن من 800، 
هاد األرامل ما كيستافدوا حتى من حتى �ضي نظام، هادو ألنهم إيال كانوا 
كيشدوا غير 100 درهم ما كيستافدوش من نظام اآلخر، ال أنا عندي 
6 ديالو، كيقول ال  السيد الوزير املرسوم، عندي املرسوم في املادة 
تستفيد األرملة اللي كتستافيد من الدعم ديال األرامل وأي أرملة عندها 
�ضي مدخول أو �ضي معاش من أي نوع ما كتستافدش غير معنية بهاد 
اإلجراء، وأضف إلى ذلك أنه هداك الدعم ديال األرامل مقرون بتمدرس 
األبناء، وهذا حتى هو عائق ألنه هاد األرامل اللي تنهضروا عليهم هنا 
أغلبيتهم أوالدهم كبروا وسالو كاين فيهم اللي خدم وكاين فيهم اللي ما 
خدمش، وبالتالي ما داخلينش في هداك النظام ديال األرامل ديال دعم 
األرامل اللي تدار، إذا هادو فئة أخرى يجب االلتفات إليها ألنهم حتى هما 

أمهاتنا اللي جاهدوا وناضلوا وكبروا أوالد وسهرو وهذا، ولكن في األخير 
باش تاخدمن الدولة 300 درهم أنا كنعتبرها شخصيا حكرة، وبالتالي 

هاد التعديل كنتمنى أن الحكومة تاخدو بموضع الجد، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

و0يرخ ودىخ  وسيدخ دريسخ أل0نيخ الدري�سيخ و 0يرخ ملمتدبخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفلخبةمليز نيل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،خ

ديال  بالنظام  يتعلق  فيما  أوال  املسألة،  واحد  نوضح  غير  هو  ال 
املعاشات املدنية التقاعد، التقاعد ما كينش أقل من 500 درهم و ما 
غاديش يكون قل من750 درهم في اإلصالح الجديد، هادي تنتكلم على 
اللي  هادوك  الحاالت  كاين  واملوظفات،  للموظفين  بالنسبة  التقاعد 
تيجيوا ديال 200 درهم وال ديال 200 درهم تيسمي و تيقولوا التقاعد 
الزمانة و�ضي كالم آخر،  التقاعد، هداك نظام آخر معاشات  ما�ضي 
ما�ضي التقاعد ما�ضي التقاعد تنتكلم بكل مسؤولية ونشدو حالة بحالة، 
التقاعد أنا كموظف إيال مت األرملة غتاخذ إيال كنت أنا الحد األدنى 
ديالي 1000 درهم كتاخد 500 درهم و500 كياخدوها األبناء، كاين 
أنظمة أخرى ما عندهاش عالقات بالتقاعد وهذا هو الخطأ اللي تيوقع 
ما كتنقولش بأنه 100 درهم ما كافياش 300 مكافياش 500 ماكافياش، 
ولكن ما�ضي التقاعد ما�ضي الحد األدنى اللي هو احنا مصادقين علىه، 
الحد األدنى اليوم األرملة يؤول إليها 500 درهم واأليتام تيؤولوا إليهم 
500 درهم. بعد املشروع ديال القانون غتكون 750 درهم والباقي 750 
درهم وهاذي هي الطريقة ديال التوزيع ديال األنظمة، 50% لألرملة 

و50% لأليتام ولذلك فالتعديل غير مقبول.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

النقاش  هاذ  ألنه  نعاودوها  وغادي  قلناها  احنا  الرئيس،  السيد 
حول هاته القوانين مهم جدا وكيخصو وقت، وكنظن بأنه ما�ضي غير 
هذا الجانب اللي خاصنا نراعيو فيه الجانب ديال الفئات الهشة بما 
فيهم األرامل، سواء ما تعلق الراتب ديال الزمانة أو ما تعلق باملعاش اللي 

كيبقى لألرامل بصفة عامة.

أنا كنظن بأنه ما زال غيكون عندنا مجال آخر لكي نناقش هاذ 
الفئات الهشة كلها ألن كاينة في أنظمة كثيرة، صحيح احنا مشينا دابا 
لثالثة د يال الفئات، الحكومة مشكورة ما خصناش ننساوا هاذ ال�ضي 
،مشات لثالثة ديال الفئات، هاذ الفئة دابا اللي صندوق التماسك 
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االجتماعي، مشات ل RCAR مشات لألرامل هاذ ال�ضي كلو مهم بالنسبة 
إليناـ لكن هاذ الفئات الهشة كيخص تكون محط األنظار ديالنا جميعا، 
أنا كنظن 1000 درهم بالنسبة لألرامل إذا واحد عندو أكثر من امرأة 
حتى هو راه مكافيش، حتى هو خصنا ندخلوه، ألن راه كيتكلم هنا على 
األرامل ما�ضي على أرملة، ألن هاذيك 200 درهم أنا قالت واش ت عندكم 
حاالت أنا عندي حاالت، حاالت ديال سيدة ديال واحد السيد توفى 
خلى ثالثة ديال النساء، بالفعل كتجيهم 200 درهم، شنو هي 200 درهم 
للوحدة؟ ما�ضي باركة عليها، لذلك أنا كنظن حتى 1000 حتى 1000 
درهم يجب أن تناقش، لذلك هاذ التوجه نحو الفئات الهشة ونحو 
الفئات املحرومة، هو توجه إيجابي يجب أن نأخذه بعين االعتبار، وأنا 
تنقول يجب أن نتداركه في اإلصالحات القادمة في كل األنظمة وليس 

فقط في هذا القانون، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين، تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

مؤيد آخر ما�ضي أحد املؤيدين، ألنه هو راه مكانش معارض للتعديل 
هو قال غير ما�ضي وقتو، أما التعديل راه ما يمكنش يكون ضده.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

هو معارض له دابا.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

أنا كنقول بأنه هاذ 500 درهم ياك السيد الوزير قلتي 500 درهم، 
راه 500 درهم حتى هي غير كافية، 500 درهم حتى هي غير كافية، راه ما 

يمكنش راه اليوم كاينة ديال 200 وكاينة ديال 300 وكاينة ديال 150 

وكاينة حتى ديال 70 درهم، جايا بورقتها عندها 70 درهم. ولكن راه ما 

يمكنش هاذ الفئة تبقى بهاذ الوضع نهائيا، هاذي فئة يجب أن ننظر 

إليها، عطيونا األرقام، عطيونا Des simulations قولوا لنا شحال هاذ 

ال�ضي غيكلف؟ شنو هو شحال عندنا من أرملة؟ شحال كتخلص؟ يعني 

هاذ ال�ضي كلو عندكم، انتما عندكم املعطيات كلها، شحال غيكلف كاع 

خزينة الدولة، اليوم راه راه كاينين من بعد مجموعة د الهوامش اللي 

يمكن نتصرفو فيها في امليزانية العامة باش ممكن نحلو هاذ اإلشكاليات 

االجتماعية، مرسوم األرامل براسو خصو يتبدل وخاصو ما يبقاش غير 

اللي عندها األطفال املتمدرسين، ألن األرملة اللي ما اوالدهاش كيقراو 

واللي ما ولداتش واللي ربي حكم عليها بالعقم، ما يمكنش نلوحوها في 

الزنقة، حتى هي خاصها تستفد، وبالتالي هاذ اإلجراءات كيخصنا ننكب 

عليها يعني بشكل فوري ومستعجل، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 13

املعارضون: 70

املمتنعون: 22

أعرض الفصل 37 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض الفصل 44 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة األولى برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

املادة الثانية وتتضمن فصال سنعرضه للتصويت:

الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد  مرتين  مكرر   12 الفصل   2 املادة 
االستقاللي الوحدة التعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضلي 

السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هاذ املادة اللي جات في املشروع كتقول بأنه غادي يبدا يتحتاسب 
وطبعا  شهر،   96 على  املرجعي  األجر  التقاعد  معاش  ديال  األساس 
أنه هاد ثماني  التعديل ديالنا احنا هو  بالتدرج يعني ثماني سنوات، 
سنوات نرجعوها أربع سنوات فقط، في انتظار راه احنا مازالين تنتاظروا 
القانون اإلطار واإلصالح الشمولي ما وقفناش اليوم هنا، يعني في انتظار 
هذا القانون اإلطار وهذا اإلصالح الشمولي، أربع سنوات كمرحلة أولى 
تكون 24 شهر ابتداءا من 2017 و 36 شهر ابتداءا من 2018 و 48 شهر 
ابتداء من 2019 تخفيفا لوطأة هذه اإلجراءات املقياسية دائما على 

املوظف، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الكلمة الحكومة تفضل السيد الوزير.
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و0يرخ ودىخ  وسيدخ دريسخ أل0نيخ الدري�سيخ و 0يرخ ملمتدبخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفلخبةمليز نيل:

شكرا السيد الرئيس، هاذ التعديل غير مقبول.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املؤيدين للتعديل، تفضلي.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 13

املعارضون: 70

املمتنعون :22

أعرض الفصل 12 مكرر مرتين للتصويت كما صادقت عليه اللجنة

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الثانية برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الثالثة كما صادقت عليها اللجنة للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الرابعة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون:35

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الخامسة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة السادسة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 35

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم 
القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391)30 ديسمبر 1971( 

املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية.

الظهير  ويتمم  يغير   96.15 رقم  قانون  مشروع  إلى  اآلن  ننتقل 
الشريف بمثابة قانون رقم 2016.77.1 الصادر في 20 من شوال 1397 

) 4أكتوبر1977 ( املتعلق بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

املادة األولى الفصل 20 ورد بشأنها تعديل أول من الفريق االستقاللي 
للوحدة التعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هما 2 ديال التعديالت وغنقدمهم ب 2 دفعة واحدة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلي.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

هاد التعديل هو فيه انسجام مع التعديل السابق اللي جينا به، 
ألنه احنا كنقولو بأننا احنا بغينا نوحدو األنظمة، بغينا نمشيو في إطار 
توحيد األنظمة في إطار اإلصالح الشمولي، ولكن وخا هو فعليا بداو 
�ضي إجراءات بدات كتنزل على أرض الواقع، ولكن في جهة أخرى قال 
اإلجراءات ما كايناش، بحال اإلجراء ديال % 60 راه هاد2 % تغادي 
تعطينا 60 % في نهاية املطاف، ألن 30 سنة ديال الخدمة هي% 60 من 
 CMR األجرة باش اللي غادي يخرج بها املوظف اللي عندو النظام ديال
يعني ها احنا بدينا كنتقاربو في هاد الجهة، ولكن في جهة أخرى مازال 
كاين التباعد كبير، ألنه هنا األجر املرجعي اللي كيتحسب عليه املعاش 
هو متوسط األجر في الحياة العملية كاملة، يعني من نهار دخل حتى نهار 
خرج، وأنتما جبتوا التعديل في CMR كتقولوا 8 سنين، ولكن حتى هنا 
تيخصكم تقولوا 8 سنين، حنا انسجاما مع تعديلنا اللي جبنا 4 سنين 
في القانون السابق، كنقولو حتى بالنسبة للناس ديال RCAR، خاصنا 
املعاش يتحسب على األجرة ديال متوسط األجور ديال األربع  يكون 
السنوات األخيرة في عمر الوظيفة ديال املوظف، إذن هاذ انسجاما مع 

هادو 2 تعديالت كيمشيو في نفس الطرح، شكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

و0يرخ ودىخ  وسيدخ دريسخ أل0نيخ الدري�سيخ و 0يرخ ملمتدبخ
 القتصةدخو ملةويلخ ملكلفلخبةمليز نيل:

شكرا السيد الرئيس، نفس املوقف بالنسبة للتعديل السابق غير 
مقبول.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

رأي ألحد املعارضين، رأي ألحد املؤيدين.

 ومةئبلخ وسيدةخنميلخغالم:

أنا كنت غير كنتمنى السيد الوزير يقولي عالش غير مقبول؟ وعالش 
أنه هللا  نتفهم  التعديل، ولكن ما�ضي مشكل، يمكن  في  ماجابوهاش 
غالب، هللا غالب، ولكن راه هاد ال�ضي راه القانون اإلطار، واإلصالح 
الشمولي راه كيخص يتفتح فيه نقاش دابا ونقاش مهم، ويكون نقاش 
 ،CMR عميق، ألنه هاد ال�ضي راه ميمكنش ناخذو الحاجة زوينة لعند
نحيدوها لهم ونديرو لهم الحاجة الخايبةديال RCAR، والحاجة الخايبة 
اللي عند RCAR نخليوها ونكرسوها، راه خاصنا نقربو هاذ األنظمة، 
صعودا ونزوال، باش نوصلو للوسط ، أما باش نقبطو النظام اللي هو 
مزيان ونزلوه عند النظام اللي هو حتى هو خاصو إصالح ألنه مجحف، 
وبالتالي راه كنظن بأنه منفعاش هاد القانون اإلطار، كيخصو يكون 
مدخل أسا�ضي لهاد اإلصالح ويجي في أقرب اآلجال مع بداية الحكومة 

املقبلة إن شاء هللا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

أعرض التعديل للتصويت:

مع  كل�ضي  املعارضة  ديال  اإلخوان  واش  شحال؟  املوافقون: 
املوافقون: 13

املعارضون :70

املمتنعون :22

املادة 1، الفصل 21، التعديل رقم 2، ورد بشأنها تعديل من الفريق 
االستقاللي للوحدة التعادلية، الكلمة ألحد مقدمي. التعديل، نفسه.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 13

املعارضون :70

املمتنعون :22

املادة 1 الفصل 22 التعديل رقم 3 ، ورد بشأنها تعديالن من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية ، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، نفسه 

ياك،.

إذن أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 13

املعارضون :70

املمتنعون :22

الفصل 35 مكرر من املادة األولى ملشروع القانون:

أعرض هذا الفصل للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون :35

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت املادة األولى برمتها:

املوافقون: 70

املعارضون :35

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت املادة الثانية برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون :35

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون :35

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم 
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 
1977( املتعلق بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب  4 أكتوبر   (  1374

التقاعد.

ننتقل اآلن إلى مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 
 )1971 ديسمبر   30(  1391 القعدة  ذي  من   12 في  الصادر   013.71

املحدث بموجبه نظام املعاشات العسكرية.

نمر إلى عملية التصويت:

أعرض هذا الفصل للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.
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اللجنة:  عليها  كما صادقت  برمتها  األولى  املادة  للتصويت  أعرض 
اإلجماع.

أعرض املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم 
القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 

1971( املحدث بموجبه نظام املعاشات العسكرية.

ننتقل اآلن إلى مدارسة... ايوا صفقوا، نعم ننتقل اآلن إلى مشروع 
قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء في قراءة ثانية، الكلمة للسيدة الوزيرة 

املحترمة لتقديم مشروع القانون، تفضلي.

 وسيدةخورفةتخ ويدريخ فيال5خ و 0يرةخ ملمتدبلخودىخو0يرخ
 وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةملةء:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ممكن نهضر غير من هنا؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

من تمة، ما�ضي مشكل.

 وسيدةخورفةتخ ويدريخ فيال5خ و 0يرةخ ملمتدبلخودىخو0يرخ
 وطةقلخو ملعةدنخو ملةءخو وبيئلخ ملكلفلخبةملةء:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

املشروع املطروح أمامكم قصد التصويت لم يطرأ عليه تغيير كبير 
مقارنة مع النسخة التي صادق عليها املجلس املوقر في إطار قراءة ثانية، 
التعديالت اللي جاء بها مجلس املستشارين اللي هي 29 تعديال استهدفت 
باألساس تجويد النص من الناحية اللغوية والشكلية، وتدقيق بعض 
األساسية  البنيات  بلجنة  باإلجماع  حظيت  والتي  وضبطها  املفاهيم 

والطاقة واملعادن واملاء والبيئة.

وبهاذ املناسبة كنبغي نشكر أعضاء اللجنة رئيس وأعضاء أغلبية 
املساهمات  على  وأيضا  بها،  قاموا  اللي  املجهودات  على  ومعارضة 
ديالهم القيمة من أجل االرتقاء بهذا اإلطار التشريعي إلى قانون يواكب 
التطورات السوسيو-اقتصادية التي عرفها بصفة عامة قطاع املاء، 
وننوه باملجهودات اللي قاموا بها السيدات والسادة النواب املحترمون 

في هذا الورش، شكرا لكم.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

عملية  إلى  وننتقل  التقرير،  وزع  يعني  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 111 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 119 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 143 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

كما  للتصويت  الخامس  الباب  من  األول  الفرع  عنوان  أعرض 
صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

عفوا.. املوافقون؟ شحال حسبي ليا هنا.. 70 ؟

ال، االستقالل صوت معاها 104 ياك؟

املعارضون شكون اللي معارض؟ اإلخوان ديال االتحاد االشتراكي 
شحال؟ إخوان االتحاد االشتراكي معارضين ياك؟ امتناع ، طيب

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 22.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء 
في قراءة ثانية.
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ايوا أنا قلت السيد النائب، طيب عفوا...

املوافقون:104؛

املعارضون: شحال؟ االتحاد االشتراكي.

املعارضون: شحال االخوان ديال االتحاد االشتراكي، شحال االخوان 
ديال االتحاد االشتراكي، اعطيوني عافاكم، 68، ال، املوافقون، عاودوا 

لي الحساب، أعطوني الرقم املقررين،

70، املعارضون: ال أحد قلنا ياك، اإلخوان ديال االتحاد االشتراكي 
معارضين، ال، شحال اإلخوان ديال االتحاد االشتراكي.

أعرض مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء في قراءة ثانية:

املوافقون: 70

املعارضون: 12

املمتنعون: 8

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق 
باملاء في قراءة ثانية.

نتقل إلى مشروع قانون رقم103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد 
النساء، نرحب السيدة الوزيرة والكلمة السيدة الوزيرة لتقديم مشروع 

القانون، فلتتفضلي مشكورة.

و وتمميلخ و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةويخ
 الجتمةعيل:

سيدخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلين.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

 وسالمخعليكمخورحملخهللاختعةلىخوبركةته،

بداية يشرفني أن أعرب لكم عن مشاعر السعادة بأن أتقاسم معكم 
اليوم لحظة من اللحظات التشريعية التاريخية في مسيرة إقرار املساواة 
والعدل واإلنصاف في بالدنا، لحظة جاءت بعد مخاض طويل لتتويج 
مسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل املشترك لصياغة نص قانوني 
محدث، وال محالة ثورة على مستوى السلوك والوعي الجماعي والفردي 
بقضايا حماية النساء، وهو مسار يعكس مرة أخرى فضال املمارسة 
الديمقراطية للبناء الديمقراطي التشاركي لبالدنا، والذي نساهم فيه 

جميعا بتفاني وبمسؤولية.

واسمحوا لي أن أتوجه بهذه املناسبة بعبارات الشكر والتقدير لجميع 
النائبات والنواب على انخراطهم ومساهمتهم القيمة في إغناء مضمون 
هذا النص القانوني، الذي نقدمه بين أيديكم اليوم، وأن أعرب عن 

مشاعر االفتخار، ملا ملسته من غيرة وحرص مشترك من طرف الجميع 
لثقافة  ويؤسس  املغربيات،  النساء  يحمي  قانون  من  بالدنا  لتمكين 
وفق  الخالف  وتدبير  املتبادل،  واالحترام  املساواة  على  مبنية  جديدة 

قواعد الحوار وضوابط القانون.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

املتميز،  التنموي  لنموذجه  وتكريسا  الديمقراطي  ملساره  تعزيزا 
أقبل املغرب بوعي وإرادة خالل العقدين األخيرين على إطالق دينامية 
حقوقية واعدة همت العديد من املجاالت والقضايا، وشملت الكثير من 
الفئات والشرائح املجتمعية، وفي العمق من هذا املسار حظيت قضية 
النهوض بحقوق املرأة وحمايتها بالعناية السامية لجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا،

تجلى  ما  وهو  واملجتمعي،  الحقوقي  االهتمام  من  وافر  وبنصيب 
واضحا في تحيين مجموعة من النصوص التشريعية الهامة ذات العالقة 
بموضوع املرأة، ال سيما قانون األحوال الشخصية وقانون الجنسية، 

وكذا كثير من مضامين القانون الجنائي وقانون الشغل.

وسياديا  طوعيا  املغرب  فيه  انخرط  الذي  املسار  هذا  تعزز  وقد 
باستكمال التزام اململكة مصادقتها على معاهدات املنظومة الحقوقية 
الدولية، خاصة اعتماد البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية مكافحة 
كل أشكال التمييز، هذا فضال عن العديد من املضامين الدستورية 
املتقدمة، والتي صبت في اتجاه تعزيز وحماية حقوق املرأة والنهوض بها 
وصيانة كرامتها، وذلك بتمكينها سياسيا وتأهيليها اقتصاديا لضمان 
مشاركتها على قدم املساواة مع الرجل في املسلسل التنموي الوطني، بيد 
أنه وبالرغم من التقدم الذي أحرزه املغرب في مجال حماية الحقوق 
مظاهر  من  تعاني  زالت  ما  املغربية  املرأة  أن  إال  للنساء،  اإلنسانية 
التهميش واإلقصاء والهشاشة، بسبب ما تتعرض له من تمييز وظلم 
وعدم إنصاف بما يحول دون صون كرامتها وضمان حقها في املساواة 
واملواطنة، وتتجلى أكثر مظاهر هذا التمييز الصارخ املمارس ضد املرأة 
في توسع ظاهرة العنف املمارس عليها كشكل من أشكال العالقات غير 
املتكافئة بينها وبين الرجل، مما يشكل ضربا من ضروب املس بحرمتها 

الجسدية وسالمتها البدنية وانتهاكا صارخا لحقوقها اإلنسانية .

و للحد من اتساع هذه الظاهرة املشينة التي تعم العديد من األوساط 
األخيرتين  العشريتين  طيلة  املتعاقبة  الحكومات  عملت  املجتمعية، 
النساء،انشغاال حكوميا ذي  املوجهة ضد  العنف  على جعل مشكلة 
أولوية، وهو ما سعت الحكومة الحالية إلى التسريع من وتيرته من خالل 
اعتماد وتفعيل استراتيجيات وخطط عمل حكومية وقطاعية، تنفيذا 
اللتزاماتها املتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة« إكرام«، في مجال 
محاربة الظاهرة الذي أرست منظورا بين قطاع شمولي يتناول الظاهرة 
من مختلف أبعادها، مع دعم هذه املجهودات بمجموعة من التدابير 
التي تستهدف ثقافة املجتمع، تكريسا للوعي بضرورة محاربة كل السبل 
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املفضية إلى تنامي منسوب العنف ضد النساء، سواء من مدخل التربية 
والتعليم أو املدخل الثقافي أو اإلرشاد الديني أو اإلعالمي أو التحسيس 
التوعوي، وقد كان آخر هذه الفعاليات الحملة الوطنية لسنة 2015 
املنظمة تحت شعار آخر إنذار للمعنف العقاب، وذلك في سياق مرافقة 
صياغة هذا املشروع، بيد أن تقييم أثر هذه السياسات والبرامج أظهر 
محدودية هذه التدابير واإلجراءات في حماية النساء من سلبيات هذه 
الظاهرة في غياب نص القانوني يقطع مع اإلفالت من العقاب، وتبين أن 
في توسع ظاهرة العنف ضد النساء وتعدد تمظهراتها ما يطرح مجموعة 
البناء  ومسلسل  الشاملة  التنمية  بقضايا  املرتبطة  اإلشكاليات  من 
الديمقراطي، وهي املعطيات والسياقات التي تجعل من إصدار قانون 
لحماية النساء من العنف واالنتصاف لهن بجبر الضرر الالحق بهن أو 
بتأمين السبل الكفيلة بصون كرامتهن، ضرورة ملحة ومطلبا مجتمعيا 
تأمين  على  الراهنة  القانونية  املنظومة  قصور  الستدراك  مستعجال 

الحماية الالزمة لنساء املغرب.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

على أساس هذه التوجهات، جعلنا من أولويات عملنا منذ مطلع 
العنف  النساء من مختلف مظاهر  2012 إعداد نص قانوني يحمي 
ولقد  الظاهرة،  محاربة  إلى  الرامية  والبرامج  السياسات  أثر  ويعزز 
استحضرنا كمرتكز في هذا العمل املضامين الحقوقية الجديدة التي 
حملها دستور2011، التي تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق 
املرأة والنهوض بها وصيانة كرامتها، ضمانا ملشاركتها الفعلية والفعالة في 
املسلسل التنموي الذي تشهده البالد، وخصوصا ما تضمنته ديباجة 
الدستور والفصلين 19 و 22 منه، هذا باإلضافة إلى االلتزامات الواردة 
املرأة  بأوضاع  للنهوض  أولى عناية كبيرة  الذي  الحكومي،  البرنامج  في 
وحمايتها، ال سيما في محوره الرابع الذي خصه للحديث عن سبل دعم 
وتقوية السياسات العمومية الرامية إلى محاربة كل أشكال العنف ضد 

النساء، والتي ترجمتها مضامين الخطة الحكومية املساواة إكرام.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

تميزت منهجيتنا للوصول إلى هذه اللحظة في مسار املصادقة على 
مشروع هذا القانون، باعتماد منطق التراكم وتوسيع املنهج التشاركي 
مع كل الفاعلين، بحيث انطلقت أوراش العمل باستثمار التراكمات 
السابقة، وتدارس مختلف اآلراء واملقترحات الصادرة، وذلك في إطار 
العدل والحريات، وقد شكل هاجس توفير  شراكة وطيدة مع وزارة 
وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان مالءمة للنساء ضحايا العنف 
وقيم  الحنيف  ديننا  تعاليم  استحضار  مع  إعداده،  في  مركزة  نقطة 
مجتمعنا املغربي املتناغمة مع روح العصر، تكريسا لكل املكتسبات 
التي حققها املغرب في مجال النهوض بحقوق املرأة، وما راكمته التجربة 

البشرية دوليا في مجال حقوق اإلنسان.

وقد شهدت الفترة الفاصلة بين الشروع في إعداد مشروع القانون 

أعاد قضية  الذي  املجتمعي  النقاش  إيجابية من  دينامية  وتقديمه، 
محاربة العنف ضد النساء إلى واجهة االهتمام العمومي، وساهمت في 
تأطيره مختلف هيئات املجتمع املدني والفرق البرملانية من خالل أيام 
لدن  املوضوع من  آراء بخصوص  ولقاءات علمية، وصياغة  دراسية 
مؤسسات دستورية وغيرها من الفاعلين في املجال، وقد توجت هذه 
الحركية بالنقاش الجاد واملسؤول الذي أثمر عدة تعديالت توافقية بين 
مختلف مكونات لجنة العدل والتشريع بمجلسكم املوقر، وهو ما عكس 
حرصا كبيرا ورغبة مشتركة من أجل تمكين املغرب من نص قانوني 
الحماية  وضوابط  شروط  بضمان  كفيل  وفعال  متماسك  معياري 
الدينامية  بالفعل  العنف، تجسد  للنساء ضحايا  املطلوبة  القانونية 
الحقوقية التي يشهدها املغرب والطفرة النوعية التي عرفها في مجال 

حقوق اإلنسان.

وأريد أن أنوه أن هذا النص املقدم ال يوجه ضد الرجل وال انتصارا 
أعمى للمرأة باملطلق، وإنما يستهدف السلوكات واملمارسات والتمثالت 
الفردية والجماعية التي تحيد عن مبادئ املساواة والعدل واألنصاف، 
هدفنا األسمى في ذلك املساهمة في بناء شراكة جديدة بين الجنسين، 
لسلطة  االختالف  عند  وتحتكم  واملودة  االحترام  أسس  على  تنبني 

القانون.

وهكذا يوفر هذا النص شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء 
ضحايا العنف، كما يتضمن خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل، 
تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان املواكبة الالزمة والتوجيه 
إليها، مع  والولوج  املتاحة  الخدمات  والسليم نحو مختلف  الصحيح 
تمكين الضحايا من حق االستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن 
آلثار العنف املمارس عليهن، وبما يتطلبه ذلك من حرص على ضمان 
نجاعة وسرعة تدخالت مختلف الجهات املعنية بتطبيق وإعمال هذا 

القانون، وتتلخص أهم مضامينه فيما يلي بسرعة:

مساعدة  شأنه  من  ودقيق  محدد  مفاهيمي  إطار  تحديد  أوال:   -
املتدخلين لتمييز وحصر األفعال والسلوكات املندرجة في نطاق العنف 
ضد النساء، من قبيل تحديد مفهوم العنف ضد املرأة مع التفصيل في 
تعريفه باستحضار كافة مظاهره وأشكاله، وهو التعريف الذي تفاعل 

إيجابا مع مختلف مقترحات الفرق النيابية؛

باملرأة،  يلحق ضررا  باعتبارها عنفا  -ثانيا: تجريم بعض األفعال 
والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفا ممارسا ضد املرأة، كاالمتناع 
عن إرجاع الزوجة املطرودة من بيت الزوجية، واإلكراه على الزواج 
واملساس بحرمة جسد املرأة وتبديد أو تفويت أموال األسرة بسوء نية 

وغيرها؛

- ثالثا: تجريم بعض األفعال باعتبارها صورا من صور التحرش 
الجن�ضي، أو االعتداء أو االستغالل الجن�ضي أو سوء املعاملة، أيا كانت 

طبيعة الفعل أو مرتكبه؛
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العقوبات في حاالت العنف املرتكب على أساس  - رابعا: تشديد 
الجنس، أو باستحضار وضعيات الضحية كالقاصرة أو املرأة الحامل أو 

الزوجة أو الطليقة أو بحضور األبناء أو الوالدين؛

- خامسا: تشديد العقوبة كذلك بناء على صفة الجاني، أي في حالة 
ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، الزوج، 
الفروع أو أحد األصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له 

والية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها؛

- سادسا: اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير املسطرية، 
من قبيل إبعاد الزوج املعتدي، إنظار املعتدي بعدم االعتداء، في حال 
التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم االعتداء، إرجاع املحضون مع 
حاضنته إلى السكن، منع االقتراب من الضحية أو من سكناها، وإشعار 
املعتدي بمنعه من التصرف في األموال املشتركة للزوجين، مع تمكين 

الضحية من حق املطالبة بتحريك هذه املسطرة؛

- سابعا: التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية 
مع تقرير عقوبات على خرقها؛

العنف؛–تاسعا  ضحايا  بالنساء  للتكفل  آليات  إحداث  ثامنا:   -
مختلف  بين  للتنسيق  مؤسساتية  وأطر  منهجيات  اعتماد  وأخيرا: 
املتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مع إشراك 

املجتمع املدني املتخصص،.

هذا وتتوزع أحكام مشروع هذا القانون على 5 أبواب:

الباب األول: ويتعلق بالتعريف،

الثاني: ويتعلق بأحكام زجرية؛

الثالث: يتعلق بأحكام مسطرية حمائية؛

الباب الرابع: يتطرق آلليات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛

وآخر باب، الباب الخامس: نحدد فيه آجال دخول القانون حيز 
التنفيذ.

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

أجدد شكري لكل من ساهم في بلورة هذا املشروع من بعيد أو من 
قريب في مختلف محطاته، وأشكر مختلف الفرق البرملانية خصوصا 
البرملانيات والبرملانيين بلجنة العدل والتشريع بمجلسكم املوقر معارضة 
وأغلبية، على روح املسؤولية واملساهمة النوعية في تجويد مضمونه 
آملة أن يشكل هذا القانون آلية فعالة إلى جانب باقي اآلليات والهيئات 
الدستورية األخرى، التي ستدفع في اتجاه إرساء مقاربة جديدة تتحمل 
من خاللها الدولة مسؤوليتها في حماية النساء من كافة أشكال العنف 
والتمييز، عبر دينامية يندمج فيها الفعل املدني لتطويق هذه الظاهرة 

املشينة في السلوك البشري، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، وزع التقرير، وأفتح باب املناقشة، الكلمة 
للسيدة النائبة املحترمة أمينة ماء العينين عن فريق العدالة التنمية، 

وزع التقرير؟

بالتي بالتي، يعني طيب إذا كان املقرر باغي يعاود يقرا التقرير ما�ضي 
تفضل،  كنوزعوه،  ال�ضي  ذاك  تيكون  ملا  أنه  توافقنا  ولكن  مشكل، 

تفضل رغم ذلك، حقك هذاك.

 ومةئبخ وسيدخ وشرقةويخ ورود ني:

السيد الرئيس من حق البرملان ما�ضي من حقي.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

يعني من حقك ومن حق البرملان، أنت تنوب عن البرملان في التقرير، 
تفضل.

 ومةئبخ وسيدخ وشرقةويخ ورود ني،خنقررخ ولجمل:

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

 وسيدتةنخ و 0يرتةنخ ملحترنتةن،

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

ينص دستورنا لسنة 2011 على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز 
ومنها أساسا امليز بالجنس، كما يؤكد في الفصل 19 على ضرورة تمتيع 
كل من املرأة والرجل، على قدم املساواة بالحقوق والحريات املدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، إلى جانب 
املعنوية ألي  أو  الجسدية  بالسالمة  املساس  على عدم جواز  تأكيده 
شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت وذلك طبقا للفصل22، 
يتعلق   103.13 رقم  القانون  املشروع  جاء  األهداف  لهذه  تحقيقا 
ومعها مجلس  الحكومة  والذي عملت  النساء،  العنف ضد  بمحاربة 
النواب على حد سواء، على العمل من أجل اإلسراع بإخراجه إلى حيز 
الوجود، إذ تمت إحالته في إطار املسطرة التشريعية على لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسا، عقدت بعد هذه األخيرة اجتماعها األول في 
الثالث من 2016 لتقديمه من طرف السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة 

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيدتةنخ و 0يرتةنخ ملحترنتةن،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،
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في معرض تقديم السيدة الوزيرة للنص، عملت على استعراض 
املراحل  منذ  هذا  القانون  مشروع  مسار  عرفه  الذي  العام  السياق 
األولى، إلى غاية إيداعه لدى مجلس النواب مبرزة مختلف املحطات 

التي عرفتها املشاورات حوله مع بقية األطراف املعنية واملتدخلة.

هذا  مناقشة  لذا  تقدم  املحترم  االشتراكي  الفريق  فإن  ولإلشارة، 
مشروع القانون بطلب استشارة رأي استشاري للمجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، وهذا ما جعل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالفعل، يعني 

يبعث استشارته حول هذا املوضوع، وكان ذلك في خضم النقاش

. كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى مختلف األهداف املتوخاة وراء 
كرامتها،  للمرأة  يحفظ  بما  القانون،  هذا  مقتضيات  وتطبيق  أجرأة 
خاصة وأنها البؤرة األساس في البناء األسري والذي يشكل عماد بناء 

املجتمعات.

املفاهيم  بعض  وتدقيق  تحديد  الوزيرة على  السيدة  كما عملت 
الواردة في النص والتي أثارت بعض النقاشات اإلعالمية، مبرزة الظرفية 
الحالية تحتم ضرورة اإلسراع بإخراج النص إلى حيز الوجود نظرا ملا 
بتقنين  املبادرة  عرفه املجتمع املغربي من تطورات اجتماعية تجعل 
مناهضة بعض الظواهر املجتمعية التي تمس بنصفه الثاني، أي املرأة، 

أمرا ملحا وهو ما أصبح بقوة األشياء محط اهتمام وطني ودولي.

خصص  والتي  للنص  الرئيس،  السيد  العامة،  املناقشة  وخالل 
النواب  والسادة  السيدات  توقفت   ،2016 16 ماي  يوم  اجتماع  لها 
عند أهمية تقنين مجال حماية وصون كرامة املرأة من أي شكل من 
أشكال العنف املمارس عليها، باعتبارها كذلك، سواء العنف املادي أو 
العنف املعنوي، مركزين على أن هذا النص أصبح ضرورة ملحة ويجب 
أن تتظافر كافة الجهود معارضة وأغلبية، حكومة وبرملان، من أجل 
الخروج بنص يستجيب واملعايير الدولية في إطار من املرجعية الوطنية 

كما يقرها دستور اململكة.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيد تخ وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

وقد عرفت املناقشة التفصيلية والتي خصص لها 3 اجتماعات 
متتالية، عقد أول منها 8 يونيو 2016، الثاني 15 يونيو، والثالث 22 
يونيو، وقوف السيدات والسادة النواب عند بعض املقتضيات املهمة 
التي جاءت بها مواد النص، املتكون أصال من 17 مادة تعدل عددا من 
فصول مجموعة القانون الجنائي، وبعضا من مواد املسطرة الجنائية، 

عالوة على بعض املقتضيات املكملة الجديدة التي جاء بها املشروع.

وهذا وقد طالب بعض السيدات والسادة النواب ببعض التجويدات 
والتحسينات التي من شأنها أن ترتقي بالنص إلى مستوى الذي هو أهل 
به، خاصة وأن هناك بعض الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من 

التدقيق والتمحيص. وقد انصب النقاش بشكل عام، على إشكالية 
قرينة اإلثبات في حالة العنف املمارس على املرأة، سواء منه العنف 
واألماكن  العمل  أماكن  في  عليها  املمارس  العنف  أو  األسري  الزوجي 
العامة، إذ يكاد يجمع السيدات والسادة النواب على صعوبة تقنين 
املقتضيات املتعلقة بهذه الظاهرة، نظرا الرتباطاتها األسرية املجتمعية، 

الثقافية والدينية.

كما اختلفت بعض مواقف السيدات والسادة النواب بين املطالبة 
باملزيد من التشديد في العقوبات الزجرية في هذا املجال، وبين مراعاة 
في  التدرج  مبدأ  تحقيق  ينسجم  بما  املجتمعية  الخصوصيات  بعض 

إحقاق بعض الحقوق، وضبط مساطر املتابعات ومسلكياته، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد املقرر، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة األستاذة ماء 
العينين، تفضلي.

 ومةئبلخ وسيدخء نملخنةءخ وعيمين:

يسمخهللاخ ورحمنخ ورحيمخو وصالةخو وسالمخعلىخنحمدخوعلىخ
آوهخوصحبهخأجمعين.

أتناول الكلمة باسم فريق العدالة التنمية ملناقشة هذا القانون، 
في الحقيقة أنا شخصيا كنت كنتمنى لو كان �ضي نائب تّبع وواكب هاذ 
النص يجي يأخذ الكلمة بدال من أن نتعاقب عاود ثاني نحن النساء، 
كنتمنى في الفرق األخرى يدخلوا اإلخوان النواب الرجال باش نحسو 
بأن هاذ القانون فعال عندو هذاك العمق املجتمعي وأنه يعني ظاهرة 
اجتماعية تعني الرجال والنساء، ولكن في الحقيقة ما�ضي هذا هو الواقع، 
ولذلك أنا ... ولكن أنا غادي ناخذ الكلمة في انتظار ملا إن شاء هللا الفرق 
التي ستليني يكون فيها نقاش متبادل بخصوص هاذ املوضوع هذا، أنا 
بغيت نسبق بأن هاذ املشروع القانون ما كناش نطمح نحن كمشرعين 
العمومي  النقاش  في سياق  يتناول  باش  اليوم،  عليه  نصادق  ونحن 
بالطريقة التي تم تناوله بها، ألن في النقاش العمومي هاذ القانون كان 
وكأنه معسكر نسائي في املغرب ضد معسكر رجالي، النساء بحال شوية 
النقاش الذي أثير والذي واكب مدونة األسرة لحظة املصادقة عليها، 
معنى أن النساء بغاو يشددوا العقوبات، النساء بغاو يخنقوا الرجال 
أكثر، وأصبحنا نسمع في مرحلة الحقة راه حتى الرجال يجب أن يكون 
عندهم اهتمام بهاذ املوضوع ألن هذا الرجل يجب أن يتخيل أن التي 
ستكون يوما مع موضع عنف أو تحرش قد تكون األخت ديالو وال األم 
ديالو وال الزوجة ديالو، نية املشرع أو ما يحكمه ليس تشريعا مصلحيا، 
احنا كنطمحو أن النساء والرجال يآمنوا بالجدوائية املنتظرة من هاذ 
القانون من منطلق مبدئي، يعني ما�ضي بالضرورة أن تكون له غاية 
مصلحية، ولذك في النقاش العمومي هاذ القانون ال نسعى به إلى زجر 
املجتمع أ وال التخويف ديالو، ولكن نطمح أن يلعب هذا القانون املهم 
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وظيفة بيداغوجية أساسا قبل أن تكون له وظيفة زجرية كما يتناول 
هذا القانون على مستوى النقاش العمومي، الوظيفة البيداغوجية هي 
التي ستذكر بأن العنف املمارس ضد النساء أو ال العنف املمأسس على 
أساس الجنس، هو ظاهرة اجتماعية يعني تنخر جسد املجتمع املغربي، 
واللي على أية حال هي تتقاطع فيها أبعاد متعددة بين ما هو اجتماعي 
واقتصادي وثقافي ونف�ضي، هاذ التركيبة كلها احنا مؤمنين بأن املقاربة 
التشريعية وحدها ال يمكن أن تكفي، في سياق النقاش هل كل الظواهر 
االجتماعية الصعبة سوف نتمكن من اجتثاثها بمقاربة قانونية مثل 
التي ننتهجها ؟ ولكن في كل األحوال االختصاص ديال هاذ املؤسسة 
البرملانية دستوريا هو اختصاص تشريعي، بمعنى أننا مؤمنون بجدوى 
املقاربة القانونية وباألدوار ديالها االجتماعية، ولكن مؤمنون في نفس 
الوقت بأن هاذ املقاربة أكثر ما يمكن أن تكون زجرية قهرية باعتبار قهرية 
القانون وإلزاميته، تلعب أيضا أدوار بيداغوجية متعددة في تأهيل البنية 
االجتماعية بمجرد فتح النقاش، هاذ الدور لعباتوا مدونة األسرة يجب 
أن نحتفي به اليوم جميعا، ألنها لعبت دور كبير في تذويب مجموعة من 
اإلشكاالت اللي كانت حاصلة على مستوى النقاش فيما يتعلق بتدبير 
الحياة الزوجية بين الرجل واملرأة ومعاني األسرة واملسؤوليات املقتسمة 

داخلها أو خارجها.

اليوم أيضا هاذ القانون نطمح بأن في النقاش الذي فتحه هو الذي 
سيعقبه، سواء على املستوى القانوني أو السيا�ضي أو حتى القضائي في 
انتظار تفعيله واألثار التي ستكون لهذا التفعيل على الواقع، أن يؤدي 
هذه الوظيفة في أفق مجتمع ما غنقولش خال من العنف املمارس 
املمارسة ضد  العنف  نكونو منصفين ظاهرة  باش  النساء، ألن  ضد 
النساء ليست ظاهرة مغربية ،وليست حتى ظاهرة عربية أو إسالمية 
للذين يعني يرغبون في إلباسه لبوسا ثقافيا أو دينيا بين مزدوجتين، 
رغم أن هاذ ال�ضي ما�ضي غير حاصل متحصل أيضا في سياق ثقافي 
الديني  اللبوس  عندو الخصوصية ديالو، وفي أحيان أيضا كيتعطاه 
للنصوص  مصلحية  قراءة  أو  مغلوطة  قراءات  هناك  تكون  حينما 
الدينيية وهذا حاصل، ظاهرة العنف املمارس ضد النساء موجودة 
في الدول الغربية أكثر مما هي موجودة في الدول ديالنا، وخا هذاك أنا 
للتخطيط  السامية  املندوبية  عملتها  اللي  االستمارة  بأن  أقول  دائما 
النساء  املمارس ضد  العنف  ديال  املرتفعة  النسبة  بهاديك  وخرجت 
أكثر من معرفتش واش 65 وال% 64 ديال النساء املغربيات يتعرضن 
للعنف. أنا اطلعت، على إيه حال، على هاذ االستمارة اللي استهدفت 
تلك العينة وما زلت أتساءل لحد اللحظة وأستغرب عالش ما جابتش 
100%؟ ألن األسئلة كانت هل سبق لك أن مورس عليك أي نوع من 
العنف سواء كان نفسيا أو...، فهذا النوع من العنف نف�ضي جسدي 
جن�ضي تحرش اقتصادي طبعا كل النساء في املجتمع املغربي تعرضن 
لهاذ النوع من...، على األقل لنوع من هاذ األنواع ديال العنف املتقاطعة 
فيما بينها، أنا بغيت نركز أصال على التحرش الجن�ضي، التحرش الجن�ضي 
أنا أنوه بأن القانون خصص للعنف الجن�ضي يعني في تعريفه بندا خاصا 

وأثار إشكالية التحرش الجن�ضي اللي كانت من الطابوهات واللي واكبنا 
النقاش ديالها أو ال محاولة تجريمها أو محاصرتها حتى مع الحكومات 
السابقة، وأنا أريد أن أنوه باإلرادة التي تعبأت لدى هذه الحكومة ألن 
حكومة سابقة حاولت إخراج هاذ القانون ودارت فيه مجهود، ولكن 
أيضا لم تتعبأ اإلرادة الالزمة التي وصلت بنا اليوم إلى توافق بين وزارة 
التضامن واملرأة وبين وزارة العدل، ألن هذه تعديالت ملقتضيات القانون 
الجنائي، عالش ما�ضي قانون مستقل هذا النقاش فتح؟ عالش ما�ضي 
قانون مستقل بوحدو ما�ضي مجرد تعديالت في القانون الجنائي؟ حنا 
قلنا بأن حتى القانون املستقل، إيال كان غيكون عندو طابع فيه الزجر 
وفيه العقوبات نحن سنعدود بقوة التشريع وبقوة منطق التشريع إلى 
منظومة القانون الجنائي ومجموعة القانون الجنائي، واليوم النص 
املعروض على البرملان فيه مقتضيات ديال القانون الجنائي يتحدث، 
فيه مقتضيات كبيرة تتقاطع مع هذا القانون املتعلق بتعديل القانون 
الجنائي باش يكون عندنا قانون مستقل ملناهضة العنف ضد النساء، 
وإنشاء  إحداث  وفيه  الجنائية  املسطرة  وفيه  الجنائي  القانون  فيه 
اللجن أوال البنية ديال آليات تكفل اللجن الجهوية الوطنية واملحلية، 
املقتضيات التي نشيد بها في نهاية هاذ القانون التعريف الذي تجاوبت 
السيدة الوزيرة بشكل زعما نثمنه جميعا وتدار فيه مجهود برملاني من 
طرف فرق املعارضة واألغلبية مشكورة، حصلنا على تعريف جامع فيه 
الفعل واالمتناع والتهديد وفق املعايير الدولية التي استحضرناها جميعا 

في النقاش.

أنا غنختم بأنه كنتمنى هاذ القانون يم�ضي ملجلس املستشارين حنا 
ما�ضي من موقع أن نقيم الدور ديال مؤسسة دستورية أخرى، ولكن 
حنا درنا مجهود كبير واشتغلنا بالليل والنهار باش هاد القوانين تخرج، 
فبالتالي ما�ضى من املعقول تخرج من عندنا من مجلس النواب لتذهب 
إلى مجلس املستشارين وما تحالش تبقى تما شهرين أو 3 أشهر، نتمنى 
هذا حقنا حتى حنا كنواب اشتغلنا في هاذ الوالية على هذا القانون، أن 
تتعبأ اإلرادة الالزمة لدى البرملان املغربي حتى نتحصل على قانون من 
شأنه، إذا ما قلناش أن يحاصر على أقل أن يحد من ظاهرة مجتمعية 

ال تشرف أحدا، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة نعيمة بن 
يحيى عن فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخبنخيحيى:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدخو وسيدتةنخ و 0يرتةن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،
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النائبة املحترمة، نتمنى جميعا أن  بدوري أزكي ما قالته السيدة 
نرى مستقبال النساء تناقشن السياسة والرجال يناقشون العنف ضد 

النساء، في انتظار ذلك نتطوع لنقوم بهذا الدور.

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مشروع قانون رقم 13.103 ويتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ونعتبر 
أن املصادقة على هذا القانون تندرج، -السيدة الوزيرة هللا يخليك-
تندرج ضمن تفعيل املقتضيات الواردة في تصدير الدستور والرامية إلى 
بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وحظر مكافحة كل أشكال 
التمييز بسبب الجنس، وكذا في الفصل 22 الذي يحظر املس بالسالمة 
الجسدية واملعنوية ألي شخص، كما يعتبر خطوة مهمة نحو تكريس 
مجتمع يتمتع فيه النساء والرجال باألمن والحرية والكرامة واملساواة في 

نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة،.

واالنشغاالت  االهتمامات  أحد  النساء  ضد  العنف  شكل  لقد 
الحكومات  في  ووزرائه  النيابي  وفريقه  االستقالل  لحزب  األساسية 
املتعاقبة، ونعتز في الفريق االستقاللي بأن أول مشروع قانون كان قد تم 
تقديمه سنة 2006، عندما تحمل الحزب مسؤولية السلطة الحكومية 
املختصة بحقوق النساء عن طريق األستاذة ياسمينة بادو، كما جعله 
األستاذ عباس الفا�ضي من ضمن األوراش الالزم العناية بها، نظرا لألثار 
الجسدية والنفسية والقانونية واالقتصادية للعنف املبني على النوع 

على املرأة، وكلفته الكبرى على األسرة واملجتمع وعلى ميزانية الدولة.

وال يفوتنا في الفريق االستقاللي أن نثمن رأي املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان بخصوص هذا املشروع، والذي شكل أرضية خصبة ملناقشة 
فصول هذا القانون أثناء املناقشة العامة داخل لجنة العدل والتشريع.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

لقد تعامل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بإيجابية مع هذا 
املشروع، من خالل التعديالت التي استهدفت في مجملها إغناء النص 
وتحيينه، وفقا للمقتضيات الدستورية وااللتزامات الدولية للمملكة 
املغربية، والتي شملت توسيع مجال العنف ضد النساء وتدقيق أنواع 
العنف الجسدي والنف�ضي والجن�ضي واالقتصادي والقانوني، وتجريم 
العنف واإليذاء ضد املرأة بسبب جنسها، مع تشديد العقوبة في حالة 
إعاقة أو ضد قاصر، وتشديد العقوبة الحبسية في بعض الحاالت من 
ضمنها حالة االمتناع عن مساندة امرأة تتعرض للخطر نتيجة العنف، 
ونظرا العتبارنا في الفريق االستقاللي أن هذا املشروع يشكل خطوة في 
مسار طويل وشاق، ولكونه يشكل لبنة أساسية من أجل ترسيخ دعائم 
في  ولكونه سيساهم  اإلنسان،  واحترام حقوق  والقانون  الحق  دولة 
ضمان الحماية الالزمة للنساء و لحقوقهن اإلنسانية، خاصة وأن هناك 
حاالت متعددة من العنف تعاني منها النساء املغربيات، سواء داخل 
الفضاء الخاص أو العام، وكذا لرغبتنا األكيدة في توفر بلدنا على قانون 

ملناهضة العنف ضد النساء، فإننا سنصوت لصالح هذا املشروع، 
آملين تدارك مقترح التعديالت التي تقدمنا بها، والتي نتمنى أن يتم في 
الغرفة األولى أو في الحكومة املقبلة، وأن يكون هذا التدارك بانسجام 
تام مع املقتضيات الدستورية واملعايير الدولية في هذا املجال، وكذا 
استجابة لتوصيات لجنة القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد املرأة 

جراء مناقشتها للتقارير الوطنية، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائب املحترمة السيدة نعيمة فرح 
عن فريق التجمع الوطني األحرار.

 ومةئبلخ وسيدةخنعيملخفرح:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيمخو وصالةخو وسالمخعلىخخيرخ ملرسلين.

 وسيدخرئيسخنجلسخ وم  ب،

 وسيدتةنخ و 0يرتةن،

 وسيدخ و 0ير،

0نيالتيخ0نالئيخ وم  ب،

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
من أجل املساهمة في مناقشة مشروع القانون رقم 13.103 املتعلق 
إصدار  مطلب  معلوم شكل  هو  وكما  النساء،  العنف ضد  بمحاربة 
املطالب  أحد  سنوات  منذ  ببالدنا  املرأة  العنف ضد  ملحاربة  قانون 
امللحة للحركة النسائية وللحركة الحقوقية باملغرب، أمام تنامي العنف 
الذي مورس وما زال يمارس ضد املرأة، وبذلك تحول إلى ظاهرة مقلقة 
تلقي بظاللها على االستقرار األسري، خصوصا واملجتمع بصفة عامة، 

وبطبيعة الحال كان من الضروري العمل على إصدار قانون:

- أوال: من أجل تفعيل الدستور؛

- ثانيا: من أجل الوفاء بالتزامات املغرب الدولية؛

- ثالثا: من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة في هذا املوضوع؛

- ورابعا: من أجل التفاعل مع البحوث والتقارير الوطنية واملذكرات 
التي أجمعت كلها على دق ناقوس الخطر أمام تنامي ظاهرة العنف ضد 
النساء، وعلى رأسها نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط 
حول انتشار العنف ضد النساء باملغرب الذي نشر سنة 2011، حيث 
أظهرت أن 62% من النساء تتعرضن للعنف، ونسبة 55% منهن يذهبن 

ضحيته داخل مؤسسة الزواج.

في هذا اإلطار أو انطالقا من هذا اإلطار الحمولي، جاء مشروع القانون 
وزارة  أعدته  والذي  النساء،  ضد  العنف  بمحاربة  املتعلق   13.103
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ووزارة العدل والحريات، 
جاء هذا املشروع ليسد هذا الفراغ القانوني، وشكل بالتالي بارقة أمل 
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في ظل تنامي هذه الظاهرة، وطبعا أحيل هذا املشروع أو مشروع هذا 
القانون على مجلسنا املوقر وتدارسته بكل إيجابية وبكل حماس وبكل 
تفاني أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مطوال، حيث 
سجلنا بارتياح كبير تجاوب السيدة الوزيرة مع مجموعة من التعديالت 
واملقترحات التي قدمها السادة النواب والسيدات النائبات، وسيشكل 
ال محالة هذا القانون وبكل صدق ثورة اجتماعية ونفسية وثقافية في 

بالدنا بعد مصادقتنا بالطبع عليه اليوم.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدتةنخ و 0يرتةن،

 وسيدخ و 0ير،

 ومةئبةتخ ملحترنةت،

 وم  بخ ملحترن ن،

إن أهم مميزات نص مشروع القانون الجديد والذي سبق للمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان مشكورا أن أبدى رأيه فيه، هو أنه اهتم بتحديد 
اإلطار املفاهيمي لعدد من املصطلحات الواردة في نص التعديل، وتقديم 
تعاريف متقدمة للعنف ضد النساء، وتعديد أنواعه وأشكاله بصورة 
شبه متكاملة، هناك العنف الجسدي، هناك العنف النف�ضي، هناك 

العنف الجن�ضي، ثم العنف االقتصادي.

في  أنه حسب ما جاء  أبرز تعريفات العنف ضد املرأة، هو  ومن 
مشروع القانون، كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز 
بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نف�ضي أو جن�ضي أو اقتصادي 
للمرأة، بالنسبة للعنف النف�ضي هو كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو 
إهمال أو حرمان سواء بغرض املس بكرامة املرأة والطفل وطمأنينتهما، 
أو بغرض تخويفهما أو ترهيبها، ثم هناك العنف االقتصادي، وهو كل 
فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر أو من شأنه 
أن يضر بالحقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة والطفل، كما عرف 
الفضاءات  في  الغير  في مضايقات  إمعان  بأنه كل  الجن�ضي،  التحرش 
العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

جنسية.

ومن مميزات هذا النص التي نشيد بها داخل فريقنا التجمع الوطني 
لألحرار، أنه لم يعاقب فقط أو لم يشر فقط إلى التحرش ضد املرأة 
الصادر من أجل من طرف الرجل، وإنما عاقب أيضا على التحرش 
الرجل  تعني  التي  الغير  يبدو من خالل عبارة  ما  بجميع صوره، وهو 
واملرأة على وجه سيان، وهكذا تعد كل صور اإلمعان في مضايقة الغير 
أو اآلخر في الفضاءات املفتوحة أمام العموم مجرمة، سواء تمثلت في 
أفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية، 
ورغم الصعوبات التي قد يثيرها تطبيق هذا النص من ناحية إثبات 
فعل التحرش، إال أنه يشكل إضافة نوعية في مجاالت مكافحة الظاهرة 

التي أضحت متفشية على مستوى الواقع العملي ألسباب عديدة منها، 
انهيار دور القيم داخل املجتمعات، وفساد الذوق العام وسيادة األفكار 
والنظرة  الظاهرة،  هذه  مع  وتتساهل  التحرش  على  تشجع  النمطية 

الدونية للمرأة باعتبارها لدى البعض مجرد موضوع للجنس.

إن من إيجابيات املشروع الجديد كذلك ،تجريم عدد من األفعال 
التي كانت غير مجرمة، خاصة تلك املتعلقة بتطبيق مدونة األسرة وهو 
ما كان إلى وقت قريب ينصف كل مظاهر الحمائية التي حاولت املدونة 
املرأة، خصوصا واألسرة على وجه  في مجال حماية حقوق  تكريسها 
العموم، وهكذا تم تجريم االمتناع عن إرجاع الزوج املطرود إلى بيت 
الزوجية، في نطاق ما هو منصوص عليه في املادة 53 من مدونة األسرة، 
فضال عن تجريم وإكراه أو إجبار املرأة على الزواج مع تشديد العقوبة 
في حال مصاحبة ذلك بعنف جسدي، وتجريم املساس بجسد املرأة من 
خالل كل تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جن�ضي بطبيعته، أو 
بحكم يترتب عليه تشهير أو إساءة لها، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت 
الجريمة من طرف الزوج أو أحد األصول أو الكافل أو الشخص له والية 
أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، وتم في نفس السياق تجريم 

السرقة وخيانة األمانة والنصب بين الزوجين،.

ومن إيجابيات هذا املشروع أيضا، إيجاده إلطار قانوني ينظم عمل 
خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، والتي تم إحداثها مؤخرا 
على صعيد أغلب محاكم اململكة، ويتعلق األمر في هذا املجال بخاليا 
محلية تتواجد على صعيد كل محكمة ابتدائية تعنى بتوفير الوقاية 
والحماية من كافة مظاهر العنف التي يمكن أن تتعرض لها النساء 
واألطفال، كما وضع املشروع القانون تدابير حمائية جديدة للنساء 
املعنفات من أهمها، إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع 

الزوجة إليه.

الوطني  التجمع  في فريق  فإننا  للمشروع،  البالغة  لألهمية  إدراكا 
لألحرار سننخرط عبر التصويت إيجابيا على هذا املشروع، وشكرا على 

حسن االستماع.

 وسيدخر ويدخ وطةوبيخ وعلمي،خرئيسخ اجلسل:

للنائبة املحترمة سليمة فرجي عن  النائبة، الكلمة  شكرا السيدة 
فريق األصالة واملعاصرة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

في الحقيقة ال بد أن نشير أن هذا القانون له أهمية تاريخية وهو 
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فعال محطة مهمة في مجال التشريع، على اعتبار أن استمرار واستفحال 
الدولية،  املغرب  التزامات  مع  يتعارض  النساء  ضد  العنف  ظاهرة 
ويتعارض كذلك مع مبادئ الدستور ومع الخيار الديمقراطي للدولة 
طاقات  في شل  فقط  تتجلى  ال  العنف  هذا  ولعل خطورة  املغربية، 
نصف املجتمع، بل تتجلى كذلك في النتائج الوخيمة التي تترتب عن 
إيجابيات  أتحدث عن  لن  بالنسبة لألسرة ولألطفال، سوف  العنف 
وعن سلبيات املشروع على اعتبار أن الحكومة تجاوبت وتفاعلت مع 
جميع التعديالت، مع جل التعديالت، ولكن سأتطرق إلى بعض النقط 
التي ارتأيت أنها مهمة، ألن بالنسبة لإليجابيات سواء تعلق األمر بتجريم 
االمتناع عن إرجاع أحد الزوجين املطرودين من بيت الزوجية تطبيقا 
وتفعيال للمادة 53 من مدونة األسرة، أو كذلك حرمان أو منع املتهم 
املتابع من االقتراب أو االتصال بالضحية، كل هذه اإليجابيات ال نجادل 
في كونها إيجابية بالنسبة لحماية املرأة، قد يظن من يطلع على املشروع 
للوهلة األولى أو من خالل العنوان أنه يتعلق بالعنف ضد املرأة إطالقا، 
قانون  الذي ينص على مشروع  العنوان  وباستثناء  املواد  ألن جميع 
يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء هو قانون يتعلق بأحد الزوجين، 
تماشيا مع مدونة األسرة التي جعلت مسؤولية األسرة بالنسبة للزوجين 
معا، إذن يتعلق بالزوجين ألن جميع النصوص تشير إلى أحد الزوجين، 
وإلى األصول والفروع والكافل ومن له والية على املرأة، إذن يتعلق بباب 
أول يتعلق بتعريف العنف وانتقل إلى تعديل وتتميم القانون الجنائي، 
ما أود أن أشير إليه ألن الذي فقط 3 دقائق وال أتمكن من اإلشارة إلى... 
وهو مقت�ضى الفصل526-1 من املشروع والذي يشير إلى تفويت األموال.

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

امللكية  بحق  وفيه مساس  األموال  تفويت  إلى  يشير  الفصل  هذا 
املحمي بمقت�ضى الدستور، ألن الفصل 35 من الدستور ينص على 
أن القانون يضمن حق امللكية، وإذا كان القانون يضمن حق امللكية، 
امللكية تمنح للشخص حرية التصرف واالستغالل والتفويت يعني البيع 
والصدقة والهبة وجميع اإلجراءات والتصرفات التي يمكن أن يباشرها 
مالك الرسم العقاري أو أي ملك كيفما كان نوعه، لذلك إذا عاقبنا 
ويشير الفصل:« يعاقب بالحبس من شهر وإلى 6 أشهر وبالغرامة كل 
من قام بتفويت أمواله، وإذا تعلق األمر بمدونة األسرة، مدونة األسرة 
كلها رتبت هذه املقتضيات بمقت�ضى نصوص، ألن النفقة يتبعها إهمال 
األسرة واملستحقات ال يتم إيداعها بصندوق املحكمة قبل أن يصرح 
القا�ضي بالطالق، وبالنسبة القتسام األمالك تنظمه املادة 49 من مدونة 
األسرة، لذلك هذا الفصل قد يثير العديد من املشاكل بالنسبة لحق 
امللكية ألنه قد يقول قائل أن املرأة يحمي املرأة، هذا يتعلق بالزوجين 
معا،إذن مالك األصل التجاري أو إذا منعناه من تفويت أمواله، فربما 
ذلك سيمس بحق امللكية، خصوصا إذا علمنا أنه بالنسبة اإلجراءات 
الحمائية جاء في املشروع أنه يشعر املتابع أو املعتدي بعدم التصرف 

في األمالك املشتركة، صحيح مسألة معقلنة ألن هاذي أموال مشتركة 
وال يجوز أن يتصرف فيها، ولكن في أمواله الخاصة سواء كان يتعلق 
األمر برجل أو امرأة، إذ قيدنا حقه في التصرف في ملكه والذي لم ينظم 
بمقت�ضى االتفاق، فإن هذا يعتبر مسا بحقوق امللكية، لذلك أثير هذه 
النقطة من أجل املناقشة وأنا، يعني، أحبذ أنه في مجلس املستشارين 
سيتم مناقشة الفصل 526-1 حماية لحق امللكية الذي هو حق مقدس 
وغير قابل للخرق، والذي هو حق كذلك نص عليه الدستور بمقت�ضى 

الفصل 35، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للفريق االشتراكي، األستاذة حسناء 
أبو زيد، السيدة النائبة، األستاذ اسمحوا لي هاد ال�ضي اللي عندي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس،خبةسمخ وفريقخ الوتر كي:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدتةنخ و 0يرتةن،

 وسيدخ و 0ير،

 وسيد تخ ومةئبةتخ ملحترنةت،

 وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

نسةءخ ا ير،

املتعلق  رقم103.13  قانون  مشروع  ملناقشة  أتدخل  أن  يشرفني 
بمحاربة العنف ضد النساء باسم الفريق االشتراكي، وأود في البداية أن 
أوجه التحية للجمعيات النسائية وللمراكز التابعة لها التي حملت هم 
دعم وحماية وتوفير الحماية وتكفل النساء ضحايا العنف منذ أكثر من 
30 سنة، و لذلك شكلت هذه املهمة، مهمة مناهضة العنف املبني على 
النوع أولوية مركزية في نضال الحركة النسائية، حيث عملت على تكسير 
الصمت حول هذا العنف، وتحرير صوت النساء املعنفات وتحسيس 
من  باضطراد  ناضلت  كما  بشأنه،  واملجتمع  والفاعلين  العام  الرأي 
أجل نقله من الفضاء الخاص إلى الفضاء العام، وإقناع الدولة على 
اتخاذ سياسات عمومية من أجل محاربته وحماية املنهجيات والوقاية 
منه عبر الضغط واالقتراح والترافع، وفي مجال الحماية أحدثت آليات 
ومراكز للمساعدة واإليواء ومثلت بذلك الفاعل األسا�ضي في التكفل 
بالنساء ضحايا العنف، يتأسس النضال من أجل القضاء على العنف 
املبني على النوع أق�ضى تجليات التمييز ضد النساء، وانتهاكا لحقوقهن 
كما  اإلنسانية،  بكينونتهن  اللصيقة  وكرامتهن  وحرياتهن  األساسية 
يعد آلية من آليات املجتمع الذكوري لتكريس عالقة النوع املبني على 
سيادة الذكورة ودونية النساء، وهو ما يجعل محاربة العنف ضد املرأة 
من املداخل األساس لبناء مجتمع املساواة والديمقراطية املرتكز على 

احترام الحقوق اإلنسانية والعدالة.
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وتستند محاربة العنف ضد النساء بالضرورة على املعايير الدولية 
ذات الصلة، وخاصة مقتضيات اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز 
العالمي للقضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن  ضد املرأة، اإلعالن 
ومنهاج عمل بيجين وتوصية لجنة سيداو والشرعية الدولية في مجملها، 
الهدف  للتنمية وخاصة  األلفية  أهداف  وكذا  لجنة سيداو  وتوصية 

الثالث، كما أصبح لها سند معياري هام يتمثل في الدستور املغربي.

في  املرأة  العنف ضد  القضاء على  النضال من أجل  لقد أف�ضى 
سياق التطورات السياسية التي شهدها املغرب في العقدين األخيرين، 
في  التشريعية  اإلصالحات  همت  ملحاربته  التدابير  بعض  اتخاذ  إلى 
مدونة األسرة، قانون الجنسية، قانون الشغل، تعديالت جزئية على 
من  وطنية  برامج  شملت  كما  الجنائية،  واملسطرة  الجنائي  القانون 
وبرنامج  تفعيلها  وخطة  العنف  ملحاربة  الوطنية  االستراتيجية  قبيل 
تمكين، باإلضافة إلى إحداث آليات للتكفل بالناجيات ضمن خاليا في 
عدد من القطاعات، غير أن قصور التشريعات الوطنية في هذا املجال 
والتماطل في إصدار قانون ملحاربة العنف ضد النساء، وعدم تفعيل 
أغلب التدابير املنصوص عليها في االستراتيجية الوطنية، وعدم نجاعة 
اآلليات املحدثة، لم تمكن من التقدم في الحد من العنف الذي يطال 
النساء والذي شهد استفحاال في السنين األخيرة، ومثل دستور 2011 
طفرة هامة في وضع إطار معياري وطني ملحاربة العنف ضد النساء، 
بإقرار املساواة واملناصفة وحظر التمييز والتزام الدولة بمحاربته ومن 
خالل حظر املس بالسالمة الجسدية واملعنوية لألفراد، إال أن التباطؤ 
في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد حال دون ترجمة مكتسباته على 
أرض الواقع، وتمكين النساء من الحماية والنهوض بحقوقهن اإلنسانية.

إن هول تف�ضي العنف والخطورة البالغة ألشكاله وأضراره تجعل 
محاربته قضية مركزية وملحة من املفروض أن توضع ضمن األجندة 
تنشرها  فتئت  ما  التي  والدراسات  للتقارير  فباإلضافة  الحكومية، 
الجمعيات النسائية، أثبت البحث الوطني املنجز من طرف املندوبية 
السامية للتخطيط أن 62.8% من النساء بين 18 و64 سنة قد عانين 
أن  أكد  كما  للبحث.  السابقة  اإلثنى عشر  األشهر  العنف خالل  من 
مستوى الحماية ضعيف والوقاية منعدم، وإفالت املعنفين من العقاب 
كبير، حيث ال تتعدى نسبته 3.1% من قضايا العنف الزوجي املعروضة 
على املحاكم، وال تتجاوز نسبة املعتقلين 8.3 من هؤالء 3 % ، لذلك 
يتطلب األمر سن قانون للقضاء على العنف املبني على النوع واألخذ 
بصيغة قانون شامل من حيث تنصيصيه على مختلف أشكال العنف 
ضد النساء، ومن حيث تناوله ألبعاد الزجر والحماية والوقاية والتكفل 

في ذات اآلن.

وفي هذا السياق تابعنا بلورة مشاريع القوانين السابقة منذ 2006 
وطالبنا بإغنائها وإصدارها، غير أنها بقيت مجمدة لدى الحكومة إلى أن 
فوجئنا بعرض مشروع القانون 13.103 على املجلس الحكومي بتاريخ 
7 نونبر، 2013 وبعد االحتجاج الذي أثاره، أعلن عن تشكيل لجنة بين 

حكومية ملراجعته لتخرج صيغة جديدة صادق عليها املجلس الحكومي 
بتاريخ 16 مارس 2016، وخروجها بهذا الشكل شكل إقصاء للحركة 
النسائية التي تمثل الفاعل األسا�ضي في املجال وخرقا الدستور الذي 
ينص على املقاربة التشاركية وعلى دور املجتمع املدني وعلى الحق في 
املعلومة. عالوة على ذلك، ال يمكن في نظرنا القبول بمشروع قانون 
يحكم بمنظور يتسم بالضعف والقصور والتناقض في املنهج والبنية 

واملضمون.

املقاربة  اعتماد  عدم  الشكل  في  الفانون،  هذا  مشروع  في  رأينا 
لضرورتها  نظرا  ديباجة  وضع  عدم  أوال،  إليها  أشرنا  التي  التشاركية 
لبيان السياق الوطني والدولي الذي يتسم بتبوء قيم حقوق اإلنسان، 
والحقوق اإلنسانية للنساء مكانة هامة. أيضا سياق دستور، 2011 
واملرجعية، وألن هذا  واملقاربة  فلسفته  فهم  للمساعدة على  وكذلك 
القضائي،  القانونية وعملنا  في منظومتنا  القانون ذو طبيعة جديدة 

ونحن رأينا كيف يتم التعامل اآلن مع مدونة األسرة.

املشروع الحالي أيضا الذي أزال املذكرة وسماها تقديم للمشروع 
وأعاد صياغتها وحاول تجاوز االرتباط الحاصل في الهيكلة بوضع آلية 

التكفل ضمن باب رابع .....

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

واجينا حتى لهاد القانون وخسرنا الوقت وخليناه حتى األخير حتى 
خوات القاعة...

 وسيدخ ورئيس:

زدت ليك 2 دقايق السيدة النائبة، ...املداخلة ديالك باش ندمجوها 
في املحضر، الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي النائبة املحترمة السيدة 
في  النائبة باش ندمجوها  السيدة  املداخلة ديالك  الطاهري،  رشيدة 

املحضر.

فريقخ وتقدمخ بةسمخ رويدةخ وطةهري،خ  ومةئبلخ وسيدةخ
 وديمقر طي:

نسةءخ ا يرخولجميع،

بالفعل كنعتابرو هاد املحطة جد مهمة على طريق املساواة، على 
انتظرته  الذي  القانون  هاد  طبعا  والتمييز،  العنف  مناهضة  طريق 
وتنتظره ماليين النساء، وإذا كان طبعا البحث الوطني تكلم على 6 ديال 
املليون ديال النساء اللي تعرضوا وعانوا من العنف في السنة السابقة 
للبحث، فمعناه أنه ما كاينش ربما امرأة اللي ما تعرضاتش لشكل من 
النساء  له  تتعرض  العنف  إذن كذلك  العنف طيلة حياتها،  أشكال 
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يوميا، وطبعا هاذ األنواع ديال العنف ترصدها التقارير، نتمناو أن يعني 
يكون هناك تقرير وطني صادر عن الحكومة في ما يتعلق بالعنف ضد 

النساء.

اليوم السيدات والسادة النواب، يعني تم التصويت على قانون اللي 
تيشرعن للعنف القانوني ضد النساء اللي ما عندهمش الحق يعاودوا 
الترشيح بما فيها السيدتان الوزيرتان، يعني حتى واحدة ما عندها الحق 
تترشح يعني عوض إعادة النظر في اآللية تيتم الحجر على النساء، إذن 
اليوم يعني هاذ االزدواجية اليوم تم التصويت على قانون اللي تيشرعن 
القانون هو مهم وطبعا  هاذ  إذن طبعا  واملؤس�ضي،  القانوني  للعنف 
نصوت باإليجاب له ألنه نعتبره أداة ملحاربة العنف كشكل من أشكال 
التمييز، محاربة أداة للمساهمة في محاربة االنتقائية في حقوق النساء 
والحجر عليهن، هاذ القانون طبعا ليست ثمرة لحظة، ولكنه ثمرة ملسار 
عسير ثمرة للمقاومات عرف وال زال يعرف مقاومات، وهذه مناسبة باش 
التفاعل اإليجابي للسيدة الوزيرة ومن خاللها الحكومة  نثمنو طبعا 
على التفاعل اإليجابي مع بعض التعديالت التي حصل عليها االتفاق 
وبعض التعديالت التي قدمناها، أساسا أنه قانون ملناهضة العنف 
ضد النساء، أنه يشير إلى العنف ضد النساء بسبب جنسهن في مختلف 
املقتضيات، أنه أدمج التعريفات والتي هي أساسية وجوهرية ألنه عن 
أي عنف نتحدث؟ إذن في هذا االتجاه، نعتبره يعني أو نثمن التفاعل 
املجلس  به  قام  اللي  العمل  يعني  نثمن  أنني  بغيت  كذلك  اإليجابي، 
الوطني لحقوق اإلنسان والذي أفاتنا كثيرا من حيث تزويدنا ووضع 
رهن إشارتنا بما يستجد على مستوى القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

واملمارسات الجيدة.

كذلك نثمن دور الجمعيات النسائية باألساس والحقوقية والتي 
أسست ملناهضة العنف ضد النساء منذ بداية التسعينات على األقل 
إلى اليوم، وكذلك تستمر في هاذ وهي التي ال تتمتع باملنفعة العامة في 
الوقت التي هي الشريك الحقيقي في يعني مناهضة العنف ضد النساء 
بكافة أشكاله ووجب الوقت وجب الوقت أن يعترف لها بهاذ العمل 
كذلك، أود أن أحيي باملناسبة كل رفاقي ورفيقاتي اللواتي وتحملن من 
خالل مسؤوليتهم الحكومية، ابتداء من الرفيق سعيد السعدي مرورا 
بالرفيقة نزهة الصقلي إلى رفيقتي شرفات ورفاقي اليوم الذين ساهموا 

من أجل أن يخرج هذا القانون للوجود، طبعا ...

دقيقة، طبعا هل هذا القانون يرقى إلى ما نطمح إليه؟ بالتأكيد ال، 
ألن فريقنا قدم مقترحا منذ بداية الوالية الذي يعطي التصور الشامل 
الواجبة  العناية  مفهوم  هناك  طبعا  النساء،  ضد  العنف  ملناهضة 
الذي يؤطر كمفهوم يؤطر قوانين مناهضة العنف ضد النساء، طبعا 
لم يدمج، هناك كذلك، طبعا بعض املفاهيم، هناك بعض املقتضيات 
ال زالت في القانون الجنائي، قضايا مثال االغتصاب واإلجهاض، كذلك 
الباب والرؤية التي تدمج ضمنها هذه املقتضيات وما سنعمل من أجله، 
ونتمنى أن يكون هناك التفاعل باإليجاب هو بالفعل اعتبار االغتصاب، 

اإلجهاض، العنف ضد النساء، هو مسا بسالمتهن الجسدية والنفسية، 
وليس مسا باألخالق العامة بصفة عامة، ونظام األسر، كذلك يعني كان 
طبعا بودنا أن يكون التفاعل أكثر مع التعديالت التي قدمناها، لكن مع 
ذلك نصوت طبعا لفائدة املشروع، ألننا نعتبره انتصارا لثقافة املساواة، 
وتعزيزا آللياتها، انتصارا لحماية وكرامة حقوق النساء والرجال، ألنه 
ليس قانونا ضد الرجال، وليس امتيازا للنساء، ولكنه حماية واحتراما 

لكرامة النساء والرجال على أساس أنهم شركاء في هذه الحياة.

من  االتجاه،  نفس  في  اإليجابي  التفاعل  يتم  أن  إلى  فقط  ندعو 
خالل القوانين الجنائية، ندعو كذلك في نفس الوقت إلى متابعة رفع 
التحفظات على السيداو، املادة 1 واملادة15، كذلك ندعو إلى االنضمام 
إلى اتفاقية إسطنبول ملناهضة العنف ضد النساء في إطار طبعا عالقة 

الشراكة مع االتحاد األوربي وشكرا لكم ولكن.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أود بدوري أن أشكر السيدة الوزيرة 
على هذا النص، خصوصا أنه فيه واحد املسطرة تشريعية اللي عندها 
فيها نقاش وجا النص ديالك، التركيبة الهيكلة ديال النص كتشرح لينا 
املسطرة التشريعية التي أدافع عنها، والتي تعلمتها من األستاذ ربيع، 
عبد الصادق ربيع هللا يرحمه، واللي كاينة في النص، اللي هي أن النص 
بداية النص ، الباب األول، تعريف املادة األولى، ثم يدخل الباب الثاني، 
ويقوم بتغيير وتتميم، تغيير وتتميم مجموعة من الفصول في مجموعة 
القانون الجنائي، ثم املادة 3، يغير فقط مجموعة فصول، في القانون 
مجموعة القانون الجنائي، ثم الباب الثالث، التي يتمم، يقول تغير وتتم 
مجموعة ديال الفصول أو املواد في املسطرة الجنائية، وهذا كيحسم 
واحد النقاش، وعاد ابتداء من الفصل الباب الرابع، كيكون النص، 
ديال اللي هو التشريع اللي كيهم هاذ املوضوع ديال محاربة أو مواجهة أو 
محاربة كل أشكال العنف ضد املرأة، إذن عندنا جوج ديال العمليات، 
العملية ديال الهيكلة ديال النص، حنا من حيث املسطرة التشريعية، 
وهذا اللي كنقول أنا وكندافع عليه وهو أن حق النائبات والنواب في 
التشريع، ويجيبوا مواد خارج النص، وعندهم الحق باش يدخلوها غير 
خاصهم يعرفوا كيفاش يرتبوها، غير املنهجية ديال الترتيب، هذا هو 
األشكال اللي عندنا، باقي مضبطناش هاذ املسألة ديال الترتيب ديال 
هاذ املواد، التعديالت اللي جاب الفريق االشتراكي تخضع لهاذ املنطق 
وتحترمه، وبالتالي أنا غير من حيث املسطرة أتحدث ما ال أتحدث في 
املضمون، وهذا مهم جدا، بما أن الحكومة لها الحق في القيام بهذا، 
الدستور حق  لينا  كيسمح  اللي  بهذا،  القيام  في  الحق  له  فبالبرملان 
التشريع هذا هو املنطق اللي كندافع عليه دائما وهنا هذا مكرس بشكل 

واضح، هذا فقط هذا غير باش كنتعلمو نشتاغلو.

أنا  التعديالت  الحقيقة جميع  في  التصويت،  إلى عملية  نمر  إذن 
sont irrésolvable ما  لهاد املنطق  اللي ما خاضعينش  ما قريتهمش 
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خصهمش يكونوا، ولكن احنا غادي نحاولو نقادو األمور باش كنتعلمو، 
هاذ ال�ضي كله تمرين ديال كنتكونو.

تعديل من  بشأنه  ورد  القانون  املشروع، عنوان مشروع  عنوان 
لدن فريق األصالة واملعاصرة، التعديل رقم 1 الكلمة ألحد مقدمي هذا 

التعديل.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

أوردنا تعديل يخص املشروع على اعتبار أن العنف ضد املرأة يتخذ 
عدة أشكال لذلك اقترحنا أن يكون مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق 

بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة.

و وتمميلخ و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةويخ
 الجتمةعيل:

سيدخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلين.

وكر خ وسيدخ ورئيس،

أبدأ مباشرة في التجاوب مع هذا التعديل الذي جاء كذلك يعني 
على لسان مجموعة من الفرق األخرى، لكن لم يتم قبول هذا التعديل 
على اعتبار أن استعمال كلمة القضاء جاء كترجمة الستعمال كلمة 
la lutte لكنه ال يترجم تماما فحوى املقصود بكلمة la lutte، لذلك 
فجئنا بمفهوم مكافحة بدال من القضاء ألنه أوال يفي بالغرض وألنه 
مفهوم استعمل في النص الدستوري، النص الدستوري جاب 2 ديال 
املفاهيم، جاب املكافحة وجاب املناهضة وجدنا أن مفهوم مكافحة 

أقوى من املناهضة وأقوى من القضاء فاستعملناه.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد مؤيدي التعديل؟ 
السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ءخو وسةدةخ وم  ب،

احنا كذلك استندنا السيدة الوزيرة فعال في الدستور ألن املشروع 
بالنسبة  حتى  ألن  الحرب،  في  وكأننا  املحاربة  ديال  العبارة  هاذ  جاء 
لإلرهاب أو اإلتجار في البشر عندنا بزاف ديال املصطلحات، دابا املشكلة 
ديالنا يجب أوال ألن بحال اللي قال مونتسكيو يجب أال نشرع إال بأيادي 
ترتجف، ملاذا؟ ألن أي مصطلح أو أي تعبير أو مصطلح ال نتفق عليه 
قد يؤدي إلى الخلط، ألن الدستور بحال جميع التعديالت اللي وردت 
على القانون الجنائي مؤخرا ألن هاذ القانون الجنائي وقع تفتيته كما 
تعلمون، قانون مكافحة اإلتجار في البشر، محاربة العنف ضد النساء، 
بالنسبة، كذلك لإلرهاب، ولم يتم االتفاق على مصطلح اللي ناخذوه ألن 
السيدة الوزيرة احنا في جميع األحول وباستثناء بحال اللي قال السيد 
الرئيس، الباب األول في مادة فريدة تعلقت بالتعريف، ولكن جميع 
املواد التي جاءت من بعد الباب األول كلها تتعلق إما بتعديل وتتميم 
وتغيير مقتضيات القانون الجنائي واملسطرة الجنائية ،إذن على األقل 
نتفق على املصطلح، وهذا ال يمنعنا من الرجوع ال بالنسبة ملكافحة 
اإلرهاب أو اإلتجار في البشر أو في غسل األموال باش نحاولو ندققو في 
املصطلحات، أما بهاد القضاء السيدة الوزيرة احنا منين استقينا األخر 
ألن كاين قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة، املنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 
2008، هذا جاء فيه تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف 
ضد املرأة، يعني استأنسنا به، كذلك االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

املصادق عليها من قبل اململكة املغربية، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

وكر خ وسيدةخ ومةئبل.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 70

املمتنعون: 11

أعرض عنوان مشروع القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

نعم، قلنا املعارضون: ال أحد، ال أحد معارض، كل �ضي ممتنع؟ 
ممتنعة على العنوان؟ رافضة؟ إذن املعارضون: 11 االمتناع، الرفض؟ 

إذن 23 املمتنعون 13... آه إذن

املوافقون: 81

املعارضون: 23

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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نفس التصويت؟ نفس التصويت؟ املادة األولى كما وردت في ...ال ال 
املادة األولى، املعارضون؟ امتناع؟ التصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املادة األولى كما صادقت عليها اللجنة: هادي صوتوا عليها في اللجنة.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع.

تعديل يهم إحداث مادة جديدة من لدن فريق األصالة واملعاصرة. 
التعديل رقم 2، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

اقترحنا إضافة مادة جديدة بعد املادة األولى ملاذا؟ ارتباطا بالقانون 
الجنائي ملاذا؟ ألن القانون الجنائي املعروض على أنظار لجنة التشريع في 
املادة 431-4 جاء بواحد املقت�ضى جديد، كيقول النص ...أنه ال يعاقب 
على التمييز إذا كان سببه يعني عدد األسباب وجاء لواحد املقت�ضى 
في 4 كيقول لنا، ال يعاقب على التمييز إذا اقتضته ضرورة التوظيف 
أو التشغيل أو املس بالحقوق السياسية أو االنتخابية، إذن هنا هاد 
املشكل غادي يطرحنا إشكال كبير، يمكن إذا كان التمييز ضد املرأة 
وعدم احترام مقتضيات املادة 19 أو عدم مثال عدم الرفع من تمثيلية 
النساء يمكن تتقدم �ضي امرأء أمام املحكمة وتقدم بدعوى،.. وخصوصا 
أننا بصدد مناقشة القانون الدفع بعدم دستورية القوانين فيقدر يجي 

�ضي واحد للمحاكم ويدفع بعدم دستورية بعض النصوص.

 وسيدخ ورئيس:

شكر.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

ال، السيد الرئيس نفهمك عالش بغينا نديرو هاد التعديل.

 وسيدخ ورئيس:

ال، حيث عندنا الوقت في الصباح اتفقنا، يا هللا تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

إذن اجنا أشنو جبنا في هذا القانون ما دام أنه هذا قانون جنائي 
يحمي املرأة قلنا بأنه ال يعاقب على التمييز اإليجابي بسبب الجنس إذا 
اقتضاه التشغيل أو التوظيف أو ممارسة بعض الحقوق السياسية 
حماية للمرأة، يعني هنا إيال كان قصد املشرع هو التمييز اإليجابي باش 
أننا نحاولو أننا نمكنو، تمكين املرأة من بعض حقوقها السياسية ال 
نعاقب، أذن إيال خليناها، في القانون الجنائي إيال ما تصلح راه يمكنلو 

يتفسر بغا غادي يكون تفسير اللي يمكن يجحف بحقوق املرأة، و لذا 
أضفنا ودرنا في التبرير ألن ما دامت املادة األولى عرفت العنف بأنه كل 
�ضيء أساسه التمييز بسبب الجنس فإن التمييز اإليجابي لم يتم اللجوء 
إليه من أجل تمكين املرأة من حقوقها املنصوص عليها دستوريا ال 
يعاقب عليه، خصوصا أن الفصل 431-4 من القانون الجنائي ينص 

على عدم العقاب في بعض حاالت التمييز.

إذن هنا بغينا نبينو بأنه التمييز بسبب الحقوق السياسة إذا كان 
بسبب تمكين املرأة ال يعاقب عليه، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا ال�ضي كلزيم اعطيني التوقيت في السبورة، الكلمة للسيدة 
الوزيرة، الحكومة.

و وتمميلخ و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةويخ
 الجتمةعيل:

السيدة النائبة في الواقع كل مرة تحيل على القانون الجنائي واحنا 
قوانين،  مجموعة  هي  الجنائي  القانون  مدونة  بأن  وقلنا  تكلمنا  كنا 
وبالتالي قانون العنف هو واحد من القوانين التي تدرج في مجموعة 
القانون الجنائي هذا من جهة، من جهة ثانية هاذ النص بالضبط له 
وضعية خاصة، ملاذا؟ ألنه أوال جاء بتعريف موسع مدقق مفصل ليس 
من طبيعة القانون الجنائي أن تأتي به، كما أنه جاء بباب كامل بمنظومة 
التكفل اللي ما يمكنش تجي ضمن القانون الجنائي ألنها ليست مادة 
جنائية، وبالتالي أؤكد للمرة األلف ألن أكدناه بما يكفي في اللجنة، بأن 
هذا قانون خاص مستقل وهو يدخل في مجموعة القانون الجنائي، من 
جهة ثانية جبتيو واحد املادة أنا ما فهمتش تتقولوا ال يعاقب على التمييز 
اإليجابي، احنا كنتكلمو على العنف الذي يمارس على املرأة، نتحدث 
عن التمييز، نتحدث عن الجرم يقع على املرأة ، ال نتحدث عن وضعية 

أخرى، إذن هذا القانون غير معني بهذا التعديل، وإذا أردتم وكان.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، 
مؤيدي التعديل؟ تفضل في حدود دقيقة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

غير احنا السيدة الوزيرة، إذا كنتم تؤكدون للمرة األلف أن هذا 
ما�ضي تعديل القانون الجنائي، نؤكد أنه باستثناء الباب األول الذي 
يعرف العنف ضد النساء هو كله تعديل وتتميم للقانون الجنائي، إذن 
هاذ املادة راه مرتبطة ارتباط وثيق بالفصل 431 من القانون الجنائي، 
والحال أن بحال اللي املشرع م�ضى لواحد املنحى أنه هو اللي استعمل 
العبارة ال يعاقب ما�ضي احنا اللي استعملناها، احنا غير جبنا التمييز 
اإليجابي مادام هذا قانون شامل، كتقولو بأنه يتعلق بحماية املرأة، 
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على األقل ندرجوه في قانون حماية املرأة على العنف ضد النساء، باش 
مايبقاش يستعمل ضدنا بالنسبة للقانون الجنائي، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

معارضون: 70

املمتنعون: 13

املادة الثانية ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، نعم 
السيدة النائبة تفضلي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

إيال اسمحتو السيد الرئيس، عندنا واحد املادة مضافة كنجيبوها 
ألول مرة وتنعرضوها إيال قبلت.

 وسيدخ ورئيس:

شنا هي هاذ املادة؟ ما شفتهاش؟

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

راه كاينة في التعديالت ديال الفريق االشتراكي اللي تسلمت لينا اآلن.

 وسيدخ ورئيس:

هي األولى؟

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

ال في الباب األول، املادة الثانية جبنا مادة من بعد التعريف مباشرة.

 وسيدخ ورئيس:

قرا، قرا املضمون ديالها، واش ما عنديش هنا؟

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

ما عرفتش واش عندك وال ما عندكش، ألن هذا..، املضمون السيد 
الرئيس تتعلق بالوقاية من العنف، هاذي املادة الثانية في إطار الباب 

األول، أتينا بها لجلسة املناقشة والتصويت مباشرة.

 وسيدخ ورئيس:

ال، من حق البرملانيين يقدموا تعديل إذا لم تعترض الحكومة تتم 
املناقشة، إذا اعترضت الحكومة كتوقف النقاش، هاذي هي املسطرة، 

إيال جاب تعديل خارج، واش كانت في اللجنة؟ تعرضات في اللجنة؟

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

ال، لم تتم مناقشته في اللجنة.

 وسيدخ ورئيس:

إذا  تعديل،  العامة  للجلسة  يجيبوا  البرملانيين  حق  من  بالتي، 
اعترضت الحكومة يتوقف النقاش، إذا لم تعترض الحكومة كنستمرو.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

إذن نعرضوه؟ نعرضوه أوال.

 وسيدخ ورئيس:

ال، بالتي غير نعرف أنا دبا، راه ما عرفتوش عندك الحق تعرضو 
السيدة النائبة، إيوا هو هذا الوقاية من العنف.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

الوقاية من العنف.

 وسيدخ ورئيس:

إيه أنا عندي، تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

الوقاية من العنف املادة الثانية، تعطي أحكام هذه املادة للسلطات 
العمومية آليات وتدابير ناجعة للتحسيس والتوعية للوقاية من العنف 
الساهرين  وتكوين  والتواصل  واإلشهار  والتعليم  التربية  مجاالت  في 

والساهرات على إيفاد القانون.

في مجال التربية والتعليم يجب تضمين النظام التربوي مواد خاصة 
املساواة  قيم  وكذا  األساسية،  والحريات  الحقوق  احترام  مجال  في 
والتسامح والتعايش وحل النزاعات بالطرق السلمية، ومحاربة كل ما 
يعيق ممارسة املساواة بين الرجل واملرأة، واحترام كرامة املرأة واألفراد 
الجنسين  بين  التمييز  مظاهر  جميع  إلغاء  على  العمل  عامة،  بصفة 
والصور النمطية عن املرأة من املقررات املدرسية، إشاعة ثقافة حقوق 
التمييز  أشكال  كل  ومناهضة  للنساء،  اإلنسانية  والحقوق  اإلنسان 
والعنف ضدهن في املحيط التربوي، وترسيخ ذلك في املناهج الدراسية 
بجميع األسالك، وفي معاهد تكوين األساتذة واألستاذات مع ضمان 
التكوين املستمر، اعتماد معيار املساواة في دفاتر التحمالت املتعلقة 

بتأليف الكتب املدرسية.

قانون  على  تعديالت  إدخال  يجب  والتواصل  اإلشهار  مجال  في 
اإلتصال السمعي البصري لفرض احترام مبدأ املساواة بين الجنسين 
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ومحاربة التمييز بين الجنسين وكل الصور النمطية التي تكرس الصور 
الدونية للمرأة على كل املتدخلين، يجب على الوصالت اإلشهارية أن 
تحترم كرامة املرأة وعدم إظهارها في صورة مشوهة ومهمشة أو تقديمها 
كمجرد مستهلكة أو متقوقعة في فضائها العائلي فقط، فرض جزاءات 
بقضايا  املهتمة  للجمعيات  السماح  مع  ذلك  مخالفة  عند  تأديبية 
املساواة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء بمراجعة الهيئة العليا 
لالتصال السمعي البصري عند كل إخالل، يجب على الدراما التي تبث 
على القنوات التلفزية املغربية العمومية والخاصة احترام قيم املساواة 

ومناهضة التمييز، وأال تقدمهن في صورة مهينة.

- ثالثا: تكوين املهنيين واملهنيات وكل املتدخلين واملتدخالت إليفاد 
القانون، يجب ضمان استفادة العاملين والعامالت في قطاع العدالة 
والصحة واملساعدة االجتماعية من تكوين أسا�ضي ومستمر في مجال 

الحقوق اإلنسانية للنساء.

آتينا بهاذ التعديل ألنه ال يمكن تصور القضاء على العنف ضد 
النساء بدون إيراد مقتضيات في القانون تهم الوقاية من العنف ضد 
النساء، وتحدد األنشطة الخاصة بالتوعية بحقوق النساء واملساواة 
بين الجنسين وحق النساء في األمن والسالمة وحياة خالية من العنف، 

وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، الفصل 83 الدستور يقول ألعضاء مجل�ضي 
املناقشة  افتتاح  بعد  وللحكومة  التعديل،  حق  وللحكومة  البرملان 
أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل اللجنة التي يعنيها 
األمر، الحالة هي هاته السيدة الوزيرة، لك النظام الداخلي لك كامل 
الحق بغيتي تناقش وتقبل، بغيت تعارض هذا حقك هما حقهم يجيبو 

التعديل، تفضل السيد الوزير.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

أوال حنا بدينا في اللجنة جاءت السيدات والسادة النواب بتعديالت 
خارج النص املعروض يعني خارج مشروع القانون الذي عرضناه بين 
يدي اللجنة، ومع ذلك تفاعلنا معهم بشكل إيجابي، إذن لن أخرج من 
هذا املنطق اإليجابي، فيمكن أن تتفاعل مع السيدات النائبات بشكل 
إيجابي، على اعتبار أن ما تفضلن به هو في الحقيقة قريب من توصيات 

ضرورية.

 وسيدخ ورئيس:

ال واش قبل دابا تناقش التعديل.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أييه أنا بديت.

 وسيدخ ورئيس:

إذن التعديل، قابلة التعديل قابلة املسطرة ديال التعديل.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

نعم أنا قبلت أن أناقش هذا التعديل.

 وسيدخ ورئيس:

ال ال أوال واش قابلة املسطرة ديال التعديل.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أنا قبلت أن أناقش هذا التعديل.

 وسيدخ ورئيس:

ال ال دابا واش قابلة املسطرة إيال قابلة املسطرة ديال التعديل غادي 

التعديل يدرج وعاد املناقشة ديال.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

ديال  اإليجابي  املنطوق  داخلة  لك  قلت  راه  قابلة،  لك  قلت  أنا 

املنقشة ديال هاد التعديل.

أوال أنا مع مضمون هذا التعديل الذي جاء به الفريق اإلشتراكي، 

لكن مع كامل األسف يعني طبيعته ليست طبيعة قانونية تساعد الذي 

يريد أن يعمل القانون بتنزيله لفائدة محاربة العنف ضد املرأة، يعني 

محاربة  مجال  في  للعاملين  توجيه  كذلك  كتوجهات  نعم  كتوصيات 

العنف نعم، لكن كمادة قانونية قابلة للتفعيل ملحاربة العنف، أعتقد 

أن األمر سيصعب، سيصعب على القا�ضي، سيصعب، كما أنه ليست 

هناك إمكانية إلحالة على نص تنظيمي لكي تتم أجرأة هذه التوجهات، 

فصعوبات التنزيل تجعلني يعني أرفض هذا التعديل.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة  الوزيرة، هل من رأي معارض، رأي مؤيد  السيدة  شكرا 

النائبة؟
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 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

بداية شكرا السيدة الوزيرة لقبول مناقشة هاذ التعديل، أوال هاد 
هاد مقترحات التعديل ليست شكلها، شكل توصيات، هي شكلها ديال 
ديال  وقيم  مبادئ  بإدراج  ومؤسسات،  هيئات  القانون،  عبر  إلزامية 
حقوق اإلنسان، وإلزامها في املجال الدرا�ضي، مثال في الكتب املدرسية، 
الوصالت اإلشهارية حينما تكون مخالفة ملقتضيات هذا التعديل إن 
قبل، وإن كان اآلن عمليا السيدة الوزيرة لم تقبله، ولكن، وهذا على 
في فرنسا  إسبانيا وال  في  املقارنة، سواء  القوانين  العديد من  شاكلة 
إلى آخر، بهاذ الصيغة، ال أتصور أي صيغة أخرى، يمكن أن تأتي بها 
قوانين تحث على ضرورة الوقاية من العنف، الوقاية هي قتل منابع 
العنف، منابع العنف في الكتب املدرسية، التي تكرس العنف في املجال 
املدر�ضي، في املجال ديال اإلشهار و مجال دراما و مجال اإلعالم، فبالتالي 
ال أتصور صيغ أخرى، غيرالصيغ التي موجودة اآلن، واللي موجودة في 
العديد من القوانين املقارنة، اللي قريبة منا وال اللي بعيدة، وفي بعض 

الدول العربية، وال حتى في املواثيق الدولية، ولست توصيات.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة النائبة، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

إذن التعديل رفض.

املادة 2 وتتضمن عددا من الفصول، سنعرضها للتصويت اتباعا، 
أنا عجبني هاد التمرين هذا، بغض النظر على النتائج ديالوا، ال التمرين 
كلوا ديال املسطرة التشريعية مهم، ألنه أعرض الفصل 404 للتصويت 

كما صادقت عليه اللجنة.

404 من  الفصل  اللجنة،  إجماع، كما صادقت عليه  املوافقون 
القانون  من   404 الفصل  القانون  في  الثانية  املادة  الثانية،  املادة 
الجنائي، كيفاش، ال هداك التعديل راه جا قبل هاد املادة، صافي هداك 
ما كاينش دابا اآلن دخلنا ملشروع القانون، الفصل 404 من القانون 
الجنائي من املادة 2 من هاد القانون ديال هذا، فيه إجماع، إجماع، 

سليمة قرب هنا نتي عضو اللجنة باش،

املادة 2 دائما الفصل 431، من املادة 2، ورد بشأنها تعديل من لدن 
فريق األصالة واملعاصرة، إذن املادة 2 عدالت واحد املجموعة ديال 

الفصول.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

عندنا يعني التعديل الفصل 431، الفقرة األخيرة، هذا يتعلق بعدم 

تقديم املساعدة، اإلمساك عن تقديم املساعدة لشخص في خطر، 
اقترحنا يعني كان قبل املسألة ديال بالنسبة للخطيب، وبالنسبة، ولكن 
حنا كنا ضفنا إذا ارتكبت الجريمة ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة 
حامل أو في وضعية إعاقة، إذن حنا كنتمسكو السيدة الوزيرة بهذا 
التعديل، ألنه التنصيص على اإلمساك عن تقديم املساعدة لشخص 

في خطر ضد امرأة أو فتاة بسبب الجنس، يعتبر من ظروف التشديد.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

بسبب  سقط  كلوا  التعديل  هاذ  الرئيس،  السيد  سمحتي  وإيال 
استعمال كلمة لم يتم التوافق حولها من حيث استعمال الفتاة إلى 
جانب النساء في العنوان، قلنا هاذ القانون غادي يكون خاص بالنساء، 
بالتالي ما غنقولوش بأنه قانون ملحاربة العنف ضد النساء والفتاة، وهنا 
فهاد التعديل باقين كيستعملو الفتاة، وبالتالي إستعمالها هنا كيفسد 
نستعملوش  ما  أننا  على  وافقتو  أنه  اعتبار  على  ككل،  التعديل  هاد 
الفتاة، إيه وافقتو وهنا عاوتاني استعملتها، فإذن هو واحد الشرط من 
حيث الشكل أن هذا التعديل غير مقبول، تقترح السيدة النائبة نحيدو 

الفتاة.

 وسيدخ ورئيس:

بغيتي وحنا  لنا شنو  اللي قولي  انتي  الوزيرة،  السيدة  انتي  شوف 
نديروه، حنا ما عندناش.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

ال ال ما �ضي اللي بغيت، هذا عمل ضخم وطبعا مسؤولية كبيرة جدا، 
فلذلك هاذ التعديل غير مقبول ألنه حنا كنا صنفنا الناس املعنيين 
بوضعية الضحية، وهنا عندما نتكلم عن محاربة العنف ضد املرأة 
بسبب جنسها راه كتدخل فيها جميع النساء، سواء في وضعية إعاقة 
وال ما�ضي في وضعية إعاقة، وبالتالي اإلضافة اللي كان ممكن تحفزني 
ونقبل، هي وضعية اإلعاقة، فهي تدخل في وضعية املرأة التي يمارس 

عليه العنف بسبب جنسها.

 وسيدخ ورئيس:

من حيث الشكل، هاذ التعديل يخضع ملنطق األحكام تغير وتتمم، 
أنا غير كنتكلم شكل، مسطرة، إذن التعديل في محله، هل من رأي 

معارض؟ رأي مؤيد؟
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 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

بالنسبة للفظ فتاة، حنا كنا اتفقنا بأن جميع املواد التي تشير إلى 
املرأة بسبب جنسها، يعني حذفنا لفظ فتاة، إذن حنا متفقين أننا، 
ولكن بقى لنا بسبب جنسها، يعني هنا شفنا بأن عدم تقديم املساعدة 
المرأة حامل أو بسبب الجنس أو في وضعية إعاقة، اعتبرناها من ظروف 
التشديد  ظروف  نديرو  نشددو،  باش  املانع  أشنو  لذلك  التشديد، 
اتفقنا  الفتاة ألن  هاد  إذا حذفنا  امرأة خصوصا  كانت  إذا  بالنسبة 
بلي جميع املواد، ألن كاين اللي ما غاديش نعاودو نوليو ليه الخاطب، 
الطليق، الفتاة، هادو كلهم اتفقنا عليهم، إذن نأكدو السيدة الوزيرة 

على ...

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض الفصل 431 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

معارضون مع ال�ضي البقالي، نعم كما صادقت عليه اللجنة، مع؟ 
معارض؟ إذن:

املوافقون: 83

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 الفصل دائما املادة 2 حنا في املادة 2 الفصل 446 ورد 
بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، إيال اسمحتي لي السيدة 
النائبة إذن هذا فيها غير تتميم ما فيها �ضي التغيير، تفضل السيدة 
النائب ما فيهاش التغيير فيها غير التتميم من حيث الشكل ما دخالش
irrésolvable، اسمح لي دابا املسطرة مزيانة أنا ما كندير تمرين ولكن 

تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

يتعلق  التعديل يخص هذا  هاد  اللجنة  في  ناقشناه  كنا  ال، هذا 
باألطباء ومهنيي الصحة ملا يتم استدعاؤهم لإلدالء بشهادتهم، ألن أصبح 
بالنسبة للقانون دمحاربة العنف ضد النساء أصبح إلزامي بالنسبة 
لألطباء لإلدالء بشهادتهم فيما يخص اإلجهاض وكذلك فيما يخص 
إيداء املرأة أو القاصرين احنا ضفنا مع تمتيع هؤالء األطباء اللي غادي 
يجيوا يدليوا بالشهادة مع تمتيعهم بضمانات الحماية املخولة للشهود 
والخبراء وكذا املبلغين املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية، 

والتبرير هو تمتيع هؤالء األطباء ومهنيي الصحة بالحماية الالزمة.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة للسيدة الوزيرة، الحكومة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

طبعا كنا قد ناقشنا مطوال ونبغي نعاود نأكد بأن حماية الشهود 
والخبراء هي موجودة في إحدى أهم مواد املسطرة الجنائية هي املادة 
82 6- في الباب الثاني لذلك ال داعي لتكرارها وهي موجودة في فصل 
وما ننساوش بأن السر املنهي كان يحتم على األطباء أنهم ما يدليوش 
لكن  بالشهادة  باإلدالء  يلزمهم  العنف  ديال  القانون  اآلن  بالشهادة، 
الضمانة ديال الحماية ديالهم عند إبداء الشهادة راها كاينة في املسطرة 

الجنائية.

 وسيدخ ورئيس:

وكر خ وسيدةخ و 0يرة،

التعديل؟  مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

هما عندهم األصل بالنسبة لألطباء والصيادلة أو مهنيي الصحة 
بحال اللي جا في القانون الجنائي امللزمون بالسر املنهي، وهذا القانون 
جا ولزمهم بواحد اإلجراءات اللي هي جديدة وهي أنهم اإللزامية ديال 
املثول أمام املحاكم من أجل اإلدالء بشهادة اللي هي جد مهمة، ألن 
كتعلق بإجهاض وتتعلق باإليداء، وإذن مادام خلقنا واحد الوضع شاذ 
اللي هو االستثناء من األصل اللي هو ديال التمسك بالسر املنهي، إذن ال 
زم أننا نوفروا لهم من غير ألن هاذيك الحماية ديال الشهود العاديين 
هاذيك راه كاين واحد املسألة منظمة من طرف املسطرة ألن إيال ما 
حضرش الشاهد إلى املحكمة ماذا يتخذ القا�ضي في حقه، إما التغريم 
أو االستقدام، وإذن احنا ما غاديش يعني هذا ما دام أن هذه مسطرة 
خاصة، قلنا بأننا نحميوهم ونحسنوهم لواحد الضمانات اللي هي يعني 

من اإلنتقام ومن الشكايات الكيدية بتدعيمهم بضمانات كافية .

 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا، تفضل السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

غير هو راه النص نفسه هو كيجي بواحد الضمانة هو إمكانيات إدالء 
هذا الطلب بالشهادة كتابة وبالتالي كنظمنوا له واحد الحماية ديال أنه 
إال جا للمحكمة ربما يخاف على راسو بإمكانه أن يدلي بهذه الشهادة 
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كتابة حتى واحد ما عرفه، وهذه ضمانة حمائية للطبيب وهو كيدخل 
في زمرة الخبراء اللي كتشير لها املسطرة الجنائية.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نعم السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

إيال اسمحتي عندنا واحد مجموعة دالتعديالت كتتعدل فصول 
قبل من هذا القانون هي خارجة املشروع، ديال القانون الجنائي وهي 

قبل من هاد الفصول اللي كاينة اآلن عندنا427.

 وسيدخ ورئيس:

هذه كلها من مجموعة القانون الجنائي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

أييه420-418-427--429

 وسيدخ ورئيس:

تخضع األحكام تغير وتتمم ياك ؟ مجموعة القانون الجنائي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

غير واش ندرجوها وال حتى لآلخر كاع ونجيبوها.

 وسيدخ ورئيس:

ال تدرج دابا دابا، إذن عندنا السيدة الوزيرة، تعديل من الفريق 
اإلشتراكي إضافة فقرة للفصل427، تفضل السيدة النائبة مجموعة 

القانون الجنائي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

ال ما كاينش، الفصل 427 كنضيفو لو مقتضيات جديدة تتعلق 
بمضاعفة العقوبة، إذا وجه ملرأة بسبب جنسها لتخويفها أو إخضاعها 
للتهديد أو إخضاعها أوحرمانها أو دفعها للتنازل عن حق من حقوقها، 
وإبقائهن  إلقناعنهن  النساء  فعال ضد  يستعمل كسالح  التهديد  ألن 
في وضع التبعية واإلستسالم، لذا يجب تشديد هذه الجريمة تشديد 

العقوبة في هذه جريمة، وكاين فصول أخرى ندرجوها؟

 وسيدخ ورئيس:

هاذي املكان ديالها في املادة 5 تتمم، هاذي لم تغير هاذي في املادة 
5 ما�ضي في املادة 2، خصها تدخل في املادة 5 تتمم ألنه ضفتو لها ما�ضي 

غيرتي فيها وضفتي.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

غير نقطة نظام .

 وسيدخ ورئيسخ:

نعم، تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يدخ)نقطلخنظةم(:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

احنا نحاول أن نستوعب هاذ التمرين التشريعي ولكن كان يفترض 
أن هاذ اإلجتهاد يجينا احنا في املناقشة في اللجنة، إذن احنا شدينا مسار 
في مناقشتنا في اللجنة، وربما بعد ذلك في تنظيم هذه اإلضافات إذا 
تمت املوافقة عليها من طرف الحكومة وتم التصويت عليها، لذلك يمكن 
إذا نجحنا في أن نزاوج ما بين هاذ اإلجتهاد املهم والطريقة اللي قدمنا بها 
التعديالت في اللجنة سنكون لنا أجران، ولكن أعتقد أنه غادي يكون 
عندنا غير أجر واحد، ألنه قدمنا التعديالت بشكل واضح وفي منهجية 

هي اللي بغينا نستمرو عليها مع احترامنا لكم السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

ال، شكرا السيدة النائبة، أنا ما كنغير ذاك �ضي اللي مشيتو عليه، أنا 
غير كندير كندير املالحظات باش مستقبال نعرفو كيفاش نّزلو التعديالت 
أنا..، أيه، ال، مستقبال ها القانون الجنائي عندكم مثال، ال القانون 
تاخذو مواد وفصول  يمكن  الجنائي  القانون  في  الجنائي كتكلمو غير 
من قوانين أخرى، غير هنايا املشروع اللي جات به السيدة الوزيرة 3 
ديال الحوايج مفصلين، كاين الباب الثاني كيقول تغير ويتتم معنى أنه 
اإلقتراح ديالكم خاص يكون في تغيير وتتميم، أو يغير فقط أو يتمم 
فقط، بحيث الفصول اللي غيرها فقط كتجي في املادة 3، والفصول 
اللي تممها كتجي في املادة 5، والفصول اللي تم التغيير ديالها والتتميم 
كتجي في املادة املادة 2، أنا غير كنحاول باش نستوعبو هاذ ال�ضي أما أنا 
ما كندخل �ضي مستمر مع السيدة الوزيرة ،وأنا عارف السيدة الوزيرة 
هذا..، إذن ولكن التمرين مسطري هذا ال عالقة له، واسمحو لي على 

املالحظات، السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

غير باش نزيد نوضح باش ما يوقعش ارتباك لدى السيدات النائبات، 
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هو أنه تتكون مجموعة مواد هناك إشارة أن هذه للتميم والتغيير هاذي 
للتغيير، راه غتبداو مثال عندكم الباب الثاني هناك تغيير وتتميم، من 
بعد عندكم في املادة 5 كتبدا بالتميم على النحو التالي وتحيل على 
املواد، ثم التغيير والتميم كاينين في البداية يعني مكتوبين فقط اإلنتباه 

إليها عند بداية مجموعة من املواد املعروضة.

 وسيدخ ورئيس:

رأيك السيدة الوزيرة في التعديل اللي تقدمو به الفصل427؟

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

شنو قالو ؟

 وسيدخ ورئيسخ:

راه قدمت السيدة النائبة واحد التعديل 427 اللي خارج النص ما 
عندنكش في النص ؟

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

ما عنديش في النص.

 وسيدخ ورئيس:

أيه، ال، ولكن حق التعديل املادة 2 إيه ما جابتوش الحكومة ولكن 
من حق النواب يعملو ال�ضي، تفضل السيد الرئيس.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

دابا إيال سمحتي السيد الرئيس غنتكلم أنا وال �ضي حد آخر؟

 وسيدخ ورئيس:

بالتي السيد الرئيس عندو نقطة نظام.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميلخ
)نقطلخنظةم(:

 وسيدخ ورئيس،

دبا احنا غير في املسطرة، في املسطرة باش تديه لخارج هذاك ال�ضي 
اللي جابت الحكومة، كيخصني نجيبوكذلك في املادة اللي كتعدل تلك 
املواد، دبا املادة الثانية، اللي جابت الحكومة تتغير 431 إلى غير ذلك، 
دابا اآلن هاد املواد املقترحة من طرف الفريق االشتراكي لم تدخلها في 
املادة األصلية اللي خاصها تعدل وتتمم راه هذا إشكال آخر، باقي احنا 
ما ناقشناش الحق واش من حقهم يجبوا من خارج النص اللي جابت 

الحكومة أم ال، هذا ماقشناه الصباح وحتى دابا مستاعدين ناقشوه، 
إلى غير  واإلخوان راه عندهم مذكرة وشنو قلنا وشنو قالوا اآلخرين 
ذلك، هذا بوحده، أنا تنتكلم غير على املادة األصلية اللي جا بها النص 
تتقول تغير وتتمم عدد من املواد، تما كان خاصه يدخل التعديل لم يرد 
التعديل في هاد املادة بمعنة هاد املواد اللي جات كلها خارج ال التص وال 
التعديل اللي كان خاصه يكون، هذا هو، هذا هو اللي بغيت نوضح، 

وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الوعاء الكلي اللي كيهضر عليه السيد الرئيس، أنه كان يجب اإلشارة 
يتم تعديل املادة 2 و تنضاف لها هاد الفصول، زعما صحيح هو الكالم 
اللي قال السيد ادريس لشكر في الصباح وقال لك أودي بما أنه ما تقبل 
�ضي داك التعديل إذا الباقي كله سحبه، احنا في نفس املنطق، السيدة، 
وتصدقني أنا ما حتى مع �ضي طرف أنا غير متبع املسطرة، دابا األصل 
الوعاء اللي غادي يحتوي هاد التعديالت ديالكم أصال ما كاينش لم يشر 
إليه العنوان، هذا شرط، الشر الثاني أنه خاصه االحتكام لهاد األحكام، 
تغير وتتمم أو تغير أو تتمم هذه عاود شرط ثاني، ولكن رغم ذلك احنا 
غادي نستمروا في النقاش حتى وفي جميع الحاالت املهم السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

نأجلوها هاد تتمم.

 وسيدخ ورئيس:

تفضلي السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

اسمح لي السيد الرئيس، هو تمرين ربما كان يدار في �ضي قانون عادي 
ساهل ما�ضي قانون كتاظروه هذه ما نعرف شحال من سنة، ما�ضي 
قانون هو يعني صعب في حد ذاته، وما�ضي قانون اللي درنا فيه واحد 
االجتهاد داخل اللجنة، األخوات بالخصوص ديال االتحاد االشتراكي 
جابوا تعديالت خارج النص، وقبلتها قبلت املناقشة ديالها على أساس 
أيدينا  بين  النص  تنكلموا  يعني حتى  القانون  نهاية  في  أننا نضيفوها 
ونداولوا معهم في هذه املادة، وهي كلها غير مقبولة ألنها لم تأتي وفق 
املسطرة وفي إطارها يعني غير بحال ال تعبير عن حسن نية ديال التداول 
حولها، اآلن ماللي جينا بدينا كندخلوا هذه املواد في أماكنها ما بقاتش 
تسع اإلطار الهيكل القانوني لم يعد يستوعب هاته التعديالت ألن ما 
عندهاش مكان لداخل، يمكن نداولوا فيها خارج لكن داخل ال يمكن 

أن نتداول فيها.
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 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة ترفضها شكال وصافي، املشكل محلول، زعما راه ما 
غاديش نقول لك شنو، تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميلخ
)نقطلخنظةم(:

 وسيدخ ورئيس،

أنا غير باش نتقدموا سنعتبر بأن هاته املواد وقع خطأ أنه لم يريدوها 
في األساس القانون ديالها، وغنتعابروها راه جات في املادة 2 وناقشوها 

لكي نمر، ديك الساعة نسمعوا للحكومة، صافي شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أييه رانا، هل من رأي مؤيد، تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

السيدة  املواد كيف ما قالت  الرئيس، هاد  السيد  غير مالحظة، 
الوزيرة، داز دابا في اللجنة، وتناقشات بطريقة اللي رحتها أنه خليناها 
حتى األخير، وتناقشات، كاين فيها، أغلبها تقريبا، املسألة ما�ضي القضية 
ديال حسن نية وال سوء نية احنا كاين اإلشكال كيف ما قالت السيدة 
الوزيرة حقيقي في هاد القانون، ألنه واحد العديد داملقتضيات التي تهم 
العنف ضد النساء إما مشات لالتجار في البشر إما باقية في القانون 
الجنائي في واحد العنف جن�ضي كله، فبالتالي كاين إشكال احنا تنحاولوا 
أننا نساهموا في تجويد النص، ودرنا هاد التخريجة ديال أننا خليناه 
حتى آلخر،إيال كاين االتفاق على أننا نخليوها حتى لآلخر كلها وندرجوها، 

وديك الساعة تناقش، تناقش.

 وسيدخ ورئيس:

ما عندهاش مكانة في األخير.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

أوال نمشيوا بالطريقة اللي مرتبة فيها.

 وسيدخ ورئيس:

ها احنا ماشيين أه، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت، نعم راه 
املسطرة، راه جاوبات السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة جاوبني، قول 

واش مقبول وال ما مقبولش.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

السيد الرئيس رانا جاوبت.

 وسيدخ ورئيس:

إوا واقيال يمكن واقيال ما.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

ال أنا قلت لك منين ولينا خندخلوا في الهيكل، ألن أنا نف�ضي تفاجئت 
ملي وليتوا جبتوا التعديالت داخل الهيكل، فمابقاش مجال لقبولها، 

هذا هو اللي كاين.

 وسيدخ ورئيس:

النائبة تفضل، راه من شكال ما دايزاش،  أ السيدة  نعم تفضل 
تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

السيد الرئيس، توافقنا في اللجنة، وهذه أعمال تمهيدية للجلسة 
العامة، أنه تدرج هاذ التعديالت، فاش نكملوا املواد ديال املشروع، 
وأعتقد أننا مرينالها قبل املواد األخيرة، ياك، قبل املادة املتعلقة بالتكفل 
إلى آخره، وحنا كنتشبتوا،ها وتوافقنا على هاذ الترتيب والحكومة ما 
عندهاش الحق اليوم أنها ترفض أن تناقش في الجلسة العامة، حسب 
مسطرة وافقت عليها في املناقشة ديال اللجنة، وحنا أعتقد أنه سيكون 
من املناسب، أن نستمر في نفس النمط واملسطرة اللي ناقشناها في 
غير  شكلية  بدفوعات  الحكومة،  دابا  ترفض  أن  مجال  وال  اللجنة، 
مفهومة اليوم، كانت هاذ الدفعات، وال أعتقد أنه عالقتنا في الحكومة 
تجمعها حسن أو سوء النية، ولكن قبول املسطرة حنا متشبتين أننا 

نناقش بها حتى في هاذ الوقت، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

إيال اسمحتي السيدة النائبة من حيث املضمون، أنا ما كندخلش 
فيه، من حيث الشكل املسطرة، هذا دورنا كاملين، ما�ضي غير الحكومة، 
خاصنا نديروا �ضي حاجة اللي كيقبلها املنطق، الشكل ديال البناء ديال 
النص، ما بدا كيتكلم هو في النص املضمون ديالوا، حتى مشا عدل 
في  إما  اللي هي موجودة  الفصول واملواد،  وتمم وغير مجموعة ديال 
مجموعة القانون الجنائي، أو املسطرة الجنائية، ما كمالت �ضي، عاد 
بدا كيتكلم في النص، إذن منين غتعملها في آخر النص، غادي يوليو 
عندنا 2 ديال األطراف، الطرف األول، اللي هو منطقي وكيحتارم واحد 
املسطرة، طرف أخير، فين غادي يعمل، كيفاش غادي يديروا، خاصوا 
يتهز ويرجع لألول، شكون اللي غادي يهزوا ويرجعوا لألول، هو حنايا 
ما�ضي �ضي واحد آخر، وإال النص، سيتعرض إلى ما سيتعرض إليه ألنه 
عاود كاين ما عرفتش أتكلم تحت مراقبة السيدة الحكومة، األمانة 
العامة ما غاديش تقبل لك هاذ الهيكلة، أنا باغي النص ينجح، وباغي 
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نستافدوا من هاد النص رغم تعقيده، راه ما�ضي معقد �ضي حاجة، راه 
املنطق بسيط، راكم فهمتوه tout de suite ، املادة 2، كتقول أودي 
أحكام يغير ويتمم، املادة 3، يتمم، املادة 4، يغير أو يغير فقط، إذن نتوما 
كتشدوا هاذ التعديالت ديالكم اآلن، ورتبوها حسب هاد 3 تاألحكام، 
وقدموا الوقت اللي بغيتوا، هاذا هو التنازل اللي يمكن لينا نعملوا، 
آ األستاذ، تقبل  كيبقى للحكومة تقبل، ال تقبل املضمون، اسمعني 
الحكومة املضمون أو ترفضوا، هذا حقها، وحنا كنصوتوا، هذا حقنا، 
كل واحد كيدير شغلوا، آه إيوا هاد ال�ضيء اللي كنقول، راه حنا كنقولوا 

نفس الكالم، السيدة الوزيرة تفضل.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

راه باقى نتكلم على حسن النية، ملاذا؟ ألن فاش جبتيوا راه دايما 
خاص حسن النية وخا نديروا السياسة وخا نديروا التشريع راه خاص 
غنقدروش  ما  مشكلة  كاينة  النية  سوء  كان  ال  حيث  النية،  حسن 
بأنه  الرئيس، بغيت نقول لك وبغيت نقول  نستمروا، لذلك السيد 
داخل اللجنة خلينا هاد التعديالت في األخير ألن ما يمكنش يدخلوا، 
اآلن غنشرح عالش ما يمكنش يدخلوا، مثال ناخذوا املادة 2 تتقول تغير 
وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404-431-436 ماللي كتجيب 
أنت واحد الفصل ما داخلش في هاد املقدمة فين غادي يدخل، ما 
يمكنلوش يدخل، ماللي كتم�ضي عاود املادة 5 تتمم على النحو التالي 
أحكام مجموعة القانون الجنائي املشار إليها 3.88/12.88/1.88 حتى 
آلخر ملي كتجيب أنت املادة ديالك ما عندش فين تدخل ألن لم يشار إليها 
ونزيد نكمل لذلك أنا درت معكم اجتهاد في اللجنة، يعني بغينا نداولوا 
في واحد املادة جبتوها، قلت لكم مرحبا، لكن ماللي وليتوا دخلتوها في 
الهيكلة ال يمكن، إذن ال يمكن ما نقولوش هذا حق وما بقيناش دابا في 

الحق ولينا في املنطق وولينا في املمكن والغير ممكن.

 وسيدخ ورئيس:

آخر مداخلة، تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

السيد الرئيس، أتمنى أن تكون آخر مداخلة الحل اقترحه السيد 
ليمسها هو ما ينص عليه  كلها مواد متعلقة  انها  الفريق على  رئيس 
مقدمة املاد الثانية هو التغيير والتتميم، الوزيرة شنو قالت دابا قالت 
على أنه راه ال يمكن مشات للموضوع األول اللي ناقشتوا في الصباح 
أنه ما يمكنلهاش تغير وتتمم مواد لم ترد في، رجعنا للنقاش القديم، 
ونحذف  ونتمم  نغير  أنه  القبة  في هذه  اجتهاد  وقع  الوزيرة،  السيدة 
ونعدل حتى الفصول واملواد التي لم ترد في املشروع إذن هذه حيديها 
تماما، اإلشكال اللي طرحوه اإلخوان ولقاوا له الحل هو في الهيكلة هو أنه 
هاد املواد ما قدمناهاش مهيكلة الفصول ما دخلناهاش في املواد فاقترح 

السيد رئيس الفريق املحترم، أنها تدرج في املادة الثانية، ألنها بالضرورة 
موضوع تغيير أوتتميم بمعنى الحل موجود، بالنسبة لحسن نية عالش 
النية، احنا ما�ضي في مدرسة  تنقولوا لك ألنها غير وارد عندنا سوء 
قراءة النوايا، احنا نشتغل في التشريع تقبلون ما تقبولن وترفضون ما 

ترفضون مشكورين ومشكورات.

 وسيدخ ورئيس:

النائبة  السيدة  بالتي  راه  النائبة  السيدة  النائبة،  السيدة  شكرا 
وتعطيني عقلك مزيان، ال ال غير املادة 2 تغير وتتم على النحو التالي واحد 
املجموعة دالفصول وهي اللي جات، هاد الفصل ديالك باش يكون 
هنا، خاصه يتذكر في املادة 2 في البداية دياله، ال ال واسمح لي اسمح لي 
خصك تجيبه في التعديل، خاصك تجيب تعديل خاصك تجيب تعديل 
كتقول فيه ديال املادة 2 هو األول كتبدا به باش كتضيف هاد املواد 
كلها هاد الفصول التي بغيتي تعدل متافقين، عاد ديك الساعة كتطرق 
لهم مادام ما جاو �ضي هنا في هذا ما يمكنلكش تطرق لهم رغم تجاوزا 
قلنا سنتطرق إأليه في حالة ما تجاوزا ال وقعات املصادقة على �ضي واحد 
خاصنا دابا في هاد الجلسة نرجعوا نعدلوا املادة 2 وغادي ندير معك 
واحد النموذج أنه الفصل 471 هذا اللي قدمتي دابا 427 لنتصور أنه 
تمت املصادقة عليه بالقبول، خاصنا نمشيوا نعدلوا املادة 2 نرجعوا 
في التصويت ونرجعوا للمادة 2 ونضيفوا 427 ألنها جات خارج النص لم 

يشر إليها، البداية ديال أحكام املادة 2 فهمتي السيدة النائبة.

 وسيدخ ورئيس:

وأنا هاد ال�ضي راه نفس الكالم كنقولوا السيدة النائبة، راه قلت 
لك أنا احتمال لو أنه هاد املادة 427تم قبولها، راه خاصنا نعدلو املادة 
2 وخاصنا نضيفو هاد الرقم 727 واش فهمتيني؟ إذن راه نفس الكالم 

كنقولوه، إما تفاهمناش أنا كنقرب وجهة النظر، السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

السيد الرئيس، ككلمة أخيرة في املوضوع.

 وسيدخ ورئيس:

تفضل السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أنا أ تفاجأ بهذا النقاش اآلن، أنا ال علم لي بأن...

 وسيدخ ورئيس:

هذا مسطري.
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و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أي نعم، أنا ال علم لي بأن رئيس الفريق املحترم اتصل بالرئاسة، 
ال علم تفاجأت به في حينه، ومع ذلك كنقدم واحد التوضيح يعني 
بشكل نهائي، اآلن حنا قلنا إيال كان واحد التعديل خاص تكون اإلشارة 
إلى الفصل املعدل في املقدمة ديالو، اشنو كان غادي يكون الحل؟ كان 
ممكن يجي التعديل وتجي تعديل آخر في التقديم، ما جاش التعديل في 
التقديم، يعني كان ممكن نقولو تغير وتتمم ونجيبوها ندخلوها تماك 
كتعديل، ثم نجيبو التعديل، كانت غتكون ممكنة، اآلن جبتو تعديل في 

املضمون وما جبتوش تعديل في التقديم، وادابا ما يمكن لناش...

 وسيدخ ورئيس:

راه نفس الكالم، راه هو نفس الكالم للي قلت السيدة الوزيرة، غا 
أكدتيه...

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

هادي إضافة، هادي إضافة.

 وسيدخ ورئيس:

إضافة، دابا في حالة ما إذا تمت املوافقة على هاذ الفصل مثال 
كنقول مثال، الفصل 427 يجب أن يدرج في األول في التقديم، هاد ال�ضي 
راه ما مختلفينش عليه، هذا اللي سميتو أنا الوعاء هو اللي قال ال�ضي 
عبد هللا بووانو الرئيس، قال لك أودي حنا غنتجاوزو وغادي نكملو 
املناقشة ويتم التصويت في حالة ما إذا صادقنا على �ضي واحد غادي 
نلقاو لو الحل، ما صادقنا املشكل ما مطروحش وصافي، ياهلل نتوكلو 
على هللا، ولكن أنا راه كنبقى ندير املالحظة باش نديرو التمرين، هذا ال 
يحترم الشكل، هذا ال يحترم كذا، ألنه باش نبقاو، باش كاملين كنتعلمو، 
إذن هاذ التعديل مقبول وال مرفوض السيدة الوزيرة، غير مقبول، نعم 

تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدخحسمةءخأب خ0يد:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ألننا  ولكن  تعديلنا،  مضمون  في  الحكومة  جواب  نسمع  لم  حنا 
استوعبنا فلسفة السياسة الجنائية في موضوع مناهضة العنف، والتي 
معايا  انتبهوا  النساء،  العنف ضد  أو  الجنس  العنف بسبب  إعتبرت 
السيدات النائبات على األساس من بعدهم السادة النواب، إعتبرته 
شرط تشديد، الحظوا، القانون كله يدور حول ماذا؟ أنه إيال كانت 
عقوبة معينة في القانون الجنائي معاقبة بشكل من األشكال، فإنها في 
حالة العنف، نفس الجريمة إذا ارتكبت ضد النساء، فهي يضاعف فيها 

العقوبة أو تعتبر شرط تشديد، وسألنا الحكومة، عالش ما أخضعت 
كاع الجرائم لهذا الشرط في التشديد، سليم وال ما�ضي سليم، لذلك قلنا 
على أنه أصعب ما تواجهه النساء في قضايا العنف، ونشكر الحكومة 
يدرج  والذي  للعنف،  عليه  توافقنا  اللي  التعريف  هاذ  قبلت  ألنها 
التهديد، هو التهديد الفصل 427 من القانون الجنائي يقول: التهديد 
املشار إليه في الفصل 425:« إنه وقع شفهيا أو كان مطلوبا بأمر أو معلقا 
على شرط إلى آخره، عقوبة الحبس في 6 أشهر إلى سنتين، حنا بناء على 
أن الحكومة إعتبرت فلسفتها في مناهضة العنف هي تشديد العقوبة 
على العنف بسبب الجنس، قدمنا لها إعانة أغفلتها ولم تبرر اإلمتناع 
عن إدراجها وهو مضاعف العقاب، في حالة تهديد، حينما يتعلق بتهديد 
امرأة بسبب جنسها ولتجبنا الحكومة ملاذا لم يدرج أوال؟ وملاذا لم تقبله 

ثانيا؟ شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

التعديل رقم 3 هذا عاود حالة وحدا أخرى هذا، هذا جا النسخ، 

ما  النسخ  النسخ،  ديال  العنوان  عدناش  ما  عندناش،  ما  والنسخ 

عندناش كاع في القانون، آ وما�ضي حذف هو نسخ اسمح لي، آ تضافر 

الجهود للجميع، إذن يسحب هذا التعديل أ السيدة النائبة، يسحب 

هذا التعديل، يسحب التعديل املوالي، املتعلق بالفصل 418، الفصل 

420 كذلك يسحب.

كنمشيوا للفصل 429، شنو فيه هذا، هذا ما هو تعديل، شنو هذا، 

تغيير تتميم، 429، يا هللا السيدة النائبة تعديل، تغيير، هذا خاصوا 

يم�ضي نظريا في املادة ال ال ، تفضل، املادة 3.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

حنا ضفنا فقط، هو فقط ولكنه، إغفال كبير ألن القانون يتعلق 

ضفنا  النساء،  ضد  العنف  آخره،  إلى  القضاء  مناهضة  بمحاربة 

يضاعف، تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية امرأة، أو قاصر، ألنه 

كيتعلق باملرأة، ولكن غالب األحيان تتم مضاعفة العقوبة إلى قام بها 

الزوج والخاطب وكذا كذا، أو إذا كانت الضحية قاصر، حنا ضفنا 

امرأة.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الكلمة للسيدة الوزيرة.
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و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

هل من رأي معارض، تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

هو في املادة الثانية صحيح ما كاينش، لكن في املادة الخامسة التي 
تغير وتتمم كاينة في الفصل 1 على 420، نفس التعديل، نفس التعديل 

راه وارد.

 وسيدخ ورئيس:

اسمح لي، فين ؟

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

تضاعف راه كاينة في املادة 5، في الفصل 429، نفس املضمون اللي 
جابوا اإلخوان في الفريق اإلشتراكي، كتعديل راه كاين، كاين في القانون 

في 429.

 وسيدخ ورئيس:

املادة 5 ال ال رفضا هنايا على هذا.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

عليها  املنصوص  العقوبة  تضاعف  كيقول   429 ألنه  هنا،  رفضا 

كان مرتكب  إذا  القانون،  هاد  425-426-427-429 من  الفصول  في 

أحد  أو  األصول  أحد  أو  اآلخر،  الزوج  ضد  الزوجين  أحد  الجريمة 

الفروع، أو كافال، أوشخصا له والية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا 

برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا.

 وسيدخ ورئيس:

إيوا الفصل 429 وجبتوا يتضاعف العقوبة، راه جا بيها الفصل 

األول، في املادة 5، 429 جاب تضاعف، زعما داك ال�ضي اللي بغيوا راه 

جا هنا، إيال كتكلموا على الفصل 429، وكتكلموا على املضاعفة ديال 

العقوبة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

السيد الرئيس، حنا في هاذ الجريمة بالضبط، هي فاش كنطالبوا 

أيضا إيراد املرأة ألنه تتحدث عن..

 وسيدخ ورئيس:

إذن تتشبثون بالتعديل؟

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

حنا نتشبت إذن بالتعديل.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

الفصل 421.2 تفضل أ السيدة النائبة، 431.2 عفوا، التعديل 
السادس.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

431، حنا دائما وكما شرحت الحكومة نهجت سياسة معينة وهي 

في واحد الشق ديالها إيجابي أنها تعتبر جريمة عنف ضد امرأة بسبب 

جنسيها شرط للتشديد، حنا سألنا الحكومة وما عرفناش عالش ما 
زال جاوبت، ملاذا تم التعامل مع هاذ الشرط بفاعلية في جرائم وفي 

جرائم جراء أخرى ال، لذلك شفنا مثال جريمة التمييز واللي يعاقب 

عليها القانون الجنائي وعذروني لست متخصصة في 431، نتحدث عن 

431-2 الذي يقول أنه يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 

كذا كذا أعاله، بالحبس من شهر إلى سنتين و بالغرامة: إذا تمثل فيما 

املمارسة  أداء خدمة، عرقلة  أو عن  منفعة  تقديم  اإلمتناع عن  يلي 

العادية ألي نشاط اقتصادي إلى غيره وهذا عمق العنف ضد النساء. 

تأييدنا لهذا وطرحنا لهاذ، عفوا، التعديل أوال، كنحاولو ننقدو املشروع 

الحكومي اللي ما جاوبوش، واعذرونا في أخطائنا في الشكل، قلنا لهم ما 

دمتم اعتبرتم جريمة العنف ضد النساء ظرف التشديد، إيوا عاقب 

عليها في 431-2 أنه تضاعف العقوبة وهذا هو مضمون تعديلنا، لكل 

من يقع عليه والال اللي ثبت أنه اإلمتناع عن تقديم منفعة أو وعن أداء 

خدمة المرأة بسبب جنسها وهذا هو املستشري في املجتمع وكنذكر 

أن الوزيرة تفاعلت معنا، وقالت لنا أننا يمكن أن نأخذه ألنه يمارس 

ضد النساء اليوم في املغرب بسبب لباسهن و كنعرفو أن املتحجبات 

 les grandes ماكيدخلوهمش للبنك وما يدخلوهمش للبالصة ديال

surfaces وما يدخلوهمش agent commercial إلى آخره، واقترحنا أن 

ننقذ أنفسنا من هذا الوضع، فلماذا؟ نرجو من الحكومة أن تجيبنا وأن 

تعذر أخطاءنا في الشكل، يا الاله بغينا املضمون.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016(  333

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة الوزير.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أوال- النقاش ديال اللجنة هو بعدي عن تقديم التعديالت، يعني 
التعديالت تصاوبت عند الفرق البرملانية وجابتها، يعني ما�ضي هاذوك 
التعديالت تصاوبو على قلب مخرجات النقاش اللي كان في اللجنة، يعني 
مللي كنتكلموعلى منع امرأة من االشتغال في مكان بسبب كونها امرأة 
والال بسبب لباسها املختلف عن باقي املواطن لكونها امرأة هو نقاش جاء 
عند تقديم التعديالت، إذن حتى واحد ما صاوب التعديالت انطالقا 
من النقاش، باش ما نقولوش �ضي كالم ما�ضي صحيح؛ ثاني �ضيء- هو 
أن التعريف اللي درنا، واخذينا فيه وقت طويل باش نفصلو فيه هو 
مؤطر للمشروع، ال في مسألة التهديد و لها في غير؛ ثم هناك مواضيع 
عنها عالقة بموضوع العنف، لكن مكانها فصول أخرى في قانون آخر، 
وكاين اآلن في هاذ الفترة بالضبط القانون الجنائي معروض على لجنة 
العدل والتشريع، وفيه التمييز واللي هو موضوع اليوم مناقشة وتعديل، 
إذا كان هناك من مجال لتعديله، ففي ذلك اإلطار وليس في إطار هذا 

القانون.

 وسيدخ ورئيس:

هل من رأي معارض؟ تفضل السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

هو كان ممكن ناقشوه، كون كان جاب �ضي حاجة من غير اللي كاين 

في القانون الجنائي، دابا هادي كاينة في القانون الجنائي حنا نجيبوها 

لهنا، وهاذ القانون كلو مبني على التغيير والتتميم إلى غير ذلك ويمكن 
القانون  يحذف وال، ما دارش هاذ العملية لكن هذا غير جبناه من 

الجنائي وجبناه لهاذ القانون هذا باش يكون راه حاضرة فيه املرأة، 

للمالءمة، ما دام كاين في القانون الجنائي..

 وسيدخ ورئيس:

إذن، هذا ما فيه ال تعديل ال تتميم ال تغيير..

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

ها هو.

 وسيدخ ورئيس:

غتاخد الكلمة...

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

ها هو 431-2 هو نفسه اللي كاين في القانون الجنائي، ها هو وهو هو 
اللي قدمتو االمتناع عن تقديم منفعة إلى غير ذلك، وعلى كل حال دابا، 
أنا كنقول ما نغيرش القانون الجنائي فعلى كل حال إذا ما كانش غير 

القانون الجنائي ما كانش نجيبوه لهنا، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدخحسمةءخأب خ0يد:

شكرا السيد الرئيس، أعرف أنه حنا ناقشنا طويال املنهجية ديال 
مناقشة هاد مشروع القانون بحكم أنه مبني كل على القانون الجنائي 
وتغيير وتتميمه، لذلك أفهم حنا ارتبكنا في مناقشته داخل في اللجنة 
التي استشهدت  املادة  الرئيس  إلى هنا،السيد  ينتقل هذا  وعادي أن 
بها، أشنو؟، يعني شنو قلت لك الجريمة اللي الفلسفة اللي اعتمدت 
عليها الحكومة في مناهضة العنف هي أنه إيال كانت هناك �ضي جريمة 
في القانون الجنائي مجموعة القانون الجنائي أناهض العنف باعتبارها 
ضد امرأة شرط تشديد تعني التعديل اللي جبنا راه ما كاينش في القانون 
الجنائي، القانون الجنائي يحارب على التمييز بسبب اللون، العرق إلى 

آخره.

املشروع اللي جابت الحكومة كتشديد فيه تعتبر ضد امرأة ظرف 
تشديد، جينا في نفس الفسلفة، وقلنا ملا املادة 427 ستكون مهمة 
جدا إذا تم التنصيص فيها على تشديد العقوبة على التمييز او االمنتاع 
عن أداء خدمة المرأة بسبب جنسها بمعنى أنه هاد التعديل هو تعديل 
جديد ليس لها في مشروع القانون وال في القانون الجنائي وال في مشروع 
تعديل القانون الجنائي الذي يقدمه السيد وزير العدل والحريات هذا 

هو، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

الفصل 431.2 املرة الثانية فقرة أخرى وهي نفس نفس الفصل ياله 
تفضل، تفضل السيدة النائبة تفضل، يسحب إذن هذا يسحب.

الفصل 444.1، هذا كاين في املادة 5، ال عندكم عندنا الترتيب هنا 
راه هو التعديل 8 هاد ال�ضي غير تجاوزا ياك السيدة، إذن الفصل 446 
عاود هذا فيه النسخ ال ال الفصل 446 كاينة في املشروع وانتما بغيت 
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كاينة في النص وانتما بغيتو تنسخوه شكال ما دايزاش نسخ تفضل 
تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

شنو دابا نقدموا 446 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 20000 درهم 

كل طبيب رفض اإلدالء بشهادته بشأن إحدى حاالت العنف املنصوص 

عليها بالفقرة الثانية من الفصل 446.

السيد الرئيس، هذا عالش قلنا خاص يكون �ضي قانون شامل ما�ضي 

تعديالت وترقيعات في القانون الجنائي، راه بعدا غير باش ناقشوها راه 

حتى طلبنا من السيدة الوزيرة عاودات جابتها بشكل احمر تعديالت 

والعديد د الفصول كاينة في القانون الجنائي وحنا كناقشو مناهضة 

العنف، هذا هو السبب اللي غادي يجعلنا دائما نرتبط وسيجعل حتى 

القضاء عند تنفيذ هذه األحكام سيرتبك، ألن ما�ضي القضية غير قضية 

أننا تنشدد العقوبات و ال ما�ضي هذا هوعالش حنايا كعدنا حتى حاولنا 

نكادو مزيان التعريف، ألن هادي جريمة خاصة والناس ديرين لها مساطر 

خاصة ومحاكم خاصة وقضاة خاصين وإجراءات خاصة، فبالتالي حنا 

تنحاولو ما أمكن أننا نتالءم مع هذا النص ملحاولة دعمو لذلك تنحاولو 

مرة نحذفو مرة نضيفوه مرة لتجويد هذا النص لذلك هذا هو الفصل 

446 اللي كنطلبو باش يكون فيه عقوبة في حالة عدم امتثال الطبيب 

للمحكمة لإلدالء بشهادته أوعلى األقل يدلي بها بصفة مكتوبة نظرا 

لخطورة هاذ الجريمة وألهمية شهادة الطبيب هذا الفصل 446.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة النائبة الفصل 446 انتما كطالبو الحذف ديال.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

ال ما�ضي التعديل اللي كنطلبوا حذف فقرة، وراه هداك حيدنا داك 

التعديل حيدناه سحبناه، ولكن فيه 2 تعديالت فيه واحد اإلضافة.

 وسيدخ ورئيس:

آه كتكلموعلى الفقرة األولى تحذفوها والفقرة الثانية.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

446 تنطلبو إضافة فقرة جديدة اللي هي التنصيص على املعاقبة 

ديال الطبيب في حالة امتثال.

 وسيدخ ورئيس:

السيد الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أوال ما�ضي هاذي أول مرة كيجي قانون من ضمن مجموعة ديال 
القانون الجنائي، اللي كتجيب إحاالت على فصول و مواد ديال القانون 
الجنائي ديال املجموعة ما�ضي أول مرة بصاح هي صعيبة ديال القراءة 
ما�ضي أي واحد يقراها وما�ضي أي واحد يفهمها وما�ضي أي واحد يقدر 
يرجع اإلحاالت باش يستحضرها وعاود يديرالقراءة السليمة، ولكن 
هاذ ال�ضي ما مرتبطش غير بهاد القانون ديال العنف مجموعة ديال 
القوانين اللي كتجي بهاد الطريقة، فما نقولوش آ كانت مشكلة ألنه 
بالفعل هناك  راه  بأنه  نبينوا  باش  بالحمر  نكتبو  حتى درنا اضطرينا 
حتى نيسر للناس القراءة نعاونهوم على أنه استحضروا الفصول اللي 
كنحيلوعليها، داباغادي نجيولهاذ املادة اللي جا فيها تعديل بغيت نقول 
بأنه كنحيلوهم على املادة اللي كتكلم في املسطرة الجنائية اللي كتكلم 
على الخبراء اللي ما كيبغيوش يدليو بالشهادة ديالهم، هناك مسطرة 
متكاملة في املادة 6/82 و بالتالي ليس هناك داعي لكي نعيد ذكر هاته 
املسطرة في هذا الفصل، أما اإلدالء بها كتابة فهو منصوص عليه في 
هذا الفصل في هاد املشروع، فما عرفتش أن �ضي حاجة كاين في الفصل 

وكاينة طيات هذا املشروع وكتجي عاوتاني في التعديل.

 وسيدخ ورئيس:

هو اللي أعتقد أنا يمكن غادي ندير قراءة في العقول غير باش نقول 
بأنه هو هاذ النص ملا يتم املصادقة عليه ويتنشر في الجريدة الرسمية، 
غادي يكون عندو 2 دالحوايج، الجزء األول غادي يم�ضي عند القانون 
الجنائي كل هاذ املواد اللي صادقتو عليها وغتصبح مكتوبة بهاذ الصيغة 
ما كيبقاش ديك  هاذي واآلخرين كيما كيغيرهم وال كيتتمهم، وهذا 
ال�ضي اللي قديم، والجزء الثاني هو هاذ النص ديال القانون وكيكون 
كل ذيك الساعة مشيتي القانون الجنائي كتقلقاهم موجودين مكتوبين 
جيتي القانون ديال هاذ كتلقاهم مكتوبين، وهاذ ال�ضي هذه طريقة ديال 
التشريع قديمة جدا ما�ضي جديدة غير كيما قلتي هي معقدة لهذا غير 

املهم كاين �ضي مالحظة وال ندوزو السيدة النائبة، تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

السيد الرئيس، حنا ظهر ليا ما�ضي أي واحد اللي باغي يتعلم عاد 
كيفاش يقرا النصوص، ولكن هاذ ألنه خاصنا نستحضرو أننا منذ 
بداية هذه الوالية، ونحن ننتظر قانون الجنائي كلو اآلن غادي نلقاو نفس 
الصعوبات في القانون الجنائي اللي جاي راه ما قدرناش بطريقة واضحة 
إلى آخره نقاشوه، فبالتالي اإلشكال جاي من هاذ الطريقة ديال أننا 
كنعدلو هاذ القانون اللي أتعبه التعديل Goute à Goute كل مرة نجيبو 
�ضي حاجة، وراه نفس الشكل اللي وقع لنا مع داك القانون ديال اإلتجار 
في البشر ألنه العالم كل داير أو أغلب دول العالم دايرة قانون خاص 
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وهذا دايرين فيه قانون شامل، اآلن داخلين قوة التعديالت في القانون 
الجنائي حتى أصبح ال يحتمل تعديل لذلك ما�ضي حنا أي واحد عندنا 
إشكاالت حنا، رتبنا بطريقة اللي موالفين دائما كنقدمو بها التعديالت، 
رتبنا التعديالت بطريقة عادية حسب التعديالت اللي حنا نريد لم نقم 
بطريقة ديال إدخال فهاذ الباب وفهاذ البند إلى آخره رتبناها رقم واحد 
رقم 2 إلى آخر هذا الفصل مضاف هذا فصل يضاف إلى هذا، هذا يتمم 
هذا لذلك حنا نتشبث بهذا التعديل ونعتبره ضروري ألنه أنا شخصيا 
بحكم مهنتي حضرت الحاالت ديال القتل، و ما كيجيش فيها طبيب 
يشهد حاالت ديال القتل حتى حتى تأخر امللف ل عشرين مرة فبالتالي 
خاص ضرورة في عنف ضد النساء، يكون هناك جزاء لعدم االمتثال 

للعدالة وتقديم شهادة في حاالت ديال العنف ضد النساء.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، أعرض هاذ التعديل األول للتصويت اللي فيه الحذف ديال 
ديك الفقرة:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

والسيدة النائبة ال وهاد ال�ضي اتفقنا عليه ويال بغيت هذا عاود، 
أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض الفصل 446 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، 446 أ 
األخت حسناء 446 كما صادقت عليها اللجنة إجماع، أ شنو معارضة 

امتناع مع إذن:

املوافقون: 83

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 22

الفريق  من طرف   11 رقم  التعديل  دائما   2 املادة   481 الفصل 
االشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

هذا تعديل تيطلب اإلرجاع إلى ما كانت عليه الوضعية في القانون 
قبل من املشروع ديال الحكومة الهدف من هاذ التعديل هو تنطلبو 
الرجوع األجل السابق ألنه ال معنى في قانون القضاء على العنف ضد 
النساء، أن يعطى املزيد من اآلجال للملزم بأداء النفقة في الوقت الذي 
يبقى املستحقون في أوضاع ديال مزرية نتيجة طول املساطر وتعذر 

التنفيذ.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أوال هاد اآلجال اختلفت الفرق في تحديد مدتها �ضي جا تكلم بعض 
الفرق تحدثت عن 10 أيام وبعض الفرق كتقول نبقي على 15 يوم 
كما كانت في القانون، وحنا جبنا ثالثين يوما على اعتبار املمارسة، ألن 
املمارسة هي اللي بينات بأن 15 يوم ما كافياش، وأن النفقة كما حددتها 
أو املدة إلعطاء النفقة كما حددها قانون مدونة األسرة كيتكلم على 30 
يوم، واآلن يا إما نتقدو مع مدونة األسرة ونديرو 30 يوم وال غادي نخليو 
هذاك األجل اللي هي أصال ال تحترم، إيال كان30 يوم ولقينا فيها صعوبة، 
وهناك من يطالب بتعديل مادة ديال مدونة األسرة باش نشوفو كيفاش 
نديرو مسطريا حتى تتمكن املرأة من االستفادة من النفقة في حدود 30 
يوما ولربما نضطرو نزيدو فيها، فيجب حنا نطلبوحنا بالرجوع إلى 15 

يوم لذلك تعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

مؤيدي  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
التعديل.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

ملاذا؟،  التعديل،  هاذ  من  الحقيقة  في  نستغرب  الوزيرة  السيدة 

ألن هذا حق ديال أطفال أساسا عاد هو حق امرأة خاصة إذا كانت لم 

تشتغل ديال النفقة، فهاذ امللزم بأداء النفقة دازت الدعوى أمام

محكمة األسرة، وقبطات عدة أيام وعدة شهور، هداك الشهر اللي 

مديور كحد أدنى للحكم بأداء النفقة، ال�ضيء اللي تيبين أن األمر يتطلب 

استعجاال، دول أخرى راه إدارات أخرى كتعيط على امللزم بادأء النفقة 

وكتقتطع لو مباشرة من الراتب ديالو، ولكن مع كامل األسف، تم الناس 

عندها أجورها وكاينة الشفافية في األجور وفي املمتلكات، وحنا عندنا 
اللي عندو �ضي حاجة كيخبيها باش ما يصرفش على والدو، حنا كتدوز 

الدعوى، كتحكم، كيتطبع الحكم، كيوجد، كيتبلغ، وسير عاد يتنفذ 

وكتاخد املرا داك ال�ضي كلو ب باش دير الشكاية ديال إهمال األسرة، 

وفهديك الشكاية ديال إهمال األسرة فيها عدة مساطر ديال اإلستماع 

لهاد الشخص إلى آخره واستدعاو وإيال استاطعو يحصلو عليه ويجيبوه 

كيعطيوه مهلة بعد ذلك ديال 15يوم، كلها هاد الرحلة كلها ونعاودو 

نزيدوه ..أنا تنعتقد أن هذا مزيد من اإلضرار وليس رفع الضرر ورفع 

بهاد  ااإلتيان  عدم  ونستغرب  التعديل  بهذا  نتشبث  لذلك  العنف، 

املقت�ضى في املشروع.
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 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

األخوات واإلخوان راه باقي لنا 40 تعديل في هاذ املشروع، وإلى مشينا 
اللجنة  ديال  والنقاش  دقيقة،   120 خاصنا  أنه  معناه  الوثيرة  بهذه 
كنعاودوه. هما 2 د الحوايج، إيال بغينا نمشيو بهاد الوتيرة نوقفو ألن ما 
يمكنش الطاقة ديالنا، إيال كنا.... وما يمكنش نتوقفو زعما رأفة، إيوا 
حاولو ... ال ما�ضي دابا ... الوقت نمشيو نقدمو التعديل ونزيدو، راه 
غادي نسربيو... ما �ضي مرتبط بي أنا مستعد وحنا من 10 وحنا باديين 
وحنا جالسين هنا... إلى تحاولو معنا داك النقاش اللي كان في اللجنة، ما 
كاينش ال ش نكرروه، التعديل وهذا زعما غير املساهمة في إطار التفهم 

ديالكم للعياء.

اللجنة.  عليها  كما صادقت  للتصويت   481 الفصل  أعرض  إذن 
إجماع ال؟ ضد؟ إذن:

املوافقون: 83

املعارضون:22

املمتنعون: ال أحد.

الفصل 503.1 فيه تعديلين 12 و13 الفريق االشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

هاد الفصل من القانون الجنائي كان سيكون مفيد لو أن الحكومة 

مناهضة  قانون  مشروع  إطار  في  تممته  أو  وغيرته  أيضا  استعملته 

503 يقول، املهم يعاقب على جريمة التحرش  العنف، عالش؟ ألنه 

الجن�ضي إلى آخره. وحنا كنضيفو على أنه اللي كيهم في هذه املحطة ما 

بين تبليغ املتابعة في كل املحطات هو التدابير الوقائية، لذلك قدمنا 

للحكومة تعديال يقول أنه يتعين على املحكمة، الحكم بواحد أو أكثر 

من تدابير الوقاية الشخصية املنصوص عليها في القانون الجنائي، في 

حاالت جرائم العنف ضد النساء، باش شوية نفك عزلة هاذ املشروع 

القانون اللي م�ضى غير في تشديد العقوبة، بمعنى بعد اإلدانة، قبل 

اإلدانة ما كاين حتى إجراء، قلنا لهم ديرو إجراء للوقاية لهاديك اللي 

عندها إشكال ديال التحرش الجن�ضي قبل وبعد، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

كاين �ضي، تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

عندنا مالحظة وهذه للعلم على أنه هاذ املشروع املتعلق بالعنف 
واحنا كنربطوا بالقانون الجنائي ألنه غادي يكون من مجموعة القانون 
الجنائي، راه جاب غير خمس مقتضيات جديدة متعلقة بالنساء، الباقي 
احنا  لذلك  الجنائي،  القانون  املشروع  تعديالت حملتها مسودة  كله 
قلنا سيكون مهم أن نثري هاد العمل جاب مستجدات مهمة ولكن 
التعديالت أيضا عندها نفس تقدر تعطيه ربما الزمن، حتى اإلختالف 
بين الصيغة األولى اللي وضعت في 2013 أعتقد حتى لليوم اختلفت قلنا 
احنا ربما في البرملان غادي تكون عندنا هاذ اإلمكانية، لذلك نرى على أنه 
في املمارسات الجيدة وفي توصيات اإلتفاقية املتعلقة بالقضاء على كافة 
أشكال التمييز تنص على أنه النقطة األساسية هي اإلجراءات الوقائية، 
كنا نريد أن تعلل الحكومة رفض إدراج هادوا إجراءات وقائية بالنسبة 

للمرأة املعنفة في حالة التحرش الجن�ضي، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت.

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثاني للتصويت

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض الفصل 1.503 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة

املوافقون: 83

املعارضون:22

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: ضد 
إذن:
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املوافقون: 83

املعارضون:22

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع املادة 3 
وخاصني باش نعرف إجماع إيوا شفتي ها الزربة كنا غادي.

املادة 4 وتتضمن فصلين سنعرضهما للتصويت تباعا.

الفصل 61 من املادة 4، 61 من املادة 4ورد بشأنها تعديل من لدن 
فريق األصالة واملعاصرة التعديل رقم 5 تفضل السيدة النائبة

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

هذا جبنا تعديل يخص التدابير الوقائية، على اعتبار أن كاين واحد 
املجموعة من التدابير منها منع املحكوم عليه من االتصال بالضحية، 
احنا قلنا املزيد من التحصين ما يكونش غير املحكوم عليه وإنما املتابع 
ألن أثناء صانع املسطرة يمكن يحدث هاد العنف ولو أنه كاين واحد 
الحكم، ولكن هذا  في قضاء  اللي كاين  بعد  اللي غايجي من  الفصل 

نسحبوه السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

 61 الفصل  التعديل، أعرض  التعديل؟ يسحب، سحب  يسحب 
للتصويت كما صادقت عليه اللجنة سحبتوا التعديل شنو هو املوقف 
التصويت،  املوقف  في  التعديل  سحبتوا  املوقف  أشنوا  ال  إجماع، 
إجماع؟ املادة 4 ولكن كاين تعديل ديال اإلخوان، صبروا معايا وهذه 
هي اللحظة الوحيدة اللي ما خاصنيش ندير فيها العنف وإال أخالف 

القانون.

أعرض الفصل 107 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع، 
407 في املادة 4 إجماع، ما فيه ال إجماع، أعرض املادة 4 برمتها للتصويت 

كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 5 دابا غندوزوا للمادة 5 املادة 5 الفصل 1.88 من املادة 5 فيها 
تعديل من طرف فريق األصالة واملعاصرة التعديل رقم 6 األخت سليمة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

في الشق األول في حالة اإلدانة من أجل ضفنا جرائم اإلغتصاب 
أوالتحرش أو اإلعتداء أو اإلستغالل الجن�ضي أوسوء املعاملة أوالعنف 
ضد املرأة أوالقاصرين، هنا الفصل جا، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي، 
حنا قلنا إضافة بدل يعني تغيير لفظ يمكن للمحكمة، بلفظ يجب على 
املحكمة، ألن إلى عطينا للمحكمة، إيال عطيناها غير جواز، ما غاديش 
يحكموا به، ولكن إيال درنا يجب على املحكمة أن تحكم بهذا التدبير، 
فهذا تعديل زعما واجه أ السيدة الوزيرة، لو كان كانت عندكم جرأة، 
تقبلوا لنا يجب، ألن هاذي وقعونا في ديك يتعين، يمكن، يجوز، راها ما 

تؤديش لنتيجة، في حين إيال درنا يجب يعني يمكن غادي املحكمة تحكم 
بهاد خصوصا أنها هاذي هي اللي يمكن لها، باركة صافي.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

دابا واش السيدة النائبة كتسائلي واش عندي جرأة؟ راه سؤال 
غير مشروع ؟، ال بغيت نجاوب األستاذة سليمة ألنها تتفاعل بشكل 
إيجابي و كذلك بشكل موضوعي، فنبغي نقولك بأنه كاين واحد النوع 
من التناقض بين هذا التعديل، اللي هو جا في الفصل 88.1 في الفقرة 
1 والجزء الثاني اللي جيتيوا كتكلموا على يجب إللزام املحكمة على 
أساس، أن يجوز، ليست لها قوة إلزامية للمحكمة، وهاذ النقاش كنا 
خضنا فيه، وأنا عطيت واحد الشرح، ولكن دابا املقرال يسمح، اللي 
غادي نقول، هو أنه هذه لغة القانون، يجوز، يتعين، هذه لغة القانون، 
اللي  الجهة  يتعلق األمر بواحد  يجب نستعملها أحيانا، ولكن عندما 
كتكون في وضع الجاني، في وضع �ضي واحد الذي نريد أن نلزمه، أما مثال 
القا�ضي، أو جهة من املفروض هي التي تنتج القانون أو هي التي تطبق 
القانون ما كنقولوا ليهاش يجب، كنقولوا ليها يتعين ويجوز، هادي من 
جهة، من جهة ثانية التناقد فين كاين؟ كاين في أنك تكلمتيوا على جرائم 
عندما  نفسها  هي  جبتوها  بعد  ومن  وحدفتوها،  واإلعتداء  التحرش 
تحدثتم عن اإلغتصاب، قلتوا خاصنا نضيفوا اإلغتصاب، واحتفظتم 
على التحرش أواإلعتداء أواإلستغالل الجن�ضي، إال كنتو كتعتبر كلمة 
يعني التحرش واإلعتداء، خاصنا نزولوها منين نتكلموا على اإلغتصاب، 
بهم، ولذلك هناك  بعد ذلك جبتوهم مقرونين، جبتوهم ب2  راكم 

تناقض، ال يجوز معه أن نقبل هذا التعديل.

 وسيدخ ورئيس:

إذن كاين�ضي مالحظة، تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

نقولوا  باش  يعقل  ال  القانون،  إلفادة  غير  هذا  الرئيس،  السيد 
لغة القانون فيها يتعين، ويجوز، الدستور اللي هو أسمى قانون، فوق 
القوانين التنظيمية و القوانين يجب على قضاة في 610 ، يجب على قضاة 
النيابة العامة تطبيق القانون، يعني هنا إلى حنا مشينا روح القانون، 
أننا بغينا القانون يطبق، ها هو الدستور، يجب، يعني على القضاة، 
ألن جهاز السلطة القضائية، راه كاينة السلطة التشريعية و السلطة 
التنفيذية والسلطة القضائية، وحنا إيال مشينا ألسمى قانون اللي هو 
يجب، عالش حنا غادي نحرموا راسنا باش أننا مادام الدستوريجيد، 
كيقولنا بأنه يجب على قضاة النيابة العامة، ألن قضاة النيابة العامة، 
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هادوا حتى هما جزء من القضاء، هداك القضاء الواقف والقضاء 
الجالس، إذن هنا باش نقيضوا راسنا بهاد يتعين دائما ونسعى وكدى، 
هذا دائما كيعرقل لنا هاد املسائل، إذن إلى كان الدستور تيقولنا ها هو 
في الفصل 110 ديال هذا، السلطة القضائية، يجب على قضاة النيابة 
العامة تطبيق القانون، إذن أ السيدة الوزيرة نتمسكوا بهاديك يجب، 

شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

الفصل دائما 88.1 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، 
التعديل رقم 16، نعم 88.1 480 بالالتي فين كاين هادي خارج نفس 
التعديل شنو كتسحبوه يسحب، أعرض الفصل 88.1 للتصويت كما 

صادقت عليها اللجنة إذن:

املوافقون: 83

املعارضون:22

املمتنعون: ال أحد

أعرض الفصل 88.2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة فصل 
88.2 هذا ما فيه ال تعديل ال والو ال كما صادقت اللجنة صافي داباحنا 

كنتكمو إذن: اإلجماع.

الفصل 88.3 فيها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، التعديل 
رقم 4.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

هذا السيدة الوزيرة، أعتذر إيال ما بقاش نقول سيدي وكذا ألن كان 
عندي واحد التحكم من جيتهي كيقولي خاصك تزربي إذا خاصني نزرب 

ما عندي ما ندير كاع القاعة طولت إذا ما عندي ما ندير.

 وسيدخ ورئيس:

هذا تحكم إيجابي هذا.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

إيجابي، إذن هذاغير باش نفرقوا كاينعندنا قضاء الحكم مصدر 
حكم ويسمى هداك املعتدل سماه محكوم عليه هذا وكاين هداك املتباع 
النيابة العامة كانت تابعات يعني الزوجة ديال وال الزوج قدمو شكاية 
وصبح متابع هذا هنا عاود هذا إيال مشينا درنا للنيابة العامة يجوز وعاد 

شفنا الدستور بأن يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون أما 
الدستور ما فيهش يجوز هنا جيت وقلت يجوز للنيابة العامة ولقا�ضي 
التحقيق في حالة املتبعة من أجل الجرائم األمر بمنع الشخص املتابع 
باالتصال بالضحية هاذ املقت�ضى جد مهم هذا أنا أظن هو املحور ديال 
هاذ قانون محاربة العنف ضد النساء عالش ألن النساء كلهم كانو 
كيعانيوا من هاديك الفترة ديال كيباشروا املسطرة كيتعرضو كرد فعل 
لالعتداء إذن إيال النيابة العامة أو قا�ضي التحقيق أثناء املتابعة خذاو 
هاذ اإلجراء التحفظي اللي هو منع املتابع من االقتراب من الضحية 
هاذي مسألة جد مهمة، لكن إيال مشينا بهاد الصيغة متاع يجوز غادي 
نكون فرغنا النص من محتواه، إذن حنا نتمسكو إذا احتفضنا بلفظ 
مع  الوجوب  بصيغة  النص  تمت صياغة  إذا  لكن  تطبق،  أن  يجوز 
اشتراط طلب الضحية من أجل األمرباملنع donc تكون الحماية أوسع 
الوجوب خصوصا قضاة  بهاذ صيغة  كنتمسك  لذلك  أنجع  والنص 

النيابة العامة اللي جات في الدستور السيدة.

 وسيدخ ورئيس:

هاذ ال�ضي غير قلتيه لها، تفضل السيدة الوزير.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

السيدة النائبة أنا كنختلف معاك ألن هاديك يجب لوال ما�ضي هي 
هاذ الثانية، عالش ألن يجب األولى اللي تكلمتي عليها تقت�ضي االلزام 
 d›une façon هنا يجوز ال تقت�ضي اإللزام يعني ما�ضي وجوبا ما�ضي
systèmatique خاص م اللي تكون واقعة العنف النيابة العامة تحرك 
املسطرة ديال منع الجاني من اإلتصال أو اإلقتراب من الضحية، يجوز 
دخلناها  وحنا  عندما  البد  بأنه  ترى  عندما  اإلقتضاء  عند  يعني  لها 
كتعديل تطلب هاد الضحية تتقدم بطلب حمايتيها بعدم اإلتصال بها و 
كذلك بعدم اقتراب إليها، فإذن يجوز ما�ضي في جميع الحاالت لكن يجوز 
للنيابة أن تتخد هذا الحكم حتى في حالة املتابعة وراه التعديالت اللي 
دخلنا على هاذ املواد الحمائية كانت مهمة جدا ومتممة للمضامين اللي 

كنا جينا بها في إطار حماية الضحية.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس للفصل فيه جوج ديال التعديالت من طرف الفريق االشتراكي 
نفس تقريبا واقيلة نفس88.3 التعديل رقم 16/ 17 عندكم 2 تعديالت 
و18   17 رقم  التعديل  إذن  يسحب  اعطيتوني  انتما  دابا  نفس  هذا 
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كتسحبوه ب2 التعديل ديالكم 17 و 18 يسحب، أعرض الفصل 3.88 
للتصويت كما صادقت عليه اللجنة ال هم إجماع إجماع.

أعرض الفصل 1.323 واحد للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
إجماع.

أعرض الفصل 2.323 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض الفصل 1.429للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض الفصل 1.436 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

بالتي عندكم انتما واحد الفصل 91 خارج ما كاينش اللي ما كاينش 
اللي جبتوا 91 واش تقدموه وال كتسحبوه، التعديل ديالكم رقم 19 
تفضل تفضل السيدة النائبة تفضل يسحب، إذن املادة الفصل 1.444 
املادة 5 كاين التعديل ديال الفريق اإلشتراكي التعديل رقم 20 والتعديل 
21 والتعديل 22، ثالثة دالتعديالت عندكم فهاذ الفصل، يسحب إذن 

يسحب.

أعرض الفصل 1.444 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض الفصل 2.444 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

الفصل 1.448 من دائما املادة 5 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق 
األصالة واملعاصرة التعديل ديالكم رقم 8 يسحب يسحب

أعرض الفصل 1.448 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض الفصل 2.448 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض الفصل 3.448 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

الفصل 1.480 هذا هو اللي أجلتي قبايلة السيدة، غير صبر معنا 
السيدة الوزيرة ال ال يوم تاريخي هذا هذا يوم تاريخي، أنا ما باغيش نكمل 
اليوم أحتفل بهذا القانون واخا كاع النواقص اللي فيه هو بداية، شوف 
السيدة الوزيرة، الكمال هلل، هاد ال�ضي ما زال إن شاء هللا، ياهلل تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

 وسيدخ ورئيس،

احنا نعتبر هاد مشروع القانون خطوة إيجابية باش نقطعوا مع 
زمن االستراتيجيات واإلجراءات فقط والحمالت ونؤطر بقانون، نعتبر 
القانون إيجابي ودفاعنا عن تجويده هو إيمان به ولكن نتمناو أن تكون 
الحكومة في مستوى تفهم ما نقوم به وأحكام القيمة ديال التجاوب 
وذاك ال�ضي نتجاوزوها مع عندنا ما نديرو بذاك ال�ضي، التعديل 480 
الذي نقدمه شنا هو؟ جابت الحكومة وهذا من من اإلجراءات الخمسة 
أو الست اللي كتعني مناهضة العنف ضد النساء، مقت�ضى مهم وإيجابي 
آش كتقول فيه؟ كتقول على أنه يعاقب بالحبس عن الطرد من بيت 
الزوجية أو اإلمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من بيت الزوجية، وهذا 
إيجابي ألنه كيطبق وتيفعل املادة 53 من مدونة األسرة، إال أننا نقول 

في الفريق اإلشتراكي أنه إيال بغيتي جرمتي من قام بالفعل ولكن شنو 
أنه  يقول  ؟  تيقول  ديالنا آش  التعديل  لذلك  ؟  املطرودة  استفادت 
يتعين على هاذ النيابة العامة إرجاع املطرود عائلة بيت الزوجية وتوفير 
الحماية له خصوصا توفير الحماية له وتمتيعه من تدابير الحماية، 
كي نفكك من جهة واحد التركيز من طرف الحكومة على فقط تشديد 
العقوبة ونجعلوحتى املعنفة تستفيد،ألنه إيال حبسناه فقط هو ودار 
الغرامة هاذي مزيان، ولكن في املقابل يجب أن تشرف النيابة العامة 
كيردو  البوليس  ألن  اإلشكال  هذاك  معالجة  ومحاولة  إرجاعها  على 

املطرودة كيجي �ضي واحد آخر يجري عليها، هذا ما في األمر.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

هذا نص متكامل فيه مجموعة من اإلجراءات ما�ضي 4 وال 5 أو 
باإلحاالت  فصل  فصل  نعم  نقراوه  كيخصنا  قريناه  إيال  ولكني  ال، 
ديالو، ونقراوه عاود الثاني في إطار التكامل واإلنسجام اللي كاين ما 
بين الفصول وفي إطار التعريف اللي كاين، حيت إيال جينا غنديرو ليه 
واحد القراءة تجزيئية معلوم ما غاديش ندركو املرامي من وضع قانون 
للعنف، داك �ضي عالش كنقول عندما نتحدث عن الفصل 480.1 اللي 
كيتكلم على العقوبة ديال الحبس وديال الغرامة املالية، بالنسبة للذي 
يمتنع من إرجاع أو يمتنع على إرجاع الزوج املطرود من بين الزوجية، 
آش كاين واش كاين واش كاين باإلحالة على املادة 53 من مدونة األسرة، 
هنا هذا �ضيء جديد وما كانش مطروح وربما بتقييم تنزيل مدونة األسرة 
انتبهنا بأننا جبنا اإلجراء في املدونة كنقولو ليه ما خصكش تمتنع من 
رد الزوج ،ولكن ما جبنا حتى عقوبة هنا جبنا العقوبة، اآلن الجانب 
الحمائي كيجي في املادة 8، اللي كتقول إرجاع املحضون مع حاضنته 
إلى السكن اللي كتقول إنذار املعتدي بعدم اإلعتداء في حال التهديد 
بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم االعتداء اللي كتقول إشعار املعتدي 
بأنه يمنع عليه التصرفي األموال املشتركة اللي كتقول إحالة الضحية 
اللي كتقول اللي كتقول واحد املجموعة ديال األشياء، حتى ذيك اإلحالة 
على مثال املركز وال على اإليداع إيال ما كانش عندها بيت، ويال كان عندها 
البيت طبعا تتخذ اإلجراءات املسطرية األخرى املتعلقة بالضحية اللي 
هي كيطردها الزوج من بيت الزوجية واللي ما عندوش الحق، إذن 
عندنا العقوبة وعندنا اإلجراءات الحمائية، فبالتالي أي إضافة أخرى 

سيكون من باب اإلطناب والزيادة فهو تعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيدة النائبة.
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 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

لننتبه جميعا لإلجراءات اللي قالت السيدة الوزيرة، واحنا كنبهوها 
القطاع  الحقيقة  في  الحكومة،  بها  تعاملت  التي  التجزيئية  للمقاربة 
الوزاري ألنه كنفترضو على أنه مستوى التعاون وبين الوزارتين كان 
كفيل بأنه هي يعالج هاذ اإلشكال، انتبهوا أن ما نقوله نحن هو إرجاع 
املحضون  إرجاع  عن  تتحدث  الوزيرة  السيدة  املنزل،  إلى  املطرودة 
والحاضن إيوا إيال كانت هذا املرأة ما عندناش أطفال؟ هاذ القانون 
ما كيرجعهاش للدار؟ احنا ندافع عن املرأة ككيان يوجد، لنفترض أنا 
امرأة عجوز أوالدي كبرو مشاو لدارهم، جرا عليا وال جريت عليه وال هللا 
أعلم، اللي ما عندوش الدراري ما يجيش للدار، هاذ ال�ضي اللي قالت لنا 
الحكومة واش فهمتو؟ راه احنا جينا ننصح واحنا كنفهمو السياق اللي 

جا في هذا القانون.

ننهئ الحكومة عليه وبغينا نعاونها، الحكومة كتقول لنا املرا اللي ما 
عندهاش الدراري راه ما غاديش تحرص النيابة العامة باش تردها، 
املرا املسنة اللي والدها ساكنين ليست حاضنة، املرا موالت 70 عام 
ليست حاضنة، العاقر ليست حاضنة، اللي مات ليها الدري اللي ولدت 
ف accident ليست حاضنة، واش عرفتو هاد�ضي اللي كنقولو وال ما 
فهمتيهش السيدة الوزيرة املحترمة، بكل تقدير، اإلجراء..، باركة هللا 
فيك االلة كثير كاع من األدب في حقك السيدة الوزيرة املحترمة، ولكن 
باش تعتبري على أنه السيدة اللي ما عندهاش أبناء، ما كتحميهاش 
الحكومة ما�ضي من حقك، وال قولو املرا اللي عندها أسرة بسم هللا 
واللي عندها هللا سبحانه وتعالى هللا يعاونها، ياهلل بررو عالش الحاضنة 
وليست املطرودة قولي لنا، بكل احترام وتقدير وأعتذر عن أي �ضيء 
يمكن أن يكون قد صدر إساءة فيه لك، ولكن أال ن�ضيء لنصف مسنات 
املغرب؟ ما عندهاش أطفال، والعاقر ما عندهاش أطفال، واللي كاع ما 

تعرست تهنات، غيوا شكون؟ هاهو باعتراف الحكومة.

إذن شوفو معنا وحاولو تقبلو هاد التعديل رجاء وكنزيد نعطي واحد 
املالحظة، الحكومة قبالت منا 4 أو 5 تعديالت مهمة، ولكن التفاعل 
ما كيكونش بشوية األدب وشوية، ونترفع وهللا لن نسقط في هذا الفخ 

ديال التعنيف املتبادل، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون..، السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة هللا يخليكم كاينة 
مسطرة، خليونا نتبعو املسطرة، السيدة الوزيرة خديتي كلمة ووضحتى 

ال ال واسمح لي السيدة الوزيرة، إذن

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض الفصل 480 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

الفصل 481.1 التعديل رقم 15، ورد بشأنها تعديل من الفريق 
اإلشتراكي، تفضل السيدة النائبة قدم التعديل.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

السيد الرئيس، التعديل23، ياك؟ 503 على2/ 1تعديل 23

 وسيدخ ورئيس:

التعديل رقم 15، تم التأجيل ديالو قبيلة.. انا ضابط شغاالتي.. 
عندي مسطرة أنا عندي محضر كيخرج محضر ما خصوش يتسمى، 

تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

في فصول أخرى جاية، ألن  به  به وتقدمنا  تقدمنا  التعديل  هاد 
اإلشكال هو أن املشروع بنى واحد العديد من الجرائم، أنه ما كتتم فيها 
املتابعة والتحقيق أو البحث التمهيدي إلى آخره إال بناء على شكاية، 
وأنه بمجرد التنازل عن الشكاية يتم حفظ..، صافي كيوقع حد ملتابعة، 
وإيال صدر فيها حكم كيتم وضع حد للنتائج ديال الحكم، حنا بالنسبة 
لنا كنعتبرو هادي جرائم، سواء كانت ..، رغم أنها جنح، وبأنها تكت�ضي 
خطورة ليس فقط على الضحية، على الضحية أوال ولكن أيضا على 
املجتمع، مثلها مثل باقي الجرائم األخرى التي ال تنفع..، التي ولو تمت 
العام كيبقى، يمكن أن يأخذ بعين  تنازلت فيها الضحية فإن الحق 
االعتبار القا�ضي عندما يكون ينظر في القضية بتنازل املشتكي أو املطالب 
بالحق املدني يأخذ بعين االعتبار ذلك التنازل، ولكنه ال يمكنه أن يأثر 
على الحق العام الذي تحتفظ به النيابة العامة واملحكمة بصفة عامة.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

 وسيدخ ورئيس،

في  تكون  أن  يمكن  املرأة،  على  كنتكلمو  منين  نوضح  أوال  بغيت 
وضعيات مختلفة يمكن أن تكون ودودة، تكون عاقل، تكون مسنة، 
ولكن  حاضناش،  تكون  حاضنة،  تكون  كبيرة،  تكون  صغيرة،  تكون 
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القانون ما �ضي كيدير des كيدوي غير على واحد الوضعية، كيتكلم على 
وضعية ثم يأتي بوضعية ثم بالثالثة ثم بالرابعة بحال هاد ال�ضي اللي 
قلنا في الوضع ديال الحماية ديال املرأة، إرجاع املحضون مع حاضنته 
من بعد كنتكلموعلى املرأة اللي ما هياش حاضنة ما عندها والد ما 
حاضنة ما حتى حاجة، هذه الوضعية من بين الوضعيات وإال راه هاد 
القانون اللي حنا خدامين به راه ما هواش، القانون ما غاديش يتكلم لك 
على وضعية واحدة وإال غادي يهمل جميع الفئات األخرى، راه ما �ضي 
أنايا راه فلسفة وضع القانون أصال اللي جات باش تحمي اإلنسان لكي 
تحمي املواطن، لذلك ما بغيتش ندخل في واحد النقاش اللي كيدخل 
هللا سبحانه وتعالى في نقاش آدمي فيه من طلوع ومن نزول ما يحتاج أننا 
ندخلو هللا سبحانه وتعالى في هذا النقاش نوقروه يكون أفضل، اآلن هاد 
القضية ديال التنازل على الشكاية اللي كيقول ال تجوز املتابعة إال بناء 
على شكاية طبعا داخل فيها واحد مجموعة ديال األشياء أنا غناقشها 

مجموعة باش ما نعاودش نرجع لها:

توضع  أنها  للضحية  الحق  كيعطي  العنف  ديال  القانون  أوال: 
الشكاية ديالها خاصها توضعها هي باش تحمل املسؤولية في املآالت 
ديال وضع الشكايات، ألن وضع الشكاية يحرك مسطرة واملسطرة قد 
تؤدي إلى عدة أشياء، تؤدي إلى الحبس تؤدي إلى املحاسبة ديالها هي 
براسها غدخل بزاف ديال الناس، إذا إيال هي إيراديا تريد أن تحرك هاد 

املسطرة إيراديا تتخذ القرار بوضع الشكاية، هادي األولى.

ثانيا: إيال تحركات املسطرة وبانو لنا املآالت بانو للضحية املآالت ليس 
في صالحها وال تم التدخالت كما يقع في املجتمع املغربي أنا ما كنتكلم 
�ضي على �ضي مجتمع آخر اللي كل واحد ساد عليه في دارو وال كل واحد 
كنتكمل على مجتمع مغربي اللي ثقافيا تيتصنو للوالدين كيدخلو الناس 
الكبار إلى غير ذلك، ويمكن لهاد املرأة أو الرجل أنه يتنازل على هاديك 
الشكاية إيال كندويو على �ضي مجتمع آخر ممكن نقترحو هاد ال�ضي، 
إيال كنتكلمو على املجتمع املغربي خاصنا نعطيو املرأة إمكانية التنازل، 
ونعطي للرجل إمكانية التنازل ألن عالقة تبادلية وبإمكان كل واحد فيهم 
يوضع حد للشكاية إيال هو قدر بأن هاد ال�ضي سيؤول إلى خرابه بدال من 
إنصافه، وهنايا بغيت نذكر بأن هناك إشارة بأن املجتمع املدني يمكن 
أن يضع الشكاية نعم من حقه، ولكن راه ما يمكنش نديرو الوصاية 
على األشخاص من املنطق من خالل املنطق ديال حقوق اإلنسان ما 
يمكنش نديرو الوصاية على اإلنسان، باسم يعني أننا نريد أن ننصاره أو 
نريد أن ندافع عنه، واسمح لي السيد الرئيس إيال أنايا تجاوزت الوقت.

 وسيدخ ورئيس:

إيال كنا غادي نعاودو نديرو االجتماع ديال اللجنة غير باالتي السيدة 
الرئيسة، أنوصل إيال كنا غنعاودو نديرو اجتماع ديال اللجنة نديرو 
اجتماع د اللجنة، أما أن النقاش داز في اللجنة، وصلنا لكذا وهنايا ما 
غاديش الكالم غيبدل �ضي رأي وال �ضي حاجة، كنعاودو اجتماع ديال 

بدينا ودرنا  في الصباح قلنا  ال�ضي  أنا ما متفقش، هاد  اللجنة هنايا 
مسطرة ودقيقة ديال رأي، دقيقة تقديم التعديل، دقيقة للحكومة 
تجاوب، دقيقة ديال رأي معارض، دقيقة رأي يعني مؤيد ودوزنا قوانين 
ديال اإلنتخابات اللي أصعب من هاذ ال�ضي، دبا ما غاديش هللا يخليكم، 
إما كنتو غادي تستمرو بهاذ الشكل غادي نوقفو اإلجتماع، ما يمكن 
لينا�ضي الطاقة ديالنا الغالب هللا راه احنا من 10 ديال الصباح واحنا 
جالسين هنايا، كاين اللي كيم�ضي ويجي واحنا جالسين هنا، مجموعة 
ديال األخوات واإلخوان كنشوف فيهم وكيشوفوفيا من الصباح، إذن 
هاذ ال�ضي ما متفقينش، نقدمو هذا املسطرة كنتمشاو فيها نحترمو 
، حيت كنتو طلبتو 

ّ
املسطرة إذن هل من رأي معارض ؟ كان صافي ما ال

نقطة نظام دبا واش هاذ ال�ضي اللي كنتو بغيتو تقولو، ياك املسطرة ؟ 
إذن رأي معارض ؟ ما كاين�ضي رأى مؤيد ؟ دقيقة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

 وسيدخ ورئيس،

طبعا ناقشنا في اللجنة ولكن أيضا اآلن نناقش في الجلسة العامة، 
ما�ضي كل�ضي الناس اللي في الجلسة العامة حضرو معنا في اللجنة، طبعا 
احنا ما تنديروش نفس الطريقة، ألن وا اسمح لي هللا يخليك، في اللجنة 
كنا كندخلو اآلن تنديرو الرأي اللي معارض ورأي ما تنضيفوش أكثر 
من هاذ ال�ضي اللي مؤيد، فبالتالي السيد الرئيس، هاذ املقت�ضى خطير 
جدا وسيفرغ هذا القانون من مضمونه، واحنا تنعرفو بأن االضغط 
على النساء كثير باش يتنازلو على الشكايات باش ما يتقدموش نهائيا، 
فأحرى يجيو واحنا هنا راه فيه قانون ليس أقل من القوانين األخرى 
وإن لم يكن أخطرها، ما�ضي معقول يجينا بحث فيه 62 % من النساء 
تيتعرضو للعنف و نجيو نبرمجوه في هاذ الوقت وفي هاذ هاذ الزحمة 

ديال القوانين.

وفهاذ أخير الوالية ونفرضو دقيقة راه كنا تيتناقشو 3 ديال الدقائق، 
لذلك اسمح لي هللا يخليك اسمح لي هللا يخليك،هاذ املقت�ضى تنتمناو 
كثير وتمنينا كثير سنناضل من أجل أنه يترفع هذا حق عام هذا حق ديال 
الناس وما يمكنش نحاربو الجريمة إيال جعلناها رهن إشارة املشتكي 
يرفعها وال ما يرفعهاش راه 62 % وشو شحال اللي تيجيو للمحكمة، 
تتجي 8 % اللي كاتجي اللي كتقدم، 62 % ومن ذيك 62 % ياله 8 في 
املائة اللي كيجيو يتشكاو، إذن سنحافظ على العنف وعلى استمرارو 
ضد النساء، إيال رهناه الجميع كيضغط عليها تيقول لها هاذو أوالدك، 
وغادي تفرقي راجلك وهذا، هذا في العنف الزوجي، فبالتالي يكفي أنه 
كاين صعوبة في اإلثبات كاين عدة صعوبات نجيو نديرو هاذ الشرط و 

بالتالي صافي سينتهي املضمون والغاية من هذا القانون، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:
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املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نعم السيد الرئيس.

 ومةئبخ وسيدخوديعخبمعبدخهللاخرئيسخفريقخ وتجمعخ و طنيخ
وألحر رخ)نقطلخنظةم(:

من فضلك كنطالبو منكم كرئاسة قلتو أن مرارا أنكم غادي تطبقو 
املسطرة، كاين la régie توصل دقيقة راه كتقيد قبالتنا تما يتحبس 

الصوت، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض الفصل، نعم تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخ وسعديلخبةهيخ)نقطلخنظةم(:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

على  كيضربو  النواب  بعض  أن  الرئيس،  السيد  كنستغرب  أنا 
الطاولة ألننا كناقشو مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، واحنا 
بغيناه قانون للقضاء على العنف ضد النساء، وهاذ القانون تنسجلو 
احنا اليوم بعدم ارتياح أنه كيجي في نهاية الجلسة اللي بدات من 10 
ديال الصباح، وكانحتجو اللي عياو راه خرجو مشاو فحالهم واحنا را 

احنا جالسين مرابطين وغاديين نبقاو نناقش مرابط واللي عيا يخرج.

 وسيدخ ورئيس:

إيال  النائبة،  السيدة  اسمحتي  إيال  النائبة،  السيدة  إيال سمحتي 
يخليكم، هللا  إيال اسمحتو هللا  إيال سمحتو  النائبة  السيدة  سمحتي 
سمحتي  إيال  اسمحتو  إيال  النائبة،  السيدة  النائبة،  السيدة  يخليك 
السيد الرئيس ونعطيك الكلمة، السيدة النائبة، زعما راه ذاك اللي درت 
معكم راه، ال ذاك ال�ضي اللي دارت معكم ولكن بزاف وا زعما عييت هذا 
املسائل اللي كتطرح وعندها واحد هذا العمق كنخلي الوقت الكالم اللي 
زايد خارج اإلحصائيات اللي كتجي من برا اللي ما غتعدلش النص أنا 
كنعتبرو ما عندو حتى �ضي قيمة ألنه تقال في اللجنة ما غاديش يبدل 
الرأي ديال �ضي واحد باش يم�ضي معكم، أحنا ماشيين مرة مرة مرة ولكن 

نشدوها طريق وحدة.

السيدة الوزيرة عاود تاهي بعض املرات ملي كتجي تجاوب جاوبينا 
غير مقبول والال مرفوض السيدة الوزيرة، راه لن تغير في الوضع شيئا، 
صافي وغادي نربحو الوقت، اسمح لي السيدة الوزيرة غاسمح لي، ال 
 deja ال ما�ضي مكايناش معاملة باملثل السيدة الوزيرة ألنه املثل راه
القانون بعد باش يخرج في التاريخ ديال املغرب هادي راه، هذا مجهود 

جبار وانا كنتفهم الوضعية اإلحباط اللي كتعيشها، كنتفهمها، حتى أنا 
كنعيش وضعية ديال اإلحباط معينة، هذا على األقل كاينة �ضي حاجة 
اللي يمكن تبنى عليها وتجي إصالحات إلى غير ذلك، أما في السابق كان 
صفر، باش ما نبداوش، خليونا حنا بغينا نكملو، كنكملو في واحد 
الجو هذا شوية شوية، الواحد، التعاون، التعاون، السيد الرئيس إيال 

سمحتي.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميلخ
)نقطلخنظةم(:

 وسيدخ ورئيس،

هاد املؤسسة مبنية على االحترام، مبنية على االحترام وحنا كنحترمو 
اإلخوان ديالنا سواء كانوا في املعارضة أوفي أي مكان، لكن املصطل، 
باقي ما بديت باش تقول لي أظلم، السيد النائب راه عاد، ما غنقول �ضي 
كالم آخر، راه 15 عام وجنا هنا، األستاذة سامية هللا يحفظك، هذا 
راه ما�ضي حمام، هاذ املصطلح يجب أن يسحب، هذا األستاذه اللي 
كنحترموها كنقدروها عارفين النضال ديالها، هاذ الكالم غير مسؤول، 

وتتهم ب مقابل سيدة أخرى نائبة محترمة، ال يليق.

 وسيدخ ورئيس:

شوف هللا يخليكم حنا عندنا أشكال مجتمعي كناقشوه، خليونا 
في مستوى الحدث، في مستوى هذا األشكال بهاذ اللي جابت السيدة 
حنا  واش  العمل،  هاد  نكملو  بهذا  جبتو  اللي  بالتعديالت  الوزيرة، 
غنديرو، ما عمرنا ما درنا العنف في املصادقة على �ضي قانون، نديرو 
العنف اليوم في هاذ املصادقة على هاد، زعم ما عمرنا ما ، نرتفعو في 
نقدرو  بزاف،  كبيرة  لحظة  اللحظة  هاذ  املستوى  ديالنالهاذ  النقاش 
العمل اللي دارت الوزيرة نقدرو العمل اللي عملو النائبات والنواب في 
النائبات، ديال السيدة ديال املرأة  اللجنة، كنتفهمو الوضعية ديال 
 parfait ،املغربية وهذا بناء، راه ما ما كاين �ضي حاجة اللي غتجي كاملة
ما كاينش، السيدة الوزيرة عاملة مجهود، أنا شخصيا وجهة النظر 
ديال بعيد واخذ مسافة، البناء ديال النص، أؤكد لكم، ايال كثيقوا في 
بناء جيد جدا، أنا جاو عند املوظفين تقولوا ليا اإلخوان ديال االتحاد 
االشتراكي جايبين تعديالت خارج النص ما عندهمش الحق وخديت 
وقريت النص، قلت لهم غالطين، غالطين، هذا هو البناء الصحيح، 
النواقص باش تعملوا لو ذاك  فعال ما كملتوهش، بقت فيه بعض 
الوعاء في األول للي سميناه الوعاء، اعطينا لو هاذ املصطلح جديد، ما 
عرفتش واش صائب وال غير صائب؟ وبدينا في هذا، فيه في املسطرة 
التشريعية كنتعلمو، في أمور إضافات، كاين مجهود جبار ديال الجميع، 
نبقاوا فهاذ املستوى ديال هاذ اللحظة، هاد ال�ضي اللي كنطلب، نتجاوز 

لهذا.

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   1-481 الفصل  أعرض 
اإلجماع.
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املادة 5 الفصل 503-1-1 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة 
املعاصرة، التعديل رقم 9 السيدة النائبة املحترمة.

 ومةئبلخ وسيدةخسليملخفرجي:

هذا مجرد يعني غير املصطلح ذيك اإلمعان كيكون متبوع بالنظر، 
حنا كنشوفو بأنه بحال هذا يعني insister بحال اإلمعان جات بحال اللي 
متبوعة بالنظر، حنا كنبغيو نقولوا التمادي في املضايقة، من ضايق أو 

تمادى في املضايقة، أو يعني اإلمعان مصطلح ما جاش في محلو.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

هذا واحد املصطلح الذي يستعمل في صيغ مختلفة، ما�ضي فقط 
التضييق،  في  اإلمعان  النظر، حتى ملي كنقولوا  نتحدث عن  عندما 
اإلمعان في عدة أشياء وبالتالي يعني فيه نوع من اإللحاح، فيه نوع 
من التأكيد، ما كنظنش بأن يعني التعديل ممكن يتقبل سواء في هاذ 

القانون وال في غيره.

 وسيدخ ورئيس:

عليه  كما صادقت  للتصويت   1.1.503 الفصل  أعرض  يسحب، 
اللجنة: إجماع.

إذن الفصل 2.1.503 ورد بشأنه تعديل من فريق األصالة واملعاصرة 
التعديل رقم 10ال هذا تعديل آخر السحب، يسحب.

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   2.1.503 الفصل  أعرض 
إجماع.

الفصل 1.2.503 التعديل رقم 23-24 الفريق اإلشتراكي، تفضل 
السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

 وسيدخ ورئيس،

نفس التعديل اللي سبق وتقدمنا به نفس املضمون ال تجوز املتابعة 
إال بناءا على شكاية والتنازل يضع حدا راه كاين حتى في التعديل 24 
يضع التنازل حدا للمتابعة إلخ، فبالتالي هذا نفس التعديل اللي تقدمنا 

به قبل واللي تناقش.

 وسيدخ ورئيس:

شنو بغيتي تكملوه؟

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

ال احنا محافظين على التعديل، بال ما نطولوا فيه.

 وسيدخ ورئيس:

محافظين على التعديل، تفضل.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

لنفس التعليل التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

إذن أعرض التعديل للتصويت

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

التعديل الثاني:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض الفصل 1.2.503 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

الفصل 1.526 التعديل رقم 25 لفريق االتحاد االشتراكي، السحب، 
يسحب.

أعرض الفصل 1.526 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة

املوافقون: إجماع إذن ملا تم السحب

أعرض املادة 5 للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة شنو 
كتديروا ؟ الرفض؟ إذن

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 وتتضمن املادة، نعم، ما كنسمعكش السيد النائب، دير، 
العمليات وشنا هما  النائب جلسوا معنا تبعوا معنا كل �ضي  السيد 
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القرارات اللي كيتخاذوا باش تبقاوا متبعين معنا كتخرجوا وتترجعوا 
وكتبغيوا تجيوا تفرضوا علينا �ضي حاجة.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

ناس  كاين  راه  التناسب  واحد  ديال  عالقة  كاين  كنخرجوا  إيوا 
داملعارضة حتى هم حاضرين مشينا نتقادوا معهم.

 وسيدخ ورئيس:

اتفقنا عليه قبل  احنا  راه  ال�ضي  النائب، هاد  السيد  يهديك  هللا 
ما نبداوا الجلسة، وما حضرتي�ضي ما بقى جالس معنا كيما جالسين 
احنا ما كنتحركوش من هنا، ال ال وبقى جالس معنا ملي كنبداوا واحنا 
جالسين الصقين هنا بقى جالس معنا، أنت تتخرج تتم�ضي تق�ضي حاجة 
وكتجي هنايا ومشيتي صليتي توضيتي شربتي قهوة درتي كل �ضي، احنا راه 

جالسين هنايا وهللا يهديك.

املادة 6 وتتضمن املادة 302 سنعرضها للتصويت الفصل 302 من 
قانون املسطرة الجنائية التعديل رقم 26-27 ورد بشأنها تعديالن من 

لدن الفريق االشتراكي 27-26

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

احنا ضفنا لفظة تلقائيا باش تكون ما�ضي بالضروري إذا ارتأت 
املحكمة ولكن كلما تعلق األمر بالعنف ضد النساء تتم بشكل تلقائي 

السرية.

 وسيدخ ورئيس:

إذن فالسيدة النائبة ياك، التعديلين 26-27 كتهم نفس الفصل.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

التعديل 27 اللي تيهم أيضا الفصل 302، كنضيفوا لو لهاد الفصل، 
أو إذا تقدمت الضحية أو الجمعية املنتصبة بالطلب تعقد جلسة سرية 
لزوما، بحيث هنا تيكون بحال نوع من الوجوب على املحكمة، بمعنى 
ما�ضي إلى تقدمة الضحية بطلب ديال عقد جلسة سرية، تنظر املحكمة 

هل تستجيب للطلب أوال.

 وسيدخ ورئيس:

في  26-27 هما مكينينش  التعديل   ،302 الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النص هادوا، خارج النص، هادوا بحال التعديالت اللي جاو في املادة 2، 

هادوا في املادة نعم، كاينة عالش تتقولي خارج النص.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

ال كاينة 302.

 وسيدخ ورئيسخ:

وغي صبروا معايا.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

أوال حنا كنعتابروا أن هاد التعديالت في الواقع هي موجودة في نفس 
املادة، املادة األصلية، فلذلك ال نرى داعيا لقبول هذا التعديل.

 وسيدخ ورئيس:

 1 التعديل  أعرض  إذن  مؤيد؟  معارض،  رأي  �ضي  كاين  تفضل 
للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 302 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

 املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

اللجنة  عليها  صادقت  كما  برمتها  للتصويت   6 املادة  أعرض 
املمتنعون، الرفض وال اإلمتناع؟ الرفض، إذن :

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

املادة 7 التعديل رقم 28--29الفريق اإلشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

هاد التعديل يتعلق بالجمعيات، ودورها في مناهضة العنف ضد 
النساء، من خالل هذا القانون، بحيث القانون أو املشروع القانون، 
اشترط أن تكون أوال ذات منفعة عامة، ثم أن ينص قانونها األسا�ضي 
على أنها تهتم بهاد تعمل في إطار املساواة ومناهضة العنف ضد النساء، 
بأن  نعرفوا  خاصنا  أوال  الضحية،  ديال  الكتابي  اإلذن  اشترط  ثم 
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الجمعيات اللي كتشتغل في هاذ املجال، كلها تقريبا، إيال ما قلنا جلها أو 
ليست لها املنفعة العامة، رغم أن األغلب فيها تيشتاغل 30 سنة ،28 
سنة، 20 سنة، فبالتالي اشتراط هاد الشرط هو إبعاد للجمعيات التي 
اشتغلت طول هاد املدة وأكثر من هذا، أسست آليات وترافق النساء 
ضحايا العنف، إلخ وتقدم لهم املساعدة والتكفل إلى آخره، فبالتالي 
الجمعيات،  هاذ  أن  تنطلبوا  حنا  فبالتالي  الجمعيات،  إقصاء جميع 
يكفي أن يكون قانونها األسا�ضي وأن تتوفر على آليات ملساعدة النساء 
ضحايا العنف والتكفل بهن وحمايتهن، هذا هو الشرط األسا�ضي اللي 
كنطلبوا، إذا، من جهة ثانية، اإلذن الخاص، هاذ اإلذن الخاص عمليا، 
في بعض األحيان تكون الضحية ماتت وشكون اللي غادي يعطيك هاد 
اإلذن الخاص، تيكونوا ذوي الحقوق ديالها، ذوي الحقوق ديالها، واش 
يعطيوك اإلذن، إذن هذا، هاد التحرك اللي تتحركوا، هاذ الجمعيات، 

من تلقائي من خالل أهدافها، وليست من تكليف من الضحية.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

يتعلق  األول  الشق  التعديالت،  ديال   2 فيه  جاوا  التعديل  هاذ 
بالجمعيات التي يشترط فيها أن تكون جمعيات ذات املنفعة العامة، 
والشق الثاني يتعلق بالحصول على إذن كتابي من الضحية، أما الشق 
األول، فنحن لسنا معنيين به في هذا النص، على اعتبار أننا ما ذكرناش 
في إطار  كاينة  العامة، هي  الجمعيات وما ذكرناش الشرط داملنفعة 
النص األصلي واحنا في إطار التغيير والتتميم ما جبناش هاد الشرط 
هذا، لذلك بإمكان السيدات والسادة النواب أن يغيروا هاد املقت�ضى 

عندما يكونوا بصدد مراجعة القانون الجنائي اللي هو اآلن بين أيديهم.

الجزء الثاني املتعلق بحصول على اكتاب من لدن الضحية قبل 

تحريك املسطرة ديال الترافع واإلنتصاب كطرف مدني كنظن بأن هذا 

حق من حقوق الضحية التي يجب أن يكفل لها يجب أن يكفل للضحية 

أن تأذن باالنتصاب.

 وسيدخ ورئيس:

شحال تمة شحال، هنا مبلوكيا عندي أنا.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

صافي صافي، اختصارا ال التعديل غير مقبول، ألننا نريد أن نحفظ 

للضحية الحق في تحريك املسطرة من عدمها.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، نعم السيدة.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

نريد  أننا  يقدرون  أنه  لنا على  الرئيس ضمن  السيد  يخليك  هللا 
أن نتجاوب ويقدرون أن السيدة الوزيرة تجيب هي أيضا، املهم كاين 

معارض

 وسيدخ ورئيس:

بالتي السيدة النائبة تفضل.

 ومةئبخ وسيدخي نسخبنسليمةن:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

القانون  في  كاع  ألف جميعة   30 املغرب عندنا  في  دابا  اختصارا 
األسا�ضي ديالها دايرين أنهم مناهظين للعنف ضد النساء، ال خلينا هاد 
ال�ضي على إطالقه بدون صفة النفع العام وبال اإلذن ديال الترافع ديال 
الضحية، كيف غنوجهوا هاد 30 ألف طلب، راه األمور خصها توزن 
املنفعة  لدى  الجمعيات  أنه  تيقول  دالعقل  امليزان  دالعقل،  بامليزان 
يمكن  دالناس   2 راه  الجمعيات  خاصة،  ديالها  املسطرة  راه  العامة 
يديروا جمعية، ال افتحنا هاد الباب راه غايوليوا الناس شادين الصف 
في املحكمة باش يتنصبوا بصفتهم جمعيات كمطالبين وبالتالي احنا راه 

ضد هاد التعديل، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

شكرا جزيال، احنا فعال نتمنى أن نكون في مغرب تنتصب فيه 30 
ألف جمعية دفاعا في قضايا العنف ضد النساء مع األسف راه ما 
كتوصلش للمحاكم إيال 8 % من الحاالت وهاد القانون ضعفه في أنه 
يشدد العقوبة بعد اإلدانة راه عرفتوا السيد الرئيس عالش البرمجة ما 
خدماتش املشروع؟ لذلك نتقدم بملتمس الذي نرجو أن يدرج في النظام 
الداخلي أنه القضايا املتعلقة بالحقوق وحقوق النساء تكون تدرج دائما 
في الجلسات الصباحية باش ألننا كنحسوا كنتعسفوا على الناس ألننا 
كنقوموا بواجبنا في الشرح، بالنسبة لهاد املسألة ذات املنفعة العامة 
مرة أخرى تتثير السيدة الوزيرة، نفس اإلشكال هاد القانون مفتوح على 

هاد التعديالت.

ثانيا، قليلة هي الجمعيات ذات املنفعة العامة اللي مختصة ومهتمة 
بقضايا العنف ضد النساء، الحظوا معايا التراجع اللي وقع، القانون 
القديم كان كيسمح للجميع أنه يتنصب طرف، هاد القانون كيخلي 
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للجمعيات األخرى في القضايا األخرى أن تنتصب طرفا مدنيا، وكيمنعها 
في قضايا النساء، هذا هو مضمون ما نقول، راه دابا الجمعيات األخرى 
كتنصب طرف مدني جمغية ذات منفعة عامة مهتمة بقانون حماية 
الحيوانات تقدر تنصب طرف مدني، ولكن الجمعية، بدون إذن �ضي 
حد، ولكن الجمعية، اللي بغات تنصب طرف مدني في قضايا مناهظة 
العنف ضد النساء تم التضييق عليها، هذا هو الذي أن نثيره ولو في 

العاشرة ليال.

شكرا، إضافة لإلذن عندنا حاالت ديال الضحايا اللي تتكون في 
الكوما واحنا la.finalité في آخر املطاف وال ما عرفاش وال مرغمة على 
الزواج، غادي تم�ضي تجري ألنه اإلكراه جابتو السيدة الوزيرة وجرمته 
مشكورة، ولكن بحالش سيتم هاذ األمر؟ هذا خصو يكون في الحق 
العام، واش الدولة ما كتسمحش ل�ضي واحد إيال سرق �ضي واحد؟ ولكن 
كتسمح لو ما عندهاش إشكال إلى �ضي واحد ضرب مرا، هذا هو عمق 

املوضوع، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

املادة رقم 82.4 التعديل رقم 30، الفريق اإلشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

قبلتوا  يمكن  ألنه  التعديل،  هاد  في  إشكاالت  عندنا  الحقيقة  في 
السيدة الوزيرة، املادة السابقة ديال أي إجراء يتم فيه بعد انتهاء إشعار 
الضحية بحال مثال في جرائم ديال إهمال األسرة، وتم حفظ امللف وال 
حفظو إلى حين العثور على اسميتها تيتم إشعار الضحية، حنا تنأكدوا 

على ضرورة إشعار الضحية أو املشتكية اللي قدمت الشكاية.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

طبعا كاين هناك قبول للتعديل اللي كان متعلق بإشعار الضحية 
بنتيجة التقرير الطبيب املعالج من خالل قرار القا�ضي املكلف بتطبيق 
العقوبة، هادي نعم، التعديل قبلناه، �ضيء آخر ليس له عالقة بهذا 

السياق، طبعا غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مساند؟ أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

املادة 82.5 التعديل رقم 31 و 32 للفريق اإلشتراكي، التعديل رقم 
يسحب  األول،  التعديل  يسحب  املادة؟  نفس  كيهمو  32ب2؟  و   31
التعديل الثاني، املادة 8 وتتضمن املادة 82.5.1 التعديل 33 و 34 و 35 

للفريق اإلشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

شكرا، هاد التعديل يمكن غادي يرجع بنا لهداك النقاش..، هذا 
يندرج في املادة 8 املتعلقة بتدابير الحماية وغيرجع لنا لداك النقاش، حنا 
غادي نديرو غير جاتنا فرصة باش نعطيو املالحظات للسيدة الوزيرة، 
املحضون إلى حاضنته، حينما يتعلق األمر في حالة الطالق، حنا طالبنا 
النائب  أنه من اإلجراءات الحمائية أن تزيدوا املالحظة ديال السيد 
البقالي في محلها، هما تعديالت في نفس املادة، لذلك غادي نقدموهم 
كلهم، اإلضافة األولى للمادة 8 هي تنصيص كإجراء حمائي على إرجاع 
الزوج املطرود إلى السكن املعين له من قبل املحكمة، ألن املحضون �ضي 
حاجة وديك املرأة اللي ماعندهاش دراري راه ما مدرجاش هنا، واملرأة 
العجوز اللي حتى هي ما عندهاش الدراري ليست حاضنة، راه ما كيناش 

هنا في التدابير الحمائية.

اإلضافة الثانية، أنه يضاف أيضا إنذار الزوج أو الزوج السابق 
في  تعديل  عليها،  املنصوص  اإلعتداء،  بعدم  تعهده  تدبير  جانب  إلى 
الفقرة الثالثة، والفقرة األخرى املضافة هي أنه نضيف فقرة، أنا كنت 
أعتقد السيدة الوزيرة إيال ما خانتنيش الذاكرة أنه قبلتم جزء من هاد 
التعديل، أنه تتمتع املعنفة بمجانية التقا�ضي والعالج، أنتما اعتبرتو أن 
العالج كلفة على الدولة، ولكن مجانية التقا�ضي هل تم قبولها؟ أتمنى 
أنه من النقاش اللي كان أنه تم قبولها شكرا. معناها التعديل األخير هو 

أن تتمتع املعنفة بمجانية التقا�ضي والعالج.
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 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

في الواقع بسرعة كبيرة جدا، ال يمكن قبول هذه التعديالت أوال 
عندما نتحدث عن وضعية الحاضنة يعني املطلقة الحاضنة ألطفالها 
في املقام األول عند حديثنا عن حماية املرأة، في آخر هاذ املادة كنتكلموا 
على األمر باإليداع بؤسسة اإليواء أو مؤسسة الرعلية اإلجتماعية للمرأة 
املعنفة التي تحتاج إلى ذلك، يعني حنا في هاذ اإلجراءات كاملة اللي 
سردنا الحمائية، كل مرة عالش كنتكلمو على املطلقة كنتكلموا على اللي 
مزوجة وما عندهاش السكن كنتكلمو على جميع الوضعيات، ما كاين 
عالش نرجعو لهاذ النقاش ألن هاذ املواد كلها تتحدث عن املرأة بشكل 

عام في جميع وضعيتها عندما تتعرض للعنف.

املجانية ديال التقا�ضي طبعا املساعدة القضائية كتعطى للذين 
تحدد أن تقدم لهم أن املطلوب اآلن هو مجانية التقا�ضي ومجانية 
العالج، قلت بأن عندو واحد الكلفة نهار يبان بأن الدولة يمكن لها أن 
تقدم هذه الخدمات مجانا غادي تكرسها في القانون، وإال راه املمارسة 

في كثير من األحيان تسبق القانون.

 وسيدخ ورئيس:

هل من رأي املعارض؟ تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخي نسخبنسليمةن:

ملي كنسمعوا التقا�ضي السيد الرئيس راه املرأة إيال بغات تتنصب 
راه غير 100 درهم ديال القسط الجزافي، وعندها الحق في استرداد 
ديالو، وعالش بغينا نديروا التعديل ديال املجانية، غير باش نفهمو 
اإلخوان اللي تيسمعو املجانية، راه ملي تتصب مطالبها بالحق املدني 
تستردوا،  الحق  وعندها  الجزافي،  القسط  ديال  درهم   100 تتخلص 

وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة ملؤيد للتعديله.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

 وسيدخ ورئيس،

100 درهم،جنح ولكن إيال بغات تتنصب في الجنائيات أمام قا�ضي 
التحقيق رقم 500 وخاصنا نعرفوا بأن نساء كيجيوا على رجليهم مثال في 
الدار البيضاء كيجيوا عندنا حنا الجمعيات ديالنا على رجليهم بوليداتهم 
من عين حرودة، من عين السبع، من إلى آخر، ما عندها حتى باش 

تركب، ما عندها حتى باش تشري الحليب لوالدها غير في ذيك الطريق، 
100 درهم إيال جاتنا حنا رخيصة راه ذوك الناس تتكون عندهم كثيرة، 
حنا ما تنطلبوش فقط غير بإعفاء 100 درهم من املصاريف القضائية، 
من أيضا ألنه ممكن تكون الخبرات، تيمكن يكون بمعنى املجانية، أنا 
أستغرب من أن الدولة املغربية بجالل قدرها و بإمكانياتها ال تستطيع ال 
تستطيع أن تتكفل هاذ هو التكافل إيال ما تكفلنا بالعالج، وباملصاريف 
املرأة،  لهاذ  نديروا  غادي  أشنو  أشنو  آخر  بإلى  واإلقامة  القضائية 
باإلضافة لألبناء  للطرد،  اللي كتعاني منو، إضافة  للعنف  باإلضافة 
اللي كيبقاو ليها، باإلضافة لكل هذا تتحمل خاصنا نعرفوا بأن دول أقل 
منا إمكانيات راه زونا األردن مثال عندها ما يسمى بالشباك الوحيد، 
السيدة كتجي لبالصة وحده، كيشوفها الطبيب نفساني أو بسيكولوك، 
وكتستمع ليها الشرطة وكدوز عندو املستشفى وكتدار ليها املحاضر إلى 
آخره، فبالتالي لسنا أقل من األردن في اإلمكانيات باش يمكن لنا نخليو 

هاذ املرأة ملصيرها.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

وضعية أيضا، إيال سمحتي السيد الرئيس، حنا كنعرفوا املراكز 
كيفاش دايرة ومراكز اإليواء واش عندنا مراكز حقيقية اللي غادي تم�ضي 
لهؤالء النساء، هذا خاصوا يتنص عليه في القانون، أيضا املسألة اللي 
بغيت نطرحها في هاذ الطلب ديال التعديل إيال سمحتي الفصل هي أنه 
في بعض األحيان تيرجعوا املرأة لبيت الزوجية، وعالش حنا اللي طلبنا ال 
في السابق وال اآلن هو أنه باإلضافة إلنذار الزوج بأنه أو اللي معها في الدار 
املعنف ديالها ما يعاودش يمارس عليها العنف راه بعض املرات نضطر 
أو نريد أن تقر املحكمة بإجراءات ديال الوقاية الوقائية إيال كان هاد 

املعنف رجع العنف خاصو يبعد ما �ضي غير ترجع الزوجةن أو املرأة ..

 وسيدخ ورئيس:

التصويت أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70
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املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة82.5.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد.

املادة 82.7 رقم التعديل 36 الفريق اإلشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

شكرا املادة في مسطرة الجنائية آش كتقول كتعطي استغفر هللا 
لحماية  استثنائية  تدابير  الشهود  لحماية  استثنائية  تدابير  العظيم 
الشهود وهي مهمة، وهذا مقت�ضى مهم على مجموعة أشكال مختلفة 
من الجرائم كاين اإلرهاب غسل األموال الرشوة...، هادو كلهم كيعترو 
على أن الشهود فيهم يمارس هما في وضع خاص، حنا نرى على أنه حتى 
هذاك اللي غيشهد في قضايا ألول مرة غادي يعترف بها املجتمع املغربي، 
وتسقط في ذهنية وثقافة معينة كتعتبر على أنه جزء من تعنيف النساء 
هو مباح بمرجعية معينة، كيعتبر على أنه إيال شهد راه هو دار �ضي حاجة 
ضد ال أدري ماذا، لذلك بغينا الشهود في قضايا العنف وجرائم العنف 

ضد النساء يتمتعون بنفس هذه التدبير، هذا كل ما في األمر شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

غير هذا  مكان  في  الشهود  بحماية  الخاصة  املواد  بأن  قلنا  وحنا 
القانون، وبالتالي تعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة ألحد املعارضين، ألحد املؤيدين.

 ومةئبلخ وسيدةخحسمةءخأب خ0يد:

بسرعة إذا حنا تمكنا من أن نوضحو لكم اإلشكال اللي طارحو لنا 
هاد القانون الجنائي األشياء اللي كنجيو نعدلوها فيه يقال لنا حنا ما 
معنيينش بهاديك البالصة هاديك في إطار القانون الجنائي، لذلك طالبنا 

وناشدنا وما خلينا ما درنا باش هاد القانون يجي في إطار قانون شامل 
مفتوح على التعديل ومفتوح على ممارسة سلطة التشريعية كامنلة ياله 
حتى الشهود ما عندش حتى الحكومة او ال ما عندش القطاع اإلمكانية 
ديال أنو يتدخل فيهم لصالح قضية العنف ضد النساء واش فهمتو 
دابا اإلصالح اللي مطروحج، وبالتالي هذا يفرغ هاد املجهود الحكومي 
من قوته، الشهود الي في الشارع كيقول ال أنا ما نشهدش هذا كيرضب 
مو وال كيضرب اختو وال كيضرب باه هادوك بعدا محدودين في القانون 
الجنائي، ما بغاتش وبغاش القطاع الوزاري انو يعطيهم تدابير حمائية 
بحال دياول الرشوة إلى آخره ألنه كنعتابروه اختصاص آخر إيوا عرفتو 

املشكل فين كاين؟، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

املادة 1/296 التعديل رقم 37 الفريق اإلشتراكي تفضل.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

هاد التعديل كيهم املادة 296.1 ومضمنه مع مراعاة أحكام املادة 
286 من هاذ القانون فيما يتعلق بحرية اإلثبات تأخذ املحكمة بعين 
االعتبار في قضايا العنف ضد النساء تقارير األطباء النفسانيين، شواهد 
والتسجيالت  الفوتوغرافية،  والصور  وإفادتهم  عنهم  الصادرة  طبية 
السمعية واملرئية وتصريحات الضحية املضمنة في سجالت املستشفى، 
هاذ التعديل الهدف منوا هي توسيع مجال اإلثبات في قضايا العنف 
ضد النساء، خاصة وأننا نعرف أن هذه الجريمة ليست من الجرائم 
املرئية، هذه ليست من الجرائم العلنية التي يمكن إثباتها بسهولة، هذا 
يتم في البيت، في بيت الزوجية، في مكان على أي حال اللي بغا يغتاصب 
راه ما�ضي تيغتاصب علنية إلخ، فبالتالي، لذلك تنطلبوا توسيع مجال 

اللي كتاخدوا املحكمة وفي إطار اإلضافة لحرية اإلثبات، وشكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

التعديل غير مقبول.

 وسيدخ ورئيسخ:

هل من رأي معارض؟ تفضل السيد النائب.
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 ومةئبخ وسيدخي نسخبنسليمةن:

السيد الرئيس، خاصنا نعرفوا راه كاينة حرية اإلثبات وكاينة قناعة 
القا�ضي في املادة الجنائي، والناس املمارسين للقانون واملمارسين للمهن 
القضائية وتيترافعوا أمام املحاكم، راه واضحة األمور عندهم، في املادة 
الجنائية واللي تيدخل في اإلطار ديالها العنف ضد النساء، راه كاينة 
النص  إضخام  وبالتالي  اإلثبات،  إطار حرية  في  كاع،  القا�ضي  قناعة 
وواحد املجموعة ديال خلق وسائل اإلثبات اللي تتخضع ديمة لقناعة 
القا�ضي، القا�ضي راه يمكن يحكم على ماراج أماموا وخال متكون حتى 
�ضي أدلة إثبات، وهاد ال�ضيء راه عرفوه املمارسين وشكرا وبالتالي راه 

تنعارضوا.

 وسيدخ ورئيسخ:

الكلمة ألحد املؤيدين.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

طبعا كاينة قناعة القا�ضي، ولكن القا�ضي تيعلل ملاذا لجأ لهذه 
العقوبة دون أخرى، وهداك التعليل ديالوا مراقب من طرف املحكمة 
األعلى، حنا بالنسبة لينا الشواهد تتجي في هاذ األنواع ديال الجرائم، 
تتجي شواهد، التقرير بعدا ديال الطبيب النفساني غيرمعترف به، كاينة 
طبعا وسائل اإلثبات راها محدودة، واخا كاينة القناعة تالقا�ضي بما 
راج أمامه إلى آخره، ولكن بالنسبة لينا حنا تنؤكدوا على ضرورة األخذ، 
ألن في التعريف اللي اتفقنا عليه جميعا، في بداية هذه الجريمة، راه 
كاين العنف النف�ضي، العنف النف�ضي باش غادي نتبتوه، إلى ما تبتناه 
بشواهد طبية ديال الطبيب النفساني، إلى متبتناه بعدة قرائن أخرى، 

لذلك نحن متشبثون ومتشبتات بهاذ التعديل.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض هذا التعديل للتصويت،

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

املادة 79 التعديل رقم 38 الفريق اإلشتراكي، 79 التعديل رقم 38 
يسحب.

أعرض املادة 8 للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة برمتها، 
امتناع وال، إذن

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

الباب الرابع التعديل رقم 39 الفريق اإلشتراكي.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

أضفنا لهاد الباب فقرة جديدة، ألن املشروع جاء بآليات التكفل، 
ولكنه لم ينص على التكفل لذلك أضفنا هذه الفقرة، التكفل بالنساء 
العنف،  بالنساء ضحايا  التكفل  بند جديد،  وآلياته  العنف  ضحايا 
بالنساء  التكفل  الترابية  العمومية والجماعات  يتعين على السلطات 
لهن وألطفالهن وذلك بخط  بتقديم مساعدة شاملة  العنف  ضحايا 
املعنية  للجهات  النساء  لتوجيه  توقف  بدون  خدماته  يقدم  ساخن 
بالخدمات املطلوبة، توفير مأوى مؤقت واملساعدة في إيجاد مأوى دائم 
على أساس املعيار الدولي، مأوى لكل 10 آالف نسمة، مركز إستقبال 
وإرشاد وتقديم الخدمات القانونية والصحية والنفسانية حسب معيار 
مركز لكل 50 ألف نسمة، مركز متخصص ملعالجة األزمات الناجمة 
عن جرائم اإلغتصاب، وكل اإلعتداءات الجنسية، باإلضافة للخدمات 
باألمراض  اإلصابة  واحتمال  الحمل  كاختبار  الضرورية،  الصحية 
املنقولة جنسيا، على أساس مركز لكل 200 ألف نسمة، عاد تنجيوا 
فيها  عندنا  اللجن  هي  اللي  العنف،  ضحايا  بالنساء  التكفل  لآللية 

تعديالت أيضا.

 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

النائبة  السيدة  األستاذة،  أ  مكملتيهش  عندي  كيفما  التعديل 
مكملتيش التعديل كيفما جبتيوه في اللجنة، تشترطون مثال أن يكون 

مركز استقبال يسع 50 ألف نسمة وأن مركز العالج يجب أن يسع..

 وسيدخ ورئيس:

السيدة الوزيرة راه هاد ال�ضي اللي كانت كتقرا.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

جابتها  اللي  التحديدات  هاد  عند  نوقف  بغيت   justement هاد 
األستاذة، وإال راحنا تكلمنا على مراكز اإليواء طبعا، وتكلمنا على أن 
اإلستقبال  خاليا  إلى  إضافة  متكاملة،  منظومة  توضعاتلوا  التكفل 
اللي كتحيل على نص تنظيمي اللي غادي يبين شنوا هي املهام ديالها 
في  اليوم  املوجودة  اإلستقبال  خاليا  على  غتبني  هي  واللي  بالضبط، 
املحاكم وفي املستشفيات، درنا منظومة جديدة ديال آليات التكفل، 
تبدأ من لجنة وطنية، إلى اللجان املحلية، مرورا باللجن الجهوية، طبعا 
هاذ املراكز بهاذ املعايير، وهنايا جات اإلحالة على املعايير الدولية، ممكن 
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ممكن تكون، ولكن ال يمكن أن ندخل في مجال ضيق، جزء منه في 
التنظيم، وجزء ثاني في التوصيف، ألن كنوصفوا املركز، يجب أن يكون 
باملعايير كذا وكذا وكذا، مثل هاته املعايير، اللي هي داخلة في التوصيف 
وال في التنظيم، تحال على النصوص التنظيمية، وحنا حلناه على نص 
تنظيمي، في باب تحديد هاته الخاليا وهذه املنظومة للتكفل بالنساء 

ضحايا العنف.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة ألحد املعارضين، تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخي نسخبنسليمةن:

السيد الرئيس، وبالفعل راه خاص املساعدة الشاملة، ولكن يمكن 
راه وقع �ضي خطأ في الصياغة، هاذ خط ساخن يقدم خدماته، نديروا 
غي خط أخضر، راه ما كاينش خط ساخن يقدم خدماته بدون توقف 
للتوجيه، واخا غير اسمحي لي أ األستاذة هللا يخليك، وا ما قاطعتكش، 
تنعرف أنا خط دائم أخضر، إذن أنا تنقول أنه النص جاء شامال، 
والسيدة الوزيرة مشكورة، قامت بواجبها من خالل النضال الطويل 
اللي تنعرفوه عليها، وقدرات أنه على آخر الوالية تجيب هاذ النص، 
ولكن نحن لسنا في حاجة إلى أي خط ساخن، من بعد إن شاء هللا 
متيحتاجش  اللي  أخضر،  تكون خط  تقدر  اللي  اإلجراءات،  إطار  في 

للتشريع، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

تفضل السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

الخط الساخن ليس الخط الذي في بال �ضي وحدين، هذا تعبيرأممي، 
وكاين في مقررات، يمكن نجيبوا ليك من بعد في الوثائق ديال األمم 
املتحدة، اللي ترجموه يمكن ما تشاوروش مع �ضي وحدين، الخط كاين 
الخط األخضر راه كان، وتحيد مع كامل األسف، خط أخضر، هذا 
الخط الساخن ما معناه هو أنه مكيوقفش، ليس الخط اللي عندوا 

دوك نماري اللي معروفين،هذا من جهة.

من جهة ثانية، أنا بغيت ناقش مع السيدة الوزيرة أن القانون، 
القوانين اطلعنا على عدة قوانين مقارنة و تنقولكم هاذ القضية ديال 
القوانين املقارنة ربما قد ال تعجب البعض، بينما السيد وزير العدل ملي 
تيناقش معانا القانون الجنائي وهو تيجيب لنا النص كيفما كاين في �ضي 
معاهدة وال في قانون فرن�ضي و ال في قانون بلجيكي وال كندي، إلى آخره، 
ألننا بغينا نحيينو قوانينا وبغينا نالئمها وبغينا على ذاك ال�ضي اللي يوقع 
عليه، وبالتالي السيدة الوزيرة في أغلب القوانين الجديدة ديال مناهضة 
العنف ضد النساء جايين فيها املسائل بمعاييرها لنص تنظيمي ال نعرف 
كيف سيتم التصرف فيه، نحن اآلن في في جلسة تشريعية ونحن اآلن 

كبرملان نشرع نريد أن نحدد ما هي إلتزامات املنصوص عليها في القانون، 
كاين هاذ ال�ضي راه منصوص عليه وجبتها في املناقشة من قبل في امليثاق 
الجماعي السابق تيقول مراكز اللي الناس اللي في وضعية صعبة إلى 
آخره، بالنسبة لنا حنا تقدمنا خطوات وجبنا املعايير، ألنه تتحدثوا على 

مراكز ديال اإليواء ديال الناس املسنين وغيرهم وحنا تنعرفوا حالتهم.

القضايا  ديال  وزارة  �ضي  كان  إيال  تخصص  الدولة  خاص  اآلن 
اإلجتماعية خاصها هي اللي تناضل من أجل أنها تعطاها قانونا اللي ما 
يجيش �ضي حد آخر يهضر معاها وتنلضل من اجل أنها تعطاها امليزانيات 
باش تقوم بهاذ املهمة اللي خطيرة ولكي كاين دول وكاينين مسؤولين 
في دول تيعتبرو العنف ضد النساء قضية وطنية وعبأوا لها األموال 

واآلليات.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

املادة 11ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلشتراكي التعديل رقم 40

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

واللجان  الوطنية  اللجنة  اللجنة:  ديال  باملكونات  يتعلق  فيما 
األخرى: هنا راه جا منصوص عليها ديال أن اللجن..، أن الجمعيات 
أيضا مثل  في ذلك، فحنا كنستغربو  اللجنة فائدة  إرتأت  إذا  تحضر 
هذه املقتضيات، راه غادي نصدعوهم كيفما اآلن تيشعر بزاف ديال 
الناس بأننا تنصدعوهم، الجمعيات غادي يصدعوهم وما عمرو غادي 
يلقاو فائدة في حضورهم، ألنه ما غاديش يكونوا عندهم ما غاديش 
يكون عندهم مشروعات اللي غاديتطلب حضور هاذ الجمعية وحنا 
قانونية  بصفو  وتنحضروا  قانون  حتى  كاين  ما  اللي  اآلن  تنحضروا 
دائمة وتحضر الجمعيات بصفو دائمة تحضر ف�ضي الجن الدائمة عفوا 
في الجن الجهوية أو خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف في اللجن 
الجهوية واللجن، باستمرار يستدعى وتساهم في وضع على خطط العمل 

إلى آخره .
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فبالتالي نجيبو في القانون ونقلصوا من هاذ اإلمكانية تيظهر ليا هذا 
معناه إقصاء الجمعيات، أوال تديروا لهاعدة شروط واآلن تنقصيوها 
بصفة نهائية تنقولو إذا ارتأت في الحين أن أسميت املقتضيات ديال 
األمم املتحدة، وكذلك الدول األخرى ما�ضي فقط تحضر الجمعيات 
اللي  العنف  ديال  الضحايا  ديال  الناس  ديال  املمثلين  حتى  تحضر 
كيساهموا في التشريع ومتابعة التنفيذ، في حين أننا حنا كنديروا واحد 
هذه  وهذا سيفقر عمل  الجمعيات  به  تنقصيو  عملي  اللي  املقت�ضى 

اللجن، وشكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

السيد الرئيس، انا كنبغي في حجم النقاش ما كنيغيش نخرج منوا 
ألنه هاذ الدفعات ديال األستاذة كيحيلونا على واحد النقاش ديال دور 

املجتمع املدني ما غاديش نطرحوا اآلن ألن دور املجتمع املدني اليوم.

 وسيدخ ورئيس:

خليك غير في املادة السيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

ال راه املادة تطرح لها املجتمع املدني ومشاركته في هذه املنظومة 
اللي هي ديال آليات التكافل، وحنا عطينا اآللية التكافل واللجن وخاليا 
املدني  املجتمع  أن تستدعي جمعية  املعنفات  النساء  ديال  استقبال 

املتخصصة في املجال للحضور واملساهمة ولكن اللي خاصنا

تابعة ملرافق  عرفو أن هذه منظومة رسمية، هاذي ديال الدولة 
عمومية، وبالتالي كتدير واحد الهيكلة باش توقف على قضايا العنف 
وتسيطر عليها، ولكن مع ذلك تفتح املجال للمجتمع املدني لكي ينخرط 
معها، من اللي كتكون غير كتنظم املجال ديالها، راه هي يا مع اآلليات 
الرسمية، مني كتبغي تنضج أفكار أوال تنتج استراتيجيات راه كتعيط 
على املجتمع املدني لكي ينخرط معها وبالتالي خاصنا غير نتواضحو، راه 
احنايا في هاذ القبة هاذي أحدثنا أو درنا قوانين ديال تأليف مؤسسات 
اللي فيه األغلبية للمجتمع املدني، تمثيلية ديال الحكومة  دستورية 
مكايناش تقريبا بصفة مالحظ، الحكومة حاضرة بصفة مالحظ، الباقي 
كولو مجتمع مدني وخبراء و...و...و.....إذن خاص يكون عاوتني التوازن 

بين التمثيليات.

وبغيت نشير بسرعة بأن احنا في هاذ القانون اليوم كنديرو واحد 
الخطوة كبيرة جدا إلى األمام، ولكن غادي يجي الوقت اللي غنديرو 

الساعة  ذيك  النساء،  ضد  العنف  ملحاربة  القوانين  مدونة  مدونة، 
غنديرو فيها هاذ ال�ضي كل �ضي اللي بغينا وأشياء أخرى ستظهر عند 

املمارسة.

وبغيت كذلك نبشر بأنه غدا إن شاء هللا غادي تصادق إن شاء هللا 
الحكومة، في مجلس الحكومة املنعقد غدا، على مشروع قانون 65.15 
اللي هو يا كيطرح الوضعية ديال مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بما فيه 
مؤسسات اإليواء للنساء، وسيحال عليكم إن شاء هللا ملناقشته قريبا 

بإذن هللا، نعم النساء والرجال طبعا، هذه مؤسسة مختلطة.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

السيدة الوزير، احنا ما�ضي هنا في مجال ديال التوازن هنا كانو،كاين 
غير املجتمع املدني وما كيناش الحكومة، ودبا خاصنا نقلصو من دور 
املجتمع املدني ألن كاينة حكومة، ظهر لي من املعلوم الجميع أن إشراك 
النساء  ضد  للعنف  املناهضة  الجمعيات  وخاصة  املدني  املجتمع 
أسا�ضي، ما�ضي فقط تغيير في هاذ اللجان، في وضع تشريعات، في متابعة 
تنفيذها، في تقييمها إلى آخره، إيال رجعتو للقانون اإلسباني اللي كيعجب 
الجميع يسترشد به ما�ضي غير احنا دول أخرى، إيال ارجاعتو للقانون 
االسباني كنلقاوه داير واحد الفقرة طويلة في ذيك الديباجة ديالها على 
دور الجمعيات اللي كتشيد بها وكتعتبرها لعبت دور في التوعية بخطورة 

هاذ الظاهرة، اللي أصبحت اآلن قضية ديال ظاهرة ديال الرأي العام.

فبالتالي هذا دور ديال الجمعيات غادي يساهم ال في وضع البرامج 
ديال هاذ اللجان وال في تقييم عملها وال في متابعتو إلى آخره.

فبالتالي ما�ضي دورها كاين �ضي عمل اللي كتديرو الجمعية بوحدها 
ليها تشارك فيه  يمكن  اللي  اللجن بوحدها وكاين عمل  كتديرو هاذ 
 300 ثانيا  وما�ضي  دائمة  تكون عضويتها  أنه خاص  أعتقد  اآلخرين، 
جمعية وال 30.000 جمعية إلى آخره، راه تيمكن لينا نديرو معايير أيضا 

باش تكون التمثيلية من خالل العمل ديال ديال ديال هاذ اللجن.

 وسيدخ ورئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع

املادة 13 التعديل 41 ورد بشأنه تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي، 
يسحب

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع.

املادة 14 كما صادقت اللجنة إجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت اللجنة: إجماع.

املادة 16ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي التعديل رقم 
.42

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

نقترح السيد الرئيس بمقت�ضى هذا التعديل إضافة مادة جديدة، 
وضع  يجب  العمل،  وخطة  باإلستراتيجية  وتتعلق   16.1 املادة  هي 
إستراتيجية وخطط العمل للتنفيذ الجيد للقوانين املتعلقة بالقضاء 
على العنف ضد النساء، وكموجه للسياسات العمومية في هذا املجال، 
األنشطة  لكل  كافية  موارد  السنوية  امليزانية  تضمين  محاورها  أهم 
الالزمة للقضاء على العنف ضد النساء، متابعة تنفيذ القوانين من 
طرف لجان محدثة بمقت�ضى هذا القانون، القيام بدراسات وأبحاث 
وتجميع البيانات واإلحصائيات عن العنف ضد النساء، وتقييم فعالية 
القوانين والتدابير املنجزة بمنع العنف ومناهضته، مع نشرها، إنجاز 
تقريرسنوي عن حاالت العنف ضد النساء وأسبابه وطبيعته ومدى 
فعالية ونجاعة اإلستراتيجية ونفاذ القوانين لتقويمها وتطوير التشريع 

بصفة عامة إن اقت�ضى األمر.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

 وسيدخ ورئيس،

أوال بالنسبة للتقرير فهو مثبت في هذا املشروع قانون، إمكانية إنتاج 
تقرير سنوي، يوصف الوضعية ديال العنف باملغرب من جهة، ومن 

جهة ثانية يقدم مقترحات.

أما فيما يتعلق بباقي املقترحات، فكيفما قلت لألخوات في اللجنة، أنه 
ال يمكن أن ننصص على إلزامية الحكومة بإنتاج إستراتيجيات وبرامج 
على أساس أنه من صميم مهمتها، ما غاديش نقولولواحد الحكومة جات 
باش تدير سياسات عمومية ودير إستراتيجيات وتنتج مشاريع قوانين، 
ونجيو نصصو على ذاك ال�ضي في القانون، وإال ملاذا وجدت الحكومات؟ 

وبالتالي كيبان لي بأن هاذ التعديل غير مقبول لهاته األسباب.

 وسيدخ ورئيس:

صوت معارض آخر؟

 ومةئبخ وسيدخي نسخبنسليمةن:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

دابا راه التشرع راه صناعة، دابا ملي كنجيو وكنديروا واحد املجموعة 
ديال ..، اللي هي من صميم مهام السلطة التنفيذية والجمعيات، كل �ضي 
خاص يدير اإلستراتيجية، ونديرو واحد الحشو وإطناب في النصوص 
التشريعية، هذا راه نوع من من عدم العلم بالصناعة ديال التشريع، 

شكرا لهذا راه التعديل ديالنا مرفوض.

 ومةئبلخ وسيدةخعةئشلخا مةس:

وجيتي باش تعارض؟ ما حضرتي معانا ما والو؟ ما عليش راه نشطتي 
املعارضة بالتعديالت.

 وسيدخ ورئيس،

طبعا نعرف بأن التشريع صناعة وبأن ..، ولكن يجب أن نعرف أيضا 
بأن التشريع يتطلب يتطور والصناعة أيضا تتطور، وصناعة التشريع 
املقارنة  وتشريعات  الدولية  للتشريعات  ترجعو  وخاصكم  تتطور، 
املجتمع  تأخر  التي  التشريعات  في  الحاصل، خاصة  التطور  وتشوفو 
الدولي وليس فقط املغرب في هذا املجال، املجتمع الدولي، املجتمع 
الدولي راه تأخر حتى ل 93. العنف ضد النساء راه كاين �ضي قرورن 
هدي، ولكنه تأخر حتى ل 93 عاد دار أول إعالن، فالبتالي التشريعات..، 
السلطة  مهام  ومن  التشريع  مهام  من  أيضا  هذا  إستراتيجية  وضع 
التشريعية، أنها تلزم، أنها تضع قانون يلزم الحكومة بوضع إستراتيجية 
ملناهضة العنف، ويلزمها أيضا بتخصيص ميزانية واضحة، بتخصيص 
موارد مالية واضحة في امليزانية ديال الدولة، ونصوتو عليها في القانون 
املالي، وتلزم بأن تقدم تقريرا شامال عن حاالت العنف، باش ما تشكك 
ليناش غدا في �ضي حد آخر إيال دار �ضي تقرير وتقولك 62 هاي هاي بزاف 
هاد ال�ضيء، فبالتالي يجب على السيد النائب أن يتابع الصناعة ديال 
التشريع ويتابع التشريع أيضا باش يعرف التطور اللي حاصل ونحن 

نتشبث بهذا التعديل.

 وسيدخ ورئيسخ:

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

إجماع.  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   17 املادة  أعرض 
أعرض املادة أعرض مشروع القانون برمته للتصويت إجماع، ال ام 

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

امتناع، الرفض، املوافقة؟ إذن:

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
املساهمة  على  الوزيرة  السيدة  شكرا  النساء،  العنف ضد  بمحاربة 
وأعتذر على العنف الذي صدر مني، إيال اسمحتوا عندنا 4 تاملشاريع 
قوانين، مشروع قانون هذا فيه التعديالت، ال بالالتي، هذا مشروع 
قانون فيه تعديالت، هذا مشروع قانون فيه تعديالت، هذا مشروع 
اللي  قانون فيه تعديالت، إذن فيهم كلهم تعديالت، إذن شنوا هما 

غنبداو بيهم السيد الوزير.

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة0بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرةخ
)نقطلخنظةم(:

ال ال آ السيد الرئيس، قبل ما تعطي للسيد الوزير سولنا بعدا حنا 
واش باقا عندنا الطاقة باش نستحملوا �ضي قانون آخر في هاد الظرف 
هذا، واسمح لي هادي 10.30 ال ال تكون حتى الطاقة القمرية، هادي 

10.30

 وسيدخ ورئيسخ:

خليو السيدة الرئيسة تكلم.

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة0بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرةخ
)نقطلخنظةم(:

شوف حنا جينا في 10 تالصباح وحنا جالسين في نفس البالصا 
حتى ل10 تالليل يعني 12 ساعة متتابعة، اآلن ما يمكنش نستمروا ألن 

باقيين 4 أو 5 تالقوانين ، وكاينين تعديالت، كاينين تعديالت.

 وسيدخ ورئيسخ:

واحتارموا السيدة الرئيسة هللا يخليكم.

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة0بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرةخ
)نقطلخنظةم(:

ال  ليناشاي  ميمكن  �ضي  في  بدينا  إلى  أننا  بمعنى  تعديالت  كاينين 

الطاقة ديالنا غادي تكون يعني القدرة ديالنا على املتابعة وال حتى على 

اإلنصات ما كيناش، ثم راه واحد الوقت اللي خاصنا ناكلوا �ضي حاجة، 

ما يمكن ليناشاي غادي نبقاو حنا صايمين هنا نهار كامل ألن خاصنا 

ندوزا يعني كانت واحد السرعة، واحد كدا ومشينا وتم تجاوز واحد 

العدد ديال األمور وقبلنا والتازمنا مراعاة مع العلم أننا حنا ال عالقة لنا 

بهاذ التأخير، التأخير مسؤولة عليه الحكومة ما مسؤولينش عليه حنا 

باش تعدبونا هاد العذاب هادا نظرا ألن الحكومة غلطات في واحد العدد 

ديالها،  التأخير  ديال األمور وحنا نخلصوا األغالط ديالها و نخلصوا 

قبلنا واحد شوية ولكن ما ضغطوش علينا أكثر من الالزم، ما يمكنش 

نخدموا 24 ساعة على 24 ساعة، راه 12 ساعة هادي وحنا جالسين في 

نفس املكان، اسمح لي السيد الرئيس، ميمكنليناشاي نستمروا.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

 وسيدخ ورئيس،

بالفعل كنقدروا هذا العمل املارطوني اللي كان من 10 يالصباح 

حتى اآلن يعني 12 ساعة، وصحيح كانت ال غنجيبوا لكم لعشا، غير أنا 

كنقول بأنه كاينة واحد كاين إشكال غادي يوقع لنا ألنه لحد الساعة 

باقي ما قررناش فوقاش غتسد الدورة، أنا كنظن غير يكون التزام من 

طرف الحكومة أساسا ألن هي اللي خاصها تلتازم ما غيمكنش نلزموا 

اآلخرين،

باش هاذ ال�ضي ندوزوا هاذ ثالثة دالقوانين اللي بقاوا لنا ألن بقى 

واحد اللي في التعديالت..

 وسيدخ ورئيس:

ال 4 فيهم كاملين التعديالت

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخب و ن خرئيسخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

فكنقول بأنه كيمكن ندوزوهم بأسرع ما يمكن، أنا كنعرف اعمارة 

السيد الوزير املحترم وكنظن ما غادي �ضي نتعداوا فيه في املجموع 

شفتهم، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

التعديالت ديالكم غتشبثوا بهم؟ بالتي ال�ضي عبد هللا ما كملتيش 

املداخلة كملتي؟ كملتي؟ السيد الوزير.
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و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

السيد الرئيس أنا بغيت غير نتوجه للسادة النواب، رجاء أنا عارف 
السيد  صدق  بكل  لكن  واستثنائية،  صعيبة  ظروف  الظروف  بأن 
الرئيس، اللجنة دارت واحد الجهد إستثنائي وهاذ املشاريع ديال القوانين 
أنا عارف بأن جميع مشاريع القوانين التي نوقشت اليوم مشاريع قوانين 
مهمة جدا، لكن السيد الرئيس هذه عندنا فيها وعندنا فيها إلتزامات ما 
بغيتش نقول أكثر من هاذ ال�ضي، كاين إلتزامات يعني على مستوى دولي 
فإيال السادة النواب صبروا �ضي شوية رجاء يعني غيكون داك �ضي إن 
شاء هللا ما غايكونش طويل ألنه واحد العدد ديال األمور قيلت بما فيه 

الكفاية، شكرا السيد الرئيس .

 وسيدخ ورئيس:

اإلخوان  خاطركم،  على  جات  ال  بسيط  مقترح  سمحتو،  إيال 
داإلتحاد االشتراكي واش متشبتين بالتعديالت في 4 دالقوانين، صعيب، 
كاين صعوبة متشبثين كون هما شوية ديال التنازل من الطرفين يمكن 
لينا ديك الساعة، ولكن التعديالت، والتعديالت ال ال السرعة ديالكم 

كنعرفها عندي تجربة مع السرعة ديالكم.

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

 وسيدخ ورئيس،

كاين واحد املجموعة ديال التعديالت عندها نفس املحتوى، أنا دابا 
هاذ ال�ضي دوزتوا في اللجنة وعارفه، أنا ما يمكنلش نطلب من الفريق 
يسحب هذا لكن أنا كحكومة عارف شنو اللي كيان في هاد املشاريع 

دالقوانين.

 وسيدخ ورئيس:

تفضل األخت الرئيسة.

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة0بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرةخ
)نقطلخنظةم(:

اسمح السيد الرئيس، لن تمارس علينا العنف.

 وسيدخ ورئيس:

أنا ياك السيدة الرئيسة.

 ومةئبلخ وسيدةخنيل دةخحة0بخرئيسلخفريقخ ألصةولخو ملعةصرةخ
)نقطلخنظةم(:

ال ال بصدق بصدق، ما بقاش عندنا القدرة أننا نستمروا اسمح لي، 

أجلوه لألسبوع املقبل حتى واش كاين �ضي حد اللي كيشتاغل 12 ساعة 
هكذا بهاد الطريقة هذه؟

إيوا احنا وباركة 12 ساعة ما يمكنش نستمروا 24 ساعة، السيد 
الوزير مع كل التقدير ديالي واإلحترام ديالي له راه ما يمكنش التعديالت 
بنصف دقيقة وال دقيقة، التعديالت غادوز بنفس الطريقة باش دازت، 
ال ال اسمح لي الوزير كيبغي يدير محاضرة واللي كيقدم تيخصه يبرر 
وكذا واسمح لنا ما نقدوش ما نقدوش، بصدق السيد الرئيس راه ما 

بقاتش عندنا القدرة بصدق.

 وسيدخ ورئيس:

شنو قلتي ال�ضي عبد هللا ؟ ندريوا واحد التجربة بسيطة هللا يجازيك 
بالخير على وجهي أنا، أنا كنطلبك أنا كنطلبك، وشفتيوا كون كنتيوا 
توقفوا لي القوانين األخرى وما توقفوليش هادوا، غندريوا تجربة ندير 
قانون واحد، اسمح أستاذة على وجهي أنا كنرغبك السيدة الرئيسة 
أنا كنرغبك قانون واحد ال م�ضى بسرعة دابا انا كنقول لك شوف أنا 
غندريوا  نوقف  غادي  تعقيب  فيه  غنشوف  شرفية  كلمة  كنعطيك 
تجربة واإلخوان دوي معاهم، السيد الوزير 2 دقايق تقدم مشاريع ب 4.

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

السيد الرئيس، 3 ديال املشاريع 37.16 ،38.16،39.16، واخا هاد 
املصطلح ما عندكمش في التشريع ولكن هادي مشاريع قوانين عندها 
وحدة املوضوع تتعلق منين علن جاللة امللك على52 % كهدف ديال 
الطاقات املتجددة في 2030، كاين مقتضيات تنظيمية غتنظم املشهد 
الطاقي املؤسساتي أساسها هو توزيع الصالحيات ديال مازي باش نوسعو 
الصالحية ديال مازي خاصنا نديرو مالءمة في املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب ومالءمة في الوكالة الوطنية للطاقات املتجددة 
والنجاعة الطاقية، هاذ 3 دالقوانين هذا هو األساس ديالوهم، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، انتما آش داكم سمية ديال الشركة اللي هي مصاوبة ما لقيتو 
فين ديرو التعديل ما لقيتو ديرو التعديل غير الشركة اللي مصايبة، إذن 
املادة األولى وردت بشأنها 3 تعديالت من لدن الفريق االشتراكي دفعة 

واحدة.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

سنقدم هذه التعديالت دفعة واحدة التعديل رقم 1 والتعديل رقم 
2 لهما نفس محتوى ويهدف إلى مالءمة االسم ديال هاذ الشركة هاذي 
إلى الوكالة الوطنية للطاقات بصيغة الجمع املستدامة على اعتبارأنها 
تشتغل في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية 

بعد ما كانت تشتغل في الطاقة الشمسية.
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التعديل 2 فهو يستهدف عفوا التعديل 3 املادة األولى فهو يستهدف 
مالءمة ما جاء في النص باإلشارة إلى األهداف االستراتيجية التي صرح 
بها التي تم اإلعالن عنها وحدد من طرف صاحب الجاللة ب %52 في 
أفق 2030 و42 %في أفق 2020 عوض األرقام ديال 3000 و6000 

ميكاواط، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير كقبول وال مرفوض اعطيني.

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

التعديالت مرفوضة السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

األول  التعديل  أعرض  التوقيت،  اعيطني  مرفوضة،  التعديالت 
للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

التعديل الثاني:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس العدد التعديل أو التعديل الثالث صافي ره ميلودة عندها 
الحق.

املادة األولى أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

املادة الثانية ورد بشأنها 4 تعديالت دفعة واحدة السيد النائب 
تفضل دفعة واحدة، غير ملخص ديالهم بال ما تقول1، 2، 4،3.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

املكتب الوطني للكهرباء سيسلم مجموعة من االختصاصات لهاذ 
الوكالة هاذي وسيبقى له اختصاص استعمال وإحداث املؤسسات اللي 
تتسمى بمحطات ديال الضخ اللي هي أساسية بدوام اشتغال املكتب 
وضع  فرضنا  ولهذا  استراتيجية  مؤسسات  بأنه  اعتبار  على  الوطني 

شروط اللي تيوضعها هاذ املكتب الوطني فيما يتعلق بهاد النوع من 
املحطات.

إمكانية  لها  تكون  أن  الوكالة  لهذه  أردنا   5 رقم  التعديل  كذلك 
الطاقات  ديال  املوارد  عن  البحث  أجل  من  الوطن  خارج  االشتغال 

املتجددة بغرض إنتاج الكهربء واستيرادها إلى اململكة.

بالنسبة للتعديل السادس...

 وسيدخ ورئيس:

فين هاد السادس راه أنا ياله عندي 4 تعديالت فين ما�ضي أ السيد 
النائب.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

الخامس،

 وسيدخ ورئيس:

راه أنا عندي غير 4 انت وصلت 5 ودايز ل6

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

خمسة، خمسة..

 وسيدخ ورئيس:

يا الاله زيد زيد

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

حتى للتعديل رقم 6

 وسيدخ ورئيس:

يا الاله زيد زيد السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

التعديل رقم 6 يهم املادة 8 وهو عبارة عن إعادة الصياغة من أجل 
توحيد الفهم في واحد املقت�ضى اللي جابتو الحكومة للي تنشوفو بأن 

الطريقة باش جابت به النص، قد يعسر الفهم أو يعدد الفهم.

والتعديل رقم 7 وهو كذلك في املادة الثانية، فهو األسا�ضي ويتجلى 
في ضرورة فتح تطوير اإلنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات املتجددة 
اللي نعطيوهم  البسطاء  املواطنين  املستهلكين أي  عن طريق إشراك 
فرصة أنهم ينتجوا الطاقة الكهربائية انطالقا من املوارد من الطاقات 
املتجددة على مستوى البيوت ديالهم واملنشآت ديالهم وفتح الضغط 
املنخفض أمامهم من أجل دمقرطة الولوج إلى إنتاج الطاقة الكهربائية 

واإلستفادة من مردوديتها.
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على  املحافظة  ألجل  الثانية،  املادة  يهم  كذلك   8 رقم  والتعديل 
األرا�ضي الغابوية..

 وسيدخ ورئيس:

زيد زيد صافي

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

صافي هكاك نيت..

 وسيدخ ورئيس:

ال، تفضل، عاد فهمتك اش كتدير، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

كل �ضي في املادة الثانية

 وسيدخ ورئيس:

زيد متفق معك مزيان

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

في املادة الثانية، فأن تقول بأن من أجل املحافظة على األرا�ضي 
الغابوية، نشترط أن هاذ الوكالة هاذي ال يمكن أن تنقل إليها ملكية 

األرا�ضي الغابوية إال في حالة عدم توفر أرا�ضي بديلة شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا، الحكومة.

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

 وسيدخ ورئيس،

هاد التعديالت اللي جاب السيد النائب مرفوضة لألسباب الطويلة 
والعريضة التي شرحتها في اللجنة بكل استفاضة، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديالت للتصويت،

أعرض التعديل رقم 1:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثاني:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثالث:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الرابع:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الخامس:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل السادس:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل السابع:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض التعديل الثامن:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

ياك هاد ال�ضي اللي قدمت، إذن املادة الثانية أعرض هذه املادة 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22
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املمتنعون: 13

املادة الثالثة: اإلجماع؛

هادي مافيهاش تعديل؛

املادة الرابعة: اإلجماع؛

املادة الخامسة: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 83

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 22

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.16 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 57.09 املحدث بموجبه الشركة املسماة الوكالة 

.Moroccan Agency For Sollar Energy املغربية للطاقة الشمسية

مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من 
الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 5 (1383 
دابا  هدا  إذن  للكهرباء.  الوطني  املكتب  )1963بإحداث  أغسطس 
التعديالت قدمتيهم قبيال ياك..، هدا واحد آخر، عندك فيه التعديالت، 
سحبتهم، يا الاله تقدم أ�ضي يا الاله السيد، غتقدم التعديالت كلهم 

دفعة واحدة، تفضل.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

تعديالتنا تقدر ب6 تعديالت وكلها تستهدف املحافظة على املكانة 
االستراتيجية ديال املكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة استراتيجية ديال 
البالد الوحيدة الكفيلة بضمان وتأمين تزويد املغاربة نق بالكهرباء، 
ولهذا فهذا القانون هذا يستهدف تعديالتنا كلها تم�ضي في اتجاه تعزيز 
األخرى  املؤسسات  كل  أمام  الصدارة  وإعطائه  املكتب،  هذا  مكانة 

املتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها على مستوى اململكة شكرا.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا، الحكومة السيد الوزير.

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

التعديالت مرفوضة ألنه على كل حال املكانة ديال املكتب الوطني 
محفوظة، ألن غتشتغل بتناغم مع شركة ديال مازي.

 وسيدخ ورئيسخ:

شكرا السيد الوزير، إذن املادة األولى اللي ورد بشأنها تعديالن، 
التعديل األول :

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

التعديل الثاني :

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

اللجنة:  للتصويت كما صادقت عليها  املادة  1 أعرض هاذ  املادة 
املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 التعديل األول:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس التصويت بالنسبة للتعديل الثاني.

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

املادة 3 فيها 3 ديال التعديالت، فيها تعديالن التعديل 1 :

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس التصويت، التعديل الثاني:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13
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املادة 3 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

املادة 4 ورد بشأنها تعديل.

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

املادة 4 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت.

امتناع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت :

املوافقون: 83

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 22

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم 
بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 
14 من ربيع األول 1383، 5 أغسطس 1963 بإحداث املكتب الوطني 

للكهرباء.

 ما قبل األخير ؟ ما قبل األخير 39.16 حتى هو فيه 
ّ
املشروع األخير وال

تعديالت، ورد بشأنها تعديالت من لدن الفريق اإلشتراكي، شحال فيه 
ديال التعديالت ؟5، تفضل السيد النائب لتقديم التعديالت على املادة 
1 للتصويت كما صادقت عليها  لي أعرض املادة  بالتي، بالتي اسمح 

اللجنة : هاذي فيها إجماع.

وقيلة ؟ ياك ؟هاذه املادة 1 ما فيها ال تعديل ال والو، املادة 2 يعني 
ورد بشأنها 5 تعديالت من لدن الفريق اإلشتراكي تفضل السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

في هاذ  املركزية  املادة  التي أدخلنا على هذه  التعديالت  أهم هاذ 
الذي يستهدف   6 التعديل رقم  إلى  باإلضافة  القانون  ديال  املشروع 
املادة 3، وكلها تعديالت تستهدف في نظرنا أن تعزز املكانة ديال الوكالة 

املغربية للنجاعة الطاقية، وتعطى ليها صالحيات وأدوار تستطيع من 
خاللها أن تقدم خدمات، ليس فقط للدولة من أجل بناء السياسة 
الخدمات  تقديم  أجل  من  كذلك  ولكن  القطاع،  فهاذ  الدولة  ديال 
واستشارات قانونية وتقنية لفائدة الجماعات، وفي نفس الوقت كذلك 
مراقبة القطاع ديال النجاعة الطاقية و محاولة تأطيريه من أجل حماية 
املواطنين واملستعملين من الجشع والغش املمارس إلنتاج التجهيزات 
واآلليات التي يروج لها على أساسا أنها تحقق نجاعة طاقية وهي ليست 

كذلك في ميدان املصابيح وغيرها من اآلليات والتجهيزات، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب، الحكومة السيد الوزير.

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

النجاعة  هو  ديالها  التخصص  غتولي  اآلن  الوكالة  حال  كل  على 
الطاقية، وغادي يكون التحصيل الحاصل هاذ مجموعة داألمور الل 

يطرحها السيد النائب.

 وسيدخ ورئيسخ:

إذن أعرض هذه التعديالت للتصويت التعديل األول

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس التصويت للتعديل الثاني:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس التصويت التعديل الثالث:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس التصويت التعديل الرابع:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

ونفس التصويت التعديل الخامس:
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املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

املادة 3 ورد بشأن تعديل واحد:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت، امتناع إذن

املوافقون: 83

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 22

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 16.39 يق�ضي بتغيير 
القانون رقم 09.16 املتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة 

والنجاعة الطاقية.

هذا دابا مشروع قانون بوحده هذا ديال رقم 15.74 يتعلق باملنطقة 
املنجمية لتافياللت وفكيك.

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

هاذ املشروع قانون، السيد الرئيس، باختصار 15.74 هذا واحد 
النواب، غادي يأشر للدخول في  القانون ملا غايصادق عليه مجلس 
مرحلة جديدة، هاذ املنجمية التقليدية في عمرها 55 سنة من الستينيات 
من القرن املا�ضي، هاذ القانون غايعطي فرصة لهاذ املنطقة اللي فيها 
60 ألف كيلومتر أنها تولي تدخل للعصرنة ديال املنجمية وتستافد من 
اإلمكانيات اللي غايعطيها القانون املنظم 13.33 مع الخصوصيات اللي 

غاتبقى في املنطقة ديال تافياللت فلكيك، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخ ورئيس:

وكر خ وسيدخ و 0ير،

إذن أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع.

الفريق  عندكم  التعديالت  ديال  مجموعة  بشأنها  ورد   2 املادة 
اإلشتراكي تفضلوا بتقديم هذا.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

شكرا السيد الرئيس، في إطار تيسير كما قلنا س.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا وأقدر ذلك.

 ومةئبخ وسيدخاحسنخبم  ري:

سأقدم التعديالت بكاملها فغرضنا من هذه التعديالت وهو أن هاذ 
املنطقة هذه ديال تافياللت وفكيك التي استفادت من امتياز واستثناء 
عند بداية اإلستقالل من طرف الحكومة األولى من بعد اإلستقالل 
املحليين  للمواطنين  سمحت  املنطقة  لهاد  خصوصية  وأعطت 
باستغالل بشكل مباشر وتقليدي ربما الخيرات والثروات املعدنية ديال 
املنطقة ديالهم، بعد 55 سنة تأتي هذه الحكومة من خالل هذا املقترح 
ديال القانون ديالها باش أنها تفتح هاذ املنطقة هذه للشركات الكبرى 
التقليديين،  املنجميين  الصناع  املواطنين  هاذ  فعلى  وتدخل  ودخول 
فتعديالتنا كلها تستهدف حماية هؤالء املنجميين التقليديين وتحميل 
مكامن  استغالل  في  األفضلية  وإعطائهم  حمايتهم  مسؤولية  الدولة 
جديدة، ولكن كذلك تمكينإعطاء توفير اإلمكانيات والوسائل لتأهيلهم 
حتى يستطيعوا عصرنة نشاطهم واإلستطاعة في الدخول في املنافسة 

مع الحرفيين العصريين في هاذ القطاع، شكرا.

 وسيدخ ورئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، أقدر تقديرا كبيرا هاذ املجهود.

املادة 2 ورد بشأنها تعديل، التعديل األول:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13
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املادة 3 أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

املادة 6 ورد بشأنها تعديل أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 8 ورد بشأنها تعديل.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 13 ورد بشأنها تعديل، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

املادة 14 وردت بشأنها مجموعة من التعديالت، أعرض التعديل 
األول للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس التصويت بالنسبة التعديل الثاني:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

نفس التصويت التعديل الثالث:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

التعديل الرابع نفس التصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.
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أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

املادة 17 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي، نعم ال�ضي 
 آش من مادة السيد الوزير؟ السيد الوزير دير امليكرو باش 

ّ
املادة 17 ؟ ال

يتسجل في املحضر عفاك..

و ملةءخ و ملعةدنخ و0يرخ وطةقلخ عبدخ وقةدرخ عمةرة،خ  وسيدخ
و وبيئل:

التعديل 10 املادة 17، التعديل تيقول يمكن ملجلس اإلدارة أن 
يقرر إحداث لجنة من بين أعضاءه يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية 
تسييرها ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وإعداد مشاريع 
قرارات يتداول مجلس اإلدارة بشأنها في أقرب اجتماع له، هذا التعديل 

مقبول من طرف الحكومة.

 وسيدخ ورئيس:

إذن الحكومة تقبل هذا التعديل، إذن أعرض، قبالتو الحكومة، 
أعرضه للتصويت، أعرض التعديل ديال الحكومة إيوا قبالتو؟ شنو 
كيفاش غاندير لو؟ ال صافي هما دبا قبلو التعديل، إذن املادة أعرض 

املادة 17 كما قبلت الحكومة التعديل أو هذا للتصويت: اإلجماع.

.c›est bon.مع التعديل، إذ املادة 17 مع التعديل

املادة 18 ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلشتراكي، أعرض التعديل 
للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 21 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي، أعرض هذا 
التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الفريق اإلشتراكي، أعرض  تعديل من لدن  23 ورد بشأنها  املادة 

التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون: 70

املمتنعون: 13

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 22

املمتنعون: 13

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت امتناع؟ الرفض إذن

املوافقون: 83

املعارضون: 22

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   15.74 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

باملنطقة املنجمية للتافياللت وفكيك.

شكرا لكم اللسيدات والسادة، أقدر األخوات واإلخوان هاذ املجهود 

الجبار شكرا لكم، شكرا السيد الوزير، شكرا األخت ميلودة تسجل في 

املحضر هذا الشكر والتقدير، شكرا.
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نحضرخ اجلسلخ ا ةنسلخو وثالث نخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريخ: الثالثاء 21 شوال 1437ه ) 26 يوليوز 2016م(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  جودار،  محمد  السيد   ورئةسل: 
النواب رئيس الجلسة.

 وت قيت: ساعتان وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية بعد 
الزوال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو5خ ألعمة5: 
الحكومية التالية، 28 سؤاال )2 آنيان(:

الصحة؛	 

السكنى؛ .	

التربية الوطنية؛ .	

التشغيل؛ .	

التضامن؛ .	

التعليم العالي؛ .	

 وسيدخنحمدخج د رخرئيسخ اجلسل:

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيمخ بسمخ
 ملرسلينخوعلىخآوهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة،

 وسةدةخ و 0ر ءخ ملحترن ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

الداخلي  النظام  وملقتضيات  الدستور  من  مائة  للفصل  طبقا 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
على  موزعة  شفهيا  سؤاال   27 األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي، 
قطاعات مختلفة، أطلب اآلن من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت 

الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ وتهةنيخأنينخ ملجلس:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

توصل مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق 
األمر بما يلي:

في  اتفاقية  بموجبه على  يوافق   08.16 قانون رقم  مشروع  .	
املجال العسكري والتقني املوقعة بالرباط في 3 ربيع األول 1437، 15 
دبسمبر 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية 

السعودية.

مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات  .	
في مجال الرياضة؛

مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب  .	
العربي لألنباء؛

89.15 يتعلق باملجلس االستشاري للشباب  مشروع قانون  .	
والعمل الجمعوي؛

مشروع قانون رقم 45.16 يتعلق بالجامعة األورو متوسطية  .	
بفاس.

يتعلق   127.12 رقم  القانون  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  .	
بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين 
املعتمدين، تقدم به السيدات والسادة النواب إدريس لشكر، لحسن 

بنواري، أحمد املهدي مزواري وباقي أعضاء الفريق اإلشتراكي؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 118 من القانون  .	
65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، تقدم به عن فرق ومجموعات 
العدالة والتنمية وباقي  األغلبية السادة عبد هللا بووانو رئيس فريق 
أعضاء الفريق، وديع بن عبد هللا رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار 
وباقي أعضاء الفريق، محمد األعرج رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء 
أعضاء  وباقي  الديمقراطي  التقدم  فريق  رئيس  ركبان  الفريق، رشيد 
الفريق، محمد لعسل منسق املجموعة النيابية لتحالف الوسط وباقي 

أعضاء املجموعة؛

مقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة طب األسنان تقدمت به عن  .	
فرق ومجموعة األغلبية السادة عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة 
التجمع  رئيس فريق  بنعبد هللا  وديع  الفريق،  أعضاء  وباقي  والتنمية 
الوطني لألحرار وباقي أعضاء الفريق، محمد األعرج رئيس الفريق الحركي 
وباقي أعضاء الفريق، رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي 
وباقي أعضاء الفريق، محمد لعسل منسق املجموعة النيابية لتحالف 

الوسط وباقي أعضاء املجموعة.

املستشارين  مجلس  من  املكتب  توصل  ثانية  قراءة  إطار  وفي 
بالنصوص التشريعية التالية: ويتعلق األمر ب:

مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في اإلمتحانات  .	
املدرسية كما وافق عليه مجلس املستشارين؛

مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر كما وافق  .	
عليه مجلس املستشارين؛

الفنية كما وافق عليه  واملهن  بالفنان  يتعلق  قانون  مقترح  .	
مجلس املستشارين.

أما عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل 
بها مجلس النواب، من 19 إلى 26 يوليوز 2016 هي كالتالي:
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51 سؤاال  20 سؤاال شفويا،  ب  النواب  مجلس  رئاسة  توصلت 
كتابيا، 217 جوابا عن أسئلة كتابية واألسئلة الكتابية املتبقاة املتبقاة 

دون جواب هي8398، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

وكر خ وسيدخ ألنين،

حضر تخ وسيد تخو وسةدة،

أعمالنا  بجدول  املندرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الصحة.

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين على أنه ستخصص 
جلستين تشريعيتين:

املتعلق  القانون  قانون،  مقترح  على  والتصويت  للدراسة  -األولى 
بالفنان واملهن الفنية في قراءة ثانية له.

القوانين  مشاريع  على  والتصويت  للدراسة  الثانية  -والجلسة 
الجاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة هاته.

تأهيل  9 أسئلة نستهلها بسؤال عن  في  الصحة  إلى قطاع  ننتقل 
املستشفيات للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي 

فليتفضل أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ وسيم :

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين،

 وسيدخ ورئيس،

إخ  ني،خأخ  تي،

عن  نسائلكم  كالتالي  هو  ديالنا  املوضوع  املحترم،  الوزير  السيد 
املراحل اللي قطعتوها في هذه الوالية ديالكم والنتائج اللي عملتم معنا 
جهة طنجة-تطوان وخاصة الوعود اللي واعدتينا على إقليم العرائش 

خاصة القصر الكبير؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

وكر خ وسيدخ ومةئبخ ملحترم،خ

البنيات  السؤال، ففيما يخص  تنشكركم على طرحكم هذا  أوال 
حدود  إلى  في  الوطني،  الصعيد  على  البيوطبية  والتجهيزات  التحتية 
وتجهيز  إنشاء  ونصف،  سنوات  أربع  يعني  السنة  هاذ   2000 مارس 
وتشغيل 109 مؤسسة صحية، بزيادة أكثر من 2600 سرير على الصعيد 

الوطني، التجهيزات كذلك البيوطبية غير كافية صحيح ولكن هاذ العام 
التجهيزات  درهم  مليار  خدينا  النواب  والسادة  السيدات  بتدخلكم 
البيوطبية وخاصة هاذ املستشفيات بحال القصر الكبير، الصغير وعلى 
الصعيد الوطني كله اللي باينة، أما فيما يخص هاذ القصر الكبير، 
كتعرف بال هاذ املستشفى تبنى جديد تيتبنى جديد اللي وصل البناء 
ديالو بين 50-%60 ، لألسف عالش هاد التعطال صحيح تعطل ألن 
هذا ما�ضي تكلفات به وزارة الصحة هي اللي مسيرة األمور ديال البناء 
وديال التشغيل والشغل وإنما l›agence du nord الوكالة ديال تنمية 
الشمال، اللي كاين مشاكل ألن ما عندناش نفس الرؤيا ما عندناش هذه 
مشاكل ديالنا احنا في طريق ب 66 مليون درهم، احنا كيف واعدتك 
وراه مشيت وكنتي قلتي كون أنت السيد النائب جيتي عندي وشكرتيني 
قلتي لي راه درتو مجهود وصحيح، احنا تنتبعوا األمور على أرض الواقع 
العرايش  لي مستشفى ديال  ثانيا كنت طرحتي  باش نسرعوا األمور، 
املستشفى ديال العرايش فكانه فيه 2 داملشاكل مستعجلة هي مصلحة 
ديال طب األطفال اللي ما كانتش، هي مصلحة طب النساء والتوليد اللي 

دراوا جداد وتشغلوا وبداوا ونتمناوا أنه املزيد إن شاء هللا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم في التعقيب.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ وسيم :

كنشكروك على هاد املجهودات وما كنقصرو�ضي من العمل ديالك، 
ولكن السيد الوزير، احنا في القصر الكبير ما بقي لنا إال تحكيم ملكي، 
اآلن نعاني من شتى املجاالت، الطب الباطني ما كاين �ضي، طبيب العظام 
ما كاين �ضي، طبيب األطفال ما كاين �ضي، طبيب النساء ما كاين �ضي، 
طبيب د القلب ما كين�ضي، طبيب د الرأس ما كين �ضي، د األمعاد ما كاين 
�ضي، قول لنا آش عنديرو بهاد السبيطار هللا يرحم الوالدين، رجل فيك 
النية وفيك الصدق، ولكن من الناحية العمل ما شيفناش �ضي حاجة 
ملموسة، نتمنى إيال ما يجي �ضي ناس آخرين يمكن يديروا معنا �ضي حل 
آخر السيد الوزير، أما اآلن أصبنا بخيبة األمل، بالعكس رغم السبيطار 
جديد حنا كمجلس إقليمي آنذاك عملنا اتفاقية وسبقنا الفلوس ديالنا 
حنا الوالة، الخطأ كان في املقاولة ومع تنمية األقاليم الشمالية وزارة 
الصحة كانت هي من بين الناس اللي عندها إشكال مع املجلس السابق، 
وخاصكم تقولوها تكون عندكم جرأة، ما�ضي حنا سهلنا املأمورية، يدينا 
ما جبرنا �ضي اليد اللي باغية دير معنا واحد السبق والجودة في العمل، 
برمتها، ونكون  الحكومة  لها  اآلن كنحمسوا  الوزير حنا  السيد  ولهذا 
حتى انا كنتمي لها، كنطلبوا من جديد تحكيم ملكي في هذا الشأن، في 
أسرع يوم، ويأسوا املغاربة ولكن القصر الكبير خاصة، وسباتة ومحمد 
الخامس ديال طنجة سكانير ما كينا�ضي راه خاسر يمكن لك تتصل 

وتشوف ديك�ضي السبيطار ديال محمد الخامس الجهوي..
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السيد النائب املحترم، انتهى الكالم، هل من تعقيب إضافي، تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية، عفوا السيد النائب 
املحترم نعطي الكلمة للمعارضة، تفضلوا السيد النائب املحترم، الغير 

املمثلة في الحكومة.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخأب خفةرس:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

العقلية  األمراض  ديال  املستشفى  معاك  نم�ضي  الوزير،  السيد 
ببرشيد، هاذ املستشفى السيد الوزير عندو سمعة دولية، يعني كان 
معترف به دوليا. اليوم السيد الوزير، راه هاد السبيطار يوجد في واحد 
الحالة فهمتيني يرثى لها، كل�ضي خاص كل�ضي خاص األطباء، املمرضين، 
األفرشة، األدوية، وبغيتكم السيد الوزير تزوروه، وهللا كون تزوروحتى 
يبقى فيك الحال تشوف هادوك املر�ضى الحالة ديالهم يعني يبقى فيك 

الحال ويمكن نكتفي بهاد، وشكرا للسيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 ومةئبخ وسيدخسعيدخخيرون:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، أكيد املستشفى الجديد ديال القصر الكبير تأخر 
فعال كثير اجتماعات األخيرة اللي تمت هو أنه املواعيد ديال انتهاء ديال 
األشغال هوخالل هاد السنة ديال 2017 هاذ ال�ضي هواالتزام اللي التزمتو 
به، نتمنى على أنه يتم اإللتزام باإلنهاء ديال ذيك األشغال ديال، املسألة 
الثانية هو التصنيف ديالها السيد الوزير التصنيف ديال املستشفى 
ما يكونش مستشفى محلي طبعا عندكم معايير ولكن يكون مستشفى 
إقليمي، باش يمكن لو يضمن واحد املجموعة ديال االختصاصات ألنه 
كيعني كيسوعب واحد املجموعة ديال الساكنة، واملستشفى الحالي 
التزمتو السيد الوزير بواحد املجموعة ديال التجهيزات واملوارد البشرية 
كنتمناو أنكم يعني تعجلوا بهاذ ال�ضي هذا في أقرب وقت إن شاء هللا في 

مدينة القصر الكبير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي تفضلوا السيد النائب 
املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخبريجل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ما غاديش نطول 2 ديال املستشفيات راك عارفهم السيد وصل 
السبيطار ديال التشارك والتجهيزات ديال املوارد البشرية، إمتى تيتفتح 

والتأهيل ديال املستشفى ديال البرنو�ضي.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
فريق التقدم الديمقراطي.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخ إلدري�سيخ وب 0يدي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

ما  ضروري  الوزير،  السيد  غنطولش  ما  آنا  حتى  الوزير  السيد 
غنشكركم على املجهودات اللي قمتمو بها في إقليم تاونات اللي في عهدكم 
عرف واحد املستشفى اإلقليمي ديال تاونات عرف واحد التطور كبير، 
ديال   4 عندنا  كانوا  واحد  التساؤل  واحد  أنا عندي  الوزير،  السيد 
األطباء ديال النساء والتوليد مؤخرا بقا لنا غير طبيب واحد، راه طبيب 
واحد رام ما يمكن لوش يغطي الحاجيات ديال اإلقليم، السيد الوزير 

بغيناكم تعالجنا هاد املشكل في أقرب وقت، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن بعض التعقيبات اإلضافية أعطي 
الكلمة للسيد الوزير. ليرد على، نعم، تعقيب إضافي، ما زال، السيد 
رئيس الفريق، إذن نمر السيد الوزير تعقيب على التعقيبات اإلضافية، 

صافي، تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا الكلمة لكم.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

كنشكرخ وسيد تخو وسةدةخ وم  ب،

أوال: فيما يخص السيد النائب املحترم، فقلت انت كتخدم، واليني 
أنا تنقول لك أنا تنخدم وتنتبع وتنعرف آش تندير، نقولك عالش، ألن 
انت في السؤال ديالك مثال، مثال هاد السؤال اللي اعطيتيني اللي أمامي، 
يمكن لك تطلع تشوف تتقول لي ما كاين حتى �ضي جراح مكتوبة، وإذا 
به نقول لك دابا في هاد الوقت هذا قبل ما ندخل السكانير خدام، أن 
تنقول لك خدام، وهاد ال�ضي ساهل نشوفوه منين غادي تخرج سول 

غادي تلقى السمية داملريض وشكون السكانير؛

 2 كاينين  العرايش  في  جراح،  �ضي  حتى  كاين  ما  لي  تتقول  ثانيا: 
دالجراحة، آه في القصر الكبير كاين 2 الجراحة، في العرايش كاين ثالثة 

دالجراحة وخدامين، ما تيديروش يعني املداومة ألن 2 ماغاديش؛

ثالثا: أنا ما قلت ربما قصدت les gynécos أنا غير اجتهاد مني باش 
نجاوبك، les gynécos إذا به كاين gynécos في القصر الكبير، كاينين 
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2 في العرايش واللي انت تنتمي لها ويا هللا هادي 4 ايام التحقوا 2 آخرين 
يعني2+2 هما 4 غير كافي صحيح، واليني راه كاين واحد املجهود، ما 
نجيوش فواحد سميتو نقولو ما كاين والو، انت تتكتب كاتب كتابة باللي 
صفر، ال، ماكاينش صفر، استسمح ما كاينش صفر والسكانير خدام 
واملجهود كيدار غير كافي. بغيتو السيد النائب يعني استشارة ملكية وال 
آش سميتو، لكم ذلك أنا تنحترم جميع اآلراء. فيما يخص مستشفى 
األمراض العقلية ديال برشيد صحيح كان يعني نقاش ونقاش، ألن هاذ 
املستشفى دابا األمراض العقلية والنفسية على الصعيد العالمي ما 
بقاوش ذاك املستشفيات الكبيرة اللي تتخلع في غادي هاد املريض 36 
فين غادي، دابا كاين مستشفيات خاصها تكون مصالح يعني صغيرة 
humaine اللي تتسير على الصعيد الوطني واليني حنا في نقاش مع واحد 

الجمعية باش يتم في إطار شراكة البناء ديالو من جديد؛

فيما يخص مستشفى القصر الكبير حنا متافقين غنديرو مجهود؛

فيما يخص مستشفيات أخرى لألسف ألن ملي تنجي ...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم، السؤال املوالي عن األخطاء الطبية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التقدم الديمقراطي، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

 ومةئبلخ وسيدةخكجم ولخنمتخ بي:

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

السيد الوزير املحترم نتوجه لكم اليوم من فريق التقدم الديمقراطي 
حول األخطاء الطبية، ما هي اإلجراءات من أجل الحد من هذا األخطاء، 
األخطاء الطبية بطبيعة الحال وخاصة في مجال القانوني شني التدابير 
القانونية اللي اتخدتو السيد الوزير للحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟ 

شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
مشكورين.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

املصطلحات،  يخص  فيما  الحروف  على  النقط  نوضعو  باش 
املنظمة العاملية للصحة والدول املتقدمة في هاذ الشأن ما تاتسميهاش 
أخطاء طبية، ما�ضي تتهرب، ألن هذا الخطأ الطبي تتسميها يعني ما نعرف 
 les événements تاتسميها  كيفاش نترجمه األعراض الجانبية واللي 

indésirables يعني جا على �ضي حاجة واليني وقعت حاجة أخرى، عالش 
ما تاتسميهاش أخطاء طبية ألن ملي تكون الطبيب املنهي تيخدم، ايال كان 
 environnement تيخدم الضغط، إيال كانت ما عندوش إمكانيات يعني
هاد ال�ضي كل �ضي تيجعل ما�ضي جاء بغى يقتل املريض ما�ضي جا بغى، 

وهذا املنظمة العاملية les événements indésirables؛

النقطة الثانية: فيما في ميدان الطب ما كاينش يعني إجبارية النتائج 
 obligation de moyens et non pas obligation كاين إجبارية الوسائل
de résultats يعني الطبيب يمكن نقولو ليه خدمت ما كانش عندك ما 
كانش عندك وليني ما نكونوش نقولو خدمت ما عندك نتيجة، هذا في 

العالم كلو؛

الجانبية  األعراض  ليها، هي هاذ  نشير  بغيت  اللي  الثانية  النقطة 
وال هاد les événements indésirables على الصعيد العالمي بين 4 
و18 في املائة، في املغرب%14 ، يعني ما�ضي في املعدل شوية أكثر من 
املعدل، صحيح، اللي بغيت نقولك أشتنديروا، حنا كاينة دورية وزارية 
املستمر،  والتكوين  التكوين  يخص  فيما   2014 تحينات  تتحين  اللي 
اللي تنطبقوها، األدوية والتجهيزات، برمجت منذ 2013 واحد امليزانية 
خاصة للتعويض لقرار املحاكم، نعطيك مثل 2015، كاين 140 ملف 
ديال األخطاء الطبية بين مزدوجتين، 80 تحكموا نهائيا، اللي خلصنا 
حنا في وزارة الصحة 10 تاملليون درهم و700 ألف درهم، وهاذ العام 
2016 غنخلصوا حوالي 18 مليون درهم، يعني ما�ضي تنتهربوا، تنحاولوا 
نصححوا األمور، تنحاولوا نزيدوا القدام، ولكن كنتحملوا املسؤولية 

ديالنا كوزارة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا.

 ومةئبلخ وسيدةخكجم ولخنمتخ بي:

شكرا السيد الوزير، في إطار تحمل املسؤولية بالربط، حنا بطبيعة 
الحال، هذا ال يعني أن ليس هناك أطباء شرفاء مسؤولين كيحبوا 
املهنة ديالهم، وكيشتاغلوا بحسن نية، ويعني وكيضحوا باش يعالجوا 
كنشيدوا  ويعني  وكنهنئهم  وموجودين  كاينين  بالعكس  ال  املر�ضى، 
بالدوراللي كيقوموا به، ولكن ال يعني ذلك بتاتا أن هناك أخطاء، حنا 
العاديين  املواطنين  كنمثلوا  اللي  وحنا  العاديين،  املواطنين  كنسبوا 
كنسميوها أخطاء طبية عالش؟ وهادي كاينة حاالت منها كثيرة وكثيرة 
جدا في جميع مناطق املغرب كاينة أخطاء طبية اللي الدات حتى املوت، 
بعض الحاالت نساء حوامل، تدارت لهم سيزاريين، عمليات جراحية 
في لبلوك وماتوا، وكاين كذلك أخطاء طبية فادحة، وكيجبر املواطن 
راسوا ما محميش، إذن سؤالنا هو كيجي بالضبط من هاد النقطة، شنو 
هي الحماية القانونية اللي موجودة باش املواطن املريض أو املريضة، 
يمكن لوا يلجأ للقانون باش يحميه، ألن كيجبر راسو ما عندو ما يدير، 
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حنا عارفين املجهودات اللي كتقوم بها وزارة الصحة وكتقوموا بها أنتم 
شخصيا، ولكن بالنسبة لينا السيد الوزير، ما كفياش، كاين ضعف 
في اإلمكانيات، وكاين ضعف في األداء ديال األطباء البعض منهم، وكاين 
ضعف التجهيزات، ولكن الخطير في األمر هو فين تكون كاينة أخطاء 
طبية فادحة اللي كتأدي للموت، وكنجبروا ما كيناش حماية، املواطن 
ما عندوش حماية، وإيال قارنا روسنا مع الدول الديمقراطية، الدولية 
اللي قطعت خطوات مهمة في هذا املجال، كنجبروا أن هناك ترسانة 

قانونية كتحمي املستهلكين.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا لكم هل من تعقيب إضافي، 
تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

النقطة األولى هو..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

ال انتهى الوقت عندك، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

ال النقطة األولى ما�ضي أي يعني أعراض جانبية وغنقولوا خطأ طبي، 
هذا هو الخطأ فاش كنطيحوا، اللي وقع خطأ طبي راه يعني القضاء هو 

املخول له الوحيد اللي هو يرجع ليه األمر لتحديد الخطأ..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي متعلق باإلرتقاء بنوعية 
الخدمات الصحية واإلستشفائية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
املحترم  النائب  السيد  تفضل  األحرار،  الوطني  التجمع  فريق  عن 
مشكورين، نعم طلبناها من التقنيين قالك في عشر، تفضلوا، املالحظة 
ديالكم حول climat طلبناها من التقنيين قال لك 20 دقيقة وغايعدلوا 

اإلشكال، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخرويدخ حمدوش:

كنسولوكم على االرتقاء بالخدمات الصحية؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضل السيد النائب املحترم، غايعاود أسيدي، وا بنعبد هللا علمهم 
يشعلوا امليكرو ويطفيوه، خاصك توريهم.

 ومةئبخ وسيدخرويدخ حمدوش:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

كنسولوكم على االرتقاء بالخدمات الصحية؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير عن الخدمات الصحية.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

الرؤية  فيما يخص  كاين  فاملجهود  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
دالقطاع لالرتقاء بالشراكة بين القطاعين كاين الجهوية ديال التدبير، 
كاين فتح باب اإلستثمار لغير األطباء، كاين يعني امل�ضي نحو التغطية 
الصحية الشاملة اللي راه كتعيشوها معنا واللي تيعيشها معنا الوطن 
كله اللي كانت بدات يعني ملي تندوي بهاد الطريقة ال يعني أنه جينا ما 
كاين والو عاد بدينا راه بداية منذ حكومات وعقود إلخ. وكاين كذلك 
أولويات منها السياسة الدوائية، ديال التخفيض ديال تشجيع ودعم 
الصناعة الدوائية الوطنية، خاصة ديال cancer خاصة ديال االلتهاب 
مخطط  كاين  النفسية،  األمراض  كذلك  وكاين  الفيرو�ضي  الكبدي 
املستعجالت يعني تدريجيا صحيح ربما ما�ضي ما�ضي ربما هي صحيح 
غير راضين حتى أنت ما غاديش تكون را�ضي وحتى املواطنين كلهم واليني 

املجهود كان وكنتمناوا يكون تدريجيا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب.

 ومةئبخ وسيدخرويدخ حمدوش:

كنشكروكم السيد الوزير املحترم على املجهودات اللي كتبذلوا على 
القوافل  كنتمنوها  كثيرة  أشياء  الحيوي، حققتوا  القطاع  رأس هذا 
ثمن  في  نقص  املروحية،  الطائرة  باملستعجالت،  اإلرتقاء  املتنقلة، 
بغيناكم  املحترم،  الوزير  السيد  ما كافيش  ال�ضي  األدوية، ولكن هاد 
وباملناسبة  بتارودانت،  السو�ضي  بمختار  اإلقليمي  املستشفى  تقويوا 
بها ودعموه  اللي كيقوموا  كنشكر جميع األطر ديالو على املجهودات 
باألطباء االختصاصيين وباألدوية الكافية والتجهيزات خاصة السكانير، 
وبالتالي  جماعة   89 فيه  شاسع  تارودانت  إقليم  أن  كتعرفوا  وأنتم 
املستشفى اإلقليمي ماكافيش، خاصنا مستشفيات محلية في تاليوين 
وإغرم وأولوز وبالد برحيل واالرتقاء بمستشفى والد تايمة . وفي الختام 
نلتمس منكم باش تعجلوا باملشاريع االتي برمجت في إقليم تارودانت في 

القريب العاجل.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية مشكورين.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخبمحم :

شكرا السيد الوزير املحترم، ساكنة إقليم الخميسات قلقة وتتساءل 
للتخصصات،  اإلقليمي  املستشفى  ديال  األشغال  بداية  تأخر  بشأن 
الساكنة تتساءل وكاين هناك من يغذي هاد التساؤل وهاد القلق فهل 
من تثمينات لساكنة إقليم الخميسات على بداية األشغال في األفق 

الزمني لبداية األشغال في هذا املستشفى املنتظر؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
الفريق االستقاللي.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ و  حدخ ألنصةري:

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

ونحن نتحدث عن الوضعية اإلستشفائية ببالدنا، ال بد أن املواطنين 
يتساءلون في كثير من املناطق عن سبب إغالق بعض املستشفيات بعد 
ما كانت تشتغل قبل هاته املرحلة، وأذكر على سبيل املثال مستشفى 
موالي إدريس زرهون الذي كان يستقبل عددا من املر�ضى بأطقم طبية 
ال بأس بها، كان يستقبل الحوامل، كان يستقبل واحد العدد ديال 
الراغبين في اإلستشفاء، لكنه اليوم شبه مغلق ويتساءل املواطنون عن 
سبب هاذ اإلغالق وما هي اإلجراءات التي املستعجلة التي يتعين اتخاذها 
املنطقة؟  بهاته  الصحية  الوضعية  عن  للجواب  الحكومة  من طرف 

وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ومةئبخ وسيدخرويدخ حمدوش:

شكرا السيد الوزير، هللا يجازيكم بخير غير بغيناكم تقويو بالنسبة 
بالقوافل  تارودانت  بإقليم  الجبلية  املناطق  تقوية  الطبية  القوافل 

الطبية؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الكلمة لكم لرد على  النائب املحترم، السيد الوزير  شكرا السيد 
التعقيبات اإلضافية.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

باش نكون صريح ألن منين تنجي أمامكم ومستشفيات ما�ضي ما 
تنبغيش يمكن ما غاديش نبقى نخربق، أنا مستشفيات بعينها بالضبط 
شنو خصها وفوقاش غتبدا عالش؟ ما يمكنش نجاوب عليها، ألن ما 

غادي �ضي نبقا نظر بدون يكون على علم مسبق أن هاذ املستشفى 
بالضبط شنو بغيتو غانجاوب عليه، ما�ضي ما بغيت ما�ضي تنتهرب ما 
عنديش املعلومة اللهم نقولها لكم بكل صراحة، كل مستشفى بالضبط 
فين وقف وعالش وكيفاش وفوقاش غيسالي؟ ما غتسمحو ليا وليني هذا 
ال يعني أنه راه قيدت هاذ ال�ضي أنه غنتصل بالسيدات والسادة النواب 

باش نعطيهم املعلومات فيما يخص هاذ املستشفى.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول عطالة املمرضين 
املتخرجين من املدارس الوطنية ملنهي الصحة، للسيدات السادة النواب 
املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل أحد النواب مشكورا 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 ومةئبلخ وسيدةخنبيللخبمعمر:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، سبق وأن صرحتم بحاجة وزارة الصحة ل 17 ألف 
ممرض وممرضة، في الوقت التي تعاني شريحة من األطر الصحية من 
الصحة؟  ملهنيي  الوطنية  املدارس  املتخرجة حديثا من  العطالة وهي 
السيد الوزير نسائلكم عن األسباب الكامنة وراء عدم اقتناع حكومتكم 

بضرورة توفير وإحداث املناصب املالية لفائدة هذه األطر.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
مشكورين.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أوال أنا صرحت بهاذ الرقم صحيح 
وليني ما�ضي ديال املمرضات واملمرضين، هذا الرقم تيهم باش نكون 
واضح جميع األطر يعني األطباء واملمرضين احنا دائما تنقول أمامكم 
حوالي 8000 وحوالي 9000 ممرض هي 17، 18 األلف، هاذ ال�ضي اللي 
فاملجهودات اللي دارت أنت تتعرفي السيدة النائبة أنا ما كرهتش، ألن 
محتاجين لهاذو كلهم ال 17 اللي تتعرفي في امليزانية كل �ضي ديال الدولة 
إذ كانو 24، 25 حتى ل 26 ألف منصب مالي، أنا ما�ضي كاينين املناصب 
وما بغيتهمش ويني كاين مجهود ديال املناصب املالية مثال عموما كلها 
2691 منصب،   ،2014 3978 منصب،  2013 وزارة الصحة خذات 
2015، 3100 منصب، مادام تتسوليني السيدة النائبة عن املمرضات 
واملمرضين من 2012 إلى حدود ديسمبر 2015 تم توظيف عشر آالف 
و253 ممرض، عشر آالف و253، هاذ السنة أ2016 كان غيكون مباراة 
عما قريب في بضعة أسابيع باش توظيف 1200 ممرضة وممرض. رغم 
هاذ األرقام، غير كافي صحيح فاحنا تنحاولوا نشجعوا الناس بجهوية 
املباريات، الرفع من عدد التكوين اللي تزادت فيها 77 في املائة ومرسوم 

الخريطة الصحية لتوزيع عادل للموارد البشرية، شكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

 ومةئبلخ وسيدةخنبيللخبمعمر:

األرقام،  هاد  وعلى  التوضيحات  هاد  على  الوزير  السيد  كنشكر 
ولكن إذا درنا في املستشفيات وفي املراكز الصحية ديال املغرب راه احنا 
كنالحظوا الخصاص املهول اللي كاين وانتم أدرى مني السيد الوزير 
باللي الخدمات الطبية والجراحية ديال األطباء ما كتم وما كتنجح إال 
 l›acturgicalبالخدمات ديال املمرضين واملمرضات ألن الطبيب كيعمل
دياله وال médicale وكيم�ضي ولكن املمرضين هما اللي كيتبعوا املر�ضى 
وإذا كان �ضي خلل في هاذ التتبع راه كيضرب ديك الخدمة كاملة اللي 
دارت من طرف األطباء، قسم اإلنعاش وأنتم أدرى من كل أحد، السيد 
الوزير، باللي القاعدة وأن كيخص يكون كل بوكس فيه واحد املمرض أو 
ممرضة، احنا كنجبروا واحد لكل �ضي، بالنسبة للغرف ديال التمريض 
ما  كلها  للغرفة  بالنسبة  واحد  كنجبروا  املستشفيات  في  كاينين  اللي 
كاينش �ضي واحد ل 5 داملر�ضى، كاين مشكل آخر وهما املداومة الليلية 
اللي كتعطى للمتدربين هذا شغل اللي هو كبير عليهم ما يمكنش يكونوا 

كلهم متدربين وما كاينشاي �ضي حد اللي يرجعوا له في حالة يكون..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خبمحمزة:

إقليم  في  الزميل  على  ديالكم  بالجواب  تفاجأنا  الوزير  السيد 
الخميسات فيما يتعلق املستشفى اإلقليمي بالخميسات، جاوبتونا هنا 
في هاذ القاعة بسؤال شفوي على أنه األشغال غتبدا في الصيف اللي داز 
يعني في نهاية غشت والتسجيل راه موجود، وتأخر ولكن بدات األشغال 
فعال وتوقفت، ولهذا احنا كنستغربوا فعال من الجواب ديالكم اليوم 

بغينا القليل من الوضوح فهاذ املوضوع، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

التجمع  لفريق  آخر  إضافي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوطني األحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخ وسملي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، غير في إطار هاذ تشغيل هاذ الخريجين من املراكز 
املغربي  الشعب  ديال  الوزير  السيد  عندكم  أمل  راه  هذا  التكوين 
وخاصة األسر اللي عندها هاذ الشباب كيتكون وكيكون عاقد األمل 

على التوظيف وبالتالي كيبقي جالس كنتمناوا، أن في هاذ القانون املالي 
الجاي تكون املناصب الكافية لتشغيل جميع الشباب ألن أصال الوزارة 

كتشكى من الخصاص. وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير للرد على التعقيبات.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

السيد النائب فيما يخص الخميسات ما�ضي تنتهرب واش غادي 
نبقى نقول �ضي حاجة اللي ما عرفهاش، أنت جبتي لي حاجة جديدة 
كتقول لي توقف، خاصني نعرف أنا عالش هاذ ال�ضي ونجاوبك راه ما�ضي 
غنتهرب وراه غادي نتالقاوا هنا نهار الثالثاء وغادي تعرف واش جاوتبك 
وال ال، من األحسن نعطيك واحد املعلومة صحيحة وأنا نعرفها واش 
درت وفين غانوصل وإال غانبقى غير كنسرسر داك ال�ضي ما�ضي كنتهرب 
غادي نعيط لك وغادي نقول لك آش كاين، في ما يخص باش نوضح 
هاد القضية ديال املوارد البشرية، ما�ضي غير في الجراحة، هي العمود 
الفقري ديال القطاع الصحي، هي العمود واش كاين �ضي واحد كره 
بحال دابا السيد النائب تيقول لي ماكرهناش أنه حتى أنا ما كرهتش 
راه تنديرها، راه املناصب املالية حتى انتما راه حتى احنا راه بغينا، ما 
نبداوا  30 ألف منصب، وياهلل ياهلل غادي  أنا يكون عندي  كرهتش 
واليني عاود ثاني اإلنسان خاصه يكون واقعي وخاص يكون عنده أفكار، 

وكيفاش ومن بين األفكار أذكر الخدمة الصحية.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي متعلق بانطالق الحملة 
الوطنية ملكافحة التسممات، السيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخب ونيف:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات املتخذة ملكافحة التسممات 
الناجمة عن لسعات العقارب بالعالم القروي نسائلكم؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، نعم ال 6 عن واقع طب املستعجالت 5 
و9 سؤال آني حول عدم توفر املصل الخاص باللسعات، نفس السؤال؟ 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية واش نضموا هاد السؤال، الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد الوزير.
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 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

فلسعات  التسممات  يخص  فيما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
العقارب هي حوالي 30 % من التسممات على الصعيد الوطني لسعات 
العقارب تتشكل 30 ألف حالة لسعة عقرب في السنة في املغرب، اللي 
وهي مشكل ديال هشاشة اجتماعية في بعض املناطق ببالدنا وهي مسألة 
متعلقة بقطاعات حكومية كثيرة، ولكن األساس فيما يخص العالج هي 
املسؤولية األول واألخير تترجع لوزارة الصحة، اللي غنذكر كان هناك 
مخطط وطني للتكفل بهاذ التسممات ديال العقار اللي هاذ املخطط 
الوطني ما�ضي وليد هاد الحكومة، الحكومات السابقة اللي كاين مجهود 
جبار بهذا املخطط الوطني اللي كانت الوفيات على الصعيد الوطني6 
في املائة تقلصت ل 4 %، واآلن0.03 % يعني قليلة جدا، ولكن غير كافي 
ألنه واخا قليلة جدا، حنا ما نرضاوش وما نبغيوش ولو وفاة ديال ديال 
ابنتنا ديال إبنا ديال مي يعني حتى واحد ما يرضاه، تنديروا مجهود أكثر 
غير اللي بغيت نذكر عليه من غير أنه الحد من باش العقرب يوصل لهاذ 
املجتمع إلى آخره، نركز على األمصال هاد القضية عييت نشرح لهم 
تنتمناو حتى نتما نتعاونو فيها جميع األمصال ال تستعمل في املغرب منذ 

سنة 2000 ما�ضي ال تستعمل حيت غير موجودة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا 
السيدة النائبة مشكورين.

 ومةئبلخ وسيدةخإوهةمخو لي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

الوطنية  الحملة  انطالق  في  حضوركم  املحترم،  الوزير  السيد 
ملكافحة التسممات تحت شعار لنحمي أنفسنا من لسعات العقرب، 
والذي كان بمدينة مراكش في أواخر شهر ماي دعم قوي لنجاح الحملة 
على الصعيد الوطني الهدف الرئيس كما قلتم هو القضاء على حاالت 
الوفيات مجهود كبير بذل من طرف الوزارة بالتنسيق مع املركز الوطني 
ملحاربة التسمم، وصلنا من 120 حالة وفاة في 2011، إلى 32 حالة وفاة 

فقط في 2016.

الهدف هو أن تكون 0 حالة وفاة بالخصوص أن هاد الوفيات تكون 
في صفوف األطفال، أقل من 15 سنة في العالم القروي، لذا نطالب 
بتكثيف جهود جميع القطاعات الحكومية، الجماعات املحلية ونطالب 
توفير  العقرب،  بلساعات  l’equipeالخاصين  بتوفير  الصحة  وزارة 
سيارات اإلسعاف املجهزة، تعميم طريقة موحدة ألخذ املريض بسرعة، 
هناك  كذلك  متعددة،  تسممات  القطاع  ملهنيي  املستمر  التكوين  ثم 
تسممات الحياة السياسية مؤخرا عن طريق املمارسات البائدة للتحكم 

واش عندكم السيد الوزير �ضي conduite à tenir هاذ الحالة، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟، نمر إلى السؤال املوالي بعد ما استوفى 
نعم تعقيب إضافي الفريق الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخن و دخبركةي :

السيد الوزير واش عندكم �ضي وصفة باش تتعالجوا التسممات 
السياسية حتى هي، السيد الوزير، هاد األمور ديال التسمم راه تيعاني 
منها إقليم أزيالل بزاف راه هاد�ضي اللي تتقولو ديال %1 وال %3 راه ما 
كايناش األفاعي والعقارب عندنا على األقل واحد املائة سنويا تيمشيوا 
وتيعالجوا  املستشفى  تيديوهم  لك  تيقول  15 سنة  من  أقل  أطفال 
األعراض طلعات الحرارة حتى تيموت تما، إذن هاداألمور ديال أنا تنظن 

أن خاصكم ديروا مجهود كما قالت السيدة النائبة الل�ضي سبقاتني.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ شكرا 
ال�ضي ميلود، السيد النائب، السيد الوزير في دقائق في ثواني.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

ال غير العمل ديال الوزارة راه كتبدى يا لألسف منين تتكون يعني 
ما نجحاتش الوقاية راه العقرب باش كنديروه صحيح، واليني راه هاد 
ال�ضي حقيقة أنهم %6 ديال املوتى إلى %4 إلى 0.3 % ما�ضي غير أرقام 
غير تنصنعوها راه كاينة على أرض الواقع، ولكن دابا باش العقرب راه 
خاصنا نفكروا جميع عالش العقرب كيدخل للدار مثال عالش هاد ال�ضي 
التبليط ديال الحيوط مثال ديك التقابي كيفاش تغلق هادي راه وزارة 
الصحة ما�ضي هي اللي غاديها خاصنا نتعاونوا كلنا خاص الجمعيات 

املهنية، الخطب ديال الجمعة، شيشاوة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا نمر إلى السؤال املوالي عن واقع طب 
املستعجالت باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحمين:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، بغينا نعرفوا أشنو التدابير اللي خديتوا باش طوروا 
الخدمات ديال املستعجالت في املستشفيات العمومية، شكرا السيد 

الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير حول تطوير 
املستعجالت.
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 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

ديال  مرآة  هي  الصحة  ديال  مستعجالت  هي  املستعجالت 
املستشفيات، صحيح املستعجالت من املصالح الصحية في العالم أقول 
في العالم اللي خاصها تحسن و كتحسين تدريجيا على حسب الدول على 
حسباإلمكانيات، ولكن على حسب راه ما بقاتش غير في الفلوس على 
إلى آخره، فاملغرب كاين  التكوين، وعلى حسب االستراتيجية  حسب 
استراتيجية كاين مخطط وطني اللي كنت قدمتو أمام صاحب الجاللة 
يوم 5 مارس 2013 في فاس اللي تيركز على تطوير وتعزيز وتجهيز يعني 
البنيات اللي كاينة دابا ما جهزناهمش كلهم وما يمكن ليناش نديروهم 
وفرنا  االستعجالية  قبل  ما  باملستعجالت  التكفل  كاين  ثانيا  كلهم، 
املروحيات ومستشفيات  د  393 وحدات استعجالية متنقلة و4  لها 
متنقلة، كاين الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثال السامي ديال 
جديدة مثال ديال الرحامنة، كاين كذلك التكوين والتكوين املستمر 
 les cisailles et les centre d›enseignements et les soins وخاصة
d›urgence وكاين التاطير القانوني صحيح أنا عرفتك غادي تقول لها 
ليا في بعض املدن يعني، كاين �ضي مرات كارثية صحيح وليني راه مجهود 
كيدير راه ما يمكنش يدار في نفس اليوم في جميع الجهات جميعا نهار 
تكون اإلمكانيات موجودة ماكاينش املوارد البشرية إلى آخره نهار غتكون 
بجوج ما كاينش الحكامة إلى آخره فهذا مشكلتنا جميع ولكن كاينة رؤية 

حنا غادين بالتدرج إن شاء هللا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم، تفضلوا.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخحمين:

شكرا السيد الوزير، كنشكركم على الصراحة ديالكم ألن الساكت 
على الحق هو شيطان أخرس انتما قلت لي داك�ضي اللي بغيت نقولوا 
قلتيه، ألن الوضع فعال كارثي ما�ضي بعض املستشفيات اإلقليمية أنا ما 
تنتكلمش على الوضعية في سيدي سليمان سيدي قاسم في القنيطرة 
في تاونات في تارودانت وغيرها من األقالي، أنا تنتكلم لك على املستشفى 
الجامعي في الرباط، السيد الوزير، وضع أكثر من كارثي وأنتما أكدتوا على 
أن املستعجالت هي املحطة األولى والرئيسية النطالق الولوج للخدمات 
الصحية. هاذ ال�ضي ما كاينش السيد الوزير، وبغيتكم تمشيو تزورو 
أنتما متخصص في املستعجالت السيد الوزير على ما أعتقد، بغيتكم 
تزورو هاد املستشفيات ما تمشيوش كوزير سيرو كمواطن عادي ألن إلى 
مشيتو كوزير غتلقاو كل�ضي مصاوب. فغادي تشوفو واقع آخر، الناس 
مساكن ناعسين في األرض، وما كيصيبو حتى اللي يسول فيهم، ألن 
املستعجالت الخدمة األساسية ديالها هي اإلستقبال، هي التوجيه وهاذ 
الناس راه ما كيصيبوش حتى اللي يقول ليهم أش كتدير هنا، ناعسين 
فاألرض وكيتزاحمو وكيلقاو قدامهم la sécurité واللي م�ضى حتى دخل 

الداخل كيقولو لو املوعد ب 7 أشهر 8 أشهر. واش هاد ال�ضي السيد 
الوزير هاد الواقع كيشرفنا حنا كمغاربة وفي القرن21؟ راه ملي كتكون 
الكرامة والصحة راه ما كتبقى األغلبية املعارضة راه كلنا خصنا نكونو 
املستشفيات  في  األوضاع  تتحسن  وباش  ناضلو  باش  واحد  فخندق 
ديالنا، باش داك املواطنين يحس بالكرامة ديالو املغربية. ها ال�ضي راه ما 
كايناش فهاذ املستشفيات، وأنا عطيتك مثال ديال املستشفى الجامعي 
بن سينا وربما هاد ال�ضي عممو على جميع املستشفيات السيد الوزير، 

اللي مع األسف، مع األسف...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ السيد الوزير في ثواني؟ السؤال املوالي عن تحمل الوزارة لتكاليف 
والشرايين  القلب  ألمراض  الخاصة  املستعجلة  الجراحية  العمليات 
وبخاصة املعوزين، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خ تشيكيط :

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0ير،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

فاألمراض  املر�ضى  املواطنين خصوصا  أن مجموعة من  املالحظ 
كيلقاو  اإلستعجالية،  الحاالت  في  والشرايين، خصوصا  القلب  ديال 
مشكل في العالج لذلك السيد الوزير، مسؤوليتكم كوزارة الصحة شنو 
درتو لهاد الناس هادوا باش يتلقاو العالج ديالهم في الوقت املناسب وحنا 

كنعرفوا الخطورة ديال األعضاء االلي هم مراضين بها.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

النائب املحترم، سؤال مهم جدا. كنتي صريح وهاد ال�ضي كاين. ال 
غير باش نوضح بعض األمور. ال هاد املشكل اللي طرحتيه كاين صحيح. 
بروسكم كل  انتما  والشرايين. فمثال  القلب  أمراض  غير  كيهمش  وما 
مرة كتحطو لي مشكل ديال الدياليز، كتحطو لي مشكل زرع الكبد، إلى 
آخره. فهادي مشاكل كاينة. فمثال إيال بقينا نبقاو فهاذ املوضوع، 2015 
 à coeur في املستشفيات العمومية دارت اكثر من 1625 عمليات يعني
في   25 بزيادة  الوطني،  الصعيد  والشرايين على  القلب  ouvert، على 
املائة بالنسبة لديك ال�ضي كلو اللي درناه ف 2013. غير كافي صحيح، 
غير كافي، تيبقاو بزاف د الناس. املشكل املطروح وتنقولها وكان عندي 
يوم درا�ضي في الغرفة الثانية، هي املشكل باش نصححوا األمور، هي 



3359 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( 

التغطية الصحية الشاملة. ألن من نهار كتبقى عندك باش غتفتح ليه 

كيبقى كيفاش غادي يبقى يشري الدواء، من بعد ملي غيخرج. واالدوية 

ديالها مكلفة جدا، راه ما يمكنش، يخرج، أنا ما كرهتش تيستاهل كل 

خير، يعني راه االدوية ديالو مكلفة جدا، اللي كتهم ال ديال الشرايين وال 

األخرى. .

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خ تشيكيط :

ومزيان السيد الوزير قلتي لنا بأنه األمر ال يتعلق فقط باملر�ضى في 

القلب والشرايين يتعلق بمجموعة من األمراض ودكرتي هاد العملية 

ما  مغاربة  مواطنين  ديال  كاين مشكل  معاك،  كنتفقو  وحنا  ديال..، 

عندهمش هاد النظام ديال التغطية الصحية. وخا عندهم كاع، تيجي في 

حالة مستعجلة للمستشفى، الناس كيقولو ليه 2 ديال الحوايج: خلص 

وال سير موت تسنى فين غيتسنى؟ مريض، كيقولو ليه خلص وال سير 

موت. أنتما السيد الوزير، حنا فعلمنا على أنه كاين واحد الصندوق، 

دايرين فيه �ضي شوية ديال الفلوس كتعاونو كتحاولو ما أمكن أنكم 

تغطيو مصاريف ديال هاد الحاالت اإلستعجالية. حنا ما عرفينش بعد، 

اسمعنا كاين هاد الصندوق، ماعرفناش..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم هل من تعقيب إضافي؟، 

السيد النائب املحترم، انتهى الوقت أ السيد النائب، انتهى الوقف، 

تفضلوا  تعقيب إضافي،  كاين، هل من  راه  املحترم،  النائب  السيد  آ 

السيد الوزير، يمكن ظهرلي انتهى الوقت عندكم، السيد الوزير، آ 

السيد الوزير، انتهى الوقت، سؤال آني حول تحسين ظروف مراكز 

العالج النف�ضي، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ احقخ ومةجحي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، بعد خطوتكم اإليجابية والجريئة إلغالق ضريح بويا 

عمر، ال�ضيء الذي أدى إلى اكتظاظ مراكز العالج النف�ضي، نسائلكم 

السيد الوزير على اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل تحسين ظروف 

هذه املراكز وتأهيلها، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، هاذ القضية ديال بويا عمر غنوضح 

بعض املسألة، من نهار هاد العملية ديال الكرامة، وفين ما بان �ضي 

واحد في املغرب، راه تا نص بوية عمر جا، ما�ضي عليك، املجهودات اللي 

قامت بها الحكومة شنو هي، أوال ثالثة محاور، تعزيز العرض الصحي 

واملوارد البشرية واألدوية، نتوما براسكم جيتوا في السؤال كتقولوا إلى 

حدود كاين 1775 سرير، إلى حدود مارس في هاد السنة، وصلنا من 

1775 سرير إلى 2773 سرير.

 ثانيا، األدوية اللي كانت 0.5 في املائة من ميزانية الوزارة اآلن تتجاوز 

و بكثير 2 في املائة، وتتعدى ما نصت عليه املنظمة العاملية املحور الثاني، 
هي الطريقة التشاركية بين القطاعين والعام، اآلن فوق مكتبي بالقانون 

31.13 اللي صوتوا عليه، كاين سبعة، سبعة ديال يعني املصحات اللي 

القانونية،  النصوص  ومراجعة  الوطني،  الصعيد  على  يفتحوا  بغاوا 

وهاذ ال�ضي تنمشيو تدريجيا في هاد وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد 

النائب املحترم من فريق العدالة والتنمية.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخجد ر:

شكرا السيد الرئيس السيد الوزير املحترم، تنشكروك على األهمية 

اللي وليتيوها لألمراض العقلية والنفسية، واللي درتوها ضمن األولويات 

ديال البرنامج، واشتغلتوا بالخطة الوطنية ملحاربة اإلضطربات العقلية 

والنفسية، ومحاربة اإلدمان، وحققتوا إنجازات في هاذ الباب.

 اليوم تنطلبوا منكم السيد الوزير، باش راه مزال بعض املشاكل، 

غنذكر منها جوج ديال املشاكل أساسية، أوال قلة األسرة، إيال خذنا 

مثال، الدار البيضاء اللي فيها اآلن حوالي 5 مليون نسمة، يا هللا تنوجدوا 

حوالي 200 سرير، أيضا مستشفى الرازي، اللي تيغطي الرباط وسال، 

اآلن الالئحة ديال اإلنتظار، وصلت لثالثة أشهر، أيضا املشكل الثاني، 

هو عدم وجود معالجين نفسانيين، وعدم وجود مساعدين اجتماعيين 

نفسانيين، و لهذا تنطلبوكم السيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، السيد الوزير نمر، السؤال املوالي وهو 

سؤال آني حول عدم توفر املصل الخاص بلسعات العقارب، السيدات 

والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  املحترمين،  النواب  السادة 

تفضلوا السيد النائب املحترم.
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 ومةئبخ وسيدخعبدخ ورحمةنخخيير:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

أورفخ علىخ و وسالمخ و وصالةخ هللاخ ورحمنخ ورحيم،خ بسمخ
 ملرسلين.

السيد الوزير، تعرف بالدنا خالل فصل الصيف املطبوع بارتفاع 
ببعض  درجة   50 من  أزيد  إلى  تصل  التي  الحرارة  درجة  في  ملموس 
املناطق، انتشار الحيوانات الزاحفة وعلى رأسها العقارب التي تؤدي 
إلى وفاة ضحايا نتيجة اللسع، وفي ظل غياب املصل وفي غياب العناية 
بني مالل، طاطا،  بالنسبة إلقليم  الشأن  كما هو  هاذوا  الناس  بهاذ 
قلعة السراغنة، هاذ املناطق اللي تتعرف بحرارة تتعرف بهاذ النوع من 

الحيوانات الزاحفة.

السيد الوزير، في ظل إقصائها من اإلستفادة من املصل املضاد 
وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم وال يجودن عناية خاصة في 
املستعجالت كيما جا على لسان اإلخوان الذين سبقوني وعليه نسائلكم 

السيد الوزير عن التدابير اإلستعجالية، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا إيال سمحتي ليا النص ديال الجواب 
كنت رافضو، واليني إن..، ال غير باش نركز على واحد النقطة مهمة 
عطيتيني هاذ الفرصة ديال املصل األمصال، أؤكد مرة معارف شحال 
أن األمصال فيما يخص يعني التسممات ديال العقارب ما صالحاش، 
خاص املواطن املغربي يفهم من اليوم من هذا املنبر ما�ضي ما تنجيبوهاش 
حيث ما كاينش وال ما عندناش، حيث ما صالحاش، تنشرحو ليك من 
الناحية العلمية والتقنية الطبية، العقرب ملي تيقيس اإلنسان ذاك 
السم ديالو تيدوز في بضعة ثواني إلى القلب، في دم وتيدور، يعني إيال 
بغيتي تدير املصل خاص توقف تح�ضي العقرب وهو تيدير الدم وانت 
تدير، يعني تيدوز ولهذا تنشرحوا للناس ملي تدير املصل، أعطى هللا 
األعراض الجانبية بحال �ضي عقرب آخر، ولهذا ما�ضي قرار ديالي، منذ 
2000 ما تيستعملوش هاذ ال�ضي املواطن خاصو يفهم اللي كاين ولذا 
كاين إستراتيجية قلتها كاملة ومكتملة اللي خفات الوفيات من %6 ل 

%4 إلى حدود اليوم فقط 0.03 %.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين، إن انتهى الوقت السيد النائب. ال ما زال ما زال. تعطات 

إشارة ولكن ديال الوزير، تفضلوا باقا عندكم 11 ثانية.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ورحمةنخخيير:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

بالنسبة للمصل ما خصناش نديروا وما كاينش العناية الناس ما 
تيمشيوا وتيموتوا أشنا هو السبب، اش غادي يديروا، أشنا هو الحل 
الناجع اللي تيبات لكم صحيح الناس ناعسا في الزنقة ما كاينش الذي 
تسولها، سكوريتي وهللا إيال دخلتي، إذن هاذ الناس اللي قرصاتو �ضي 

حاجة، يم�ضي يموت.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، دابا انتهى الوقت، كنشكروا السيد 
املوالي  للقطاع  ننتقل  الجلسة،  في هذه  املساهمة  الوزير على حسن 
والخاص بالسكنى وسياسة املدينة، سؤال عن تقييم برنامج مدن بدون 
صفيح، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني 

األحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخن رخ ودينخ أل0رق:

السيد الوزير، نسائلكم عن تقييم برنامج مدن بدون صفيح وكنعتبر 
مدن بدون صفيح والسياسات العمومية، وبالتالي تقييم السياسات 
باملجهودات  كنوهوا  ما  كل  ولكن  وقت طويل  منا  تتطلب  العمومية 
اللي قامت بها وزارتكم على الصعيد الوطني وخاصة فمدينة سال كان 
مجهود، هناك ما زال بعض بدور الصفيح كسهب القايد، راس املا، 
دوار البصرة، ظهر القرع، املعظاظي، سنان جبيلو، بشنيخة. هادو كلهم 
مشاريع عندهم مشروعهم غادي يمشيو لبوقنادل فإذن نسائلكم فين 

وصلت هاد املجهودات، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين. السيد وزير الصحة خليو املكان للرفيق ديالكم األمين العام 

ديالكم.

 وسيدخنبيلخبمعبدخهللا،خو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، اليوم هناك �ضي 4 وال 5 د األسئلة 
حول مدن الصفيح. حبذا لو كان تجميعها، لكن على أي حال مدن 
الصفيح، املجهود الذي بذل في مدن الصفيح هومجهود هائل. تعلمون 
أنه في البداية كانت 270.000 أسرة اللي تحصات، هاذ 270.000 أسرة 
ف 85 مدينة، وتعمل برنامج مدن بدون صفيح. اليوم وصلنا 56 مدينة 
اللي ما بقاش فيه الصفيح، وواحد 4 وال 5 اللي بالكاد ما كاينش باقي لنا 
�ضي بؤر صغيرة باش نتجاوزو 60 مدينة. مع األسف فهاد 10 سنوات 
اللي دازت، تزادوا واحد 120.000 أسرة في األماكن اللي كان موجود فيها 
الصفيح، الحمد هلل ما�ضي فااألماكن اللي علنها مدن بدون الصفيح. 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016(  ي33

وتعلمون بصفتكم رئيس سابق ملدينة سال، الصعوبات اللي كنعرفوها 
مايبغيوش  يمشيو  يبغيو  اإلحصاء، واش  األسر،  تحديد  على صعيد 
يمشيو، فين غيمشيو، واش يمشيو للشقة وال يمشيو للبقعة. ومثال بما 
أنكم تكلمتيو على واحد املثال اللي هو ديال سهب القايد. سهب القايد 
تابعتي معنا معنا هاذ العملية، منذ 4 سنوات خصصنا لها عشرة د املليار 
باش نشريو األرض. 10 د املليار ديال السنتيم باش نشريو األرض ديال 3 
داألسر. يا هللا اآلن كنستطعو نصفيو مع 2 ديال األسر وباقي التدابير مع 
أسرة أخرى باش عاد نبداو البرنامج ألن هدي هي الصعوبات التي نالقيها 
في كثير من البرامج من هذا النوع، هاد ال�ضي اللي كيفسر بعض التأخر في 
مدن أساسية مثل سال، مثل الدار البيضاء، مثل تمارةن مثل العرايش، 
هما اللي باقي فيهم مشاكل كبيرة من هذا النوع وهي صعوبات نالقيها 

ونسعى إلى التغلب علىها.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم، فريق التجمع 
السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  من  هل  نمر؟  صافي  لألحرار.  الوطني 

النائب املحترم.. وعطيناه الكلمة تفضلوا السيد...

 ومةئبخ وسيدخن رخ ودينخ أل0رق:

راه مازال الوقت، ياهلل درنا 45 دقيقة...ثانية...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

وعطيناك الكلمة ولكن لم تكن معنا.

 ومةئبخ وسيدخن رخ ودينخ أل0رق:

قلت لكم السيد الوزير كنعرفوا الصعوبات اللي كاينة ولكن املواطن 
ملي كتفوت عليها 30عام وتيتزوج ولدو كيكبر وكيتزوج حتى هو كذلك ما 
كيبقاش يثيق فهاد املشاريع، وبالتالي أنتما موكول لهذه املشاريع لبعض 
التنفيذ،  في  الصعوبة  واحد  وتيعرفوا  وهذا،  كالعمران  املؤسسات 
وبالتالي خاصكم تساعدوا، صحيح على أنه كاين التمويل ولكن كاين 
أشياء أخرى اللي خاصنا إن شاء هللا علنا على مدن بدون صفيح معناه 
ما تبقاش عندنا البراكة في املدينة، وماحد البرارك كاينين وهما كيتزادو، 
وهذا خاص ضروري ونسجلها مساهمة ديال السلطة املحلية، خاصها 
تعاون باش نتغلبو على هاذ البؤر ديال كنسميهم البرارك بمفهوم ألنهم، 
وما كاينش غير دور الصفيح، راه كاين الناس كيعيشو عاود في ظل في 
ظروف أكثر يعني أقل من املستوى اللي كيعيشوا في هاذ الناس فدور 
الصفيح، وبالتالي نطالبكم بتسريع هاد العمليات ألن الناس راه فانتظار 

هاذ النتائج ديال هاذ البرامج، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي السيد النائب املحترم 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخبريجل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

نسائلكم السيد الوزير أين وصلت ملفات عمالة البرنو�ضي سيدي 
مومن، سيدي مومن القديم كاريان الرحامنة، دوار أوالد الغالية، دواوير 
أهل الغالم، دواوير ديال سيدي البرنو�ضي خاصة دوار بولحيا التجهيزات 

األساسية في كل من تجزئة النعيم والبركة؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير في ثوان.

 وسيدخنبيلخبمعبدخهللا،خو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

معكم في ضرورة أن تساهم جميع الجهات املعنية في تسريع وتيرة 
معالجة هاذ امللفات ديال مدن الصفيح، أما بالنسبة للملفات املختلفة 
اللي طرحتيوهم بالنسبة للدار البيضاء، تعلمون أن كل الدواوير اآلن 

والكل الكاريانات معنية ببرامج ديال إعادة اإلسكان أو إعادة اإليواء 

نفس املشكل، التأخر في املساطر أو في مناقشة مع األسر املعنية هذا 

األمر.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  لكم،  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 

السادة  السيدات  بدون صفيح،  مدن  مشاريع  وتيرة  تسريع  حصيلة 

النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ولطيفخرويد:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

بدون  مدن  برنامج  نسائلكم عن حصيلة  بدورنا  الوزير،  السيد 

صفيح؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدخنبيلخبمعبدخهللا،خو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

مع التقدير واإلحترام وفي انتظار أنكم تزيدو ما عندكم في جعبتكم 

نفس الجواب اللي عطيتو اآلن حول السؤال األول، فأنتظر الرد ديالكم 

تبارك هللا عليكم.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

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

 ومةئبخ وسيدخعزيزخ وكرنةط:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

من  هو  اللي  امللف  واحد  كتدبرو  أنكم  أعتقد  الوزير،  السيد 
الصعوبة بمكان ألنه فيه مجموعة شركاء، و بالتالي كل شريك عندو 
أكثر،  تكون  الحصيلة  كنتمناو  كنا  ديالو،  ورهانات  ديالو  حسابات 
لألسف ما بقاش الوقت بزاف باش ّداركو ألنه الوالية ستنتهي، ولكن 
أعتقد عندكم واحد الدور السيد الوزير، باش اليوم على األقل فتحتو 
تحقيق في املناطق اللي توفر ليها كل الوسائل اللوجيستيكية، ال مستوى 
العقار ال مستوى الدعم ديال الدولة، وأنها ما عرفتش عالش ما تعلنش 
مدن بدون صفيح، نعطيكم مثال ديال مدينة القنيطرة، توفر ليها جميع 
العقار اللي كان خصو يكون، توفر لها جميع املوارد املالية من طرف 
الحكومة، كاين حسابات لست أدري زعما ما هي الصيغة ديالها اللي 
خالت أنه أنا كنطلب منكم السيد الوزير تفتحو تحقيق اللي خالت هاذ 
الحسابات رهينة املواطنين باش يعيشو كل املعاناة وكل املعاناة ديال 
أنه  امللف  القهر والظلم،ألنه كاين حسابات ما خصهاش تخلي ذاك 
يتفك، نفس الشكل بالنسبة ل�ضي الطيبي نؤكد ليكم السيد الوزير، أنه 
مجموعة أمور اللي دارت ما عندها عالقة le terrain ماعندهاش عالقة 
في األرض، يعني مثال التعويض عن املنشآت السطحية ما كاينشن لجنة 
خرجت وكون خالت أن الناس كاين اللي دا 100 مليون وكان وطنيين 
بسطاء ّداو مساكن 20 ألف ريال، أنا كنطلب منكم على األقل تفتحو 

تحقيق في الفساد اللي عرف هاذ امللف.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير اإلجابة على التعقيب.

 وسيدخنبيلخبمعبدخهللا،خو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

شكرا السيد النائب املحترم، نسيت ربما أنني نذكر كذلك مدينة 
القنيطرة من املدن اللي باقي فيها مشاكل على هذا املستوى، أريد حتى 
أكون صادق معك بأنه طيلة هاذ ثالثة األسابيع األخيرة حددنا مواعيد 
مع السيد العامل بطلب منه من أجل دراسة كل هذه امللفات اللي 
ذكرتيها، سواء تلك األحياء املحيطة بالقنيطرة أو سيدي الطيبي، وتعلم 
بأنه بالنسبة لسيدي الطيبي مثال وفرنا اآلن مقاربة مع مساهمة إضافية 
ديال وزارة السكنى التي ستصل إلى مبلغ يتجاوز 200 مليون درهم، باش 
نحاولو نعطيو واحد دفعة جديدة لسيدي الطيبي اللي عمليا باش ما 
نستعملش تعبير آخر تعوصات وضعية حقيقة صعبة وصعبة جدا، 

ولذلك أخذنا على عاتقنا أننا نعطيو هذه الدفعة على األقل نخليوها 
للحكومة التي ستأتي ملواصلتها، نفس ال�ضيء بالنسبة لألحياء املحيطة 
أوالد امبارك إلى غير ذلك ديال القنيطرة، وكلها اآلن أعتقد أنه إذا تم 
هاذ اإلجتماع في القريب العاجل غنحاولو نعطيو فيها واحد الدفعة 

بمساهمة السلطة التي تعبر عن نفس اإلرادة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن برامج القضاء على 
مدن الصفيح، للسيدات والسادة النواب املحترمين الفريق اإلشتراكي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخنهديخنزو ري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

زناتة  انطالق مدينة  أعلن   2006 في  امللك  الوزير، جاللة  السيد 
الجديدة، و بطبيعة الحال االنطالق اللي تعلن عليه، هو انطالق ديال 
واحد املدينة تاملستقبل، ولكن مدينة املستقبل ميمكنش التبنى فوق 
أنقاض الهشاشة والفقر بطبيعة الحال، أنا غادي نطرح مع داك السؤال 
أ السيد الوزير اللي فايت كنت جيت الداكرت معاك فيه أنا والسيد 
رئيس الجماعة دعين حرودة، حول إقصاء 3000 عائلة من برنامج 
إعادة اإلسكان تتعرفوا بأنه الشركة اللي اليوم مشرفة على هاد املدينة 
هي la CDJ ، عطات فوق التراب ديالها 9000 عائلة، ألن 17 ألف أسرة 
تقريبا، وبقات واحد العدد كبير من العائالت ما ما عروفينش اليوم، أوال 
مقصيين من البرنامج، ثانيا متيعرفوش واش غيكونوا في عين حرودة، 
أو غادي يمشيوا ملكان آخر، اليوم كاين واحد اإلحتقان اجتماعي كبير، 
داخل هاذ املنطقة بطبيعة الحال، والناس عندهم مطلب واضح أوال 
الكرامة في إعادة اإلسكان، ثانيا يسكنوا في البالصة اللي عاشوا فيها 
وكبروا فيها وترباو فيها بطبيعة الحال، اليوم كاين مشكل حقيقي، كان 
بأنه املوضوع غادي  تقدم معاكم في هاذ املوضوع، كان وعد صريح 

يتحل، ولكن لحد اآلن ال أحد يعرف في املحمدية وفي.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

 وسيدخنبيلخبمعبدخهللا،خو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، أنتم على صواب فيما تقولونه، 
وأريد أن أؤكد أنني أشارككم نفس املقاربة، والحال أنه في ملفات من هاذ 
النوع، وهي كثيرة عبر التراب الوطني، هناك في بعض األحيان، اختالف 
في املقاربة بين مختلف املتدخلين، نحن نريد إشراك كل هذه األسر، 
وصندوق اإليداع والتدبير على أتم اإلستعداد من أجل تخصيص الوعاء 
العقاري إلى ذلك وتعلمون ذلك، بقي عملية لتغيير التخصيص، الوجهة 
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املخصصة لألرض املعنية وفي ذلك يعني نقاش مع السلطات املحلية، 
من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، أما نحن في وزارة السكنى فعلى أتم 

اإلستعداد إلى أن نساير هذا الطرح.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي، نمر إلى السؤال املوالي، 
للسيدات  ميدلت،  التابعة إلقليم  للجماعات  الحضري  التأهيل  عن 
والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  املحترمين،  النواب  والسادة 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخرويدخعدنةن:

 وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير املحترم، سبق لي أن تقدمت بهذا السؤال أكثر من 
مرة، بهدف التأهيل الحضاري لقليم ميدلت والجماعات التابعة له، 
بما يضمن التنمية املجالية التي تتطلع إليها الساكنة، إال أن معظم 
التأهيل  إنعدام  تعاني من  زالت  اإلقليم، ال  لهذا  التابعة  الجماعات 
ايدزر،  تونفيت،  بومية  لجماعة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الحضاري، 
زايدة، الريش، إملشيل، كرامة، أغبالول، الكرس إلخ، كتعرفوا السيد 
ألف نسمة، شارع واحد   26 بومية،  ديال  الجماعة  بأن مثال  الوزير 
وراكم دزتوا تمة وشتوا هذا، تنفيت كذلك، األموال ترصدات لتمة 
ولكن ما زال ما، رغم املجهودات التي تقوم بها السلطات املحلية، على 
رأسها السيد العامل، وبعض املنتخبين، لهذا نطلب منكم السيد الوزير 
التدخل العاجل، باش إن شاء هللا الرحمان الرحيم هاذ اإلقليم يتأهل 

و يدي حقوا من التنمية اللي هي مرتقبة، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

 وسيدخنبيلخبمعبدخهللا،خو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، وعلى حرصكم كذلك على تتبع 
ما يجري بإقليم ميدلت وأنا معكم، هذا إقليم يتسم بطابعه الجبلي، 
وعدد من األقاليم في هذا، وكنت أتجول في هذه األقاليم، في األيام 
القليلة األخيرة، هذا إقليم يحتاج إلى املزيد، حنا ما وفرناه طيلة هاذ 
السنوات اللي دازت هو واحد 200 مليون درهم بمعنى 20 مليار ملختلف 
يهم  ذلك،  تعلمون  برنامج  واضفنا  ميدلت،  منها  أساسا  الجماعات 
مدينتي ميدلت كمدينة والريش اللي هما 2 داملدن األساسية اللي كاينين 
في اإلقليم برنامج بواحد نحو 70 مليون، 69.2 مليون درهم 32 بالنسبة 
مليدلت و36.5 بالنسبة للريش واضفنا �ضي بركة إلى الريش، وفي إطار 
البرنامج ديال القرى اللي درناه مع الجهة ديال بني مالل خنيفرة عفوا 
درعة تافياللت ألن درنا نفس البرنامج مع بني مالل خنيفرة، اللي درنا مع 
درعة تافياللت هذا املجالس القروية ديال ميدلت غتحظى كلها ببرنامج 

خاص بها فبالتالي أعتقد أن هذا األمر سيساهم البرنامج تعلمون أن 
القيمة ديالو اإلجمالية هي 500 مليون درهم وإن شاء هللا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم تعقيب في 18 ثانية.

 ومةئبخ وسيدخرويدخعدنةن:

تزيدوا تشجعوا اإلقليم ألن اإلقليم  الوزير باش  السيد  بغيناكم 
كتعرفوه فقير والتضاريس ديالو والطقس كتعرفوا بأن بعض الجماعات 
الهيكلة، لهذا الشراكة  امليزانية باش غادي تدير إعادة  ما عندهاش 

معكم ومع وزارة الداخلية غادي يكون إن شاء هللا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي نمر إلى السؤال 
املوالي عن مراقبة مشاريع السكن اإلجتماعي واإلقتصادي املستفيدة 
من الدعم العمومي للسيدات السادة النواب املحترمين عن الفريق 

اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخرويدخ وبهل 5:

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

تعرف مجموعة من مشاريع السكن اإلجتماعي واإلقتصادي عدة 
على  ومنها  والتحمالت  الشروط  دفاتر  احترام  عدم  بسبب  اختالالت 
سبيل املثال ال الحصر مشروع إقامة الفردوس بمدينة سطات، لذا 
نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام 

بها ملعالجة هذه الوضعية؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

 وسيدخنحمدخنبيلخبنخعبدخهللاخو0رخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، فعال هذه إشكالية كانت مطروحة 
بحدة عند بداية هذه البرامج املرتبطة بالسكن اإلجتماعي وعدد من 
إختالالت  فيهم  كانت  بنف�ضي،  عليهم  وقفت  منهم  والبعض  البرامج 
حقيقية على مستوى جودة البناء، لكن يمكن أن أقول اليوم بأنه هاذ 

األمر قل أكثر فأكثر أكثر فأكثر بالنسبة لعنصرين أو ثالث أساسيين:

لدفاتر  الصارم  الطبع  على  نأكدو  حاولنا  أننا  هو  األول  العنصر 
التحمالت اللي كتقيد بها هذه البرامج، كذلك هناك اآلن عنصر املنافسة 
اللي كيلعب واللي كيجعل أنه مع فضح كل اإلختالالت اللي موجودة في 
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بعض البرامج السابقة أساسا اللي كانت تعود إلى نهاية العقد األخير أو 
بداية هذا العقد وبالنظر لإللحاح اللي كاين املنافسة اللي كاينة اآلن 
يمكن نقولو بأنما البرامج الجديدة ما بقاتش فيها نفس املشاكل؛ ثم 
هناك املراقبة التي نقوم به كوزارة تسليم وثيقة أساسية اللي هي شهادة 
املطابقة certificat.de.conformité اللي اآلن وضعنا شروط صارمة من 

أجل..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخرويدخ وبهل 5:

السيد الوزير، وضعية إقامة الفردوس بمدينة سطات مأساوية 
وكارثية وأصبح مصير 124 أسرة التي تقطنها في املجهول حيث أضحى 
سكانها مهددين في أرواحهم وممتلكاتهم وينتابهم الخوف والهلع مخافة 
انهيار وسقوط منازل عليهم بسبب العيوب الكبيرة التي شابتها والتي 
أصبحت تكت�ضي طابع الخطورة إلى درجة أن البعض منهم أصبح لنا 
لهذا  الكارثية  الوضعية  تبين  أتوفر على صور  الوزير  السيد  بالشارع 
املشكل، كما أني سأسلمكم ملف يعني املكون لجميع هاذ اإلختالالت، 

لهذا فسكان هذه اإلقامة يناشدونكم السيد الوزير..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية مشكورين، تفضل 

السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وكريمخ وممةوي:

السيد الوزير، حنا في اإلقليم ديال الفقيه بنصالح راه محرومين 
من البرنامج اللي دايرين انتما مع الجهة ديال بني مالل خنيفرة لسبب 
بسيط هو أن اللون السيا�ضي ديال رئيس املجلس اإلقليمي ديال الفقيه 
بن صالح مغاير على رئيس الجهة، السيد الوزير، جاء الوقت فاش 
الحكومة تراجع هاد القضية أنه تتعطي أموال باهضة لحزب معين 

باش يتحكم فيها في رقاب البالد والعباد، وشكرا السيد الوزير.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 20 ثانية.

 وسيدخنحمدخنبيلخبنخعبدخهللاخو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

كانت عشرين ثانية إلى جيتي غير عليه غتنهى من هاذ الناحية، ما 
أنا  في،  اإلمكانيات،  هاذ  يستعمل  أنه  واحد  الحزب  نعطيو  يمكنش 
بين  بالتساوي  غنعطيك الوسيلة في صرف هذه األموال سيتم ذلك 
مختلف األقاليم املشكلة للجهة، وبالتالي حنا اللي عندنا الصرف ما�ضي 

رئيس الجهة غير تنهى.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الصفيح  مدن  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
للوحدة  استقاللي  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية. تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخج  دخحمدون:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير السؤال ديالنا تيتمحور حول حي الصفيح بظهر املهراز 
بفاس للي تبدلت فيه واحد املجهودات جبارة ولكن بقات واحد املشاكل 

عالقة، شنو هو الرؤية ديالكم لحل املشاكل اللي بقات وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين.

 وسيدخنحمدخنبيلخبنخعبدخهللاخو0يرخ وسكنىخوسيةسلخ ملديمل:

ألتمس  ربما  السؤال،  هذا  على  نشكركم  املحترم  النائب  السيد 
تشوفو  باش  النواب  والسادة  النائبات  السيدات  ديال  االنتباه 
املجهودات اللي كيمكن نبذلها في حالة من الحاالت، وهناك املئات من 
هذه الحاالت، هذا مشروع ديال ظهر املهراز اللي فيه واحد العدد ديال 
األسرة 2532 أسرة واللي كانوا عايشين في وضعية خاصة، ملا حاولنا 
نقاربو األمر بأننا نقلوهم إلى الشقق ما تمشات العملية، بدلنا العملية 
من إعادة اإلسكان بمعنى الشقق إلى إعادة اإليواء بمعنى البقع البقع، 
البقع اللي تعطات لهاذ الناس املساحة ديالها 200 متر على ثالثة ديال 
الطوابق، 200 مترلثالث أسر، ثالثة األسر يتقاسموا ذلك، منذ ذلك 
الحين اآلن العملية تقدمت بواحد النسبة تفوق %90 وتعلمون ذلك، 
بقيت بعض األسر اللي ما دخالتش ألن كاين مشكل اإلحصاء مع ذلك 
هذا األسر شنو درنا بما أنه ما غيمكنش يستافدوا البقع خصصنا لهم 
شقق ديال 140.000 درهم لكن بسومة 100.000 درهم واملجهود وهاذ 
ال�ضي كل املجهود تتحمله وزارة السكنى، فأعتقد أن أكثر من ذلك من 

الصعب أن نقوم به بقي فقط الوقت ملعالجة األمر، شكرا لكم .

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخج  دخحمدون:

شكرا السيد الوزير، الحقيقة أنه املجهودات اللي تبذلت مجهودات 
جبارة ولكن هاذ الناس هاذ يستحقون أكثر، عالش؟ ألن أنتما تتعرفوا 
جل سكان ديال هاذ الحي هم من أبناء أو أرامل الجنود ديال القوات 
املسلحة امللكية اللي فناو العمر ديالهم دفاعا عن الوحدة ديال التراب 

الوطني واللي هم قدموا ال�ضيء الكثير لهذا البالد هادي؛
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ثانيا-هاذ الناس هادو ما بقاش العدد كثير، العدد قليل، اللجن 
لجنة  تكون  باش  تنطالبو  اآلن  عندها  اللي  الحل  استنفدت  املحلية 
مركزية من وزارة السكنى من وزارة الداخلية ومن املتدخلين باش يحلو 
هاذ املشكل ألن بقات فيه بعض املئات وال العشرات ديال الحاالت، اللي 
يمكن يستافدو من هاذ الوضعية هاذي، كذلك السيد الوزير، القضية 

ديال الدور ديال 140 ألف درهم هما عطيتيهم في أحياء بعيدة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
كنشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، ننتقل للقطاع املوالي 
املالي  الهدر  السؤال على  املنهي،  والتكوين  الوطنية  التربية  وهو قطاع 
مليزانية قطاع التربية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 

اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورا.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ا ةوقخ وقروطي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

للتعليم حجم  السيد الوزير، أظهرالتقرير األخير للمجلس األعلى 
الخسائر السنوية في قطاع التربية والتكوين، وفي هذا الصدد نسائلكم 

السيد الوزير؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

 وسيدخ ورئيس،

شكرا السيد النائب، أريد في البداية أن أشير إلى الصياغة املضبوطة 
لتقرير املجلس األعلى للتعليم، الذي أشار إلى أن الوزارة تتعرض لخسائر 
مالية سنوية وفقدان للموارد املالية نتيجة الهدراملدر�ضي خالل سنة 
ذاتية  متنوعة  عوامل  بعدة  مرتبط  املعطى  هاذ  و  قبلها،  وما   2011
وموضوعية، أما بالنسبة للوضع الراهن فإن الوزارة تسهر على استقرار 
وضبط املنظومة التربوية باستحضار مبادئ الحكامة الجيدة والترشيد 
األمثل في إستعمال املوارد املتاحة، بحيث أنه في السنوات األخيرة هناك 
العرض  توسيع  املبذولة  الجهود  شملت  وقد  املؤشرات،  في  تحسن 
املدر�ضي وتحسين مؤشرات الطلب على التمدرس، وهناك تحسن واضح 

على مستوى الدعم اإلجتماعي الذي تم توسيعه لفئات أخرى، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين عن الفريق اإلشتراكي.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ ا ةوقخ وقروطي:

شكرا السيد الوزير، من العار أن يهدر املال املخصص للتعليم، 

قطاع التعليم يحتضر يوم بعد يوم نساء ورجال التعليم يغادرون في 

إطار التقاعد النسبي، وفي الواقع هو تقاعد اضطراري ألن الوضعية 

ال تسمح لهم بالعمل، اإلكتظاظ في ارتفاع سنة بعد سنة، كتبيين لم 

استعداد  في  احنا  واآلن  ملوسم2015-2014،  بمستحقاتهم  يتوصلوا 

للموسم 2016-2017، البنى التحتية في بعض األماكن مهترئة داخل 

املدن، أما بالنسبة للعالم القروي فحدث وال حرج، لهذا السيد الوزير، 

نؤكد مرة أخرى ما هي التدابير للحد من هاذ؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

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

األقسام  في  اإلكتظاظ  حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  إضافي،  تعقيب 

األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التعليمية 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخ وتهةني:

التعليمية  األقسام  في  االكتظاظ  مشكل  املحترم،  الوزير  السيد 

واحد املشكل مزمن تنعرفوه، وملي كنطرحوه اليوم بغيناكم السيد 

الوزير راني فهاذ الجهة هاذي، بغيناكم تقولو لنا يعني املستجدات وأنتم 

تتحضرو للموسم الدرا�ضي القادم 2016-2017، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةويخ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميل:

فعال هذا السؤال سبق أن أجبت عليه هناك فعال في بعض الحاالت 

بعض مظاهر اإلكتظاظ، ولكن هناك مجهودات تبذلها الوزارة لتفادي 

هاذ اإلكتظاظ وهاذ اإلكتظاظ راجع إلى عدة ظروف تتعلق بقرارات 

اتخذت شجاعة تتطلب تظافر الجهود تتعلق بالتعميم وكذلك هناك 

ازدياد الطلب على التعليم العام، ثم هناك مؤسسات تعليمية متضررة 

من الفيضانات ثم هناك تراجع عدد أطر التدريس، الوزارة اتخذت 

عدة  بناء  عبر  اإلكتظاظ  وضعية  لتجاوز  اإلجراءات  من  مجموعة 

مؤسسات، وقد أشرت إليها في مناسبات سابقة، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.
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 ومةئبخ وسيدخأحمدخ وتهةني:

السيد الوزير أنا كنت دقيق في السؤال ديالي كنت نتمنى تعطيني 
جواب دقيق أيضا، السيد الوزير كتعرفوا على أنه هاذ نظام التقاعد 
الجديد اللي جات به الحكومة خال عباد هللا، واحد العدد من رجال 
يتهربوا من  التقاعد النسبي باش  التعليم طلبوا املغادرة يعني  ونساء 
أنتما  وخصاص  فراغ  يوقع  فغادي  الجديد،  القانون  دهاذ  اإلرهاب 
اللي  التدابير  ألنه  االعتبار  بعين  ال�ضي  هاد  ما خذيتوش  أنكم  كيبدو 
خديتوها كانت قبل هاذ القانون هذا وهذا غادي يشكل واحد الفراغ 
املدرسية  الخدمة  توفير  وعلى  التعليم  على جودة  يأثر  وغادي  مهول 
للتلميذ وتتعرفوا السيد الوزير على أنه الوضعية الحالية يعني وضعية 
كارثية ألنه ما بقينا�ضي غير في اإلكتظاظ دالعدد الديموغرافي، لقينا 
عدة مستويات في قسم واحد، قبل هاد املغادرة املكثفة، كنا تنتظرو 
أنكم يعني تشوفو صيغ كثيرة باش هاذ الفراغ اللي حصل بسبب هاذ 

القانون الجديد من يأثر�ضي على أ أبناء املغاربة وهما في املدرسة شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا لكم، السيد الوزير تفضلوا.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

السيد الرئيس، قلت هناك...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

عفوا السيد الوزير، هناك تعقيب إضافي عن الفريق االشتراكي.

 ومةئبخ وسيدخسعيدخبةعزيز:

شكرا السد الوزير اليوم في جهة الشرق 2048 رجل تعليم غادرت 
منها  التقاعد،  منها  مختلفة،  ألسباب  العمومية  الوظيفة  صفوف 
اإلعفاء، منها االنتقال إلى غير ذلك، في الوقت اللي انتما ما اعطيتوناش 
حتى %25 من هاذ الحصة هاذي، فمصير التالميذ في السنة املقبلة هو 
االكتظاظ، وبالتالي فهذا أشكال في الوقيتة اللي كنا كنتظرو أن تلقاو 
لنا حل لألقسام املشتركة هانتوما كتأزموا جهة الشرق وكتفرغوها من 

األساتذة؛

مسألة أخرى فالوقيتة اللي الناس كيطلبوا مثال في إقليم جرسيف 
نواة ثانوية في املريجة وفي صاكة إضافة إلى مزكيطة وبركين، فأنتم 
اليوم غادي تصبحوا كتجيمعوا التالميذ في األقسام غادي توصل حتى 
ل 50-60 في أحسن األحوال، فهذا أشكال واللي كنلتمسوا منكم هو 
أنه يتم اإلستدراك داألمر وتوفير املوارد البشرية منذ اللحظة ألن 2048 

استاذ اللي غادي تغادر راه ما ساهالش؛

أضف إلى ذلك مسألة التجميع، أضف إلى ذلك مسألة التقريب ديال 

الحجرات املدرسية من التالميذ ألن عندنا وسط قروي بالتضاريس 
صعبة في إقليم كرسيف، واللي كيجعل التالميذ كيقطعوا مسافات 

طويلة...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيد الوزير تفضلوا للتعقيب على التعقيبات.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

أنا غير اللي كنعتقد ما نحاولوش نربطو هاذ املسألة ديال التقاعد 
وتطبقات  كحكومة  لقيناها  كانت  اللي  قوانين  هناك  آخر،  ب�ضيء  أو 
مجموعة دالناس عبر على الرغبة ديالهم باش يمشيوا، وكاين أساتذة 
آخرين اآلن في املراكز غادي يتم التعيين ديال عشرة آالف واحد انطالقا 
من سبتمبر ثم هناك سياسة لترشيد إستعمال العنصر البشري، هناك 
مجهودات تبذل على مستوى األكاديميات التي تم اعتمادها في إطار 
التقسيم الجهوي الجديد وال نعتقد بأنه يمكن أن يكون التخوفات بهاذ 
الحجم هناك مجهودات على مستوى املركزي واملحلي هناك تحضير 
للموسم الدرا�ضي وأنا اآلن جيت من اجتماع يعقده مديري األكاديميات 
ومديري اإلقليميين، واملديرين املركزيين، للتحضير للموسم الدرا�ضي 

املقبل إن شاء هللا، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، السؤال املوالي عن إحداث ثانويات بالعالم القروي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخحسنخوبهي:

بارك اله فيك، شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، ما هي التدابير 
املتخذة إلحداث الثانويات بالعالم القروي وعلى رأسها إقليم موالي 

يعقوب؟.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

شكرا، في هذا الصدد يجب أن نشير إلى أن هناك من األولويات تنزيل 
لرؤية االستراتيجية، تحقيق تعميم تعليم منصف على املستوى املجالي 
واالجتماعي، وعلى أساس النوع، وهناك ي مجموعة من اإلعداديات 
تم فتحها خصوصا في العالم القروي، يمكن أن نعطي هناك بعض 
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اإلحصائيات، هناك 828 إعدادية من أصل 1927 في العالم القروي، 
اإلعدادي  السلك  بمؤسسات  القروية  الجماعات  تغطية  نسبة  بلغ 
%66.5 وصلت عدد الداخليات بالسلك الثانوي اإلعدادي بالوسط 
االجتماعي  الدعم  الخدمات  تعزيز  هناك  ثم  داخلية،   262 القروي 
وتتمثل في برنامج تيسير ثم مبادرة مليون محفظة وكل هاد االجراءات 

لتشجيع التمدرس في العالم القروي في هاد املجال، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخحسنخوبهي:

شكرا السيد الوزير، حنا كنا تنتظروا منكم باش تعطيونا واحد 
الجواب اللي هو صريح ومباشر حول املشكل اللي تيعيشوا اإلقليم ديال 
موالي يعقوب بالنسبة لقطاع التمدرس، من هنا تنقولكم أن هاذ اإلقليم 
يعني إقليم موالي يعقوب يعرف خصاص مهول في قطاع التعليم على 
جميع املستويات السيد الوزير، بحيث نجد بنفس اإلقليم 7 جماعات 
ال تتوفر على ثانوية واحدة وعلى سبيل املثال، وهنا كنعطيك باألسماء 
قنصرة  عين  جماعة  أوال  دققوا  ديالكم  الجواب  في  تنتمنى  وتندقق 
، ا ثانيا جماعة أوالد ميمون، ثالثا جماعة عين بوعلي، رابعا جماعة 
سيدي داوود، خامسا جماعة مكس، سادسا جماعة سبت لوداية، 
سابعا بلدية موالي يعقوب، هاذي ما تتوفرش على ثانويات، كما يعاني 
التالميذ الإناث وال ذكور مشكل الطاقة االستيعابية وغير كافية بالنسبة 
للداخليات أما بالنسبة للتغذية، السيد الوزير، فحدث وال حرج بحيث 
نقل السنة الفارطة الدراسية الفارطة نقل إلى املستشفى بمدينة فاس 
أكثر من عدة تالميذ في وضعية صحية حرجة جراء التسمم الغذائي، إن 
التالميذ واملدرسين على السواء يعانون من مشكلة الضم بحيث نجد 3 

مستويات في نفس القسم، وبعض الخطرات 5 د املستويات.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

إضافي؟،  تعقيب  هل  لكم  شكرا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

 ومةئبخ وسيدخ وطةهرخوةكر:

وكر خسيةدةخ ورئيس،

 وسيدخ و 0ير،

 وسةدةخ و 0ر ء،

ديال  الخصاص  ديال هاذ  الطرح  الوزير، من خالل هاذ  السيد 
القروي ما خاصوش غير  العالم  راه  القروي،  العالم  في  اإلعداديات 
اإلعداديات راه خصو كذلك الخدمات الصحية، خصو السكن، خصو 
الرياضة،  خصو  النقل،  خصو  للشروب،  املصالح  خاصو  الكهرباء، 

خصوالتطهير، خصو التأهيل، خصو إعداد للتراب، باش تكون واحد 
تنمية مندمجة باش بطبيعة الحال املواطن يبقى عايش ويحارب الهجرة 
القروية، وأقول لكم السيد الوزير، ومن خاللكم إلى الحكومة كلها، 
واش تتعرفوا على أنه في دكالة أصاب الضرك الكاكتوس الهندي واحد 

الحشرة اآلن الحكومة غايبة على معالجة هاذ املشكل هذا، والضرك 

بالبالد  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  ديال  القطب  يكون  الذي 

والذي يهم أكثر من%75 من املساحات ديال 13 مليون ديال األرا�ضي 

اللي هي فالحية، اآلن املناطق الجافة وشبه الجاف تعاني من هاذ .

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

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

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

شكرا، بالنسبة أنا ال أريد أن أدخل في التفاصيل بالنسبة لجماعات 
معينة أو مدن معينة، ولكن نحن رهن إشارة السيد النائب للحصول 

على املعلومات الكافية في هاذ املجال، ومدير األكاديمية وكذلك املدير 

اإلقليمي رهن إشارتكم لتقديم جميع اإلقتراحات واإلشارة إلى أوجه 

مع  املعلومات،  بكل  للتوصل  اإلشارة  رهن  كذلك  ونحن  الخصاص، 

في جميع  الوطني  العلم أن هناك برامج كبيرة مبرمجة على الصعيد 

املناطق، هناك جرد لجميع أوجه الخصاص لتفاديها وتجاوزها، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، سؤال عن فتح ملحقات إعدادية بالعالم القروي للسيدات 

والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة 

النائبة املحترمة مشكورة.

 ومةئبلخ وسيدةخ وسعديلخبنخ وعيسةويل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، فتح ملحقات إعدادية بالعالم القروي لم يعد ترفيها 

بل هو مطلب وضرورة ملحة، خصوصا السيد الوزير، بعد الهدراملدر�ضي 

اللي كيعرفوه صفوف اللي اإلناث في العالم القروي، نسائلكم السيد 

الوزير عن التدابير التي تتخذوها وزارتكم في هاذ املجال ثم ملاذا لحد 

اآلن لم يتم فتح مثل هذه امللحقات اإلعدادية بالعالم القروي؟ وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 

مشكورين.
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و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

شكرا، هناك فعال مجهود يبدل ملراعاة اإلحتياجات الحقيقية في 
هاذ املجال، وهناك معايير تعتمد لتقييم الحاجة على مستوى الحاجة 
إلى اإلعداديات في العالم القروي، بحيث أن هناك تحديد للخريطة 
املدرسية يتم تحيينها سنويا من قبل اللجان على مستوى األكاديميات 
أي  تتدخل  ال  املسألة  هاذ  وفي  اإلقليمية،  املديريات  مستوى  وعلى 
اعتبارات أخرى غير اإلعتبارات التربوية، بحيث أنه ال يمكن أمام عدم 
تواجد العدد الكافي من التالميذ توفير مثل هذه الخدمة، ألن األمر 
ترشيد  هو  اآلن  والهاجس  هائلة،  وبشرية  مادية  مجهودات  يتطلب 

اإلمكانات املادية والبشرية، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة املحترمة، عن فريق 
العدالة والتنمية تفضلوا مشكورين.

 ومةئبلخ وسيدةخسعةدخب وعيشخحجر وي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، الحمد هلل املؤشرات الوطنية على تطور النتائج في 
العالم القروي ضمنها حاالت تفوق كبيرة مفرحة ومطمئنة، والحمد هلل 
على تطور عقلية ساكنة العالم القروي اللي ما زالت متشبثة وتصر على 
تعليم األطفال ديالها، رغم الظروف الصعبة واملعقدة املحيطة بهاذ 

العملية، السيد الوزير، اإلعداديات الجمعاتية تعرف اكتظاظ كبير 

نعطيك مثال من إقليم فحص أنجره، هاذ اإلكتظاظ الكبير كيخلي 

مطلب ديال امللحقات اإلعدادية أصبح مشروع السيد الوزير مشروع، 

وكنأكد عليه بالنسبة لإلقليم اللي كنمثلو، و بالتالي أنا كنقول هاذ 

تشارك  فيها  يكون  ملعايير واضحة وخص  تخضع  أن  يجب  امللحقات 

إليجاد حلول مواكبة .

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا السيد الوزير في ثواني.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

كما قلت هناك معايير ونحن منفتحين لتطوير هذه املعايير، واألخذ 

ولكن  الجهات،  كل  عليها  تعبر  التي  اإلحتياجات  جميع  اإلعتبار  بعين 

يجب تضافر الجهود سواء الوزارة املركزية، أو على املستوى املحلي، 

األكاديميات أول املديريات اإلقليمية، وكذلك املمثلين واملنتخبين في 

هذا املجال، لتجاوزوتجاوز مثل هاد املشاكل.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا نمر إلى السؤال املوالي، عن تسوية الوضعية املادية للشطر 
الثاني، من البرنامج السنوي القتناء أوعية عقارية للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخسعدون:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ ورئيس،

 وسةدةخ و 0ر ء،

 إلخ ةخو ألخ  ت،

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

بالتي عفاك، نعم السيد النائب، صافي داز..

 ومةئبخ وسيدخنحمدخسعدون:

لقد قامت وزارة التربية الوطنية، في اقتناء أوعية عقارية، من أجل 
بناء مدارس جماعتية وإعداديات وثانويات، منذ 2013، ولألسف لم 
التي  ما هي اإلجراءات  العقارات،  لهذه  املادية  بالتسوية  الوزارة  تقم 

ستقومون بها وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، هاذ املوضوع هو كذلك، كما أشرنا إلى 
ذلك في عدة مناسبات، وهاذ املسألة من النقط املوروثة عند الحكومات 
بدأت  وقد  الوضعية،  هاد  تسوية  الحكومة  هاد  وحاولت  السابقة 
األكاديميات خصوصا بعد إرساء التقسيم الجهوي الجديد، واعتماد 
النصوص الضرورية لقيامها بمهامها، بتسوية مثل هذه األوضاع، وفي 
هاذ السنة تم تحويل 75 مليون درهم مخصصة في امليزانيات الوزارة 
لإلقتناءات العقارية، من طرف مديرية امليزانية إلى الصندوق، إعادة 
توظيف أمالك الدولة، فهناك مسطرة جد معقدة تتطلب تضافر جهود 
وزارة التربية الوطنية، وكذلك وزارات املالية، و كذلك مديرية أمالك 
الدولة، لتسوية هاذ األوضاع، ونحن اآلن في الطريق لتسوية كل هذه 

الوضعية، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم تفضلوا.
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 ومةئبخ وسيدخنحمدخسعدون:

السيد الوزير، نتمنى أن تقوم بتسريع املسطرة، و بالنسبة للمديرية 
تسوى  لم  اآلن،  لحد  مؤسسات  ست  هنالك  بشفشاون،  اإلقليمية 
وضعيتها العقارية وهذا يخلق مشكل بالنسبة للمواطنين، بحيث أننا 
إذا أردنا بناء مؤسسة أخرى، ال نجد من يثق في الوزارة من أجل من أجل 
إعطائها القطعة األرضية املناسبة، ولذلك يجب أن تكون، أن يكون، أن 
تكون الوزارة لها مصداقية، لكي يمكن أن نبني مؤسسات أخرى وشكرا، 
وكذلك في األقاليم األخرى، هاد املشكل، إذن مثال في الحسيمية وغيرها، 
وطنجة، ولذلك إذا لم تقم الوزارة بتسوية الوضعية العقارية لهؤالء 
املواطنين، فإن املواطنين، سسيفقدون الثقة من وزارة التربية، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير في ثواني على ما أظن، 
أمر، نعم أ ال�ضي حيكر.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وصمدخحيكرخ)نقطلخنظةمخ(:

شكرا أ السيد الرئيس، غير بغيت نوجه العناية ديالكم أنه واحد 
السؤال ديالنا، ديال الفريق ديالنا رقم 20 حول إجراءات دعم النقل 

املدر�ضي بالعالم القروي أنه ما عطيتوناش فرصة باش نطرحوه.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

رقم 20.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ وصمدخحيكرخ)نقطلخنظةمخ(:

إجراءات دعم النقل املدر�ضي بالعالم القروي.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

إجراء دعم هو اللي تعوض ب20 متتالية، تفضلوا، ماعنديش هنا 

في اسميتو ولكن غناخذوه من الجدول، إجراءات دعم النقل املدر�ضي 

بالعالم القروي، فريق العدالة والتنمية، شكرا.

 ومةئبلخ وسيدةخأنيملخ0نيبر:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذوها وزارتكم 

لدعم مصاريف الصيانة والتسيير لحافالت النقل املدر�ضي وال سيما في 

العالم القروي؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، تفضلو السيد الوزير.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

املدر�ضي  للنقل  كبيرة  أهمية  تولي  الوزارة  النائبة،  السيدة  شكرا 

بالعالم القروي، بحيث تعد من ضمن آليات الدعم اإلجتماعي، إضافة 

إلى آليات أخرى ويحظى العالم القروي باألولوية واألسبقية سواء في 

برنامج تيسير أو في برنامج مليون محفظة، وكذلك برنامج اإلستفادة 

من اإلطعام والسكن في الداخليات وكذلك من النقل املدر�ضي، بحيث 

إذا رجعنا إلى اإلحصائيات سنالحظ بأن عدد املستفيدين من النقل 

املدر�ضي في 2009/2008 لن يكن يتجاوز 2200 مستفيد.

اآلن أصبح عدد املستفيدين في سنة في املوسم الدرا�ضي 2016/2015 

132111 بمعنى زيادة أو بزيادة بنسبة زيادة ستتجاوز 5496 % وتمثل 

اإلناث حوالي %44 أسطول النقل املدر�ضي كذلك عرف تطور من 2009 

إلى 2016 بحيث بلغ عدد الحافالت في املوسم الحالي 1758 يساهم في 

هاذ املجهود السادة سواء الوزارة بميزانيتها وكذلك املبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية وبعض الشركاء من جمعيات املجتمع املدني ومنظمات 

غير حكومية، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم التعقيب.

 ومةئبخ وسيدخأحمدخب خبزة:

شكرا السيد الوزير، نشكر الحكومة على املجهودات اللي تبذلها من 

خالل األكاديميات، السلطات، الجماعات والجمعيات، بطبيعة الحال 

ال ينكر إال جاحد املشهد الجميل اللي كنالحظوه في الطرق القروية 

تالميذ وتلميذات اللي كيمشيوا اإلعداديات لهاذ املدارس والداخليات 

وهذا مجهود مشكور مازال نحتاج إلى توسيع القاعدة دالجماعات اللي 

غتستفد من النقل الحضري خصوصا جماعة ذات املسالك الوعرة، 
الجماعات القروية عندنا في إقليم تطوان مثال جماعة والد علي منصور 

مسالك جد صعبة ديالها، كاين السيد الوزير نلفتو اإلنتباه ديالكم 

أن هاذ القطاع كيحتاج للتعاون بين عدة وزارات ومنها وزارة األوقاف 

اللي عند تالميذ ديال الكتاتيب اللي كنسميهم الحضرة اللي هما ما 

كيستفدوش من هاذ الخدمة ديال النقل املدر�ضي في العالم القروي.

 كذلك، يحتاج األمر التعاون مع وزارة التجهيز باش يكون هناك 

واحد املرونة في دفاتر التحمالت يمكن حتى التعليم الخصو�ضي يمكن 

يدخل لهاذ القطاع يعني بروح املواطنة اللي كيشتغل بها هاذ القطاع، 

فلهذا السيد الوزير كنطلبوا مزيد من يعني العناية بهاذ دعم النقل 

املدر�ضي، شكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، كنشكروا السيد الوزير على حسن 
إضافي،  تعقيب  نعم  القطاع  إلى  ننتقل  الجلسة،  هذه  في  املساهمة 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 ومةئبلخ وسيدةخإوهةمخو لي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير ، املبادرة ديال دعم النقل املدر�ضي بالعالم القروي 
مبادرة طيبة للقضاء على ظاهرة الهدر املدر�ضي، وخصوصا من بعض 
املبادرات منها من طرف املبادرة الوطنية للبشرية، لكن لألسف هذه 
املبادرة تطالها في بعض األحيان ببعض الجماعات مثل جماعة التزوطة 
التابعة لقليم صفرو و بالخصوص دوار عيشون يتعرض أطفال هؤالء 
الدوار للحرمان من اإلستفادة من سيارات النقل املدر�ضي عقابا بسبب 
انتماءات اولياء آباءهم النتماءاتهم السياسية، فيتعرضون إلى ابتزاز 
منكم  تفضال  يعني  تتحركوا  أن  الوزير  السيد  منكم  فنرجو  إنتخابي 

إلنصاف هؤالء األطفال في هذا الدوار، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.

و0يرخ وتربيلخ ودىخ برجةوي،خ و 0يرخ ملمتدبخ خةودخ  وسيدخ
 و طميلخو وتك ينخ ملنهي:

الكثير  بالخصوص أن  النواب  فقط أن أذكر السيدات والسادة 
منهم أعضاء في املجالس اإلقليمية بأن القانون الجديد أدرج من ضمن 
اإلختصاصات من مجالس العماالت واألقاليم، النقل املدر�ضي بالوسط 
القروي كاختصاص ذاتي وبمقت�ضى القانون التنظيمي الجديد، وعلى 
ضوء هاذ االختصاصات، الوزارة قامت فعال بمجهودات لعقد اتفاقيات 
الشراكة وللتنسيق والتعاون من أجل التمكن من تطوير النقل املدر�ضي 
في العالم القروي، ودعم التجربة الحالية الناجحة التي عرفت تطورا 

ملحوظا في فترة وجيزة، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم مرة أخرى على حسن املساهمة في 
اإلجتماعية  والشؤون  التشغيل  املوالي  للقطاع  ننتقل  الجلسة،  هذه 
عفوا سؤال عن ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي لإلضراب 
الدستوري،  االتحاد  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخا ليفيخ قد درة:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ و 0ر ءخ ملحترن ن،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

أصبح اللجوء إلى اإلضراب يشكل فو�ضى عارمة سواء في القطاع 
العام أو القطاع الخاص في ظل غياب مقتضيات تقنينه وتنظيمه، بل 
أصبح اإلضراب كذلك ظاهرة تهدد إلى حد ما جاذبية بالدنا الستقطاب 
االستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية، لذا نسائلكم السيد الوزير 

متى سيتم اإلفراج عن القانون التنظيمي لإلضراب، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

و وشؤونخ و0يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقي،خ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

 وسيدخ ورئيس،

القانون  عن  اإلفراج  سيتم  أن  أجيبك  املحترم،  النائب  السيد 
التنظيمي لإلضراب قريبا قبل إن شاء هللا ربما في األيام املعدودة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم، تعقيب

 ومةئبخ وسيدخا ليفيخ قد درة:

ونقدروا نقولوا على سالمتنا السيد الوزير، على سالمتنا ألن ألن 
الحقيقة أن هاذ اإلضراب نص عليه الدستور، واإلخراج ديالو فهاذ 
القانون التنظيمي املهم في هاذ الوالية كذلك نص عليه في الدستور، 
اليوم في الوقت امليت من والية هاذ الحكومة تسارع الزمن من أجل 
االستعدادات  طبعا  ضغط  تحت  اإلنتظار،  الئحة  من  إخراجه 
لالستحقاقات التشريعية تحت ضغط العطلة الصيفية لم يستوعب 
الرأي العام الوطني، السيد الوزير، هذا في الحكومة من تأخير هاذ 
هو  واش  التشاركية؟  املقاربة  على  اإليجاز  هو  واش  هذا  القانون 
إرادة  القوانين ضدا على  لتمرير  بأغلبيتها  التحكم  ديالها من  الرغبة 
الطبقة  تكميم ألفواه  هو  أم  مثال،  التقاعد  كنظام  منه،  املستدبين 
العاملة عن املطالبة بحقوقها بطرق قانونية؟ موازاة طبعا مع عرقلة 
الحوار اإلجتماعي، وتلجأ الحكومة إلى التعنيف وتعطي فرصة لقصف 
بالدنا في املجال الحقوقي، السيد الوزير، ما عرفناش الحكومة تكتال 
بمكيالين، تتقلول للطبقة العاملة انتاظروا قانون اإلضراب واللي دار 
اإلضراب خارج هاذ القانون غادي نفعلوا ونتركوا بالوعد والوعيد ديال 
الطرد وديال التعسف وديال التنقيل، في نفس الوقت وقفات الحوار 
اإلجتماعي مع الطبقة العاملة، يعني ما غانلقى معك �ضي حلول، وما 
غانسمعليكش حتى نجيب قانون اإلضراب، قانون اإلضراب تيجي في 
اللحظات األخيرة من الوالية ديال حكومتكم السيد الوزير، أشنو غادي 
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أشنو كتنتاظروا منه غادي يعطي كدفعة لهاد الحكومة هذه في الوالية 
ديالها، اليوم تنقولوا الطبقة العاملة وهي أغلبتها اللي صوتت على هاذ 
الناس اللي جالسين في هاذ القاعة الي جابت أغلبتها جابت هاذ الحكومة 
إلى دواليب القرار، ولكن مع األسف خيبتم أمل هاذ الطبقة وجبتوا 

القانون في هاذ املدة متأخرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

و وشؤونخ و0يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقي،خ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

السيد النائب املحترم قلتي أشياء كثيرة خلطتها أوال كتقول الرأي 
العام لم يستوعب، كتقول أوال إضرابات يعني عشوائية، وفي نفس 
أوال  كتكلموا  نفهمو عالش  بغينا  غير  باإلضراب  تندد  كتقول  الوقت 
الحكومة عندها األجندة ديالها كتشتغل حسب أجندة ديالها واألولويات، 
جا الوقت ديالها ما كناش يعني عاطلين عن العمل، راه الترسانة ديال 
لها مثيل، أعترف  اللي جات لم يسبق   ، اللي دازت عليكم  القوانين 
بذلك، وما�ضي أي قانون، قوانين باألهمية بما كان قوانين مهيكلة، اآلن 
تقريبا ستحال على املجلس الحكومي، سيتدارس هاذ املشروع القانون 
التنظيمي ديال اإلضراب، بقاو 3 ديال القوانين التنظيمية واملشروع 
القانون ديال ترسيم اللغة األمازيغية ومشروع قانون القانون التنظيمي 
ديال اللغات والثقافة، يعني مشاريع قوانين باألهمية بما كان، بمكان ما 
خاصش واحد يتسرع فيها، والحمد هلل اآلن طابت األمور، ناضجة وما 
عندكش حق تقول بأن الرأي العام لم يستوعب، انت كتكون الرأي 
العام الرأي العام واسع، حتى واحد فينا ما يمكن لو يمثل الرأي العام، 
كتمثل جزء من الرأي العام، ولكن ما�ضي الراي العام، هذا من جهة 
ثانية املقاربة التشاركية الحكومة حريصة أيام الحرص على املقاربة 
التشاركية ألن عندها عالقات وطيدة مع النقابات وقانون اإلضراب 
كحق مشروع نقابي ال يمكن التراجع عليه البتة، راه منصوص عليه في 
الدستور، حنا دابا كتقدف الحريات النقابية، ما يمكنش نرجعو للوراء 
ولكن كيخص تقنن هاذ املشروع ديال القانون غادي ندرسوا فيه واحد 
العدد ديال القضايا املهمة بما كان باش نعرفوا شكون الطرف اللي 

كيدير اإلضراب، ما�ضي أي واحد يدير اإلضراب.

ثانيا ، يعني املدة ديال اإلخطار؛

ثالثا، بعض القطاعات الحيوية اللي ما يمكنش يدار فيها اإلضراب، 
كسائر كما هو الشأن وبالتالي بنينا هاذ القانون على أساس املواثيق 
الدولية إنطالقا من الدستور وما يتضمنه من حقوق وواجبات وانطالقا 
الدولية،  العمل  القضايا ديال منظمة  العدد ديال  كذلك من واحد 
فال حاجة إلى يعني األمور كتم�ضي بسالسة ونقول لك واحد الحاجة 
عدد اإلضرابات انخفض خالف ملا تدعيه، رجعوا شوية اإلحصائيات 

انخفض عدد اإلضرابات وينخفض باستمرار ما�ضي أن الحكومة كتمنع 
اإلضراب، ألن أوال هناك...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي، السؤال 
املوالي عن وضعية عمال شركات املناولة والتشغيل املؤقت، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم، مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخنحمدخب ونيف:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

السيد الوزير املحترم، عمال شركات املناولة والتشغيل املؤقت ليس 
لهم الحق في املرض، ليس لهم الحق في العطلة السنوية، ليس لهم الحق 
في عطلة نهاية األسبوع، نسائلكم السيد الوزير عن هل من إجراءات 

لوضع حد لهذه املأساة؟ شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين.

و وشؤونخ و0يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقي،خ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

 وسيدخ ورئيس،

شكرا السيد النائب املحترم عفوا، على السؤال اللي جاوبت عليها في 
األسبوع املا�ضي في مجلس املستشارين، نفس السؤال، هاذ اإلشكاليات 
ديال العمل املؤقت والعمل ديال من الباطن اللي شرتي لو هو مقنن في 
القانون من خالل مدونة الشغل، بالطبع العمل املؤقت، ماذا يعني 
العمل هوما�ضي عمل قار، هناك يعني مجموعة من الحقوق املنصوص 
عليها، الحقوق املتعلقة باألجر الحقوق املتعلقة بتسجيل في الضمان 
اإلجتماعي، ال في العمل املؤقت وال فيما يخص العمل تحت الباطن أو 

.la.sous-traitance كيف كنسميوه

وإيال عند �ضي حاالت بعينيها بالطبع وأنا كنعرف بأن كما قلتي كان 
بعض املقاوالت الكبرى ملا كتفوض املقاوالت باش تنجز بعض املهام مع 
األسف وخا كيكون دفتر التحمالت واضح هذاك الطرف اللي كيقوم 
بإنجاز املهام ما كيحترمش في دفتر التحمالت هاديك طبعا مسؤولية 
يتحملها الشركات األم كنا في بعض الحاالت إال ماكانش تأدية األجور 
ديك الشركة اللي كتفوض يعني مفروض عليها أنها تأدي ديال األجور 
ديال العمال وبالطبع إيال كانت حالة بعينها كيمكن ناقشوها ونشوفوا 
ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها علما أن جهة تفتيش الشغل رغم 
يعني محدودية العدد، كذلك الشأن بالنسبة للمفتشيف ديال الضمان 

اإلجتماعي يقومون بدورهم، شكرا السيد الوزير.



عدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( الجريدة الرسمية للبرملان3ش33  

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

النائب  أوالسيد  النائبة،  السيدة  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

 ومةئبخ وسيدخي نسخنفتةح:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدخ و 0يرخ ملحترم،

نقابيا  ينتميو  ما كيفكروا  بمجرد  ما عندهاش صوت  الفئة  هاذ 
جميع  في  كتشتغل  اللي  الحراسة  شركات  حاالت  بغيتو  كيتطردوا 
املدارس ديال مدينة فاس مثال اآلأجر1300، 1500 درهم كيشتغل 12 
ساعة من 7 د الصباح إلى 7 د العشية، عامالت النظافة 700 درهم 
ما عندهمش   ،  la CNSS déclaration ب  ما عندهمش  كيتخلصوا 
العطلة، كيتخلصوا ب 3 شهور و4 شهور و ب les enveloppes كيدوروا 
عليهم ما عندهمش عقود عمل السيد الوزير اليوم خدام غدا هزو املا 
ها هي حاالت السيد الوزير هاذ الفئات بمجرد ما كتفكر تنمدتمي نقابيا 
أو تربط عالقة مع �ضي هيئة اللي يمكن الدافع عليها مصيرهم هو الطرد، 
باإلضافة كما قلت ما كاينش عقود عمل، ثانيا خاص الدولة تفكر في 
املشكل ديال التناوب ديال واحد العدد ديال الشركات، اليوم كاينة 
شركة وغدا تم�ضي شركة، شنو مصير هاذ العمال هاذو مع العلم أنهم 

كيتفوتوا مع عقود العمل، شكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟، نمر إلى السؤال املوالي 
عن غياب فرص الشغل للشباب العاطل بمنطقة الريف للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد النائب 

املحترم.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ احقخأنغةر:

الوزير، نسائلك حول استراتيجية  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا 
وزارتكم ملحاربة البطالة في منطقة الريف.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

و وشؤونخ و0يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقي،خ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد  أن  أظن  الريف،  فيما يخص منطقة  الوزارة  استراتيجية 

النائب املحترم كنت حاضرا معنا في االجتماع الذي قمنا بمبادرات إقليم 
الحسيمة بتاريخ 12 يونيو 2015 حيث قمنا بتوقيع عدة اتفاقيات على 
الصعيد الترابي أعطت بعض النتائج، وكنظن مدينة الحسيمة تعتبر 
من بين املدن 14 اللي درنا فيها هاذ املبادرات املحلية للتغشيل كإسهام 
إضافة إلى املجهود الوطني وعندي أرقام هنا غادي نزود بها باش دير بها 

الحملة االنتخابية إيال كانت موجودة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

 ومةئبخ وسيدخعبدخ احقخأنغةر:

شكرا السيد الوزير، حنا كنتكلموا على واحد يعني كنتكلموا على 
الوضع الراهن اللي كيعرف واحد يعني ارتفاع مهول ديال البطالة في 
صفوف الشباب، وخاصة الشباب حاملي الشهادات، وحنا هنا فين 
كنسجلوا يعني بالنسبة لل الحكومة الغياب ديالها يعني كاينش واحد 
كتوفر  الحسيمة  مثال  كنشوفو  اللي  الوقت  في  كيدار  املجهود  يعني 
عندها إمكانيات عندها مؤهالت يعني كبيرة، ولكن مع األسف يعني ما 
كتستغلش هاذ اإلمكانية وهو السؤال العريض اللي كيطرحوا الجميع 
ألن هاذ الحسيمة عالش يعني ما كتستغلش هاذ اإلمكانيات، و كذلك 
ديال  التعاونية  ديال  املطرودين  للعمال  ديالكم  االنتباه  نثير  بغيت 
الحليب وكان سبقني جيت لعندكم السيد الوزير وكاين اعتصام ديال 

هاذ العمال أكثر من سنتين وهاذ ال�ضي ما�ضي معقول.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟، السيد النائب 
املحترم عن الفريق الحركي تفضلوا مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخعةد5خ وسبةعي:

السيد الوزير تكلمتوا على اتفاقية ديال املبادرة ديال التشغيل في 
العديد من املدن واألقاليم باملغرب، لكن السيد الوزير باغي نقول لكم 
السيد الوزير، بأن هاد االتفاقيات تبقى فقط حبر على ورق عالش 
وإقليميا، هناك  إقليم آسفي هناك مشاريع مهيكلة وطنيا جهويا  في 
حرمان ديال الشباب املؤهل والكفأ اللي عندو دبلومات أبناء املنطقة 
يتم اإلقصاء ديالهم فهاذ املباريات اللي كتم مؤخرا هاذ املشاريع على 
مشارف انتهاء أشغال البناء، غياب مقاربة اجتماعية كيفما واعتونا 
السيد الوزير وواعدونا هاذ املستثمرين، بأن غتكون مقاربة إجتماعية، 
داروا  جاو  تنادي،  لم  حياة  ال  املنطقة،  ديال  الشباب  يشغلوا  باش 
املباراة األحد اللي فات، قصاو بطريقة يعني، النعرف واش مقصودة وال 
غير مقصودة، قصاو أبناء املنطقة أو أبناء اإلقليم، بطريقة ملتوية ، 

ونطالب منكم السيد الوزير باش تفتحوا تحقيق في هاد..
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عن  املحترم،  النائب  السيد  تفضلوا 

والتعادلية.

 ومةئبخ وسيدخنصطفىخجبر ن:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيد الوزير، في نفس هاذ القاعة املوقرة، وفي نفس املوضوع، 
وقلتوا واحد الجواب ديالكم اللي بالنسبة لي أنا، كان الجواب معقول، 
ال  املؤسسات،  وديال  الشركات،  ديال  املساهمة  بدون  خاص  قلتوا 
يمكن القضاء على البطالة، حنا السيد الوزير كفريق استقاللي، عندنا 
جواب، كاين وهلل الحمد واحد العدد كبير ديال الشركات، وربما 100 
ألف وحدة صناعية، اللي كاينة في املغرب، هاد، كون كان واحد الحوار 

وطني مسؤول، فيه البرملان، فيه..

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ السيد الوزير الرد على التعقيبات اإلضافية.

و وشؤونخ و0يرخ وتشغيلخ عبدخ وسالمخ وصديقي،خ  وسيدخ
 الجتمةعيل:

اإلستقاللي،  الفريق  من  النائب  السيد  ديال  الرأي  أشاطر  أوال 
بالضبط دور الشركات، دور القطاع الخاص أساسا. ثم ثانيا، ما يخص 
مدينة الحسيمة السيد النائب املحترم، تعرف هاد مدينة الحسيمة، 
تنتمي إلى جهة يعني كتعرف واحد الرواج كبير، جهة طنجة، تطوان، 
الحسيمة، من املرتقب أنها غادي تخلق 300 ألف فرصة شغل، يعني 
300 ألف شغل، غادي يخدموا الناس تالحسيمة ويبقى الخير ويجيبو 
الناس، راه 300 ألف هاد اال�ضي، راه ما�ضي �ضي حاجة صغيرة، إذن 
هذا مسألة ثالثة، فيما يخص اإلتفاقيات ديال السيد النائب املحترم 
من آسفي، كيقولي االتفاقيات حبر على ورق ، كنقولو لك أبدا وكانت 
يعني، حنا ما�ضي كنهضرو، كنبيعو الوهم، كنوقعوا اتفاقيات، كنوقف 
آجي، غنعطيك معطيات مدققة ،ال شك أن هناك تجاوزات فيما يخص 
آسفي، وكنعرف آسفي، ملا جيت لعندكم آلسفي اتاصلت بداك الشباب 
إلخ، كان يعني يحتج وكان التزام بأن الشركة املعنية، هاديك الكورية 
غادي الدير واحد املجهود، باش تشغل واحد العدد يمكن، أوال أوال 
نعرفوا ماهي األسباب، ربما ملقاتش الكفاءة الضرورية، راه ما يمكنش 
البالد  ولد  يكون من  البالد، خاص  ولد  البالد، ألنه من  تخدم مول 
كتوفر فيه الكفاءات، إلى كتوفرفيه الكفاءات و مخدموش يعني أنهم 
أخلوا بالتزاماتهم وبالتالي علينا أن تدخل جميعا باش نراجعو األمور إلى 

نصابها، وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

الوزير، كنشكروكم على املساهمة ديالكم في هذه  شكرا السيد 
إلى القطاع املوالي وهو قطاع التضامن واملرأة واألسرة  الجلسة، نمر 
األسرية،  الوساطة  بخدمات  بالنهوض  متعلق  سؤال  في  والطفولة، 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين،  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخ دريسخ وثمري:

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسةدةخ و 0ر ء،

وحماية  تقوية  على  أنكم ستعملون  الحكومي  البرنامج  في  أكدتم 
األسرة، من خالل تشجيع الجمعيات العاملة في هذا املجال، للنهوض 
بخدمات الوساطة األسرية، السؤال، ما تقييمكم للجهود املبذولة من 
وزارتكم، وكيف يمكن لهذه الوساطة أن تساهم في التماسك األسري؟ 

وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

أوال أشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال، والتزامنا طبعا 

وفق البرنامج الحكومي باإلهتمام باألسرة، هو جزء من إلتزاماتنا طبعا، 

خصوصا أننا أنتجنا مجموعة من السياسات العمومية الخاصة أوال 

بالطفولة و باملرأة و باألشخاص في وضعية إعاقة وباملسنين، و بالتالي 

فنحن نشتغل على كل مكونات األسرة، لكن لألسرة ككيان حظ من 

باملجلس  متعلق  قانون  مشروع  إنتاج  اشتغلناعلى  أننا  أولها  عملنا، 

اإلستشاري لألسرة والطفولة، الذي صادقتم عليه في البرملان بغرفتيه، 

ثانيا أهتمينا بالخصوص بموضوع الوساطة األسرية، الوساطة األسرية 

في مفهومنا، أو كما نشتغل عليها في وزارة التضامن واألسرة والتنمية 

االجتماعية ما�ضي هي هاذيك الحلقة في سلسلة اإلجراءات التي تتخذ 

عند الطالق، ال، الوساطة األسرية يمكن أن تكون قبل أن يقع املكروه 

لذلك فالوساطة األسرية  املكروه،  يقع  أن  وإبان وبعد  بشكل وقائي 

لها دور مهم جدا البد من االهتمام به، لذلك أدمجناها في خدمات 

مراكز اإلستماع اللي كانت كتهتم فقط بالنساء املعنفات، فقلنا دخلوا 

الوساطة األسرية هكذا يمكن أن ننجح في حماية األسرة والحفاظ على 

تماسكها أوال؛ ثانيا قمنا ب..
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا انتهى الوقت السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم، 
التعقيب السيد النائب املحترم من فريق العدالة والتنمية مشكور.

 ومةئبخ وسيدخحسنخوغشيم:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

بها  تقومون  التي  املجهودات  كثيرا على  الوزيرة نشكركم  السيدة 
الوزارة هي عبارة عن أوراش كبيرة من أجل الطفولة والتضامن  في 
واألسرة، السيدة الوزيرة، بالنسبة للوساطة األسرية فهي ظاهرة قديمة 
قدم التاريخ، بحيث أنها منذ نشأت التجمعات البشرية، إال أنه السيدة 
الوزيرة حينما نتكلم ونحن كدولة مسلمة نتكلم عن اآلية: » وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصالحا 
يوفق هللا بينهما، إن هللا كان عليما خبيرا« فإننا حين نتلو هذه اآلية 
نجد أنفسنا قد تعطلنا كثيرا حيث أن الوساطة لم تظهر في املجتمع 
الفرن�ضي إال سنة 1789 وبالتالي أصبحت اآلن علما يدرس وأصبح هناك 
طلبة لهم ديبلومات في هذا املجال، السيدة الوزيرة، إذ نشكركم على 

املجهودات التي تقومون بها...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إيال ماكانش تعقيب إضافي نمر إلى 
السؤال املوالي، سؤال حول تف�ضي ظاهرة أطفال الشوارع للسيدات 
تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة.

 ومةئبلخ وسيدةخبشرىخ ملةوكي:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 0يرةخ ملحترنل،

تزداد ظاهرة التسول في بالدنا خطورة واستفحاال، ما هي اإلجراءات 
العملية التي قامت بها الحكومة ملواجهة هذه اآلفة اإلجتماعية الخطيرة؟ 

وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أوال البد أن نقول بأن هذه الظاهرة 
ظاهرة وجود األطفال في الشارع أفرزت هاذ التحوالت املجتمعية منذ 
العشريات األخيرة لذلك كانت هناك حزمة من اإلجراءات لفائدة إنقاذ 

املتواجدين في الشارع والحفاظ على األطفال في بيوتهم بمجموعة من 
اإلجراءات، ربما ال يتسع الوقت لسردها.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

 ومةئبلخ وسيدةخبشرىخ ملةوكي:

السيدة الوزيرة ال يختلف اثنان في خطورة ظاهرة التسول في بالدنا 
وجسامة التهديد الذي تشكله على األفراد واملجتمع من انحراف وإجرام 
وانتشار الفو�ضى في األماكن العمومية، فضال عن تلطيخ سمعة بالدنا 
وتشويه صورتنا، وال شك أن كل واحد منا يتألم ملشاهدة هذا املظهر 
البئيس اليومي حيث نشاهد املتسولين في مختلف األجناس والفئات 
الخطر  هذا  ملواجهة  ساكنا  الحكومة  تحارك  ال  مقابل  في  العمرية، 
املحدق، بل تقفز عاجزة عن بناء سياسة اجتماعية ناجعة ومندمجة، 

ويتمثل هذا العجز، السيدة الوزيرة، بالدرجة األولى في أوال:

-. غياب املواكبة املعرفية والتحليلية لتطور الظاهرة إذ يعود 
والتضامن  واألسرة  اإلجتماعية  التنمية  وزارة  عن  صادر  تقرير  آخر 
للمتسولين حوالي  التقديري  العدد  بلغ  إلى سنة2007 حيث  باملغرب 
195950 شخص، هذا الرقم وإن كان مخيفا يظل دون حقائق الواقع 

البشع؛

ثانيا اإلفتقار إلى تقوية الترسانة القانونية الرامية باألساس إلى  .-
التعامل بصرامة وجدية مع املتسولين املحترفين الذين يشكلون كاين 
%62 من عدد املتسولين أو معاقبة املتسولين الذين يستغلون األطفال 

القاصرين فضال عن تفعيل القوانين املوجودة؛

كانت  إجتماعية  املنعزلة  التقليدية  املقاربة  على  ثالثا-اإلقتصار 
األطفال  ودور  الخيرية  املالجىء  ببناء  اإلكتفاء  أو  وأمنية  أو سياسية 

والعجزة.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيدة الوزيرة مشكورين.

و ألسرةخ و ملرأةخ و0يرةخ وتضةننخ بسيملخ احقةوي،خ  وسيدةخ
و وتمميلخ الجتمةعيل:

اسمحي لي السيدة النائبة املحترمة وقع هناك خلط عندكم ألن 
السؤال كيتكلم على األطفال في الشارع، بينما التعقيب ديالكم على 
ظاهرة التسول ما عندها حتى عالقة أو قد تكون هناك عالقة بعديدة 

ألن هاذي كظاهرة وهاذي كظاهرة، هاذي األولى؛

ثانيا-تكلمت في إطار حديثك على التسول عن املبادرة في الواقع كانت 
قامت بها الوزارة في الوقت اللي كان الدكتور الهرو�ضي في هذا القطاع 

ولكنها لم تنجح لعدة اعتبارات:
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أوال-الوزارة ليس لها امتدادات ترابية وبالتالي يجب أن تكون لها 
امتدادات ترابية؛

ثانيا-ليس هناك ميزانية خاصة بالطفولة فما بالك بظواهر متناثرة 
هنا وهناك كما أن القانون ليس هناك حماية قانونية للمتدخلين في 
األرض، اآلن عندنا دراسات، آخر دراسة هي اللي درنا معle SAMU على 

الوضع ديال األطفال دالشارع في مدينة الدار البيضاء؛

أوال هناك توجه نحو تأنيث هذه الظاهرة، انتقلنا في عشر سنوات 
فقط من %11 ديال اإلنات في الشارع إلى%18 وهذا �ضيء خطير جدا، 
طبعا هناك نوع آخر اللي هو هي ديال واحد عندو عائلة ولكن كيتواجد 
في الشارع إنما هناك أطفال متخلى عنهم ما عندهمش عائلة متواجدين 

في الشارع، حنا دايرين شراكة متينة ومهمة مع الجمعيات.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، شكرا، كنشكروكم على املساهمة في 
هذه الجلسة نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين األطر في سؤال وحيد عن جهود الوزارة للحد من معاناة 
عائالت الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بالخارج للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخبلعيدخأعل ال5:

السيدة الوزير املحترمة ما هي اإلجراءات املتخذة من أجل توفير 
التخصصات العلمية للحيلولة دون أن تعمد األسر املغربية إلى إرسال 
أبناءها خارج الوطن بما يعني ذلك من مصاريف مادية ثقيلة وانعكاس 

سلبي عن ميزانية الدولة وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

 وسيدةخجميللخنصلي،خ و 0يرةخ ملمتدبلخودىخو0يرخ وتعليمخ
 وعةليخو وبحثخ وعلميخوتك ينخ ألطر:

أشكرك السيد النائب على هاذ السؤال، أريد أن أؤكد في البداية 
أنه ال يمكن أن ننظر إلى ظاهرة الدراسة بالخارج بشكل عام بشكل 
سلبي فتوفير الدراسة بالخارج هي بالنسبة يعني عبر التاريخ كانت واحد 
الحركة اللي هي مطلوبة من أجل التبادل الثقافي ألن التبادل الطالبي 
الحضاري  للتواصل  يؤسس  الشعوب،  بين  الثقافي  للتبادل  يؤسس 
بينها وبالتالي فاليوم مع ذلك على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين األطر بدلت العديد من املساعي لتنويع العرض التربوي 
وعندما أقول تنويع العرض التربوي وتجويد العرض التربوي فهو بغية 
توفير مؤسسات تعليمية قادرة على اإلستجابة للطلب املتزايد، اليوم 

الطلب املتزايد سواء على أننا اإلستقطاب املفتوح اإلستقطاب املحدود 
يعرف تحوال كبيرا من حيث األرقام في وطننا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

النائب املحترم، تفضلي السيدة الوزيرة واصلي.

 وسيدةخجميللخنصلي،خ و 0يرةخ ملمتدبلخودىخو0يرخ وتعليمخ
 وعةليخو وبحثخ وعلميخوتك ينخ ألطر:

أؤكد، قلت إنه اليوم هناك يعني إقبال كبير على العرض الجامعي 
املغربي، وفهاذ اإلطار بذلت العديد املساعي لتوفير هاذ العرض من ناحية 
النوع ومن ناحية التجويد وهنا نتوقف عند مبادرة اللي كانت وهي تعني 
التالي جامعات في إطار الشراكة جامعات التميز في إطار الشراكة، أضف 
إلى ذلك اليوم اإلتفاقيات التي نعقدها مع مجموعة من الجامعات ومع 
مجموعة من الدول تعطي في الكثير من األحيان منحا وبرنامج التعاون 
الدولي القائم على املنح هو فرصة ويشجع الطلبة املغاربة على التسجيل 

بالخارج، ثم أؤكد مرة أخرى على االستحقاق العلمي...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

السيد  لكم  الكلمة  شكرا  الوزيرة  السيدة  الوقت  انتهى  شكرا، 

النائب املحترم للتعقيب عن فريق العدالة والتنمية.

 ومةئبخ وسيدخعبدخهللاخأوبةري:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

السيدة الوزيرة، ونحن على مشارف نهاية الوالية البد أن أهنئكم 

على الحصيلة املشرفة لوزارتكم على مستوى املنح وعلى مستوى عدد 

األطر واألحياء الجامعية واملطاعم والبنايات والتغطية الصحية والزيادة 

في  في  املفتوح واملحدود، وقد ذكرتم  في عدد مؤسسات اإلستقطاب 

جوابكم شيئا من هذا، وكذلك على عدد كليات الطب الذي يمثل الثلث 

تقريبا ديال الكليات اللي كانوا، وعلى رقمنة الجامعة.

ال شك أن ارتفاع امليزانية بأرقام مهمة حسن من تنويع العرض 

آخره.  إلى  التدبير  في  والحكامة  التحصيل  ظروف  وحسن  الجامعي 

للتأجيل  اإلستعداد  فترة  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  سؤالنا  موضوع 

للتسجيل بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في الدراسة في الخارجية، فتره 

حرجة، كيعانيو منها هما وكيعانيو األولياء ديالهم. هاذ الفترة هدي كاين 

إشكال على مستوى املنح، كاين إشكال على مستوى الشفافية فيها، 

والقيمة واألوضاع في بالد الهجرة، كنطلبوا باش تنسقو مع الوزارت 

املكلفة ثم عند العودة كاين املشكل ديال املعادلة، كاين مشكل ديال 

التاطير والتكوين، وواإلدماج في سوق الشغل. هاد النخبة هدي السيدة 

الوزيرة هي..
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، وكنشكرو السيدة الوزيرة على حسن املساهمة 
في هذه الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا جدول أعمالنا لهذه الجلسة. 
نمر وفق املادة 104 من النظام الداخلي لتناول الكلمة للمتحدث السيد 
النائب املحترم سعيد بعزيزعن الفريق اإلشتراكي حول تدهور التدخالت 
اإلستعجالية باملستشفيات الجامعية. تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

 ومةئبخ وسيدخسعيدخبةعزيز:

السيد الوزير، انتشرت في اآلونة األخيرة واحد الظاهرة غريبة في 
املستشفيات...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

والسيد النائب... ال ال ...طلبت منهم باش.... عاود تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

 ومةئبخ وسيدخسعيدخبةعزيز:

الظاهرة  واحد  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت  املحترم،  الوزير  السيد 
غريبة في املستشفيات الجامعية، على مستوى أقسام اإلنعاش وأقسام 
املستعجالت، أنهم ما كيستقبلوش املر�ضى اللي جايين من املستشفيات 
اإلقليمية أو من جهة أخرى، إال بعد ما تكون املوافقة مسبقة عند الجهة 
اللي كترسلهم، ففي اآلونة األخيرة، األطباء في املستشفيات اإلقليمية 
كيبقاو كيتصلو باملستشفيات الجامعية ساعات طوال واملريض كيتألم 
وكيتوجع في سبيطار. أحيانا ما كيردوهش نهائيا، وحتى في الحالة إلى 
م�ضى كيبقى في الباب ديال املستشفى الجامعي حتى يولي للمستشفى 
اإلقليمي. اليوم حنا عندنا حالة فإقليم جرسيف، 07/14 في هذا الشهر 
رضيعة اللي تزادت بوالدة مبكرة، بقات 6 ساعات في املستشفى وهما 
فارقت  املطاف  آخر  وفي  استقبلوهاش،  وما  بوجدة،  بتازة،  كيتصلو 
الحياة ألنه الحضانات اللي كاينة في جرسيف ما كاينش االطقم التقنية 
اللي غتقابلها، وألنه املستشفيات األخرى حتى واحد ما استقبلها، وحنا 
السيد الوزير جلسنا معكم وقلتو لنا بأن السيد الكاتب العام سيترأس 
اجتماعا جهويا من أجل توقيع واحد املحضر يتضمن..، يكون عبارة 
على ميثاق أخالقي بين هاذ األطر، على أساس أننا نداركو هاد املسألة، 
كذلك مديناكم بالئحة من التجهيزات على مستوى املستشفى اإلقليمي 
لجرسيف من أجل أنه تجاوزو هاذ املشكل، كذلك كاين مشكل ديال 
أننا  ممكن  اللي  الجديد،  اإلقليمي  املستشفى  بناء  العقارديال  ملف 
نتجاوزو به هاد ال�ضي، هاد �ضي كلو السيد الوزير مازال كنتظرو. وأمل 
ساكنة إقليم جرسيف فيكم كبير، على أساس أنه تتبناو هاد القضايا 
بأسرع وقت ممكن، ألنه اليوم املستشفى الجامعي على مستوى وجدة، 

أحد األطر املسؤولة فيه واللي تابعة للتعليم العالي بغات تحولو إلى 
مصحة خصوصية، بغات تسدو في وجه املواطنين ورجعات إلى حدود 
يوم أمس، أنه بمجرد أنه يسمعوا أن كاين مريض من إقليم جرسيف 

إال وكيسدو...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدخ احسينخ و رديخو0يرخ وصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا اللي بغيتك السيد النائب ما�ضي 
مشاكل فرضية معزولة اللي كاينة، ونجيوا يعني تدويوا بواحد الطريقة 
وتتعممها بحال املستشفى املركز الصحي الجامعي وجدة، غترجع مصحة 
خاصة، ال ال أنا ما متافقشاي معك، هذه حاالت فرضية معزولة كاينة 
أوال لعدة أسباب السبب ألن األجرأة والتفعيل ديال املخطط الوطني 
للتكفل باملستعجالت ملي تدويوا على الحاالت املستعجلة اللي قلتي 
غادي تدريجيا ماكاينش نظام وأنا أقر به ما كاينش إلى حدود اليوم نظام 
اتصاالتي وال نظام تنسيقي بين جميع املتدخلين ما كاينش صحيح؛ ثانيا 
كاين ألن املستعجالت في جميع دول العالم وفي املغرب اإلمكانيات اللي 
عندنا املهنيين تيعملوا تحت الضغط يعني راه ما�ضي ما تيبغيش منين 

تتقولوا إال ما عندوش سرير راه ما عندوش سرير.

كاين  هو  كاينة  اللي  الوضعية  لك  تنقول  غير  أنا  الثالثة  النقطة 
التقسيم الترابي وال ما عرف التقسيم اإلداري في ما يخص الصحة اللي 
ما خصوش يكون أنا متافق معاك أنه تيم�ضي تنتمي لهاذ الجهة والجهة 
األخرى شنو هما الحلول؟ الحلول أوال هاذ التقسيم اإلداري وهذا احنا 
عند مستشفى  يم�ضي  اإلنسان  يمكنش  ما  ال�ضي،  هاذ  الدورية ضد 
مريض في إطار حالة مستعجلة ونقولوا ال أنت ما�ضي هنا سير هنا هذه 

متافق معك واليني هذه راه عقلية غادي؛

النقطة الثانية اإلتجاه اللي غاديين فيها هو هاذ النظام املعلوماتي 
وال التنسيقي وال االتصال بين جميع املتدخلين، أنا تنقولك هاذ الحاالت 
صحيح كاينة ولكن إال كانت واحد املشكل مثال بين 2 دالناس وخاصة 
أن في السؤال ديالك تدوي بواحد الطريقة تقول إضافة إلى التضارب 
والتطاحن السائد بين األطباء هاد ال�ضي ما كاينش كيفاش هادك في 
سميته تيطاحن مع كيف بعد غيطاحنوا كيف غادي يديرزا يطاحنوا، 
اللي بغيت نقول لك هاذ ال�ضي كاينما نعمموش حاالت معزولة، ومن 

هذا املنبر إال اسمحتي نحيي األطر الصحية اللي تتخدم في هاد.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى الجلسة التشريعية.
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نحضرخ اجلسلخ وسةدسلخو وثالثينخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريخ: الثالثاء 21 شوال 1437ه )26 يوليوز 2016م(.

 ورئةسل: السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

 وت قيت: اثنى عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال 
والدقيقة السادسة والعشرين.

يق�ضي  قانون  مقترح  على  والتصويت:  الدراسة  جدو5خ ألعمة5: 
بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 يتعلق بالفنان .

 وسيدخنحمدخيتيم،خرئيسخ اجلسل:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسةدةخ و 0ر ءخ ملحترن ن،

 وسيد تخ و 0ير تخ ملحترنةتخأيضة،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

تخصص  األولى  تشريعيتين  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 
للدراسة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بالفنان واملهن الفنية في 

قراءة ثانية له.

والثانية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر في قراءة  .	
ثانية.

مشروع قانون رقم 69.15 يوافق بموجبه على البروتوكول  .	
املعتمد  العاملية  التجارة  منظمة  إلنشاء  مراكش  التفاقية  املعدل 

بجنيف في 27 نونبر 2014.

مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي  .	
ملنظمة تنمية املرأة في الدول األعضاء بمنظمة املؤتمر اإلسالمي، منظمة 
التعاون اإلسالمي حاليا، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية باملنظمة 
املذكورة في دورته السابعة والثالثين بدوشنبيه )طاجيكيستان( من 

18إلى 20 ماي 2010.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   85.15 رقم  قانون  مشروع  .	
الضمان اإلجتماعي املوقعة بتونس في 5 محرم 1437، املوافق ل 19 

أكتوبر 2015 بين اململكة املغربية والجمهورية التونسية.

مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي  .	
لالتحاد اإلسالمي لإلتصاالت السلكية والالسلكية الذي اعتمده مؤتمر 
منظمة  اإلسالمي،  املؤتمر  منظمة  في  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء 
املؤتمر اإلسالمي حاليا في دورته الخامسة عشرة املنعقدة بصنعاء في 

دجنبر 1984.

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

60 املنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.

اإلتفاقية  على  بموجبه  يوافق   06.16 رقم  قانون  مشروع  .	
املوقعة ببورت لويس في 25 نونبر 2015 بين اململكة املغربية وجمهورية 
موريشيوس، لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان 

الضرائب على الدخل.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   07.16 رقم  قانون  مشروع  .	
املوقعة بالرباط في 25 يناير 2016 بين اململكة املغربية والجمهورية 
ومنع  الضريبي  اإلزدواج  لتجنب  وبرينسيبي  لساوتومي  الديمقراطية 

التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على االتفاقية في  .	
املجال العسكري والتقني املوقعة بين الرباط في 3 ربيع األول 1437 ) 
15 دجنبر2015( بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية 

السعودية.

مشروع قانون رقم 09.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .	
للتعاون في مجال املياه، املوقعة بالرباط في فاتح جمادى األولى 1436، 
20 فبراير 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية 

السعودية.

اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   15.16 رقم  قانون  مشروع  .	
املوقع بالرباط في 25 يناير 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي بشأن تشجيع وحماية 

اإلستثمارات في وجه التبادل.

مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس  .	
املهددة  الشبيهة  واملخالفات  الطبية  املنتوجات  تزييف  حول  أوروبا 

للصحة العمومية، املوقعة بموسكو في 28 أكتوبر 2011.

مشروع قانون رقم 18.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .	
في مجال الصيد البحري املوقع بالرباط في 25 يناير 2016 بين حكومة 
اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي.

اإلتفاقية  على  بموجبه  يوافق   27.16 رقم  قانون  مشروع  .	
وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  أبريل2016   5 في  بالرباط  املوقعة 
في ميدان  الضريبي  التهرب  الضريبي ومنع  لتجنب اإلزدواج  سلوفينيا 

الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .	
في مجال الصيد البحري املوقع بموسكو في 15 مارس2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية .
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مشروع قانون رقم 32.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع  .	
بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

االتحادية بشأن تشجيع وحماية اإلستثمارات على وجه التبادل.

مشروع قانون رقم 33.16 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل  .	
البحري املوقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة دولة قطر.

مشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس  .	
بشأن تغير املناخ املعتمد بباريس في 12 دجنبر 2015.

على بركة هللا إذن نبدأ بمقترح قانون يتعلق بالفنان واملهن الفنية في 
قراءة ثانية له، الكلمة للسيد مقرر اللجنة يبدو أن التقرير قد وزع. نمر 
إذن إلى عملية التصويت؟ تفضل السيد النائب، الكلمة لفريق العدالة 

والتنمية ياك باسم األغلبية؟ تفضل.

 ومةئبخ وسيدخيةسينخأحجةم،خبةسمخفرقخ ألغلبيل:

وكر خ خوسيدخ ورئيس،

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

غير للتذكير فقط، جاء مقترح القانون الجديد ضمن سياق التحوالت 
التي مست التشريعات املغربية السيما مراجعة الدستور املغربي الجديد 
ل 2011 الذي يقر ويضمن ،خاصة في الفصول5-25-26-31-33، التنوع 
الثقافي والتعدد اللغوي وحرية الفكر واإلبداع والدعم العمومي للثقافة 
والفنون والحقوق الثقافية للجميع، وتوسيع مشاركة الشباب وتيسير 
ولوجهم للثقافة والفنون. من هنا، فمراجعة القانون املتعلق بالفنان 
جاء ملواكبة التعديالت الدستورية، وأيضا لتجسيد اإللتزام الرسمي 
بتطوير مجاالت الثقافة والفنون عبر إبراز خصوصياتها للمساهمة في 

التنمية املستدامة والشاملة للبالد.

إن الوعي املتقدم الذي أضحت تعرفه الدولة اتجاه األدوار التي 
يلعبها الفن في الحفاظ على الهوية الوطنية وتقوية أواصرها والدفاع 
عن موقعها الحضاري والثقافي، دفع بنا أوال كفريق للعدالة والتنمية 
في 2014، ثم كأغلبية برملانية إلى إيالء التشريع الفني ما يستحقه عبر 
مواكبة اإلبداع الثقافي والفني وتطوير سياسة دعمه إن على املستوى 
التشريعي أو التنظيمي أو املالي، بغية تمكين الفنان املغربي من وضع 
قانوني يصون كرامته وينظم مجال اشتغاله ويهتم بأوضاعه املادية 

واملهنية.

في اإلحالة اللي وصالتنا من مجلس املستشارين، في اللجنة تجاوبنا 
مع كل التعديالت اللي جاتنا من مجلس املستشارين ال كأغلبية وال 
كمعارضة، باستثناء الفقرة الثانية الحرف أ من البند 2 من املادة 1 اللي 
وقع عليها واحد الجدال يعني لغوي بسيط حول كلمة اإلبداع األدبي 
األصيل اللي الفريق اإلشتراكي واألستاذة رشيدة يمكن نبهاتنا أو ال، ألنها 
ممكن تخلق واحد اإلشكال لغوي في ما بعد، فاستغنينا عليها واحتفظنا 

اللجنة  صوتت  حيث  األولى،  الغرفة  في  عليها  وافقنا  التي  بالصيغة 
باإلجماع على جميع هذه التعديالت وعلى مقترح قانون يتعلق بالفنان 
واملهن الفنية برمته في قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس املستشارين، 

شكرا جزيال.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، نمر إلى عملية التصويت، أعرض املادة األولى 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها.

املادة 20 بطبيعة الحال إجماع.

املادة 21 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

واملهن  بالفنان  يتعلق  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صةدق 

الفنية في قراءة ثانية له.



عدد.26–25.شوال.1437  )30.يوليوز.2016( الجريدة الرسمية للبرملان3380  

نحضرخ اجلسلخ وسةبعلخو وثالث نخبعدخ وثالثمةئل

 وتةريخ: الثالثاء 21 شوال 1437ه ) 26 يوليوز 2016م(.

 ورئةسل: السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

 وت قيت: اثنان وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد 
الزوال والدقيقة الثامنة والثالثين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  جدو5خ ألعمة5: 
التالية:

مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر في قراءة  .	
ثانية.

مشروع قانون رقم 69.15 يوافق بموجبه على البروتوكول  .	
املعتمد  العاملية  التجارة  منظمة  إلنشاء  مراكش  التفاقية  املعدل 

بجنيف في 27 نونبر 2014.

مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي  .	
ملنظمة تنمية املرأة في الدول األعضاء بمنظمة املؤتمر اإلسالمي، منظمة 
التعاون اإلسالمي حاليا، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية باملنظمة 
املذكورة في دورته السابعة الثالثين بدوتشنبيه)طاجيكستان من 18إلى 

20 ماي 2010(.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   85.15 رقم  قانون  مشروع  .	
الضمان اإلجتماعي املوقعة بتونس في 25 محرم 1437، املوافق ل 19 

أكتوبر 2015 بين اململكة املغربية والجمهورية التونسية.

مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي  .	
لالتحاد اإلسالمي لإلتصاالت السلكية والالسلكية الذي اعتمده مؤتمر 
منظمة  اإلسالمي،  املؤتمر  منظمة  في  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء 
املؤتمر اإلسالمي حاليا في دورته الخامسة عشرة املنعقدة بصنعاء في 

دجنبر 1984.

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

60 املنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.

اإلتفاقية  على  بموجبه  يوافق   06.16 رقم  قانون  مشروع  .	
املوقعة ب port Louis في 25 نونبر 2015 بين اململكة املغربية وجمهورية 
موريسيوش، لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان 

الضرائب على الدخل.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   07.16 رقم  قانون  مشروع  .	
املوقعة بالرباط في 25 يناير 2016 بين اململكة املغربية والجمهورية 

الضريبي  اإلزدواج  لتجنب   Sao. Tomé -et-principe الديمقراطية ل 
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على االتفاقية في  .	
املجال العسكري والتقني املوقعة بين الرباط في 3ربيع األول 1437، 
15 دجنبر 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية 

السعودية.

اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   18.16 رقم  قانون  مشروع  .	
املوقع بالرباط في 25 يناير 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

.Sao.Tomé -et- principe الجمهورية الديمقراطية ل

مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس  .	
املهددة  الشبيهة  واملخالفات  الطبية  املنتوجات  تزيف  حول  أوروبا 

للصحة العمومية ، املوقعة بموسكو28 أكتوبر 2011.

اإلتفاقية  على  بموجبه  يوافق   27.16 رقم  قانون  مشروع  .	
وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  أبريل2016   5 في  بالرباط  املوقعة 
في ميدان  الضريبي  التهرب  الضريبي ومنع  لتجنب اإلزدواج  سلوفينيا 

الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .	
في مجال الصيد البحري املوقع بموسكو في 15 مارس2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية.

مشروع قانون رقم 32.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع  .	
بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

االتحادية بشأن تشجيع وحماية اإلستثمارات على وجه التبادل.

مشروع قانون رقم 33.16 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل  .	
البحري املوقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة دولة قطر.

مشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس  .	
بشأن تغير املناخ، املعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015.

 وسيدخنحمدخيتيم،خرئيسخ اجلسل:

وننتقل إلى الجلسة التشريعية الثانية، ونبدأ بمشروع قانون رقم 
للسيد  والكلمة  له،  ثانية  قراءة  في  والنشر  بالصحافة  يتعلق   88.13

الوزير. طلع السيد الوزير ل هنا إال بغيت.

 وسيدخنصطفىخ ا لفيخو0يرخ التصة5خ ومةطقخ ورسميخبةسمخ
 احك نل:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

األخذ  أجل  من  ثانية،  قراءة  إطار  في  املعروض  القانون  مشروع 
بعين اإلعتبار عدد من التعديالت اإليجابية التي جاءت من قبل مجلس 

املستشارين، اللجنة صادقت على هذه التعديالت باإلجماع، شكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

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

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

لقد تم إضافة املادة 3 مكرر أعرضها للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 88 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 92 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  مكرر   105 املادة  أعرض 
اإلجماع.

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 109 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

يتعلق   88.13 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بالصحافة والنشر في قراءة ثانية له.

التي  الدولية  باإلتفاقيات  الخاصة  القوانين  مشاريع  إلى  ننتقل 
القوانين  مشاريع  لتقديم  املحترمة  الوزيرة  للسيدة  والكلمة  تلوناها، 

دفعة واحدة.

 وسيدةخنبةركلخب عيدةخ و 0يرةخ ملمتدبلخودىخ وسيدخو0يرخ
 ا ةرجيلخو وتعةون:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

لي عظيم الشرف بأن أقدم أمام مجلسكم املوقر 17 اتفاقية كما 
و6  ثنائية  ذات صبغة  اتفاقية   11 الرئيس،  السيد  لسان  على  جاء 

اتفاقيات متعددة األطراف.

بالنسبة لإلتفاقيات الثنائية :

اململكة  بين  ما  اإلجتماعي  الضمان  اتفاقية  هي  األولى  االتفاقية 
املغربية والجمهورية التونسية تم التوقيع عليها في أكتوبر 2015 وتهدف 
مجال  في  وتونس  املغرب  بين  ما  العالقة  تطوير  إلى  االتفاقية  هاته 
الضمان االجتماعي، وفي تكريس مبدأ املساواة في املعاملة ما بين مواطني 
البلدين، وتسري مقتضيات هذه اإلتفاقية على املواطنين أو مواطني 
البلدين الخاضعين لتشريعات الضمان اإلجتماعي، كما تطبق أيضا 
على الطلبة وكذلك على ذوي حقوقهم وذلك بشكل متساوي في التمتع 

في الحقوق وأيضا التحمل باإللتزامات.

الثانية وهي اتفاقية التعاون العسكري والتقني ما بين  اإلتفاقية 
اململكة املغربية واململكة العربية السعودية، الهدف من هاته اإلتفاقية 
هو تعزيز وتطوير التعاون العسكري والتقني بما يخدم مصلحة البلدين، 
وبموجب هذه اإلتفاقية يعمل الطرفان على تنمية وتعزيز العالقات في 
املجال العسكري خصوصا في مجاالت التدريب واملنتجات العسكرية 
العسكرية  التقنية  نقل  وكذلك  والتموينية  اإلمدادية  واملساندة 

والخدمات الطبية العسكرية.

في مجال  للتعاون  تفاهم  الثالثة هي عبارة عن مذكرة  اإلتفاقية 
املياه، ما بين املغرب ودائما ما بين اململكة املغربية واململكة العربية 
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السعودية، وتهدف هاته املذكرة إلى تنسيق جهود البلدين وتنمية املوارد 
املائية وتطويرها، كما تهدف أيضا إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات 

العلمية الفنية في مجاالت املياه ملا فيه مصلحة البلدين.

اإلتفاقية الرابعة وهي اتفاقية...

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

من فضلكم، تابعو السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

 وسيدةخنبةركلخب عيدةخ و 0يرةخ ملمتدبلخودىخ وسيدخو0يرخ
 ا ةرجيلخو وتعةون:

اإلتفاقية الرابعة هي اتفاقية النقل البحري ما بين اململكة املغربية 
ودولة قطر الشقيقة، تم التوقيع عليها خالل اللجنة العليا الخامسة 
التي اجتمعت بالدوحة في أبريل 2016، وتمنح هاته اإلتفاقية املغرب 
وقطر حرية املرور مع عدم التمييز لسفن الطرفان وكذلك تمنح حق 

تنفيذ أعمال النقل البحري للبضائع بين املوانئ التجارية الدولية.

والجمهورية  املغربية  اململكة  بين  ما  إتفاق  هو  الخامس  اإلتفاق 
الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي حول تشجيع وحماية اإلستثمارات، 
ملستثمري  مواتية  ظروف  وخلق  تشجيع  إلى  اإلتفاق  هذا  ويهدف 
البلدين، من أجل إنجاز بطبيعة الحال استثمارات فوق تراب البلد 
أو اآلخر. وتمنح أيضا هاته االتفاقية جميع اإلستثمارات املنجزة من 
طرف مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف اآلخر معاملة عادلة 

ومنصفه طبقا ملبادئ القانون الدولي.

دائما مع الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، ودائما من 
أجل تشجيع اإلستثمارات وتشجيع الدبلوماسية االقتصادية.

ميدان  في  الضريبي  التهرب  منع  تهم  إذن  السادسة  اإلتفاقية 
الضرائب على الدخل، وكما تعلمون هذا النوع من اإلتفاقيات تخص 
بالشأن الضرائب املفروضة على الدخل بصفة عامة، بما فيها جميع 
الضرائب املفروضة على الدخل اإلجمالي أو على عناصر من الدخل، 
أيضا الضرائب على األرباح الناتجة عن نقل ملكية األموال املنقولة وغير 
املنقولة والضرائب على املبالغ اإلجمالية لألجور أو الرواتب املؤداة من 

قبل املقاوالت.

اإلتفاق السابع هو اتفاق تعاون ما بين املغرب وجمهورية ساوتومي 
وبرينسيبي في مجال الصيد البحري، يهدف هذا اإلتفاق إلى وضع مبادئ 
وأساليب تنفيذ التعاون في مجاالت التكوين والبحث العلمي والتقني 
منتجات  وتسويق  وتحويل  الصناعات  وأيضا  البحري  الصيد  بشأن 

الصيد البحري ما بين املغرب وساوتومي وبرينسيبي.

التهرب  اإلتفاق الثامن هو اتفاق لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع 
املغربية  اململكة  بين  ما  الدخل،  على  الضرائب  ميدان  في  الضريبي 
وجمهورية موريشيوسles Imorises، تم التوقيع عليها في نوفمبر السنة 

املاضية من أجل تجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. وتطبق 
هاته االتفاقية على األشخاص املقيمين بدولة من الدولتين املتعاقدتان 
الدولة  لحساب  املفروضة  الدخل  على  الضرائب  يخص  فيما  وذلك 
املتعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها املحلية بغض النظر على 

الطريقة التي تفرض بها.

االتفاقية التاسعة وهي اتفاق ما بين املغرب وروسيا بشأن تشجيع 
وحماية اإلستثمارات على وجه التبادل، تم التوقيع عليها على هامش أو 
بمناسبة زيارة صاحب الجاللة ملوسكو، ويهدف هذا اإلتفاق إلى توطيد 
عالقات التعاون اإلقتصادي ما بين الدولتين عن طريق خلق والحفاظ 
على ظروف مالئمة الستثمارات كال البلدين، ويشجع بطبيعة الحال 
بموجب هذا اإلتفاق كل طرف متعاقد الطرف اآلخر من أجل خلق مناخ 

مالئم من أجل اإلستثمار.

اإلتفاق العاشر دائما مع حكومة روسيا اإلتحادية وهو اتفاق تعاون 
في مجال الصيد البحري، يضع هذا اإلتفاق مبادئ التعاون فيما يخص 
الخالصة  اإلقتصادية  املنطقة  في  السمكية  الثروات  على  املحافظة 
للمغرب، وأيضا استغاللها ويجدد أو يحدد الشروط الخاصة بالصيد 

في املياه األطلسية من طرف البواخر الروسية.

اإلتفاق الحادي عشر هو اتفاقية ما بين اململكة املغربية وجمهورية 
في ميدان  الضريبي  التهرب  الضريبي ومنع  لتجنب اإلزدواج  سلوفينيا 
الخارجية  وزير  زيارة  عليها خالل  التوقيع  تم  الدخل،  على  الضرائب 
سلوفينيا إلى املغرب في أبريل2015، والهدف منها هو تشجيع اإلستثمار، 
في  املغاربة  سواء  للمستثمرين  املالئمة  الظروف  توفير  أخرى  ومرة 
سلوفينيا أو سلوفينيين في املغرب عبر منع التهرب الضريبي وأيضا تجنب 

اإلزدواج الضريبي خصوصا فيما يخص الضريبة على الدخل.

اإلتفاقيات املتعددة األطراف:

املعدل التفاقية مراكش إلنشاء  البروتوكول  األولى هي  اإلتفاقية 
منظمة التجارة العاملية.

كما تعلمون، أقرت الدول األعضاء بمنظمة التجارة العاملية خالل 
مؤتمرها الوزاري ببالي تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة 
العاملية، وذلك بتبني اتفاق دولي حول تسهيل التجارة املعروف بصفقة 

بالي، والذي يعد أول اتفاق متعدد

األطراف، متعلق بإصالح التجارة العاملية منذ إنشاء املنظمة سنة 
.95

التجارة،  ملنظمة  العامة  األمانة  اعتمدت   ،2014 نوفمبر  وفي 
البروتوكول الذي يعدل بموجبه اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة 
العاملية وأيضا فتحت باب املوافقة عليه من طرف الدول األعضاء. وفي 
هذا اإلطار تمت املوافقة عليه من طرف املغرب، ويهدف هذا اإلتفاق 
إلى تسهيل التجارة والذي سوف يعيد تجديد النظام التجاري املتعدد 
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األطراف. يهدف أيضا إلى تسهيل وتبسيط معامالت وإجراءات حركة 
الجمركي  والتخليص  الوطنية  للحدود  العابرة  السلع  ومرور  التجارة 
ميزات  االتفاق  هذا  يعطي  أيضا  وغيرها.  الوثائق  متطلبات  وتقليص 
للدول يعني ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدرتها أو قدراتها 
لتنفيذ اإللتزامات التي يتضمنها هذا الصك، مثل تمديد فترة زمن تنفيذ 
واللوجيستيكية  القانونية  املتطلبات  استكمال  أجل  بنود من  بعض 

وغيرها.

لإلتحاد  األسا�ضي  النظام  هو  الثاني،  األطراف  املتعدد  اإلتفاق 
اإلسالمي  اإلتحاد  ويعتبر  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  اإلسالمي 
يعتني  أو  يعني  متخصص،  جهاز  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت 
ويتمتع  باكستان  في  مقره  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  بشؤون 
بالشخصية القانونية الكاملة. ويهدف إلى تحقيق التضامن اإلسالمي في 
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، وأيضا تحقيق اإلكتفاء الذاتي 

والتنسيق بين األعضاء في هذا املجال.

اإلتفاق الثالث هو النظام األسا�ضي ملنظمة تنمية املرأة في الدول 
األعضاء بمنظمة املؤتمر اإلسالمي. فاستجابة لرغبة مشتركة من الدول 
العالم اإلسالمي  املؤتمر اإلسالمي، وأيضا تطلعات  األعضاء بمنظمة 
لتحقيق وتكامل جهود التنمية املجتمعية من خالل تنمية املرأة وتعزيز 
وحفز مشاركتها، وافق مجلس وزراء الخارجية ملنظمة املؤتمر اإلسالمي 
سنة 2010 على إنشاء منظمة تنمية املرأة في الدول األعضاء بمنظمة 
إلى  املنظمة  هاته  وتهدف  بالقاهرة.  مقرها  وجعل  اإلسالمي  املؤتمر 
العناية بتنمية املرأة والنهوض بدورها في الدول األعضاء. وأيضا بناء 
القدرات واملهارات والكفاءات من خالل آليات متنوعة من بينها التدريب 

والتعليم والتأهيل.

االتفاق الرابع هو اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف املنتوجات 
الطبية واملخالفات الشبيهة املهددة للصحة العمومية، تهدف مقتضيات 
هاته اإلتفاقية التي وقعها املغرب سنة 2012 إلى مكافحة جريمة تقليد 
املنتجات الطبية، التي باتت تشكل إحدى املشكالت الصحية العامة 
التي تعرض أرواح الناس للخطر وتلحق أضرار مباشرة باملر�ضى، كما 

تمس مصداقية النظام أو األنظمة الصحية وتزعزع الثقة فيها.

اإلتفاق الخامس هو اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز 
تكافؤ الفرص، واملعاملة للعمال املهاجرين واملسماة اتفاقية العمال 
املهاجرين. تعتني هاته اإلتفاقية بالظروف الخاصة التي يتميز بها العمال 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  وإرساء  وبتعزيز  تعسف،  أوضاع  في  املهاجرون 
واملعاملة في حق هاته الفئة من العمال، وهي تأتي لتكمل أحكام اتفاقيات 
تتركز حول  أجزاء  ثالث  وتتضمن  التمييز  واتفاقية  املهاجرين  العمال 
أحكام موضوعة لحماية املهاجرين، التعاون الدولي والجهوي ملكافحة 
الهجرة السرية، وكذا إرساء مبدأ تكافؤ الفرص واملعاملة في حق جميع 
العمال املهاجرين وتتلخص مقتضيات هاته اإلتفاقية في النقط التالية: 
أوال تعهد كل دولة عضو باحترام حقوق اإلنسان األساسية للعمال 

املهاجرين، ثانيا اعتماد كل التدابير الضرورية واملناسبة وبالتعاون مع 
دول األعضاء األخرى ملنع وقوع حالة التعسف التي يتعرض لها هؤالء 
املهاجرين، ثالثا اتخاذ التدابير أو الترتيبات الالزمة بموجب التشريعات 
الوطنية من أجل كشف اإلستخدام الغير القانوني للعمال املهاجرين، 
مع  تتفق  سياسة  وتطبيق  بالصياغات  عضو  دولة  كل  تعهد  وأخيرا 
في  املساواة  وضمان  تعزيز  وتستهدف  الوطنية  واملمارسات  األوضاع 
الفرص واملعاملة في مجال االستخدام واملهن والضمان اإلجتماعي وغيره 

من أجل املهاجرين.

االتفاق السادس واألخير واملنتظر هو إتفاق باريس بشأن التغيرات 
خالل  اإلتفاق  هذا  اعتماد  تم  تعلمون  كما   ،2015 لسنة  املناخية 
أشغال الدورة 21 ملؤتمر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير 
املناخ التي انعقدت بباريس، وقد فتح باب التوقيع على هذا اإلتفاق 
بمقر األمم املتحدة في أبريل املا�ضي ووقعت 173 دولة على هذا اإلتفاق، 
بما فيها اململكة املغربية التي تحتضن أيضا الدورة 22 من نفس املؤتمر. 
يهدف هذا اإلتفاق إلى تحسين تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغير 
املناخ التي اعتمدت بنيويورك سنة 1992، كما يتوخى من هذا اإلتفاق 
احتواء ارتفاع معدل درجة الحرارة بوضوح دون الدرجتين املائويتين 
مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، وأيضا 
مواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 
%1.5 أو درجة مائوية، ويقر االتفاق بأن مسؤولية التصدي لتحدي 
أيضا  ولكنها  الدول  بين  ما  مشتركة  مسؤولية  هي  املناخية  التغيرات 
تتفاوت بحسب القدرات وباختالف السياق الوطني لكل دولة، وفي هذا 
اإلطار يعمل كل طرف أي كل دولة على تبليغ مساهمات متتالية محددة 
وطنيا يعتزم تحقيقها وذلك خالل 5 سنوات مع اتخاذ تدابير تخفيف 
محلي، كما يسمح اإلتفاق للدول تعديل مساهمتها القائمة املحددة 
وطنيا بهدف رفع مستوى الطموح فيها، وينظر مؤتمر األطراف العامل 

في األطر الزمنية املشتركة للمساهمات املحددة وطنيا في دورته األولى.

أما في مجال الوضوح، ين�ضىء اإلتفاق نظام ملتابعة تنفيذ االلتزامات 
الوطنية يتسم بقدر من املرونة خصوصا مع الدول النامية من أجل 
تنفيذ أو متابعة تنفيذ الجهود التي تبذلها األطراف، كما التزمت األطراف 
في االتفاق بالوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة على املستوى 
االنبعاثات  بين  التوازن  تحقيق  يتسنى  لكي  وقت  أقرب  في  العالمي 

والتعويض عنها في النصف الثاني من القرن.

تتقاسم الدول األطراف بموجب هذا اإلتفاق رؤية طويلة األجل 
بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها لتحسين القدرة 
على تحمل التغيرات املناخية وأيضا تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة 
وتنشأ بموجب هذا اإلتفاق إطار للتكنولوجيا من أجل تقديم إرشادات 
املتعلق  املعزز  العمل  تسهيل  أو  وتسيير  بتعزيز  يتصل  فيما  شاملة 
التي   17 اإلتفاقيات  خالصة  أو  الخالصة  هي  تلك  بالتكنولوجيات. 

عرضناها اليوم أمام مجلسكم املوقر، وشكرا.
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 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة،

وزع التقرير وأفتح باب املناقشة، الكلمة لفريق العدالة والتنمية، 
السيدة النائبة نزهة الوافي تفضلي، 13 دقيقة.

 ومةئبلخ وسيدةخنزهلخ و  فيخبةسمخفريقخ وعد ولخو وتمميل:

بسمخهللاخ ورحمنخ ورحيم.

 وسيدخ ورئيسخ ملحترم،

 وسيدةخ و 0يرةخ ملحترنل،

إخ  نيخأخ  تيخ وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ وبرملةنيين،

حول  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
اإلتفاقيات املعروضة اليوم أمامنا ألسجل ما يلي:

أوال أن حجم هذه اإلتفاقيات التي ناقشناها اليوم هي تترجم التزام 
الحكومة وتنفيذها للمحور الرابع من البرنامج الحكومي، فيما يتعلق 

بتنوع املجاالت وكذلك بتنويع الشركاء.

طلبا  املعادلة  في  صعبا  رقما  أصبح  املغرب  كان  إيال  اليوم  ثانيا 
متزايدا في التعاون سواء الثنائي أو املتعدد األطراف، ألننا فعال نجحنا 
في أن نقر تميزا أصله اإلصالح في إطار اإلستقرار، إذ ننوه نثمن بحجم 
اإلطار االتفاقي سواء منه الثنائي أو املتعدد األطراف، وكذلك املختلف 
املجاالت الضريبي في املجال األمني، البيئي، الصناعي، التجاري، نؤكد 
الشريك  مع  بتعزيز شراكتها  ديناميتها  في  الحكومة  نجاح  على  كذلك 
األوروبي، وتطوير وتعزيز شراكتها مع عمقها األوروبي، وتنويع الشركاء مع 
روسيا ومع شركاء آخرين. استأثرنا في فريق العدالة والتنمية أن نناقش 
اليوم اإلتفاقية املهمة والتي تعتبر بالنسبة للمغرب حدثا تاريخيا، وهي 
اإلتفاقية املتعلقة بحماية البيئة، إذ نعتبر أن، إذا كان املنتظم الدولي 
اليوم يعتبر أن هذه اإلتفاقية هي أولوية دولية فاملغرب بقبول ترشيحه 
لتنظيم واستضافة الدورة 22، فإنها أوال رسالة ضمنية واعتراف بما 

يخص به املنتظم الدولي أوال املغرب.

ثانيا أن هذه اإلتفاقية في عمقها اتفاقية تتضمن من املقترحات 
والشروط الالزم احترامها دوليا لتجاوز املأزق البيئي الذي يهدد ليس 
فقط دول إفريقيا كما أشارت إليه ذلك وهي أولوية لالتفاقية، ولكن 
اإلنسانية بالزوال، فيما يتعلق بتخفيض درجة حرارة الكوكب اعتماد 
اإلجراءات الكفيلة، تحقيق تنمية مستدامة وضمان شروط التقدم 
للدول اإلفريقية، أي أنها معادلة ما بين شروط الحفاظ على كوكب 
في  جاء  ما  عاليا  نثمن  إذ  والتقدم،  التنمية  شروط  وكذلك  األرض 
اإلتفاقية، ننهىء بلدنا على هذا اإلنجاز الكبير ونسأل هللا سبحانه وتعالى 
التوفيق للمغرب في موعد لكوب 22، موعد تصالح اإلرادات الدولية 
من أجل حماية األرض، ولكنها أيضا نريدها أن تكون موعدا لتصالح 

اإلرادات وطرد كل الطفيليات السياسية من أجل أن نحمي مناخنا 
السيا�ضي، والتباث في مشروع اإلصالح في إطار اإلستقبال لنضمن أيضا 
موقعنا الريادي في منتظم إقليمي جهوي دولي جد مضطرب، وشكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا، الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد 
النائب املحترم عادل تشيكيطو، تفضل السيد النائب.

بةسمخ وفريقخ الستقالليخ تشيكيط خ عةد5خ  ومةئبخ وسيدخ
ول حدةخو وتعةدويل:

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 0يرة،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترن ن،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
املعروضة على جلستنا  القوانين  النواب بخصوص مشاريع  بمجلس 
العمومية لهذا اليوم، والتي بموجبها نصادق على ثلة من اإلتفاقيات 
الدولية املبرمة بين حكومة اململكة املغربية ومجموعة من الحكومات 
الصديقة والشقيقة، كما نثمن باعتزاز كبير املجهودات التي تقوم بها 
الوزارة إلى جانب جاللة امللك، في إحداث هذه اإلتفاقيات وتفعيلها 
اإلقتصادية  املغرب  مصلحة  اتجاه  في  تصب  ألنها  عليها  واملصادقة 
واإلجتماعية والسياسية، كما نسجل باعتزاز كبير دور هذه اإلتفاقيات 
التي نعتبرها مجاال خصبا لسجالت ونقاشات، لسجالت ونقاشات مهمة 

تثري العمل السيا�ضي والدبلوما�ضي، الذي نقوم به كنواب لألمة.

 وسيدخ ورئيس،

تدخلنا  في  سنركز  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
هذا على اتفاقية باريس بشأن تغير املناخ املعتمد بباريس في 12 دجنبر 
شهر  في  بمراكش  املناخية   22 للقمة  املغرب  احتضان  وما   ،2014
نونبر، ما هو إال اعتراف للمجتمع الدولي بمجهودات املغرب في مكافحة 
التغيرات املناخية وال أدل على ذلك االتفاقية املعروضة على أنظارنا 
والتي ترمي إلى تعزيز التكيف مع أثر تغيرات املناخ التي تجتاح بالدنا، 
لقد شكلت اإلرادة امللكية على الدوام سندا للتشريعات الوطنية بما 
يتالءم واملنظومة الدولية لحماية البيئة، كما شكل دستور 2011 دفعة 
قوية في دسترة عبارة التنمية املستدامة، والتي تعتبر سلوكا ملزما لكل 

املتدخلين ملكا وحكومة وبرملانا وشعبا.

 وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 0يرة،

ال بد أن نؤكد من هذا املنبر، أننا لن ندخر جهدا كشريك للحكومة في 
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مجال البيئة والتنمية املستدامة واملحافظة عليها كما نجدد استعدادنا 
وعزمنا على العمل مع مختلف املتدخلين لتسريع وثيرة اإلستعدادات 
التي تخوضها بالدنا إلنجاح قمة املناخ وجعله فرصة العتماد آليات 

تنفيذ اتفاقية باريس.

إننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، نؤمن بأن التغيرات 
املناخية تعتبر أكبر التحديات التي تواجهها بالدنا ملا ينتج عنها من كوارث 
طبيعية تتجلى في املوارد املائية والفالحة والغابات وغيرها من الظواهر 
التي تكون سببا في تف�ضي آفة الفقر والهشاشة التي تتسبب في عدم 
اإلستقرار، وعليه البد أن نشير إلى أن دورنا كبرملانيين، جلب استثمارات 
ودفع عملية التحول إلى اقتصاد قائم على الطاقة املتجددة وكيفية 
حماية املواطنين من تغير املناخ وكيفية اإلستفادة من الشمس والرياح 
والصحاري وخلق فرص الشغل بما تتوفر عليه من مقومات لتقوية 
اإلقتصاد مستقبال، علما أن التشريع هو الركن األسا�ضي لتنمية الطاقة 
التي تخلق سياسات طموحة ومستقرة،  املتجددة، بل يضع األسس 
اململكة  دستور  كذلك  الدستور  أن  كما  كذلك،  الدستور  أن  علما 
أعطى للبرملان إمكانية اعتماد الفصل 88 الذي ينص على رقابة العمل 

الحكومي في مجال البيئة.

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  أننا  نشير  أن  بد  ال  األخير،  وفي 
والتعادلية مع كل اتفاق سواء كان ثنائيا أو متعدد األطراف من شأنه 
توطيد العالقات خدمة لشعوب العالم، كما نعتز بالعالقات التي تربط 
القضائي والسيا�ضي وهي عالقات نسجها  في املجال  املغرب وإفريقيا 
ثمارها  والتي سيجني  املغرب  عاهل  من طرف  جيدة  بحكمة  املغرب 

مستقبال وشكرا لكم.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة فريق التجمع الوطني لألحرار، النائبة 
األصالة  لفريق  الكلمة  تفضل  السباعي..  رشيدة  السيدة  املحترمة 
واملعاصرة النائبة املحترمة السيدة فتيحة العيادي، تفضلي السيدة 
النائبة، احنا غنديرو واحد املشروع ديال الطاقات املتجددة في البرملان 
إن شاء هللا، ستسمعون عنه قريبا إن شاء هللا، تفضلي، نعم، ال أنا 

أتكلم عن املؤسسة، ال أتكلم عن نف�ضي، تفضلي السيدة النائبة.

 ومةئبلخ وسيدةخفتيحلخ وعيةدي:

حتى تساليو السيد الرئيس، ساليتو؟

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

تفضلي مرحبا السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

 ومةئبلخ وسيدةخفتيحلخ وعيةديخعنخفريقخ ألصةولخو ملعةصرة:

وكر خ وسيدخ ورئيس،

 وسيدةخ و 0يرة،

 وسيد تخو وسةدةخ وم  بخ ملحترنين،

إلى  كمشرعين  يدفعنا  ملموسا،  واقعا  اليوم  املناخي  التغير  يعتبر 
وضع استراتيجيات وطرح نقاشات قادرة على حفظ األرض من شر 
اإلحتباسات الحرارية، وما تجلبه من مشاكل بيئية واقتصادية وصحية 
يتوقع  املواطنين، وحتى توضح الصورة،  تهدد مصالح  من شأنها أن 
بعض الخبراء أن وقع االحتباس الحراري على درجة الحرارة في كوكبنا 
خالل هذا القرن، يكافؤ نفس نسبة اإلحتباس الحراري خالل عشرة 
آالف السنين السابقة، أي ارتفاع بحوالي أربعة درجات مئوية. باإلضافة 
إلى ذلك، يقع بلدنا في منطقة جغرافية تعد من املناطق األكثر جفافا في 
العالم، والتي قد تعاني بشدة من أثر التغيرات املناخية، وما يترتب عنها 

من كوارث طبيعية، إن لم تواجه بقوة وبالجدية الالزمة.

التي  التحديات  أهم  من  الحراري  اإلحتباس  محاربة  تعتبر  قاريا، 
ستواجه الدول اإلفريقية ككل، بما فيها املغرب خالل العقود القادمة 
خصوصا وأن القارة ستكون أكثر القارات عرضة لسلبيات اإلحتباس 
أتلف  أن  بعد  وذلك  القادمة،  العقود  خمسة  وفي  حاليا  الحراري. 
اإلحتباس الحراري أزيد من 500 مليون هكتار من األرا�ضي الزراعية 
في القارة، وبحسب املعهد العالمي للموارد الطبيعية في تقريره لسنة 
2015، إن اململكة املغربية واحدة من 33 دولة األكثر عرضة للخطر 
فيما يخص أثر التغيرات املناخية على املوارد املائية. لهذا تحت القيادة 
السامية لصاحب الجاللة، كان املغرب سباقا في نهج سياسة استباقية 
البرامج  من  مجموعة  وضع  عبر  البيئية،  التحديات  حيال  ناجعة 
والسياسات العمومية الهادفة إلى الحد من الظواهر السلبية املرتبطة 
بالتغيرات املناخية، حيث فرض املغرب نفسه في صف الدول الرائدة 
في مكافحة ظاهرة اإلحتباس الحراري، وفي الحفاظ على البيئة. وإننا 
كنواب برملانيين نؤكد أن التزامنا من أجل مغرب يسير في طريق إنتاج 
طاقة نظيفة، ونمو اقتصادي نظيف لن يضعفه من قرر تحويل بالدنا 
إلى مزبلة، وبالرغم من أن بالدنا ال ينتمي لصف الدول التي تسببت في 
هذه الظاهرة، وال حتى من شارك فيها فهو اليوم ضحية لها، ومع ذلك 
لم نكن يوما من من يختبئ ويتخفى، فتحت القيادة الرشيدة لصاحب 
أدركت خطورة  التي  الدول  أول  املغربية من  اململكة  كانت  الجاللة، 
الوضع، وانخرطت في قمة ريو، وكانت دائما في ريادة الدول املوقعة على 
اتفاقيات حماية البيئة، ووضعت سياسات وطنية جريئة واعتمدت 
على تنمية قائمة على اإلستدامة واحترام البيئة ويؤكد املغرب انخراطه 
التام في هذه املعركة بتنظيمه ملؤتمر األطراف كوب22، وهو تأكيد آخر 
على دور وطننا الريادي في السعي إلى حماية البيئة، ويشكل لنا مناسبة 

لتوحد واستحضار هذا التحدي الذي يواجه اإلنسانية ككل.

 وسيدخ ورئيس،

إيال اسمحتو لي، بما أننا نتكلم عن املناخ، نتكلم كذلك على املناخ 
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السائد داخل هاذ القاعة، ولسوء حظنا كمغاربة، املناخ السائد في 
الساحة السياسية ككل، فكنظن أنه اإلحتباس الحراري فهاذ املجال 
هذا فاق وكاين واحد التلوث ديال ديال األلفاظ والتنابز ب كيف، كما 
 les noms للعربية littéralement يقال التراشق ب اسمحو لي نترجمها
de oiseaux بأسماء الطيور، فرجاء راه املغاربة ال ينتظرون منا هذا، 
املغاربة كينتظرو منا في هاذ الفترة هذي نرقاو شوية باملستوى أو نقولو 
أشنو غادي نوريو في أشنو هما الطموحات ديالنا لبالدنا في الخمس 

سنوات املقبلة وشكرا.

 وسيدخرئيسخ اجلسل:

وكر خ وسيدةخ ومةئبل،

نمر للتصويت اآلن على مشروع قانون 85.15، أعرض املادة الفريدة 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

يوافق   85.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اتفاقية الضمان اإلجتماعي املوقعة بتونس بين اململكة 

املغربية والجمهورية التونسية.

الفريدة  املادة  أعرض   ،8.16 قانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

يوافق   08.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على االتفاقية في املجال العسكري والتقني املوقعة بين حكومة 
اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية في 3 ربيع األول 

1437، 15 أكتوبر 2015.

نمر للتصويت على مشروع قانون 09.16، أعرض املادة الفريدة 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

يوافق   09.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال املياه املوقعة بالرباط بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية 20 فبراير 

.2015

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 33.16، أعرض املادة الفريدة 
للتصويت املكونة للمشروع: اإلجماع.

يوافق   33.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اتفاقية النقل البحري املوقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016، 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر.

املادة  أعرض   ،15.16 رقم  القانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 
الفريدة للتصويت املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   15.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اإلتفاق املوقع بالرباط في 25 يناير2016، بين حكومة 
املغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرين�ضي بشأن 

تشجيع وحماية اإلستثمارات على وجه التبادل.

نمر للتصويت على مشروع قانون 07.16، أعرض املادة الفريدة 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

يوافق   07.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اإلتفاقية املوقعة بالرباط في 25 يناير 2016، بين اململكة 
لتجنب  وبرينسيبي  لساوتومي  الديمقراطية  والجمهورية  املغربية 
اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

املادة  أعرض   ،18.16 رقم  القانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 
الفريدة للتصويت املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   18.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري املوقع بالرباط 
في 25 يناير 2016، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية 

الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي.

نمر للتصويت على مشروع قانون 06.16، أعرض املادة الفريدة 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

يوافق   06.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اإلتفاقية املوقعة ببورت لويس في 25 نونبر 2015 بين 
اململكة املغربية وجمهورية موريشيوس لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع 

التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

املادة  أعرض   ،  32.16 رقم  القانون  للتصويت على مشروع  نمر 
الفريدة للتصويت املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   32.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اإلتفاق املوقع بموسكو في 15 مارس 2016، بين حكومة 
وحماية  تشجيع  بشأن  االتحادية  روسيا  وحكومة  املغربية  اململكة 

اإلستثمارات على وجه التبادل.

املادة  أعرض   ،31.16 رقم  القانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 
الفريدة للتصويت املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه 
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري املوقع بموسكو في 15 مارس 

2016، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا اإلتحادية.

املادة  أعرض   ،27.16 رقم  القانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 
الفريدة للتصويت املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   27.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على اإلتفاقية املوقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين اململكة 
التهرب  الضريبي ومنع  لتجنب اإلزدواج  املغربية وجمهورية سلوفينيا 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

نمر للتصويت على مشروع قانون 69.15، أعرض املادة الفريدة 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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يوافق   69.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 

منظمة  إلنشاء  مراكش  التفاقية  املعدل  البروتوكول  على  بموجبه 

التجارة العاملية املعتمد بجنيف في 27 نونبر 2014.

نمر للتصويت على مشروع قانون88.15 ، أعرض املادة الفريدة 

للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

يوافق   88.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 

بموجبه على النظام األسا�ضي لالتحاد اإلسالمي لإلتصاالت السلكية 

في  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  مؤتمر  اعتمده  الذي  والالسلكية 

منظمة املؤتمر اإلسالمي، منظمة التعاون اإلسالمي حاليا في دورته 15 

املنعقدة بصنعاء في دجنبر 1984.

نمر للتصويت على مشروع قانون 84.15، أعرض املادة الفريدة 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

يوافق   84.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 

بموجبه على النظام األسا�ضي ملنظمة تنمية املرأة في الدول األعضاء 

بمنظمة املؤتمر اإلسالمي، منظمة التعاون اإلسالمي حاليا الذي اعتمده 

مجلس وزراء الخارجية باملنظمة املذكورة في دورته السابعة والثالثين 

بدوشنبيه )طاجيكيستان( من 18 إلى 20 ماي 2010.

املادة  أعرض   ،16.16 رقم  القانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 

الفريدة التصويت املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه 

على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف املنتوجات الطبية واملخالفات 

الشبيهة املهددة للصحة العمومية املوقعة بموسكو في 28 أكتوبر 2011.

نمر للتصويت على مشروع قانون 01.06، أعرض املادة الفريدة 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 01.16 يوافق بموجبه 

على االتفاقية رقم 134 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ 

الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين املسماة اتفاقية العمال املهاجرين 

أحكام تكميلية 1975 املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل 

الدولية في دورته الستين املنعقد بجنيف 24 يونيو1975.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 42.16 واألخير، أعرض املادة 

الفريدة للتصويت املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   42.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 

بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير املناخ املعتمد بباريس في 12 دجنبر 
2015، شكرا للجميع . ورفعتخ اجلسل.
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	•	مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي حاليا، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة المذكورة في دورته السابعة الثلاثين بدوتشنبيه(طاجيكستان من 18إلى 20
	•	مشروع قانون رقم 69.15 يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية المعتمد بجنيف في 27 نونبر 2014.
	•	مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر في قراءة ثانية.
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
	•	مشروع قانون رقم 07.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 يناير 2016 بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية ل Sao Tomé -et-principe لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.


