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محض رةلجلعلرةاع نعلروةألربعي0رنعدرةمل ئتي0

ةات ريخ: األربعاء فاتح شعبان 1436 ه)20 ماي 2015م(.

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

ةات8ق ت: ساعة وأربعة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة العاشرة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  ةألعم ل:  جدولر
التالية:

األشخاص  بحماية  يتعلق   28.13 رقم  القانون  مشروع  .-
املشاركين في األبحاث البيوطبية؛

مشروع القانون قم 27.13 يتعلق باملقالع )ق ةءةرث ي ل(؛ .-

107.12 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان  مشروع قانون رقم  .-
1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود؛

مشروع قانون رقم 113.12 املتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة  .-
والوقاية من الرشوة ومحاربته )ق ةءةرث ي ل(؛

مشروع قانون رقم 38.13 يتعلق بإحداث املدرسة الوطنية  .-
العليا لإلدارة )ق ةءةرث ي ل(؛

مشروع قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .-
17.95 املتعلق بشركات املساهمة.

ةاع دررةب درةاط ابيرةاعلميررئيسرمجلسرةاب8ةب،ررئيسر
ةلجلعل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي0.

ةاع دةرةا8زي ةرةملحترمل،

ةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

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

األشخاص  بحماية  يتعلق   28.13 رقم  القانون  مشروع  .-
املشاركين في األبحاث البيوطبية؛

مشروع القانون قم 27.13 يتعلق باملقالع في قراءة ثانية له؛ .-

107.12 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان  مشروع قانون رقم  .-
1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود؛

مشروع قانون رقم 113.12 املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة  .-

والوقاية من الرشوة ومحاربته في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون رقم 38.13 يتعلق بإحداث املدرسة الوطنية  .-
العليا لإلدارة في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .-
17.95 املتعلق بشركات املساهمة.

البيوطبية؟  شكون  الحكومة..  نبداو؟  غادي  باش  سمحتم،  إذا 
وعاد حنا.. قبل أن أعطي الكلمة ألول متدخل السيدة الوزيرة لتقديم 
العرض، أريد أن أرحب بالسيدة رئيسة البرملان البولندي والوفد املرافق 

لها في زيارة خاصة للمغرب.

قانون  مشروع  لتقديم  الوزيرة  للسيدة  الكلمة  إذن  لكم،  شكرا 
متعلق باألبحاث البيوطبية.

ةاع دةرب ف ترأف اللرةا8زي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د0روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ء:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

ةلحض8ررةاك يم،

يشرفني أن أقدم بين أيديكم مشروع القانون رقم 28.13 واملتعلق 
حظي  والذي  البيوطبية،  األبحاث  في  املشاركين  األشخاص  بحماية 
باملصادقة عليه من قبل لجنة القطاعات االجتماعية بمجلسكم املوقر 
وذلك بتاريخ 21 أبريل 2015، يرمي هذا املشروع كما هو مبين في عنوانه 
أمام  البيوطبية  األبحاث  في  يشاركون  الذين  األشخاص  حماية  إلى 
التطور املتزايد الذي يعرفه ميدان البحث لتطوير املعرفة العلمية في 
مجالي األحياء والطب وذلك باللجوء إلى تجربة تقنيات وتركيبات جديدة 

خاصة لعالج أمراض خطيرة وفتاكة.

األبحاث  تجلبها  التي  املتعددة  واملصالح  املنافع  من  بالرغم  لكن 

البيوطبية لألشخاص واملجتمعات، فإن وزارة الصحة تعبر عن قلقها 

إزاء خطر الشطط في اللجوء إلى هذه األبحاث األمر الذي يتولد عنه 

حاجة ملحة لتأسيس قواعد تؤطر هذه املمارسات، وفي هذا السياق 

تم إحراز تقدم دولي كبير أدى إلى إنتاج كم هائل من الصكوك القانونية 

والقواعد األخالقية ومجموعة من القواعد واملعايير األساسية املعترف 

 Norberg بالذكر هنا مدونة  بها دوليا ومقبولة من الجميع، وأخص 

وإعالن   ،1948 سنة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن   ،1947 في 
البشري  باملجين  املتعلق  العالمي  واإلعالن   ،1964 سنة  هيلسينكي 

بالبيانات  املتعلق  العالمي  واإلعالن   ،1997 سنة  اإلنسان  وحقوق 

الوراثية البشرية سنة 2003.
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صحيح أن هذه النصوص تشكل مراجع هامة، لكنها ال تتوفر على 
القوة القانونية الضرورية لتأمين ممارسة األبحاث البيوطبية في املغرب، 
وعلى  االعتبار.  بعين  املغربي  املجتمع  تأخذ خصوصيات  ال  أنها  كما 
املستوى الوطني صحيح أن املشرع املغربي يتطرق إلى حماية األشخاص 
في عدة نصوص: القانون الجنائي، النصوص التشريعية والتنظيمية 
ذات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  املتعلقة 
الطابع الشخ�ضي، لكن هذه النصوص ال تشمل الخصوصيات التي 

يتميز بها ميدان البحث اإلحيائي والطبي.

أمام هذا الفراغ في التشريع القانوني ولحماية األشخاص الذين 
يشاركون في األبحاث البيوطبية، لجأت وزارة الصحة إلى إصدار قرار 
األبحاث  لتأطير إجراء  2012 كبديل  3 ديسمبر  بتاريخ   DRC.02 رقم 
لحماية  وطني  تشريع  سن  املستعجل  من  أصبح  هكذا  البيوطبية، 
الركائز  ووضع  البيوطبية  األبحاث  في  يشاركون  الذين  األشخاص 
األساسية إلجراء هذه األبحاث حماية لحقوق اإلنسان كما هو متعارف 

عليها دوليا.

ومشروع القانون املعروض على أنظاركم، يضع آليات كفيلة لحماية 
األشخاص املشاركين في األبحاث البيوطبية، آليات تتمثل باألساس في:

لألشخاص  واملستنيرة  والحرة  الطوعية  املوافقة  على  الحصول 
صارمة  مسطرة  املشروع  ويضع  البيوطبية،  األبحاث  في  املشاركين 
بالقاصرين  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  املوافقة  هذه  على  للحصول 

وفاقدي األهلية والنساء الحوامل؛

ث ي  : االستناد على املعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل 
سريرية كافية؛

ث اث : توفير أق�ضى درجات السالمة للمحافظة على صحة األشخاص 
املشاركين في البحث؛

رةنع : الحصول على الرأي اإليجابي للجنة حماية األشخاص الذين 
يشاركون في األبحاث البيوطبية التي يحدثها هذا القانون كهيأة أخالقية 

جهوية مستقلة؛

املهارات  جميع  توفير  من  تتحقق  التي  اإلدارة  ترخيص  خ مع : 
والشروط الفنية املطلوبة إلجراء هذا البحث وتسهر هذه األخيرة على 

احترام القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

وأخيرة: وضع آلية التتبع وذلك بإحداث قاعدة وطنية لألشخاص 
معطيات  وقاعدة  البيوطبية  األبحاث  في  يشاركون  الذين  األصحاء 

وطنية لألبحاث البيوطبية تحت مسؤولية اإلدارة.

كما يتطرق هذا املشروع أيضا لجميع الفاعلين في مجال البحث 
بالتقاعد، وذلك لتسطير حدود  البحث  بما فيهم منظمات  البيوطبي 
مسؤوليات كل منهم لضمان سالمة وكرامة األشخاص املشاركين في 
لهذا املشروع  املحاور األساسية  أهم  تلكم  البيوطبية.  هذه األبحاث 

املعروض أمامكم قصد الصادقة عليه وشكرا لكم.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، التقرير وزع التقرير؟ وزع التقرير. افتح باب 
املناقشة.. ال كاين مناقشة إيال بغيتو املتدخلين أولى يحيلوه على الرئاسة 
إلدماجها في املحضر كيما بغيتو.. تحال على الرئاسة ؟ ال؟ تحال على 

الرئاسة قصد إدراجها في محضر الجلسة.

ةاب ئشلرةاع دةرنش ىرةمل اكيرب سمرف قرةملع رضل:

ةاع درةا ئيس،

بالنظر إلى افتقار املغرب إلى إطار قانوني يؤطر األبحاث السريرية، 
ال يمكن إال أن نثمن أهمية املشروع قانون الذي نناقشه اليوم، والذي 
تعاملنا معه بعيدا عن أي مزايدات سياسية وبعيدا عن أي جدال في 
الخلفيات التي ينطلق منها، وال في الحاجة امللحة لوجوده، وال مبرراته 

ومسوغاته.

غير أن ذلك لم يمنعنا من محاولة إغنائه وتجويده من وجهة نظرنا 
في فرق املعارضة، كما لم نتردد في مناقشة فعاليته ونجاعته والشروط 

واآلليات التي يقترحها لتطبيقه وإنجاحه.

من هذا املنطلق يسير املشروع في اتجاه يرتبط بالجانب العلمي يركز 
على تجربة األدوية ملعرفة تجاوبها ونجاعتها ومضاعفاتها الجانبية. ويرتكز 
على أهمية األبحاث السريرية في االستدالل وتطوير املعرفة باألدوية 
التالؤم  على  يركز  أخالقي  واتجاه  العالجية.  والبروتوكوالت  واملساطر 
النصوص  مقتضيات  ومع  الدستور  مضامين  مع  وأخالقيا  سياسيا 
يؤكد  كما  املغربية،  القيم  ومع  اإلنسان،  بحقوق  املرتبطة  الدولية 
على حماية حقوق املشاركين في األبحاث وضمان حقوقهم وسالمتهم 

النفسية والبدنية.

ودون الدخول في التفاصيل ، نتطرق إلى اإلشكاليات التي تعترض 
آلية اللجان الجهوية:

لم يضع القانون شروط ومواصفات تكوينها ولم يحدد دورها  .-
بالدقة املطلوبة، إذ يرجئ تكوينها وكيفيات تسييرها إلى نص تنظيمي 

الحق.

للمهام املحددة في دراسة مكونات امللف طبيعة تقنية ترتبط  .-
أساسا باملتخصصين في املجال، مما يدعو إلى التساؤل عن دور األعضاء 

ذوي التخصصات األخرى.

ال توجد معايير صارمة تحتكم إليها اللجان الجهوية في إبداء  .-
الرأي في األبحاث..

ينحصر تدخل اللجان الجهوية في الدراسة القبلية للملفات  .-
إلبداء الرأي في مشاريع األبحاث دون أن يكون يكون لها الحق في املراقبة 

والتتبع.
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مما  الترابية،  دائرتها  في  للجان  الجهوية  الطبيعة  تنحصر  .-
يجعلها غير مؤهلة إلبداء الرأي في ما يتعلق باألبحاث التي تتجاوز التراب 

الوطني إلى املجال الدولي.

من خالل ما تقدم، دعْونا إلى خلق لجنة وطنية للتداول وإبداء 
الرأي، وتتبع وتقويم البحوث؛ واقترحنا أن يعهد للجنة الوطنية بدور 

استشاري في بعض القضايا ذات الطابع الوطني، وأن يعهد إليها بتمثل 

املغرب في املحافل وامللتقيات الدولية ذات الصلة.

إجراء  من  القاصرين  األطفال  بحماية  مرتبطة  أخرى  إشكالية 

حتَرم حقوق الطفل كما هي 
ُ
التجارب واألبحاث البيوطبية، إذ يجب أن ت

واردة في املواثيق واالتفاقيات الدولية، نظرا لعدم قدرة األطفال على 

التمييز، والدفاع الذاتي عن حقوقهم. من هنا ينبغي حماية األطفال من 

التجارب البيوطبية.

في نفس السياق ينبغي التعامل مع القاصرين عقليا على اعتبار 

أنهم فاقدون لألهلية، وال يمكن األخذ بقراراتهم. الطفل واألحمق فاقد 

لألهلية وبالتالي ال يعتد برأيه في إجراء التجارب.

البحث  بمؤسسة  األمر  ويتعلق  التساؤالت  بعض  تثير  أخرى  آلية 

بالتعاقد، والتي تتكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو 

تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب املتعهد، لكن يالحظ أن هذه 

اآللية:

وضعت لخدمة الطرف املستفيد )املتعهد( وال تقدم أي ضمانات 

لحماية الفئة املستهدفة من مشروع القانون. فضال عن كونها شركة 

من  تستفيد  أجنبية  لشركة  فرعا  تكون  أن  يمكن  محلية،  تجارية 

االمتيازات املحلية، دون أن تكون خاضعة ملراقبة حقيقية.

في نفس السياق، يتعين مالءمة القانون مع الخصوصيات خاصة في 

مجال الغرامات. ذلك أن املبالغ املحددة للغرامات في املشروع ال تشكل 

بالفعل رادعا للمخالفات، بل إنها تشجع الشركات الهاربة من العقوبات 

الصارمة في بلدانها، على استغالل طابع التخفيف في هذا القانون.

البيوطبية  28 أن تجري األبحاث  املادة  من جانب آخر، تشترط 

املتعلقة بطب األسنان تحت مراقبة باحث طبيب أسنان. غير أن طبيب 
األسنان ال تتوفر فيه دائما شروط القيادة، ألن املضاعفات قد تتجاوز 

األسنان إلى الجسم بكامله، مما يتطلب كفاءات أكبر، وبالتالي فإسناد 

املهمة إلى طبيب األسنان فيه مخاطر كبرى.

وفي األخير وبالنظر إلى األهمية الكبيرة لهذا القانون في تنطيم وتطوير 

ميدان األبحاث البيوطبية وإلى الطابع االيجابي ألغلب مقتضياته، فإننا 

قررنا في فرق املعارضة التعامل بكل إيجابية مع هذا املشروع والتصويت 

لصالحه.

ةاع درةا ئيس:

نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى 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 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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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 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض 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 43 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 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 63 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 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 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 76 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 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

يتعلق  رقم   .08  ق ي08ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
بحماية األشخاص املشاركين في األبحاث البيوطبية.

مشروع قانون رقم 27.13 يتعلق باملقالع في قراءة ثانية له، الكلمة 
للسيد الوزير، ما كاينش عندكم حتى �ضي تقديم؟ التقرير؟ تم توزيع 
التقرير، املناقشة؟ تدرج املناقشة في محضر الجلسة، صافي متافقين؟

إذن أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؟ 
ياله  املعارضة  املمتنعون  املمتنعون: شحال من واحد؟  إذن  امتناع، 
حسب املقالع، املقالع ال�ضي نور الدين.. ال�ضي نور الدين امتناع.. 26 

معارضة 55 و27..

إذن إال اسمحتو أعرض املادة 2 للتصويت:

املوافقون: 54؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 27.
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ال ال كيدخل هنا وهنا ال�ضي نور الدين، إال اسمحتوا باش نستمروا.

إذن أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 54؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 30.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 30.

أعرض املادة 24 للتصويت:

املوافقون: 60؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 30.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 30.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللحنة:

املوافقون: 60؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 30.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: نفس العدد؟

املوافقون: 60؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 30.

يتعلق  ةاق ي08ررقمر  .07ر مش وعر النواب على  ص دق مجلس 
باملقالع في ق ةءةرث ي لراه.

التشريعية  الجلسة  في  الغياب  الئحة  نقرا  غادي  اسمحتو  إيال 
املخصصة للدراسة والتصويت على قانون الجهات والالئحة الثانية 
للدراسة  املخصصة  ماي   8 الجمعة  يوم  في جلسة  الغائبين  للنواب 
والتصويت على قانون.. القانون ديال 8 ماي الجماعات الترابية، هذا 
14 ماي وهذا 8 ماي، إذن 8 ماي املتغيبون: محمد إدمو�ضى؛ ميمون 

عماري؛ بشتى الجامعي الغزالني؛ نعيمة الرباع؛ فاطمة شاهو؛ املهدي 
عباد؛ مصطفى تضومانت؛ نور الدين األزرق؛ احمد فضلي؛ حسن 
توتو؛  امباركة  بودرا؛  محمد  العراقي؛  كمال  التامك؛  رشيد  بوهريز؛ 
الشرقاوي  الحكيم سجدة؛  عبد  الروي�ضي؛  الدرقاوي؛ خديجة  فؤاد 
الروداني؛ رحو الهيلع؛ عبد الرحيم امساعف؛ عبد هللا ادبدا؛ ابراهيم 
الشكيلي؛ صالح الدين أبو الغالي؛ عبد الرحمان كراط؛ نبيل بلخياط 
بنعمر؛ حسين أوحليس؛ رشيد بندريوش؛ عبد الحق شفيق؛ طارق 
القباج؛ عبد الهادي خيرات؛ محمد جدية؛ أحمد ر�ضى الشامي؛ رقية 
الدرهم؛ رشيد حموني؛ ياسين الرا�ضي؛ ياسر عادل؛ محمد ناصر؛ فريد 
حرفي؛ بشرى برجال؛ عبد الحق الناجي؛ عبد العالي بن ربعية؛ كجمولة 
حميد  املولى؛  عبد  العالي  عبد  الزيادي؛  كريم  الصقلي؛  نزهة  أبي؛ 
شباط؛ موالي حمدي ولد الرشيد؛ فاطمة طارق؛ محمد مستاوي؛ 
سيدي حمد الشيكر؛ عبد الرحمان رحيمي؛ الحسين اجعيدر؛ محمد 
بوحسيني؛  الحسين  الفرج؛  أبو  محمد  حنين؛  مصطفى  العيدي؛ 
أحرراد؛  محمد  عدنان،  رشيد  كمال؛  أمكملتو  الطرومنية؛  مبارك 
التابي؛  حسان  جنفي؛  أحمد  مفدي؛  أحمد  أحرراد؛  الغفور  عبد 
مولود علوات؛ منصور املباركي؛ خالد السبيع؛ عادل بنحمزة؛ زينب 
قيوح؛ عبد الرحمان خيير؛ ياسمينة بادو؛ عبد العزيز األشهب؛ عمر 
احجيرة؛ محمد األمين حرمة هللا؛ كريم غالب؛ أسماء الشعبي؛ عبد هللا 
البوكيلي؛ محسين الشعبي؛ محمد السملي؛ موالي املصطفى العمري؛ 
سليمة فرجي؛ فؤاد العماري؛ ثريا إقبال؛ رشيد العبدي؛ نبيلة بنعمر؛ 
حسن بوركالن؛ عبد النبي بعوي؛ زين العابدين حواص؛ فاطمة الزهراء 
املنصوري؛ سعيد الناصري؛ ابراهيم الجماني؛ محمد الفضل؛ نادية 
الغريب؛ حامدي  فؤاد  الكريم شكري؛  املالكي؛ عبد  بشرى  العلوي؛ 
واي�ضي؛ محمد أبركان؛ لحسن بنواري؛ محمد امليالحي؛ محمد مالل؛ 
محمد بلفقيه؛ الحسين وادمين؛ حسناء أبو زيد؛ حسن الدرهم؛ عبد 
الحق امغار؛ عبد العزيز العبودي؛ محمد الزهراوي؛ الحبيب املالكي؛ 
فيصل  الرحمان؛  عبد  فضول  العالوي؛  املهدي  دومو؛  العالي  عبد 
محمد  الزموري؛  محمد  اتكارت؛  ابراهيم  الجبيل؛  رحال  الزرهوني؛ 
زكراني؛ محمد زردالي؛ صباح املنصوري، ادريس قشال؛ محمد عبد 
للتصويت على  املخصصة  الجلسة  في  املتغيبين  هاذو  الهاللي،  العالي 

قانون الجهات يوم 8 ماي 2015.

الجلسة الثانية يوم الخميس 14 ماي.. حتى نكمل 14 ماي 2015 
الجاهزة:  التشريعية  النصوص  على  والتصويت  للدراسة  املخصصة 
أحمد مفدي؛ حسن الشبهي؛ عادل تشيكيطو؛ محمد إد مو�ضى؛ امبارك 
بوعيدة؛ عبد القادر قنديل؛ عبد هللا ابرني؛ محمد بوهدود؛ محمد 
الطاهر شاكر؛ محمد  ابن كيران؛ املهدي عباد؛  جني؛ محمد زكرياء 
املهدي بنسعيد؛ ابراهيم الشكيلي؛ امباركة توتو؛ خديجة الروي�ضي؛ 
أبو  الدرهم؛ حسناء  ادبدا؛ حسن  عبد هللا  الرحيم مساعف؛  عبد 
زيد؛ عبد الحق أمغار؛ محمد أبركان؛ محمد الزهراوي؛ رقية الدرهم؛ 
رشيد الحموني؛ محمد جدية؛ حميد ابراهيمي؛ عزيز الدرمومي؛ محمد 
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بلخياط  نبيل  الدريوش؛  بن  الرشيد  اوحليس؛  الحسين  الحموش؛ 
بنعمر؛ رحال جبيل؛ فيصل الزرهوني؛ ياسر عادل؛ عبد هللا اإلدري�ضي 
البوزيدي؛ عمر الزعيم؛ محمد العربي أحنين؛ عبد العالي بن ربيعة؛ 
عبد العالي عبد املولى؛ حميد شباط؛ مولود علوات؛ موالي حمدي ولد 
الشيكر؛ محمد مستاوي؛  املباركي؛ سيدي حمدي  الرشيد؛ منصور 
الحسين جعيدر؛ عبد الرحمان رحيمي؛ خالد السبيع؛ محمد العايدي؛ 
عبد الغفور احرراد؛ زينب قيوح؛ بوعمر تغوان؛ محمد صبحي؛ الحسين 
بوحسيني؛ عبد الرحمان خيير؛ عبد العزيز األشهب؛ رشيد عدنان؛ 
الدين  نور  الغزالني؛  الجامعي  الرباع؛ بوشتى  نعيمة  امكملتو كمال؛ 
رفيق؛ ياسمينة بادو؛ عمر احجيرة؛ ابراهيم الحسناوي؛ محمد األمين 
حرمة هللا؛ محمد كريم؛ حسان التابي؛ أسماء الشعبي؛ سعيدة شاكر 
مطال�ضي؛ عبد هللا البوكيلي؛ فاطمة شاهو؛ حماد آيت باها؛ حسن 
بنعمر؛ عبد الكريم شكري؛ كمال العراقي؛ فاطمة الزهراء املنصوري؛ 
محمد املفضل؛ زين العايدين حواص؛ صالح الدين أبو الغالي؛ نادية 
العلوي؛ عبد النبي بيوي؛ سعيد الناصري؛ سليمة فراجي؛ فؤاد غريب؛ 
محمد بودراع؛ عبد الواحد الرا�ضي؛ محمد بلفقيه؛ لحسن بنواري؛ 
محمد مالل؛ محمد حماني؛ خديجة اليمالحي؛ عبد الهادي خيرات؛ 
طارق القباج؛ رشيد البهلول؛ عبد الرحمن فضول؛ املهدي العلوي؛ 
أحمد  موالي  شبعتو؛  سيعد  وادمين؛  الحسين  املالكي؛  الحبيب 
بشرى  بوركايو؛  مولود  زكراني؛  القيشوحي؛ محمد  عادل  السنو�ضي؛ 
برجال؛ محمد ناصر؛ ياسين الرا�ضي؛ فريد حرفي؛ نزهة الصقلي.. نعم، 
نعم، تقرر في الجلسة بأن األعذار املقبولة فقط للنواب والنائبات الذين 
هم في مهمة من مجلس النواب خارج أرض الوطن، خارج ذلك الكل 
يعتبر غياب وصادق عليها املجلس.. صادق عليها املجلس.. هذا قرار ديال 

املجلس ما�ضي حتى ديال املكتب.. تفضل السيدة النائبة.

ةاب ئشلرةاع دةريزهلرةاصقلير)يقطلريظ م(:

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

كنت أنا والسيدة أسماء الشعبي في إطار واحد الوفد ديال وزراء ديال 
الوزراء إفريقيين مشينا ألمريكا استقبلنا كاتب الدولة الخارجي وتكلمنا 
على الوحدة الترابية ودافعنا على سياسة اإلصالحات في املغرب، هذا 

كان متعب كان سفر متعب وكنا كنمثلو فيه الوطن..

ةاع درةا ئيسر:

ما�ضي مهمة رسمية من البرملان..

ةاب ئشلرةاع دةريزهلرةاصقلير)يقطلريظ م(:

..اسمح لي هاذي رسمية مهمة رسمية، إيال ما كانتش من البرملان 

أنا آسفة، ولكن هي مهمة من مستوى عالي درنا فيها مهمة دبلوماسية 

برملانية من املستوى العالي وأنا أتأسف لكون هذا العمل ما يكونش 

معترف به ولو كنعملوه في سبيل هللا، شكرا.

ةاع درةا ئيس:

الدستورية،  قيمتها  وعندها  مؤسسة  التنظيمية  القوانين  كذلك 

قيمتها  عندها  بواحد،  واحد  النائب  السيد  بالتي  غير  بالتي  بالتي، 

الدستورية كذلك وحتى هو في سبيل هللا واألخوات واإلخوان اللي كانوا 

حاضرين كانوا حاضرين في سبيل هللا، تفضل السيد النائب.. أنا األعذار 

هنايا مجموعة ديال األعذار اللي لقى �ضي عذر كيكتبو ونخليو القاعة 

خاوية، شوية ديال االحترام ديال املؤسسة، تفضل.

ةاب ئبرةاع درمحمدرأب8رةاف ةج:

السيد الرئيس، قلتي على أن الناس اللي كانوا في مهمة من البرملان 

ذكرت أسماء ديال ناس كانوا قايمين بمهمة في إطار الصداقة البلجيكية 

أبو  البرملانية يعني من عندكم وتسجلت على أساس محمد  املغربية 

الفراج، وكان حتى األخ الشعبي...

ةاع درةا ئيس:

انتهت املهمة ديال لجنة الصداقة من الزيارة لبلجيكا يوم 7 ماي 
تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعليرأب س8:

..احرراد ألنه دار العملية وكاين في فرنسا وحط شهادة طبية..

ةاع درةا ئيس:

حتى ال�ضي عبد العالي عبد املولى حتى هو داير عملية فاتح على القلب 

هللا يشافيه، ال�ضي محسن..

ةاب ئبرةاع درمحعي0رةاشعبير)يقطلريظ م(:

السيد الرئيس أنا كنت حاضر نهار 8.

ةاع درةا ئيس:

كنتي حاضر في الجلسة الثانية، ما حاضرش في الجلسة األولى.

ةاب ئبرةاع درمحعي0رةاشعبير)يقطلريظ م(:

ال، ال في 8 كنت حاضر، نهار كامل واإلخوان راه كاين اإلخوان اللي 

le 8 كنت.

ةاع درةا ئيس:

تفضل السيد الرئيس.
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ةاب ئبرةاع دري8ررةادننرمض  0ررئيسرةاف يقرةالستقاللير
ال8حدةروةاتع دا لر)يقطلريظ م(:

على  املدافعين  ومن  الرأي  نشاطركم  نحن  أوال  الرئيس،  السيد 
تراعى،  أن  يجب  الغياب  عن  املوضوعية  األسباب  غير  االنضباط، 
املرض، طريح الفراش، عملية جراحية، أو طريح الفراش معززة بشهادة 
طبية راه يكفي، ما�ضي نقولو آجي في الكروسة وال يجيك في اآلخر وال في 

l’ambulance باش يجي يحضر هللا يخليك.

ةاع درةا ئيس:

إذن عندنا جوج ديال الحاالت ال�ضي احرراد وال�ضي عبد العالي عبد 
املولى.. ال غير باش نسجلهم أنا متفق معك السيد الرئيس متفق معك، 
الحاجة اللي املعقولة السيد الرئيس معقولة، إذن إيال اسمحتو.. نعم، 

نعم األخت نبيلة.

ةاب ئشلرةاع دةريب للرببعم ر)يقطلريظ م(:

السيد الرئيس، إذا بغيت نتناول الكلمة اليوم ما�ضي باش ندافع على 
الغياب، يمكن راه كل�ضي تيعرف االنضباط ديالي واإلحساس باملسؤولية 
ما�ضي حتى اليوم اللي أنا برملانية، كاين أسباب قاهرة السيد الرئيس، 
باش يتلى اإلسم ديالي والسبب عندي قاهر باش ما جيت�ضي، إذا كان 
املهمة ديال االنتداب ديالنا في البرملان كتزول منا، كتزولنا، كتنتزع منا 
الدور ديالنا اإلنساني أنا ما�ضي من بعد 37 ديال الزواج راجلي مريض في 
la clinique وما نمشيش نّديه ونجيبو ما غاديش نجيب �ضي واحد اللي 
يّديه ويجيبو، إذا كان هاذ ال�ضي غادي يمنعني أني نقوم بهاذ الدور هذا 
أنا اليوم كنعلن االستقالة ديالي من املجلس، أنا أستقيل ما يمكنش ما 

يمكنش.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، األخت سليمة.

ةاب ئشلرةاع دةرسل ملرف جير)يقطلريظ م(:

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةب،

في  يجادل  الرئيس  السيد  أحد  ال  الرئيس..  السيد  الحقيقة  في 
كون الغياب عن جلسات مجلس النواب هي معضلة حقيقية وأنكم 
تواجهون هذه املعضلة بكل ما أوتيتم من قوة ونحن نحيي هذه املبادرة 
الغياب ديالنا راه  بالنسبة للمواطنين  على اعتبار أن الحضور وحتى 
يعتبر مأساة للمؤسسة التشريعية، ولكن السيد الرئيس املحترم، يعتبر 
إجحاف في حق بعض النواب بحال أنا كلفوني بواحد l’intervention في 
ميدان الطاقة املتجددة، 3 أيام وأنا نكتب فيها السيد الرئيس، ومشات 
واحد الوزيرة من الحكومة وأنا مشيت درت مداخلة أمام األجانب كي 
غاندير السيد الرئيس؟ ومرة أخرى عاود دليت بشهادة طبية يعني حنا 

ما عرفناش السيد الرئيس، إذن املرة الجاية ما نعاودوش نقبلو املهام 
نحسمو  النواب، خصنا  مجلس  ديال  اإلذن  خارج  بها  كنتكلفو  اللي 
ألن املواطنين السيد الرئيس، كيشوفونا وكيبداو يحتجو علينا وحنا 
هاذ  إذن  منضبطين  املحترمين  النواب  ديال  ومجموعة  منضبطين، 

املسألة كتلحق بنا واحد اإلجحاف السيد الرئيس.

ةاع درةا ئيس:

أنا أتفهم املوقف ديال السيدات والسادة النواب، وديرو مكانكم 
مكاني أنا، واش غادي نبدا نلتمس األعذار للجميع وكيكون الغياب؟ وال 
للجلسة التشريعية هي أولوية األولويات؟ أنا ما �ضي أنا ما عندي حساب 
حتى ضد �ضي واحد ولكن ما درناش التمييز ما قلنا�ضي ذركرنا األسماء 
بدون تمييز، لم ألتمس عذر ألي واحد.. ال�ضي عمر أنا كنعطي الكلمة 
ما تهضر�ضي هذا، ال�ضي عمر ما�ضي هكذا أسيدي عمر، ما�ضي هكذا.. 
آجي حضر ما غيتكلم معك حتى �ضي واحد، األخت نعيمة، ال�ضي حماني 

غادي نعطيك الكلمة.

ةاب ئشلرةاع دةرنع ملرةبنرنحيىر)يقطلريظ م(:

بك ةرةاع درةا ئيس،

طبعا تناولت الكلمة ما�ضي باش ندافع على را�ضي حيث راني كنعمل 
مداومة ال في اللجن وال في الجلسة العامة، ولكن السيد الرئيس، راه 
كاين بعض الظروف اللي تتجعلنا حنا مطالبين كذلك بالدبلوماسية 
البرملانية، وأحيانا التخصصات ديالنا كتجعل بعض املنظمات الدولية 
والهيئات الدولية تستدعينا باش نحضرو كبرملانيات مغربيات في دول 
العالم، وبالتالي واش غنوقفو هاذ الدبلوماسية البرملانية؟ راه كنوقفو 
بزاف ديال املسائل لهاذ السبب ولكن واش غادي نستمرو؟ ألن هاذيك 
فرصة ما�ضي كندّوزو بها غير التخصصات ديالنا ولكن كندافعو بها على 
الوحدة الوطنية وعلى القضايا األساسية األولى، بغينا الجواب. بغينا 
السيد  عليها  وكنحييو  كندعموها  وحنا  مزيانة  املحاسبة  هاذ  كذلك 
الرئيس ولكن تشمل الجميع، تشمل أعضاء املكتب وتشمل السادة 

الوزراء اللي كيكونو معنيين، وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

بالتي، ال�ضي حماني وعاد.

ةاب ئبرةاع درمحمدرحم نير)يقطلريظ م(:

..الغياب السيد الرئيس، ولكن حنا راه كلنا عندنا مهام، كاين اللي 
 SMS عندو مهام جماعية وكاين اللي عندو مهام إقليمية فكنتوصلو ب
متأخر جدا هذا من جهة، ونعطيك على سبيل املثل حنا في لجنة املالية 
توصلنا البارح بأن تم تأجيل الجلسة ديال لجنة املالية، في العشية 
كنتوصلو بأن الجلسة ستكون، هذا مشكل. أما فيما يخص الغياب فأنا 
كنت موجد السيد الرئيس خالل جميع القوانين ورجعو للوائح ديالكم 

وشوفو البطاقات ديالكم واش خدامين وال ما خدامينش.
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ةاع درةا ئيس:

سيدي عمر آخر متدخل باش..

ةاب ئبرةاع درعم رةحجيرةر)يقطلريظ م(:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

السيد الرئيس، حنا ما عمرنا، بالعكس حنا ضد الغياب والالئحة 

عندكم راه دائما كنحضرو وما ساكنينش في الرباط وال في قنيطرة راه 

كنديرو 5 د الساعات ديال الطريق باش نجيو نحضرو وهذا واجب 

ديالنا، ولكن ما فيها باس نلوموكم راه حنا باش كل واحد يقول األخطاء 

ديال اآلخر، راه ما عندها حتى معنى السيد الرئيس باش تصيفط لنا 

املدن  في  العشية وعندنا مسؤوليات أخرى  في  الخميس  نهار  ميساج 

في  هنا  اجتمعوا  لو  بان  البرملان  ألنه  كل�ضي  نصطوبيو  وغادي  ديالنا 
وبالتالي  أولويات،  يديروا جلسة غدا ألن عندهم  لهم  وبانت  الرباط 
منين كتكون هاذ البرمجة في آخر لحظة حنا يتعذر علينا عاوتاني عندنا 

مسائل وعندنا استعدادت وكنستعدو ألمور مهمة حتى حنا في املدن 

ديالنا، ما ميكلناش نلغيو programme بين عشية وضحاها، اللي حتى 

هو جايين ناس دايرين معاهم يجيو من مدن أخرى وعندنا اجتماعات 
مبرمجة، ولهذا كون كان نظام مسبق عندكم وباينين التواريخ واألمور 

باينة ما يكونش هاذ االرتجالية ال من جهتنا وال من جهتكم، وبالتالي 

إيال نتساحبو نتساحبو في إطار املعقول، إيال غبنا أسيدي ديروا اللوائح 
ولكن ما يمكنش تعلمني أنا نهار الخميس ب SMS في العشية وتقول 

ليا الجمعة في الصباح أجي راه ما عندها معنى على األقل 48 ساعة 

اإلنسان يعتذر لهادوك الناس اللي كان داير معاهم اجتماعات وال راكم 

دوزتو قانون ديال الجماعات كون درتو التنافي ما يكونش رئيس جماعة 

وبرملاني في نفس الوقت، آنذاك اإلنسان يمتثل لكل الجلسات اللي كاينة 

في البرملان شكرا.

ةاع درةا ئيس:

إيال  اليمالحي..  خديجة  سعدون،  ال�ضي  شاكر،  الطاهر  ال�ضي 

على  يقلب  وكيجي  كيغيب  الواحد  واش  اسمحتو  إيال  دابا  اسمحتو 

تبريرات أنا غادي نشد التيليفون ونتصل بهاذ 395 نائب برملاني شنو 

هو النهار اللي كيواملو باش ندير الجلسة، الجلسة تقرر يوم اإلثنين في 

اجتماعات املكتب، في اجتماعات املكتب تقرر الجلسات يوم اإلثنين 

هناك مؤسسات تشتغل بشكل منتظم واللجنة اشتغلت ودارت هذا 

وكل�ضي كيعرف والسيد رئيس اللجنة ها هو هنا حاضر بحضور السادة 
األمور  ارتجالية،  وال  عشوائية  ال  كاين  ما  تبرمجات  باش  الرؤساء 

مضبوطة تفضل األستاذ طاهر شاكر.

ةاب ئبرةاع درةاط ه رب ك ر)يقطلريظ م(:

بك ةرس  دةرةا ئيس،

يعلم  الجميع  للتاريخ،  ولكن  نعتذر  باش  ما�ضي  الكلمة  أنا طلبت 
بأنني من النواب املواظبين والحاضرين الدائمين والفاعلين واملتفاعلين 
مع املؤسسة التشريعية، ولكن الخميس اللي فات ما حضرتشاي ألن 
عندي دورة ديال املجلس اللي تنترأسو، وهاذ الدورة سبق لها تأجالت 
لعمل ديال املهرجان ديال الفالحة وكفالح ما يمكنش لنا نتغيبو عليه 
والجماعة اللي تنترأسها كلهم حراثة وحصادة وفالحة، إذن ما يمكن لهم 
إال يكونوا حاضرين في املهرجان ديال الفالحة، وتأجل 15 يوم و15 يوم 
جات نحار الخميس ما يمكنش قانونا على أننا من طبيعة الحال نمددو 
املؤسساتية  الغاية  لهاذ  االعتذار  الجلسة، وصيفت  نترأس  وخاصني 
شاهدة  واملحاضر  والضوابط  الحال  بطبيعة  والقانونية  واملشروعة 
على ذلك، ثم غيابي ولهذا السيد الرئيس، حنا معاكم باش الحضور 
يكون باش حتى املؤسسة تكون ولكن راه كاين ظرفيات اللي اآلن خاصنا 
نتعاملو معاها ونتفاعلو معاها واللي هي مؤسساتية كذلك وقانونية 
ومرتبطة باألمور اللي هي محلية لها أهميتها بطبيعة الحال وإن كنت 
أتفق معكم على أنه الجلسة التشريعية هي األساس، ولكن راه خاصنا 
نخدمو بطبيعة الحال بجميع القوانين وبجميع الضوابط ونكونو كذلك 

نسهلو املأمورية على السادة النواب.

تكلمتم السيد الرئيس، على أن فيما يخص الجلسات اللي هي مهمة، 
بطبيعة الحال كانت تبرمج بالكيفية اللي هي تحترم واحد األجندة ديال 
األسبوع تكون جاهزة وتكون عارفة ويكون متبعها اإلنسان، حنا نتعاملو 

معاها ولكن كاينة أعذار طارئة اللي عند 1، 2، %3 ما...

ةاع درةا ئيس:

بك ةرةاع درةاب ئب،

يتبين بأن كل�ضي رافع الشعار وما باغيش يطبقوا تسحب اللوائح ديال 
الغياب ومنين ترشق لكم نهار اللي ترشق لكم وتبغيو تجتامعو كاملين 
والظروف ديالكم هللا يخليكم.. هللا يخليكم..كل واحد يقلب على تبرير 
باش يبرر الغياب ديالو، إذن يتبين كنسبحو هاذ اللوائح ومنين ترشق 
ليكم نديرو الجلسة وخبروني باش توفر الظروف ديال الجميع واألعذار 
كلها تكون هذا وتكون الدورات كمالت ديال املجالس ويكونوا املعارض 
الجلسة،  نعقدو  باش  التنظيم هو هذاك خبروني  ويكون  الفالحة  د 
واش بالليل؟ واش بالنهار؟ واش في الصباح؟ واش كذا؟ باش يمكن لينا 

نعقدو الجلسة ونتجاوزو هاذ الظاهرة ديال الغياب شكرا.

أمر أنا كنسحب أنا صافي كنسحب اللوائح صافي أسيدي.. كل واحد 
اللي كيحضرو  الناس  لي  لي.. اسمحو  يتحمل مسؤوليتو.. ال اسمحو 
كيخلصو الضريبة ديال الحضور، وأنا واحد منهم.. النظام الداخلي، 
النظام الداخلي يتحدث عن أعذار متعددة وجينا لهنا للمجلس وقلنا 
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كنجيو  ملا  أنه  الناتجة  الغيابات  لتبرير  تستعمل  األعذار  هاذ  أودي 
للمحاضر ديال التسجيل كنلقاو العدد قليل مكنوصلو�ضي حتى ل 50% 
ديال التصويت، هذا مؤلم بالتالي هنايا قلنا أودي ال تقبل إال األعذار 
قلتها في الجلسة السابقة، »ال تقبل إال األعذار في اإلطار الرسمي الذي 
يمثل املجلس«، صادق عليها املجلس وطبقتها اآلن ما مقبوالش غنرجعو 
اللي عندو �ضي عذر يجيبوا وصافي.. ال إذن أسيدي  الداخلي  للنظام 
الرئيس وغنحسم  السيد  الرئيس،  السيد  الداخلي،  للنظام  غنرجعو 

النقاش هللا يخليكم..

ةاب ئبرةاع درعشدرهللارب8وةي8ررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبم لر
)يقطلريظ م(:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

أوال ما يمكنا إال..

ةاع درةا ئيس:

حيت بغيت نحبس النقاش أ السيدة النائبة، إيال اسمحتي السيد 
الرئيس، السيدة النائبة طالبة الكلمة قبل ومتشبثة بها، تفضل السيدة 

النائبة.

ةاب ئشلرةاع دةرخدنجلرةا مالحير)يقطلريظ م(:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ما�ضي باش نبررو الغياب، حنا يعني عندنا مهام برملانية وخاصنا 
نقومو بها، ولكن كاين بعض اإللتزامات كتكون سابقة. اللي بغيت نقول 
ونأكد عليه هو أننا اتفقنا يعني جميعا أن الجلسة التشريعية تكون يوم 
األربعاء، وعندنا يوم اإلثنين ويوم الثالثاء من بعد الجلسة ديال األسئلة 
فيهم  تكون  أننا  يمكن  أيام  ثالثة  إذن  األربعاء  يوم  وعندنا  الشفوية 
الجلسة التشريعية، ويعني هذا اتفاق وخاصنا نحتارمو أيضا اإلتفاقات 
ديالنا منين نتافقو على �ضي حاجة خاصنا نحترموها، إذن عندنا اإلثنين 
والثالثاء واألربعاء، كيبقى لنا الخميس والجمعة كنبرمجو فيه اإللتزامات 

اللي هي فيها مهام كتخدم كذلك املهام ديالنا اإلنتخابية وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

السيد الرئيس، واخا ال�ضي..

ةاب ئبرةاع درعشدرهللارب8وةي8ررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبم لر
)يقطلريظ م(:

بك ةرةاع درةا ئيس،

أوال ما يمكنا إال نقدرو القرار اللي اتخدتوه قبل قليل ديال قراءة 
األسماء ألنه هذا التزام حنا اللي قطعناه على انفسنا وانت غير طبقتيه، 

أنا مبغيتش ندخل منذ البداية ولكن اآلن السيد الرئيس، إيال فتحتي 
هاذ الباب يعني كل واحد يقول األسباب ديال االعتذار ديالو إلى غير 
ذلك.. غادي نختالفو حولها لذلك أي واحد متضرر معني يرسل الرسالة 
للمكتب، للرئيس وآنذاك املكتب سينضر فيها وعاد نجيو لهنا عاوتاني 
وناقشو ونقولو هل واش هاديك األعذار كلها يعني غادي ندخلوها في 
النظام الداخلي أم ال، أما اآلن السيد الرئيس، انتما طبقتو واقد القرار 
حنا اللي اتخذناه يجب أن نمر واإلخوان اللي عندو �ضي مالحظة، اللي 
عندو �ضي حاجة بغى يسجلها يجب أن نمر واإلخوان اللي عندو �ضي 
مالحظة، اللي عندو �ضي حاجة بغى يسجلها يرسلها كتابة وإال كاع هادوك 
اللي غابوا تقريبا دابا حوالي أزيد من 150 اللي غابوا كلهم غادي كل واحد 
غادي يتكلم وغايقول األسباب ديالو، واألسباب تختلف منها القاهر وغير 
القاهر، اللي هو جدي واللي غير جدي، هاذ ال�ضي كلو مغندخلوش فيه، 
ولذلك أنا كنقول السيد الرئيس يجب أن نستمر في جدول األعمال اللي 
محدد، انتما طبقتو القرار هللا يجازيكم بخير، ال حق لكم لكي تسحبوه 
نهائيا سجل في املحضر ويجب أن يبقى وهاذ األمور هاذي نعالجها تباعا، 

شكرا.

ةاع درةا ئيس:

آخر متدخل هو ال�ضي.. ال صافي اسمح لي راه آخر متدخل طالب 
الكلمة من قبيال وغادي نحبس.. غادي نحبس ال سيدي ما�ضي قبل 
منو، وأنت يااله فقتي من النعاس راه من الصباح وهو هاز ايدو..السيد 
الرئيس هللا يهديك تقول لي قبل منو ما�ضي قبل منو.. راه ال�ضي ال هو راه 
طالبها قبل من السيد الرئيس.. قبل ما يطلبها ال�ضي عبد هللا بووانو، 

تفضل..

ةاب ئبرةاع درمحمدرةاع م8:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس، أوال تنشكروك على الطريقة اللي تعاملتي بها مع هاذ 
املؤسسة، وفرتي كل ما نحتاجه من النوم، من السفريات، من الهاتف، 
من كل �ضيء. نتمنى من املجلس املوقر ومن املكتب املوقر يعمل �ضي 
إجراء آخر إضافي، إيال كنا بجماعة قروية ثالث مرات يتم الطرد ديال 
هاذ العضو، في املؤسسة التشريعية أ عباد هللا شفنا الناس برانيين في 
دولة أوروبية جات منين اجتمعنا جبرنا الكراسا كل�ضي خاوي، عار علينا 
واملواطنين ينتظرو منا املمارسة واالنتظارات ديالهم فهاذ املؤسسة، 
خصنا نمارسو الحق ديالنا وحق املواطنين، أ عباد هللا اللهم إن هذا 
منكر، 300 د الناس غايبة ضورت عيني 300 د الناس، اسمح لي ال 
كنهضر على كل�ضي وأنه نحميو املؤسسة أو نمشيو بحاالتنا.. إما الناس 

يحضروا وإما يتم �ضي إجراء آخر وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

ال�ضي رشيد روكبان وال�ضي الحجوجي وغادي نسد الالئحة.. آخر 



ي09 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.4–20.شعبان.1436  )08.يونيو.2015( 

متدخل هو ال�ضي الحجوجي راه مغنعطيش الكلمة ل�ضي واحد آخر.

ةاب ئبرةاع دررب درروكش 0ررئيسرف يقرةاتقدمرةادنمق ةطير
)يقطلريظ م(:

بك ةرةاع درةا ئيس،

مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ السيد الرئيس، على صورة البرملان، 
املشكلة نحددها باختصار في تحديد األولويات، أولوية األولويات ديالنا 
كاملين كنواب ديال األمة هي حضور الجلسات العامة بمجلس النواب 

واألنشطة األخرى.

السيد الرئيس، نحن في فريق التقدم الديمقراطي اجتمعنا معكم 
كرؤساء فرق، وعبرنا عن موقفنا ونجدده نحن معكم في كل اإلجراءات 
ملحاربة  الداخلي  النظام  مقتضيات  إطار  في  تتخذونها  التي  والتدابير 

ظاهرة الغياب، شكرا السيد الرئيس.

ةاع درةا ئيس:

ال�ضي الحجوجي آخر متدخل.. وأعتذر ال�ضي الحجوجي.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةلحج8جير)يقطلريظ م(:

.. أنا كذلك بدوري أعتذر، السيد الرئيس املحترم، حنا معكم في 
امللقاة  املسؤولية  باب  من  هو  الحضور  أنه  وأعتقد  الغياب،  ضبط 
على عاتقنا كنواب، ولكن لسنا معكم في القرار الرامي إلى سحب الئحة 
الغياب لذلك نتمسك بالنظام الداخلي، ولكن السيد الرئيس إذا كانت 
هناك أعذار مبررة كاملرض مثال أعتقد أنه ينبغي أخذ هذا التبرير بعين 

االعتبار.

بالنسبة للمسؤولية امللقاة على السادة الرؤساء، أنا مع التوجه أنه 
تكون جلسات تشريعية معروفة وبالتالي السادة الرؤساء اللي عندهم 
مهمة لن يبرمجوا اجتماعاتهم وفق البرمجة التشريعية وشكرا السيد 

الرئيس.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد النائب، إذن إيال اسمحتو غادي نمرو ملشروع قانون 
الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  املتعلق   113.12 رقم 
ما  مداخلة؟  �ضي  عندكم  الوزير  السيد  ثانية،  قراءة  في  ومحاربتها 
محضر  في  تدرج  املناقشة؟  التقرير،  وزع  وزع؟  التقرير  عندكمش، 

الجلسة، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: شنو اإلجماع؟ 
ال شنو معارض؟ واش امتناع وال معارضة؟ معارضة: إذن اسمحوا لي:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 95؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

بشأن  0 .   ر رقمر ق ي08ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في ق ةءةرث ي لراه.
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نمر إلى مشروع قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 
17.95 املتعلق بشركات املساهمة، الكلمة للسيد الوزير.. بضع ثواني.

ةاع درمحمدرعش8رةا8زي رةملبتدبرادىروزي رةاصب علروةاتج رةر
وةالستثم رروةالقتص درةا قميرةملكلفرب اتج رةرةلخ رج ل:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

بك ةرةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

يشرفني أن أعرض أمام مجلسكم املوقر مشروع قانون رقم 78.12 
املغير واملتمم للقانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة. كما تعلمون 
عملت  الرقمي،  واالقتصاد  واإلستثمار  والصناعة  التجارة  وزارة  فإن 
في إطار استراتيجية تحسين مناخ األعمال باملغرب على القيام بتحيين 
لإلستثمار  املالئم  املناخ  توفير  منه  الهدف  لألعمال،  القانوني  اإلطار 
وتشجيع أكثر للمبادرة الحرة، هذا اإلصالح هم: مدونة التجارة، القانون 
املتعلق بشركات املساهمة، القانون املتعلق باألنواع األخرى للشركات 
والقانون املتعلق بآجال األداء في املعامالت التجارية. وقد كان لكل هذه 
اإلصالحات تأثير إيجابي على القدرة التنافسية للشركات املغربية، إذ 
شجعت على نمو اإلستثمار وخلق فرص الشغل، غير أن مناخ األعمال 
يكون  حتى  القانوني  إطاره  تحيين  يحتم  سريعا  ونموا  تغييرا  يعرف 
ومستجيبا  املقارنة  التشريعات  تعرفها  التي  للتطورات  مسايرا  دائما 
لكل االنشغاالت املرتبطة بالنمو االقتصادي الوطني ومالئما لتطلعات 

املستثمرين واحتياجاتهم.

وفي هذا الصدد، تم إعداد مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 
17.95 املتعلق بشركات املساهمة من طرف لجنة موسعة مكونة من 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ووزارة 
القيم  ومجلس  والحكامة  العامة  الشؤون  ووزارة  واملالية  االقتصاد 
املنقولة واملجلس الوطني للخبراء املحاسبيين واإلتحاد العام ملقاوالت 
إطار مخطط  في  املغربية وذلك  للشركات  الوطنية  املغرب والجمعية 
عمل اللجنة الوطنية ملناخ األعمال برسم سنة 2011. ويسعى مشروع 

هذا القانون بصفة أساسية إلى:

تحسين مرتبة املغرب في مناخ األعمال حسب الترتيب املعتمد  .-
من طرف البنك الدولي Doing Business؛

تحسين موقع املغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين؛ .-

مالءمة قواعد قانون شركات املساهمة مع القوانين املتعلقة  .-
ببورصة القيم والهيئة املغربية لسوق الرساميل؛

مالءمة قانون شركات املساهمة مع تشريعات شركاء املغرب  .-
االقتصاديين؛

تقوية الشفافية داخل شركة املساهمة. .-

حقوق  تعزيز  أوال  يلي:  ما  في  القانون  مشروع  محاور  وتتمثل 
املساهمين؛ ثانيا إصالح نظام االتفاقيات املقننة؛ ثالثا تحسين الحكامة 

في تسيير شركات املساهمة.

بالنسبة للمحور األول أي املحور املتعلق بتعزيز الحماية القانونية 

للمساهمين، يقترح هذا املشروع مجموعة من التعديالت الهامة نذكر 

من بينها: دعم إخبار املساهمين مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة؛ 

موقع  على  التوفر  اإلكتتاب  إلى  الجمهور  تدعو  التي  الشركات  إلزام 

انعقاد  قبل  املساهمين  لدى  اإلخبار  تقوية  بهدف  وذلك  إلكتروني، 

بعملية  املرتبطة  املعلومات  نشر  على  والتنصيص  العامة  الجمعية 

اإلدماج واإلنفصال من طرف الهيئة املغربية لسوق الرساميل عندما 

تكون شركة أو مجموعة من الشركات املقيدة أسهمها في بورصة القيم 

طرفا في إحدى هذه العمليات.

اإلتفاقات  نظام  إصالح  يهم  والذي  الثاني  للمحور  بالنسبة  أما 

املسماة املقننة، والذي يهدف إلى ضمان شفافية أكبر، فيقترح هذا 

املحور التعديالت التالية: تقديم املعلومات حول اإلتفاقات املرتبطة 

املقت�ضى  املبرمة وفق شروط عادية، ويرمي هذا  املعتادة  بالعمليات 

باإلضافة إلى إخبار رئيس املجلس اإلداري من طرف الشخص املعني 

تبليغ الئحة هذه اإلتفاقات ألعضاء املجلس وكذا مراقبي الحسابات 

واملساهمين، ال�ضيء الذي يمكنهم من اإلطالع على هذه اإلتفاقات باملقر 

اإلتفاقات  حول  الحسابات  مراقب  تقرير  ونشر  للشركة  اإلجتماعي 

املقننة بالنسبة للشركات التي تدعوا الجمهور إلى اإلكتتاب.

تسيير  في  الحكامة  بتحسين  واملتعلق  واألخير  الثالث  املحور  ويهم 
شركات املساهمة التعديالت اآلتية: تكريس الطابع االختياري لتعيين 
نائب رئيس مجلس الرقابة حيث أن املقت�ضى السابق ينص على الطابع 
اإلجباري لهذا التعيين، يفرض على الشركات املقيدة أسهمها في بورصة 

القيم إحداث لجنة تدقيق الحسابات مكلفة بمتابعة إعداد املعلومات 

الرساميل،  املغربية لسوق  إلى املساهمين والجمهور والهيئة  املوجهة 

ويهم كذلك تقوية سلطات مجلس اإلدارة الجماعية بإعطائه حق دعوة 

الجمعية العامة.

تلكم السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، 
الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 78.12 املغير واملتمم للقانون 
رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة. وأغتنمها فرصة ألتقدم بخالص 

الشكر واالمتنان للسيد الرئيس والسيدات والسادة أعضاء لجنة املالية 

والتنمية االقتصادية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم اإليجابي مع هذا 

املشروع واقتراحاتهم البناءة التي ساهمت في إخراج الصيغة النهائية 

ملشروع هذا القانون، آملين أن يتم التصويت عليه باإلجماع كما كان 

عليه األمر داخل اللجنة والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
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ةاع درةا ئيس:

شكرا للسيد الوزير، الكلمة للسيد املقرر.. نعم ال�ضي شفيق؟ دير 
امليكرو ال�ضي شفيق..

ةاب ئبرةاع درعشدرةلحقرةاشف قر)يقطلريظ م(ر:

أنا جيت وقلت ليك الكارط ما عنديش وديك املرة االولى سجلتيني 
وعاودت أكدت عليك كلتي لي راه سجلتك وكنتسجل غائب..

ةاع درةا ئيس:

ال ما�ضي فجوج د الجلسات السيد النائب..

ةاب ئبرةاع درعشدرةلحقرةاشف قر)يقطلريظ م(ر:

ال فجوج جيت الصباح والعشية، نهار كلو وانا هنا معاك ونتسجل 
غائب.. راه كتبت ليك رسالة وما يمكنش..

ةاع درةا ئيس:

ال ال.. واخا ال�ضي شفيق أنا غنسجلك شكرا. إذن إيال اسمحتوا.. 
متفق معاك ال�ضي شفيق.. مقرر اللجنة وزع التقرير؟ باب املناقشة؟ 

تدرج في املحضر، نمر إلى عملية التصويت.

للتصويت  التي سنعرضها  املواد  وتتضمن عددا من  االولى  املادة 
تباعا:

أعرض املادة 7 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 72 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 90 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 96 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 97 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 102 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 116 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 121 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 122 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 136 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 141 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 153 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 154 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 158 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 161 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 179 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 197 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 222 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 248 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 279 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 280 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 281 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 357 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 420 للتصويت: اإلجماع.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  برمتها  األولى  املادة  أعرض 
اإلجماع.

املادة الثانية وتتضمن عددا من املواد التي سنعرضها للتصويت 
تباعا:

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  مكررة   58 املادة  أعرض 
اإلجماع؛

أعرض املادة 58 مكررة مرتين للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  مكررة   97 املادة  أعرض 
اإلجماع؛

أعرض املادة 97 مكررة مرتين للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  مكررة   106 املادة  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  مكررة   121 املادة  أعرض 
اإلجماع؛
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اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  مكررة   155 املادة  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  مكررة   193 املادة  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  مكررة   226 املادة  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  القانون كما صادقت عليها  2 من مشروع  املادة  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  القانون كما صادقت عليها  3 من مشروع  املادة  أعرض 
إجماع.

للحكومة  الكلمة  الحكومة،  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   4 املادة 
السيد الوزير.

ةاع درمحمدرعش8رةا8زي رةملبتدبرادىروزي رةاصب علروةاتج رةر
وةالستثم رروةالقتص درةا قميرةملكلفرب اتج رةرةلخ رج ل:

بك ةرةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

ةاع دةرةا8زرةء،

تعديل الحكومة السيد الرئيس، يتجلى في االقتراح التالي: وهو حذف 
املادة 4 ألنه شرط تعجيزي بالنسبة إلخراج كل النصوص في سنة.

ةاع درةا ئيس:

للتعديل؟  مؤيد  معارض؟،  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درعشدرهللارب8وةي8ررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبم ل:

واحد  فيه  جابت  الحكومة  جابت  اللي  التعديل  الرئيس،  السيد 
الصياغة، ولكن منين السيد الوزير طلب بحذف املادة واخا التعديل 
املادة  هاذ  ديال حذف  التعديل  مع هذا  الرئيس  السيد  نحن  ديالنا 
املضافة اللي كنا ضفناها بهذاك التعديل ألنه بالفعل شرط تعجيزي أن 

نحدد واحد السقف معين سنوي شكرا.

ةاع درةا ئيس:

إذن هذا التعديل يرمي إلى حذف املادة 4، إذن أعرض هذا التعديل 
4 ما بقاتش ما  املادة  للتصويت: املوافقون: اإلجماع، إذن تحدفات 

نعرضهاش للتصويت؟ تحدفات..

أعرض مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

ص دق مجلس النواب علىرمش وعرق ي08ررقمر0 .78ريق�ضي بتغيير 

وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة.

مشروع قانون .. نعم تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاع درعشدرةالط فروهبير)يقطلريظ م(:

تالوة  إجراءات  أن  مالحظة  سجلنا  السابق  في  الرئيس،  السيد 
األسماء في الجلسة ينظمها القانون، املبدأ االول ال يمكن للمكتب أن 
يتفق على ما هو مخالف للنظام الداخلي؛ ثانيا أن تالوة األسماء داخل 
الجلسة مسألة مسطرية وملزمة للجميع. املادة 99 السيد الرئيس، من 
النظام الداخلي يتحدث »إذا تغيب عضو عن الجلسة العامة بدون عذر 
مقبول يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا« هل وجهتم التنبيهات الكتابية 
لألعضاء املتغيبين ملعرفة األعذار هل هي مقبولة أو مرفوضة؟ وحينما 
تكون األعذار تبثون فيها إذا كانت مقبولة ال تتلى أسماؤهم، إذا كانت 

مرفوضة تتلى أسماءهم باعتبار أن ذلك العذر غير وافي؛

ثانيا، إذا تغيب مرة ثانية بدون عذر، معنى وجتهي ليه اإلنذار ولم 
يجب املرة األولى.. حتى تسالي السيد الرئيس، أنا كنتكلم معاك انتما 

اللي اتخذتو القرار..

ةاع درةا ئيس:

تفضل.. ال ما�ضي، أنا هاذ ال�ضي كيتسجل في املحضر..

ةاب ئبرةاع درعشدرةالط فروهبير)يقطلريظ م(:

إذا تغيب مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة معناه 
السيد الرئيس، خصك توجه له اإلنذار األول وما يجاوبكش، توجه ليه 
اإلنذار الثاني وما يجاوبكش أو العذر ديالو ما غادي يقنعك، يوجه إليه 
الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، بعد توجيه الكتاب الثاني يأمر بتالوة إسمه 

في الجلسة، يأمر.

يتخذ  بالجواب  يتوصل  لم  إذا  الجواب  انتظار  أوال،  تنبيهين  إذن 
القرار، وال يمكن تلقائيا بقرار منكم وبدون توجيه التنبيهات أن تتلى 
األسماء، ألن فيها مساس باملركز القانوني للماثلين أمامكم، إذا كانت 
املسألة السيد الرئيس، الثانية في املكتب لم نتخذ قرارا بتالوة األسماء 
إطار  وفي  القانون  داخل  األسماء  بتالوة  نقوم  دائما  القانون،  خارج 
القانون. لهذا أنتم سجلتم غياب مجموعة من السادة النواب، نحن 

نسجل السيد الرئيس، أنكم تخرقون القانون، شكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد النائب، ما كنتيش حاضر في الجلسة اللي اتخذ فيها 
القرار هنا في الجلسة العامة، صوت عليه املجلس.. أنا عرضت األمر على 
املجلس وصادق عليه املجلس. شكرا السيد الرئيس.. السيد الرئيس،.. 

ال�ضي عبد الصمد حيكر.. ال�ضي بووانو، ال�ضي عبد الصمد...

..مشروع قانون رقم 38.13 يتعلق بإحداث املدرسة الوطنية العليا 
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القانون  الوزير لتقديم مشروع  الكلمة للسيد  ثانية(،  لإلدارة )قراءة 
فليتفضل مشكورا.. ما يصحابليش أنا غيتكلم في املوضوع.. حتى يكمل.. 

تفضل السيد.. تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدرحدةدير)يقطلريظ م(:

ةاع درةا ئيس،

أن  أطلب  أنا  قاطعتك..  اللي  الوزير  السيد  ليا  اسمح  هاذ..  من 
تسمحوا لي السيد الرئيس باش ناخدو واحد CD ديال هاذ ال�ضي ما جرا 
فهاذ الصباح، رسميا أطلب هذه الوثيقة أطلب من التقنيين يعطيونا 
CD في جميع التدخالت ديال اإلخوان البرملانيين حول الغياب وتالوة 

ديال الحضور والالئحة، بغيت CD ناخدو رسميا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي0.

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

حض ةترةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

ثانية،  لي أن أعرض على مجلسكم املوقر، في إطار قراءة  يطيب 
مشروع القانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث املدرسة الوطنية العليا 
اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  عليه  صادقت  كما  لإلدارة 

بتاريخ 12 ماي 2015.

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

وفاء من الحكومة بتنفيذ مخططها التشريعي، عملت الوزارة املكلفة 
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة على إعداد مشروع القانون رقم 
الوطنية  املدرسة  بإحداث  واملتعلق  أنظاركم  املعروض على   038.13
العليا لإلدارة، والذي يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تحل محل 
كل من املدرسة الوطنية لإلدارة واملعهد العالي لإلدارة. ويتمثل الهدف 
الرئي�ضي من إحداث هذه املؤسسة في خلق فضاء مناسب لتكوين األطر 
السلطات  ملواكبة  الالزمة  العالية  واملؤهالت  الكفاءة  ذات  القيادية 
العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها، األمر الذي يستلزم 
اعتماد مشروع تربوي يتميز بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث 

ويكرس إشعاع املدرسة وطنيا وإقليميا ودوليا.

ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم طبقا ملقتضيات مشروع القانون 

املؤسسة  وضع  الجديدة  املؤسسة  منح  أنظاركم،  على  املعروض 
العمومية املتمتعة بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي مما يمكنها 
من االضطالع بمهامها في إطار من املرونة والفعالية، إخضاع املؤسسة 
لوصاية رئيس الحكومة املباشرة مع إمكانية تفويض رئاسة املجلس 
كافة  وضع  العمومية،  بالوظيفة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  اإلداري 
اإلمكانيات املادية والبشرية رهن إشارة املؤسسة الجديدة من خالل 
لإلدارة  الوطنية  املدرسة  إشارة  املوضوعة رهن  املمتلكات  كافة  نقل 
والضريبة  التسجيل  واجبات  من  إعفائها  مع  لإلدارة  العالي  واملعهد 
وحقوق تحفيظ امللكية العقارية، اإللحاق التلقائي لألساتذة القاّرين 
لإلدارة،  الوطنية  باملدرسة  العاملين  واملتدربين  املرسمين  واملوظفين 

النقل التلقائي ملستخدمي املعهد العالي لإلدراة.

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

حض ةترةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

تجدر اإلشارة، إلى أن مجلس املستشارين أدخل بعض التغييرات 
الطفيفة على الصيغة التي صادق عليها مجلسكم املوقر بتاريخ 21 يناير 

2015 وهي كالتالي:

دمج محتوى املادة 2 مكرر باملادة 2 علما بأن املادة 2 كما  ..1
هي معروضة عليكم اليوم هي نفسها املادة 2 كما وردت في املادة، كما 

وردت في أول صيغة عرضت عليكم؛

تعويض كلمة »السادسة« الواردة في البند األول من الفقرة  ..2
الثانية من املادة 5 بالرقم »6« وذلك انسجاما مع اعتماد الترقيم في 

ترتيب مواد النص؛

حذف عبارة »املادة 2 مكرر« الواردة في البند الرابع من الفقرة  ..3
الثانية من املادة 5 وتعويضها بعبارة »املادة 2« بعدما تم دمج املادة 2 

مكرر في املادة الثانية أو املادة 2؛

إضافة واو العطف في السطر الثاني من املادة 7 بين عبارة  ..4
»الحاجة إلى ذلك« وعبارة »على األقل«؛

حذف جملة ال عالقة لها بالنص وردت في آخر املادة 12،  ..5
نقلت الفقرات 3 و4 و5 من هذه املادة إلى الباب الثالث ما بين الفقرتين 
1 و2 من املادة 13 بعده، هذه الفقرة التي كانت موجودة ال عالقة لها 

بالنص؛

في  الواردة خطأ  »حقوقها«  كلمة  على  املثنى  إضفاء صيغة  ..6
13 وتعويضها بكلمة »حقوقهما« باعتبار أن  السطر األول من املادة 
الحال  واملعهد، كما هو  املدرسة  معا:  املؤسستين  يعود على  الضمير 

بالنسبة لكلمة »التزاماتهما« التي تليها.

إلى جانب هذه التعديالت الطفيفة التي صادقت عليها لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر في االجتماع املنعقد بتاريخ 
من   20 املادة  األخيرة  لت كذلك هذه  َعدَّ أو  لت  ُعّدِ  ،2015 ماي   12
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مشروع القانون كما ورد عليها من مجلس املستشارين، حيث تم اعتماد 
الصيغة التي سبق ملجلسكم املوقر أن صادق عليها في القراءة األولى.

تلكم حضرات السيدات والسادة النواب املحترمون، التغييرات التي 
طرأت على مشروع القانون املعروض على أنظاركم قصد املصادقة 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن املداخالت تدرج في محضر الجلسة. نمر إلى 
عملية التصويت.. وزع التقرير بطبيعة الحال، نمر إلى عملية التصويت:

الرفض؟  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   2 املادة  أعرض 
املوافقون: 101؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت:

املوافقون: 101؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 7 للتصويت:

املوافقون: 101؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 12 للتصويت:

املوافقون: 101؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت:

املوافقون: 101؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 20 للتصويت:

املوافقون: 101؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 101؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

يتعلق  رقمر  .8   ق ي08ر مش وعر على  النواب  مجلس  ص دق 
بإحداث املدرسة الوطنية العليا لإلدارة في ق ةءةرث ي لراه.

شكرا لكم السيد الوزير على مساهمتكم.

نمر إلى آخر مشروع قانون رقم 107.12 يق�ضي بتغيير وتتميم ظهير 9 
رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود 
في قراءة ثانية له، الكلمة للسيد الوزير للتقديم وال؟ إذن وزع التقرير، 

املداخالت تدرج في محضر الجلسة.

عليه  صادقت  كما  للتصويت  القانون  املشروع  عنوان  أعرض 
اللجنة: اإلجماع؛

املادة الفريدة وتتضمن عددا من الفصول التي سنعرضها للتصويت 
تباعا، املادة 618.

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.3 الفصل  أعرض 
اإلجماع؛

الفصل 618.3 مكرر ورد بشأنه تعديل من لدن الحكومة، الكلمة 
للسيد الوزير.

ةاع درمحمدريب لرببعشدرهللاروزي رةاعكنىروس  سلرةملدنبل:

بك ةراكمرةاع درةا ئيس،

ةاع دةترةاب ئش ترةملحترم ت،

ةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

الفقرة  في  نتكلم  عندما  أن  كون  إلى  التنبيه  هناك ضرورة  فعال 
املتعلقة بالضمانة البنكية في املمارسة العقارية، يمكن تقديم ضمانة 
بنكية أو أي ضمانة أخرى، ولذلك كان من الضروري أن نأخذ هذا األمر 
بعين االعتبار، ونقترح عليكم أننا ال نكتفي بالصيغة املوجودة اآلن أي 
»نسخة من الضمانة البنكية أو التأمين« في نهاية الفقرة، وأن نعوض 
ذلك ب »نسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو 
التأمين«، هذا األول واش نعرضهم بجوج ألن في نفس املادة؟ بجوج، 
ونقترح انطالقا من هذا األمر ديال تواجد ضمانة أننا نتجاوزو املشكل 
الكبرى واملتوسطة أساسا وكذلك في  اللي كيسقطو فيه في املشاريع 
املشاريع الصغيرة ملا كتكون في طور البناء، وبما أن هناك ضمانة ال 
يتعين تجاوز مسألة الحجز التحفظي، وعلى هذا األساس أقترح عليكم 
إضافة فقرة وهي: »وتقوم الضمانة املشار إليها في الفقرة األولى أعاله 
بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقت�ضى مخالف مقام أي حجز 
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تحفظي يجريه املشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كانت 
الضمانة املذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز 

التحفظي«، شكرا لكم السيد الرئيس.

ةاع درةا ئيس:

شكرا هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ معارض، تفضل السيد 
النائب.

ةاب ئبرةاع درعشدرةالط فروهبي:

ةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، أنتم تتذكرون أن حينما كنا ناقشنا هذا املوضوع، 
ناقشنا الحاالت الواقعية التي نعانيها حينما يؤدي املغاربة مبالغ مالية 
ويختفي املقاول أو يختفي، قلنا أن الضمانة البنكية تضمن للمواطن 
حقوقه فيما يخص التسبيقات التي يقدمها إلى حين إنهاء األشغال. أوال 
الحجز التحفظي ليس فيه وجه واحد فيه عدة أوجه، ممكن أنني لن 
أقوم بحجز تحفظي بناء على الضمانة البنكية ولكن يمكنني أن أقوم 
بحجز تحفظي بناء على الفوائد، أو بناء على التعويض، أو بناء على جزاء 
التأخير، أو بناء معناه الحجز التحفظي ال يمكن حصره بهذه الطريقة، 

إما أن تمنعو الحجز التحفظي نهائيا أو تتركوه، هذه املسألة األولى؛

املسألة الثانية، هذه الضمانة البنكية من غير الضمانة البنكية 
تتضمن  راه  البنك  ألنه  أداؤها  مضمونة  ضمانات  هي  التي  للبنوك، 
الشيك على  الكمبيالة؟ هل سنقدم  إلى  الدولة قيمته، هل سنصل 
سبيل الضمانة وهو مخالف للقانون؟ ما هي الضمانة املماثلة؟ هذه 
الكلمة ال تعني شيئا من الناحية القانونية، هل هي ضمانة شخصية؟ 
هل آتي بشخص يضمنني؟ هل هي ضمانة من خالل عقار آخر؟ السيد 
الطريقة،  بهذه  البنكية  الضمانة  هذه  تلغي  بابا  ستفتحون  الوزير، 
ألنه سيمتنعون من أداء الضمانة البنكية وسيصبح أي ضمانة بأي 
مفهوم لها بما فيه الشيك الذي هو مخالف للقانون، كل النقاش الذي 
ناقشناه في اللجنة تلغونه اآلن بهذا التعديل السيد الوزير، وستؤدي 
تلك الضمانات التي منحناها للمشتري الصغير سنلغيها، وسندخل مرة 
إلى أزمة األسواق وأزمة عدم استرجاع املبالغ التي قدمت كتسبيقات، 

شكرا السيد الوزير.

ةاع درةا ئيس:

هل هناك من مؤيد لهذا التعديل؟ تفضل السيد الرئيس، السيد 
النائب.

ةاب ئبرةاع درمحمدربنرعشدرةاص دق:

ةاع درةا ئيس،

ما سمعناه من كالم فيه بعض القراءة الخاصة، ألننا نتكلم عن 

ضمانة بنكية ومعروف في القانون أن الضمانة تعــادل ال�ضيء املضمون، 
ثم نقول ضمانة مماثلة، حنا كنشكـــرو الحكومـــة اللي تفاعــــــالت مع هــــذا 
املقتضـــــى اللي كان في النــــص األصلي اللي صادق عليه مجلس النواب في 
القراءة األولى، ملاذا؟ ألننا نشرع لوضعية بغيناها تتفاعل، بغينا يكون 
فيها.. بغينا نحركو هاذ القانون، بغينا نحركوه وبغينا ينجزوا مشاريع 
في اإلطار ديال هاذ القانون، اللي لحد آلن راه هو معطل وال يشتغل. 
الحكومة ملا تتقول ضمانة بنكية أو ضمانة أخرى مماثلة، يضاف إليها 
التأمين كذلك، فعندنا مشروع محفوف بضمانات ومحفوف بتأمين، 
ملاذا الحجز؟ نحن نعتبر نحن أقرب إلى انشغاالت املواطنين في هذا األمر 
نعتبر أن الضمانات والتأمينات كافية لحفظ حقوق املواطنين وبالتالي 
إجراء حجوز تحفظية يعرقل املشروع وال يفيد شيئا ونحن نوافق على 

هذا التعديل.

ةاع درةا ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت، فيه جوج ديال األجزاء، جزء 
كيحذف وجزء كيضيف هذا، كما الصيغة التي جاءت بها الحكومة:

املوافقون: 104؛

املعارضون: 56؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض الفصل 618.3 مكرر للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقون: 104؛

املعارضون: 56؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض الفصل 618.3 مكرر مرتين للتصويت كما صادقت عليه 
اللجنة: اإلجماع؛

أعرض الفصل 618.3 مكرر ثالث مرات للتصويت كما صادقت 
عليه اللجنة: اإلجماع؛

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.6 الفصل  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.7 الفصل  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.8 الفصل  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.9 الفصل  أعرض 
اإلجماع؛

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.13 الفصل  أعرض 
اإلجماع؛
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اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.14 الفصل  أعرض 

اإلجماع؛

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.16 الفصل  أعرض 

اإلجماع؛

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت   618.18 الفصل  أعرض 

اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

بتغيير  0 .87 ر مش وعرق ي08ررقمر النواب على  ص دق مجلس 

وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور اإلنجاز املتمم 

1331 )12 أغسطس  9 رمضان  بموجبه الظهير الشريف الصادر في 

1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود في قراءة ثانية له، شكرا لكم 

رفعترةلجلعل. 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.4–20.شعبان.1436  )08.يونيو.2015(  8 

محض رةلجلعلرةاث مبلروةألربعي0رنعدرةمل ئتي0

ةات ريخ : الثالثاء 6 شعبان 1436 املوافق ل 26 ماي 2015.

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

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وثمانية  ساعة   : ةات8ق ت 
الثانية زواال والدقيقة العاشرة.

لألسئلة  املخصصة  الشهرية  الجلسة  مواصلة  ةألعم ل:  جدولر
املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

ةاع دررةب درةاط ابيرةاعلميررئيسرمجلسرةاب8ةب:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح م،ر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي0،

ةاع دررئيسرةلحك8ملرةملحترم،

ةاع دةت،رةاع دت 0روةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

النظام  ومقتضيات  الدستور  ألحكام  طبقا  هللا  بعون  نستأنف 
بالسياسة  املتعلقة  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  للمجلس،  الداخلي 
العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة. وقبل مواصلة جدول أعمال 
هذه الجلسة، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع األطراف على 
الروح الوطنية العالية، والتي استحضرت املصالح العليا للوطن وآثرت 
على نفسها املصالح الذاتية، مما سهل مأمورية الرئاسة في استئناف 
هذه الجلسة، تجاوزا ملا حدث في الجلسة السابقة والتوجه الجماعي 
نحو املستقبل، في إطار اإللتزام بضوابط دولة القانون واملؤسسات، 
وتجسيدا لألساس الذي يقوم عليه النظام الدستوري للمملكة القائم 
على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وتفعيال للتوجيهات امللكية، 

خصوصا تلك املتعلقة بتخليق الخطاب السيا�ضي.

ةاع دررئيسرةلحك8ملرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

إن الروح الوطنية وااللتزام بخدمة مصالح املغرب، كل من موقعه، 
ع عن كل ما 

ّ
برملانا وحكومة، أغلبية ومعارضة، تقت�ضي منا جميعا الترف

من شأنه أن يؤثر سلبا على سير املؤسسات وأدائها ووظائفها، وتقت�ضي 
منا أيضا انخراطا جماعيا وبشكل مسؤول في خدمة قضايانا الوطنية 

ومعالجة إشكالياته ومواجهة تحدياته.

إن مجلس النواب ينبغي أن يظل ذلك الفضاء الوطني واملؤسساتي 
ملختلف  الواجب  االحترام  من  إطار  في  وتأطيره  العمومي،  للنقاش 
املؤسسات وخصوصا الدستورية، كانت أشخاصا ذاتية أو معنوية، 
أحزابا ونقابات، فرقا برملانية، أغلبية ومعارضة أو حكومية، بعيدا عن 
شخصنة النقاش أو توجيه التهم والتركيز على القضايا الكبرى للبالد 

ومصالحها العليا.

بجولة  هللا،  نصره  امللك  جاللة  يقوم  بالذات،  اللحظة  هذه  في 
الفقر  محاربا  رؤوسنا،  رافعا  املغرب،  عن  مدافعا  ناجحة،  إفريقية 
املغاربة، عبر  يتابع آالف  اللحظة كذلك،  للتنمية. وفي هذه  ومدعما 
الشاشة، اشتغال مؤسستينا الحكومية والبرملانية، أود وأتوسل الجميع 

أن نكون في مستوى النخبة التي أهلها املغرب لتدبير شؤونه.

على بركة هللا نستأنف أشغالنا، وقبل الشروع في جدول األعمال 
أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة على 

املكتب، تفضل السيد األمين.

ةاع درأحمدرةاته ميرأمي0رةملجلس:

بك ةرةاع درةا ئيس،

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

االستشفائية  باملراكز  يتعلق   70.13 رقم  قانون  مشروع  .•
الجامعية.

وتغيير  بتميم  يق�ضي   33.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   32.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   34.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون 

الجماعات الترابية.

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  .•
رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تقدم 

به مجموعة من النواب من فرق ومجموعة األغلبية.

بالقرارين  الدستوري  املجلس  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
التاليين:

اللذين صرح املجلس   15/962 15/961 ورقم  القرار رقم   .•
الدستوري بموجبهما على التوالي: بمطابقة كل من القانون التنظيمي 
رقم 130.13 من قانون املالية في صيغته املعدلة، والقانون التنظيمي 
املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   12.14 رقم 

بالتعيين في املناصب العليا للدستور.

فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من 19 إلى 26 مايو 2015، توصلت رئاسة 

مجلس النواب بما يلي:

86 سؤاال شفويا؛ 63 سؤاال كتابيا؛ مجموع األسئلة الكتابية املتبقاة 
دون جواب: 10706، شكرا السيد الرئيس.
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ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد األمين، في الجزء األول من السؤال الزالت للسيد رئيس 
الحكومة 6 دقائق و25 ثانية، هل ترغبون في استعمالها السيد الرئيس؟ 
واملتعلق  الثاني  املحوري  السؤال  إلى  نمر  إذا سمحتم  إذن  تجاوزها. 
بتعثر الحوار مع املركزيات النقابية، تقدم به السيدات والسادة النواب 

أعضاء فرق املعارضة، الكلمة ألحد النواب.

ةاب ئبرةاع درسع درب عزيز:

ةاع درةا ئيس،

ةاع دررئيسرةلحك8مل،

نسائلكم باسم فرق املعارضة، في هاذ الجلسة املخصصة ملراقبة 
العمل الحكومي وليست فضاء للنقاش العمومي.

السيد رئيس الحكومة، حكومة مأسست الحوار اإلجتماعي وحكومة 
للحوار، حوار  الوراء؛ حكومة وضعت خطوط حمراء  إلى  به  عادت 
اجتماعي عبارة عن مسرحية ملغومة؛ احتقان اجتماعي وضرب للقدرة 
الشرائية للشغيلة املغربية؛ نقابة ديمقراطية تقاطع فاتح ماي؛ رئيس 
الحكومة ينصرف ويغادر الجلسة الشهرية يومين قبل احتفال الشغيلة 
املغربية بعيدها األممي حتى ال يجيب عن تعثر الحوار؛ وزير يهين املغاربة 
ويعتبر نفسه راعيا للقطيع؛ وزراء وإداريون يتدخلون في انتخابات ممثلي 

املأجورين واملوظفين؛ وزراء يتصلون بالباطرونا الختيار...

ةاع درةا ئيسر:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على 
السؤال في حدود 26 دقيقة و30 ثانية.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

نعمرهللارةا حمنرةا ح مرةلحمدرهللروةاصالةروةاعالمرعلىر
رس8لرهللاروعلىرآاهروصحشهرومنروةاله.

ةاع دررئيسرمجلسرةاب8ةبرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

أود في البداية أن أشكر فرق املعارضة على طرح موضوع الحوار 
االجتماعي، الذي يتيح فرصة عرض ما استجد في هذا املوضوع.

وغني عن القول، أن الحوار االجتماعي يشكل آلية أساسية لتطوير 
كما  واالقتصاديين،  االجتماعيين  وشركائها  الحكومة  بين  التعاون 
أن لتوطيده دورا حيويا في ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز السلم 

االجتماعي وإنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ومن هذا املنطلق، حرصت الحكومة منذ تنصيبها على إرساء آليات 
وقواعد الحوار االجتماعي، عبر جملة من املبادرات الهادفة إلى مأسسته، 

وعقدت عدة لقاءات ثنائية وجماعية مع املنظمات النقابية والشركاء 
االقتصاديين، مما مكن من تعزيز السلم االجتماعي وتحقيق نتائج مهمة 
تحملت من أجلها الدولة وال تزال كلفة كبيرة في ظرفية اقتصادية صعبة.

ةاع درةا ئيس،

اسمحوا لي أن أؤكد لكم، الحوار االجتماعي لم يتوقف بين الحكومة 
والنقابات، بالرغم من اختالف املواقف والتصورات بين األطراف في 
بعض األحيان وهو أمر طبيعي. وللتذكير، فقد عقد اللقاء األول في 14 
مارس 2012، أي أسابيع فقط بعد تنصيب الحكومة، تلته سلسلة 
من االجتماعات للجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص. وفي إطار 
الثنائية  االجتماعات  خالل  االتفاق  تم  االجتماعي،  الحوار  مأسسة 
املنعقدة في شتنبر 2012، على إحداث اللجنة العليا للتشاور إلى جانب 
لتتبع  الحكومة  للحوار االجتماعي وخلية لدى رئيس  الوطنية  اللجنة 
حل النزاعات املستعصية مباشرة. كما تم يوم 22 أكتوبر 2012، عقد 
الحكومة خالله عرضا حول  الخمس، قدمت  املركزيات  اجتماع مع 

مشروع قانون املالية لسنة 2013. وانعقد يوم 4 يناير 2013، اجتماع 

للجنة العليا للتشاور، خصص لتقديم حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق 

26 أبريل ومناقشة القضايا الجديدة التي تقدمت بها النقابات، ودعت 

الحكومة إلى دورة جديدة في 27 أبريل 2013، لكن لم تستجب لها بعض 

النقابات، ثم عقدنا معها لقاءات ثنائية في 25 أكتوبر 2013 لتدارس 

سبل مواصلة الحوار، وفق منهجية متوافق بشأنها تراعي اإلكراهات 

االقتصادية واملالية لبالدنا. وقد عقدت الحكومة لقاءات مع املركزيات 

أيام 15 و25 و29 أبريل في شهر واحد 2014، وتم التوافق على إبقاء 

هذه اللقاءات مفتوحة ملواصلة مناقشة مطالبها والعمل على إيجاد 

الحلول لها، مع مراعاة التوازنات املالية للدولة والحفاظ على تنافسية 

املقاوالت.

ومن جهة أخرى تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية إلصالح منظومة 

التقاعد يوم 30 يناير 2013، خصص ملناقشة تقرير اللجنة التقنية 

تشاورية  لقاءات  إلى  دعونا  الوطنية،  للجنة  آخر  الجتماع  ولإلعداد 

مع النقابات يوم 4 دجنبر 2013، غير أن بعضها لم يتسجب. وعقدت 

يونيو   18 بتاريخ  اجتماعا  التقاعد  أنظمة  إلصالح  الوطنية  اللجنة 

2014، تم التوافق خالله على إصالح منظومة التقاعد في شموليتها، 

نظام  عجز  تفاقم  ملواجهة  وحازمة  مستعجلة  إجراءات  اتخاذ  مع 

املعاشات املدنية. وبرسم سنة 2015، عقدت الحكومة في 10 فبراير 
جولة جديدة من الحوار االجتماعي، خصص لتبادل وجهات النظر حول 

أبرز القضايا املطروحة، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بشكل 

منتظم وتحديد منهجية عمل ملعالجة مختلف امللفات، مع إحداث لجن 

موضوعاتية وعقد اجتماع في أقرب أجل للبت في إصالح نظام املعاشات 

املدنية.
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ةاع درةا ئيس،

الذي وقع  أبريل   26 اتفاق  تنفيذ  الحالية  الحكومة  لقد تحملت 
في الظروف التي يعرفها الجميع، والذي قامت فيه الحكومة ساعتها 
باالتفاق مع النقابات على أشياء كثيرة وثقيلة جدا، ولكن هذه الحكومة 
وفت بها جميعا أو تقريبا، الذي يحمل التزامات جد مكلفة ويستجيب 
ملطالب عديدة، ناهيك عن التزامات سابقة لهذا االتفاق تأخر تنفيذها 

كمسألة التعويض عن فقدان الشغل، وهو ما وقع مؤخرا.

مجرد  يعتبر  التي  وكلفتها،  االلتزامات  هذه  أهمية  من  وبالرغم 
االقتصار على تنفيذها تحديا في حد ذاته، فقد بادرت الحكومة إلى 
واملؤشرات  األرقام  بعض  ملطالب جديدة. وسأقتصر على  االستجابة 
املهمة املتعلقة بما أنجزته الحكومة على الصعيد االجتماعي، باعتبار أنه 
ما�ضي فقط كنا كنلتقيو بالنقابات على مدى هذه السنوات كلها، مرات 
متعددة، في بعض األحيان ثالث مرات في شهر واحد، جميع النقابات بما 
في ذلك التي انشقت عن بعضها، ولكن كذلك هذه األمور كانت تبعتها 

نتائج عملية لصالح الشغيلة:

13.2 مليار  أوال: تخصيص غالف مالي سنوي إضافي قدره  .-
درهم، وأتمنى أن تأخذ األرقام حجمها ويحسن تقديرها، أشنو هي 13.2 
مليار ديال الدرهم لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في األجور 
والرفع من الحد األدنى للمعاش والحوارات القطاعية، هذه من النهار 

اللي جات الحكومة؛

اتخاذ التدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية االجتماعية  .-
 3240 لشرط  املستوفين  الغير  األجراء  تمكين  منها:  الخاص  بالقطاع 
يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باسترجاع مبلغ 
من  لالستفادة  الالزمة  األيام  استكمال عدد  أو  املرسملة  مساهمتهم 
معاش التقاعد، هذا منذ كانت C.N.S.S وهو مطلب حتى جات هاذ 
في الحقوق  الناس كيضيعو  الحكومة عاد استاجبت لو، ما بقاوش 

ديالهم إيال ما كملوش 3240 يوم؛

توسيع سلة عالجات التأمين اإلجباري األسا�ضي على املرض  .-
عالجات  لتشمل  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يدبرها  التي 

األسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، وهذا كذلك مطلب قديم؛

مستخدم   12500 لفائدة  للمعاش  األدنى  الحد  من  الرفع  .-
بالنسبة للنظام الجماعي ملنح الرواتب التقاعد، الرفع من الحد األدنى، 
هادو كانوا كيقبطو 120 درهم 140 درهم هاذ ال�ضي راه قلناه شحال من 

مرة؛

الرفع من الحد األدنى لألجر في القطاع الخاص بنسبة 10%  .-
موزعة على سنة 2014 و2015 وهاد السنة %5 غتدخل في يوليوز 

2015؛

رفع الحد األدنى لألجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى ثالث  .-

آالف درهم صافية شهريا، بكلفة 160 مليون درهم لفائدة 53 ألف 
مستفيدين، لم يبق في الوظيفة لعمومية أي شخص أجرته أقل من 3 

ألف درهم؛

قدرها  بتكلفة  الشغل  فقدان  عن  التعويض  نظام  إخراج  .-
500 مليون درهم، اإلجراء الذي انتظر 10 سنوات طوال حتى جات هد 

الحكومة التي يقال أنها ال تفعل شيئا؛

بحوادث  املتعلقة  كتلك  القوانين  مشاريع  مجموعة  إخراج  .-
الشغل والعمال املنزليين، غير ديال هاد العمال املنزليين اللي قديم في 
هاد البرملان فحالي أنا يعرف شحال وهذا كينتظر، ومدونة التعاضد 
الصناعة  في  الشغل  وشروط  وعالقات  املهنية  والسالمة  والصحة 

التقليدية.

البرامج  على مستوى  املبذولة  املجهودات  الحديث عن  دون  هذا 
الهشة  بالفئات  واإلهتمام  الصحية  التغطية  كتعميم  اإلجتماعية 
األخرى، من خالل تفعيل صندوق دعم التماسك اإلجتماعي لتمويل 
نظام املساعدة الطبية ومحاربة الهذر املدر�ضي، وتمويل الدعم املباشر 
املطلقات  للنساء  العائلي  التكافل  صندوق  وتفعيل  األرامل،  للنساء 
وتخفيض أثمنة أزيد من 1700 دواء، وتخصيص ما يفوق%50 من 
الحوار  أن  باعتبار  اإلجتماعية  والقطاعات  للبرامج  العامة  امليزانية 
اإلجتماعي ال يشمل الشغيلة وحدها، بل يشمل جميع الفئات الهشة 
املوجودة في املجتمع، والنقابات يعني سعيدة بطبيعة الحال بأن تكون 

لها كذلك مساهمة في هذا األمر.

وباملناسبة، فقد قفزت كتلة األجور بالوظيفة العمومية من 66,7 
مليار درهم سنة 2007 إلى 105,5 مليار درهم سنة 2015، وتمثل حاليا 
%11 من الناتج الداخلي الخام و%54 من ميزانية التسيير و%57 من 
العائدات الضريبية. كما يمثل متوسط األجر الشهري الصافي باملغرب 
3 أضعاف الناتج الداخلي اإلجمالي الفردي مقابل 1,4 في تونس و1,6 
في تركيا و1 في فرنسا مثال. وقد ارتفع متوسط األجر الصافي الشهري 
بالوظيفة العمومية -أرجو أن يسمع جيدا هذا الرقم- من 5333 درهم 
سنة 2007 إلى 7500 درهم سنة 2014، أي بما يعادل %5 سنويا من 
الزيادة، كل عام %5، األمر الذي لم يتبعه ال األثمنة ديال املواد ولم 
يتبعه كذلك يعني التضخم، في حين لم يتعد املعدل السنوي للتضخم 

برسم نفس الفترة 2%.

ةاع درةا ئيس،

ال يخفى عليكم، أن بالدنا مرت بظرفية اقتصادية ومالية صعبة، 
كل �ضي كيعرف باللي كاين أزمة اقتصادية من 2008، خلفت ارتفاعا 
في عجز امليزانية واملديونية ونقصا حادا في احتياطي العملة الصعبة، 
وهاذي هي الوضعية اللي تالقينا معاها ملي جينا، باش كنا مضطرين 
نمشيو FMI ناخذو منو إمكانية ديال االقتراض ديال 6,2 مليار ديال 
الدوالر، الحمد هلل ما احتجينلهاش. وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة 
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لتصحيح الوضع، حيث انتقل عجز امليزانية من أكثر من %7 كان يعني 
FMI كيقول %7,7 واحنا كنقولوا %7,1، من الناتج الداخلي الخام سنة 
2012 إلى %4,9 سنة 2014. ورغم ذلك، فإن اإلكراهات املالية ال تزال 
قائمة، مما يحتم التحكم في النفقات العمومية وتحسين التوازنات 
املالية والتنافسية، مع إيالء عناية خاصة بالفئات الضعيفة واملهمشة 
من عموم املواطنين. التوجه ديال الحكومة هو هذا، اللي الحالة ديالو ال 
بأس بها كنقولوا ليه صبر شوية، واللي ما عندوش كنقولو هذا خاصنا 

نتفاهمو معاه، البد نلقاو لو حل.

وفي ظل هذه الظرفية الصعبة، فإن مجموعة من النقابات تطالب 
بإجراءات من قبيل:

•. الزيادة في األجور ب %25 في القطاعين العام والخاص، مما 
يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا، تتحملها امليزانية العامة بالنسبة 
للموظفين، ناهيك عن إنهاك تنافسية املقاولة. راه باملناسبة، هذيك 
%10 اللي دازت في 2014، راه ما مرت إال بصعوبة بالنسبة للمقاولة، 
وهددوا بأنهم سوف يفقدون تنافسيتهم؛ ناهيك عن إنهاك تنافسية 
املقاولة، وبالتالي التأثير سلبيا على قدرتها على املحافظة وإحداث فرص 

الشغل؛

مراجعة جدول الضريبة على الدخل بانعكاس مالي يقدر ب 5  .•
مليار درهم، قال ليك نرفعو اإلعفاء إلى 6000 درهم، مما سوف يكلفنا 

5 ماليير درهم؛

•. تنفيذ إحداث درجات جديدة بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى 
7 مليار درهم؛

مما  600 درهم شهريا،  املتقاعدين ب  في معاشات  الزيادة  .•
يتطلب 4,2 مليار درهم إضافية كل سنة، في وقت يسجل فيه نظامات 
املعاشات املدنية اختالال كبيرا سيجعله عاجزا في األفق املنظور عن 
الوفاء باملستحقات القائمة لفائدة املتقاعدين، إن لم نعّجل بالقيام 

باإلصالح وهو ما سنفعله إن شاء هللا الرحمن الرحيم.

والواقع أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية ال تتحمل اعتماد 
إجراءات مالية جديدة، علما ان كتلة األجور ترتفع تلقائيا بما يبلغ 5 
مليار درهم للوفاء بااللتزامات املتعلقة بالترقيات املترتبة عن تحسين 
الحصيص السنوي للترقي إلى %33، وتحديد سقف االنتظار في 4 سنوات 
للترقية باالختيار. وديرو الحساب وشوفو، العام األول 5 داملاليير ديال 
الدرهم العام الثاني 10، العام الثالث 15، العام الرابع 20، العام 25، 

كتوصل 75 مليار ديال الدرهم في 5 سنوات.

وختاما، أؤكد أن الحكومة تبقى منفتحة لدراسة املطالب الواقعية 
والتي تراعي التوازن املالي للدولة وتنافسية املقاوالت واالقتصاد الوطني، 
وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من املجتمع. وبهاد الخصوص، فإن 
الحوار االجتماعي ينبغي أال يركز فقط على فئة املوظفين ومستخدمي 
ومأجوري القطاع الخاص، بل ينبغي أن ننتبه جميعا للفئات املهمشة 

من املواطنين والتي ال تتوفر على من يوصل مطالبها ويدافع عنها والسالم 
عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، أفتح باب التعقيبات، فريق العدالة 
والتنمية في حدود 3 دقائق.

ةاب ئشلرةاع دةرآمبلرم ءرةاع بي0:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع دررئيسرةلحك8مل،

ةاع دةتروةاع دةرةا8زرةء،

ةإلخ8ةروةألخ8ةترةاب8ةب،

االجتماعي،  الحوار  اللي هو  الهام  املوضوع  تناول هذا  شكرا على 
حنا السيد رئيس الحكومة نفهم أن الحوار االجتماعي هو أوال وأخيرا 
مسؤولية، ولذلك سمي حوارا ألنه ينتظر منه أن يكون قوة اقتراحية 
فيها إنتاج، فيها سعي جماعي بتعبئة جماعية لحل اإلشكاالت الكبرى، 
مسؤولية خاصة فيما يتعلق بامللفات الكبرى التي انكبت عليها هذه 
الحكومة. أنا أذكر على سبيل املثال ملف التقاعد، ملف التقاعد هذا من 
امللفات الشائكة اللي كانت دائما مطروحة على أجندة الحوار االجتماعي 
ولم تجد لها حال، نحن نشبهه وكأنه بحال هاديك كرة اللهب التي بدأ 
الجميع يتقاذفها بعضا لبعض خوفا من أنها تشتعل في ثياب أحدهم. 
الحمد هلل وصلنا إلى رئيس حكومة وحكومة مسؤولة، تحلت بالشجاعة 
وقالت هادي هي الوقت اليوم باش هاد الكرة التي خفنا منها مدة طويلة 
نطفيوها، ولكن مللي خذاها رئيس الحكومة وقال أنا غنطفيها واخا 
اشتعلت فيا، أجيو مدو يد العون باش نطفيوها جميع. كاين اللي كان 
مسؤوال وفهم حساسية اللحظة السياسية اللي كنعيشوها، وكاين اللي 
غير اسمع الهضرة وم�ضى سباق هو العرس بليلة م�ضى كيشعل العافية 
قبل أن تشتعل. ولكن الحمد هلل سمعنا دعوات إلى إضرابات عامة 
غير مفهومة في هذا السياق، سمعنا محاوالت للتأجيج إلى النزول إلى 
والشغيلة  دائما محصنا ضد االشتعال.  كان  املجتمع  الشوارع، هذا 
املغربية اليوم بمقت�ضى التمثيلية كيمثلوها الشركاء االجتماعيين وفيهم 
الجاّدون، أثبتت عبر التاريخ أنها قادرة تقرا الخصوصيات ديال اللحظة 
التاريخية، أنا أضرب مثال بالشغيلة التعليمية التي ضحت بالساعات 
التضامنية وخدمت بال ما تخلص إلى اآلن، ألنها فهمت في لحظة أن 
املجتمع املغربي خصو تضامن. وهاذ �ضي حنا يجب أن ندعمه في هذه 
اللحظة ألن هذا هو الحوار االجتماعي الحقيقي، ال أحد يمكن أن يفهم 
في املغرب اليوم، تفضلوا �ضي واحد يشرح لنا، يقنع املغاربة، في لحظة 
ديال  الجاذبية  التنافسية،  مستوى  املغربي،  االقتصاد  فيها  كيطور 
االستثمارات، املؤشرات من املؤسسات الدولية كتقول بأن اقتصادنا 
هو بخير، ونسمع في لحظة دعوة إلى إضراب عام وكأننا في بلد غير 

مستقر سياسيا وكأن كاين �ضي حاجة واقعة.
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لحظة،  وهادي  التداعيات  هاد  جميعا  يفهمون  املغاربة  اليوم 
لحظة املسؤولية التي يجب أن نعود فيها جميعا، ونفهم بأن االعتبارات 
هاد  عندها  ألن  النقابات  عند  مفهومة  أحيان  في  تكون  السياسية 
االمتدادات في العالم كامل، ولكن في اللحظات اللي كنحتاجو نكونو فيها 
منصفين، لنقول أن العديد من النقط التي أدرجت في امللفات املطلبية 
ديال النقابات لسنوات، وجدت لها الحل مع هذه الحكومة املسؤولة في 
واحد اللحظة دون أن تمر ضرورة عبر آلية هذا الحوار االجتماعي، اللي 
ل وتم يعني اختالق املبررات باش 

ّ
لألسف الشديد إال كان قال بأنه عط

يتعثر هو في الحقيقة تم تعطيله، شكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في حدود 4 دقائق.

ةاب ئبرةاع درع دلرتش ك ط8:

أب فر علىر وسلمر هللار وصلىر ةا ح م،ر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي0رس دي رمحمدروعلىرآاهروصحشهرأجمعي0.

ةاع درةا ئيس،

ةاع دررئيسرةلحك8مل،

ةاع دتي0روةاع دةرةا8زرةء،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

السيد الرئيس، لن نختلف في كون أن الحوار االجتماعي، كيفما 
جاء في الكالم ديالكم، آلية من آليات السلم اإلجتماعي وتعزيز التماسك 
االجتماعي، وكذلك ما غنختلفوش في كون أن الحوار االجتماعي يهدف 
إلى مناقشة القضايا ذات املصلحة املشتركة بين الفرقاء االجتماعيين 
من جهة، والحكومة وأرباب العمل على أساس مبدأ التشاركية اللي نص 
عليه الدستور. والحوار االجتماعي، السيد رئيس الحكومة، أيضا له 
انعكاساته على مجموعة من املحاور املهمة: املحور االجتماعي، املحور 
السيا�ضي، املحور القانوني، واملحور االقتصادي كذلك. لكن السيد 
رئيس الحكومة، ال يبدو أنكم مستوعبون لهذه األمور، فقد مرت 4 
سنوات دون أن تعرف مؤسسة الحوار االجتماعي أية نتائج تذكر، وذلك 
بسبب تبخيسكم لها بدل جعلها في صلب اهتمامات حكومتكم التي 
أعلنت حربا على الطبقة الفقيرة واملتوسطة، ففي عهدكم أصبح الحوار 
االجتماعي عبارة عن جلسات تشاور مفتوحة حول القضايا املطروحة، 

وأضحت الجلسات مجرد جلسات واجتماعات فقط.

السيد رئيس الحكومة،

لقد تبين من خالل الجلسات مع الفرقاء، أن حكومتكم لن تأتي 
املعالم،  واضحة  حكومية  استراتيجية  ضمن  تندرج  شافية  بأجوبة 
وإنما يظهر أنها مهووسة ب�ضيء اسمه إصالح التقاعد ولو على حساب 

مجموعة من األمور األخرى. وقد عبرنا، تماشيا مع الفرقاء االجتماعيين، 
أن إصالح أنظمة التقاعد يشغل بال جميع املغاربة العاملين، سواء في 
القطاع العام أو الخاص، لكن معالجته يجب أن تتم في إطار املنظومة 
املطلبية التي تقدمت بها املركزيات النقابية وليس من زاوية أحادية 
وبطريقة انفرادية. إننا لسنا ضد اإلصالح، لكن هذا اإلصالح ال يجب أن 

يكون على حساب املوظفين واملأجورين.

السيد رئيس الحكومة،

إننا نستغرب ونتأسف على تعاطيكم السلبي مع مطالب الطبقة 
العاملة املغربية البسيطة، التي هي اليوم بين مطرقة قرارات حكومتكم 
وسندان  الشرائية  قدرتهم  على  القضاء  إلى  والهادفة  الالشعبية 
التزاماتهم واملعيش اليومي. فكيف وأنتم اللذين تدعون حملكم لهموم 
وهواجس الطبقة الشغيلة، أال تستجيبوا بشكل فوري وطوعي مع جل 
مطالبها واملتمثلة في الزيادات في األجور وتخفيض الضغط الضريبي 
على األجور، والزيادة في معاشات التقاعد وحماية الحريات النقابية ؟ 
ما دمتم تقولون أن الظروف اإليجابية التي تعيشها بالدنا قد تتمخض 
عنها نتائج، لكننا نتخوف من أن تكون النتيجة ينطبق عليها املثل القائل 

»تمخض الجبل فولد فأرا«.

السيد رئيس الحكومة،

ثابتة  مواعيد  للحوار  أن  تقت�ضي  االجتماعي  الحوار  منهجية  إن 
يجب احترامها، حيث ينعقد مرتين في السنة، وهاد ال�ضيء اللي كان في 
وقت سابق، وذلك قبل إعداد مشروع قانون املالية للسنة املوالية، 
واملرة الثانية في شهر أبريل حتى يشكل هذا الشهر فضاء زمنيا للحوار 
الشغيلة  للطبقة  تقدم  اتفاقيات  إلى  التوصل  أجل  واملفاوضات من 

خالل عيدها السنوي..

ةاع دررئيس:

انتهى الوقت، شكرا. الكلمة للفريق الحركي في حدود ثالث دقائق.

ةاب ئبرةاع درع ف ترعتم08:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دررئيسرةلحك8ملرةملحترم،

ةاع دتي0روةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في موضوع الحوار 
االجتماعي مع املركزيات النقابية، ألتقدم في البداية بتحية تقدير وإكبار 
وامتنان للطبقة العاملة وفي مختلف القطاعات، سواء اإلنتاجية أو 
الخدماتية أو في الوظيفة العمومية، على التضحيات الجسام وروح 

العطاء التي يقدمونها فداء لوطنهم.
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ونحن في الحركة الشعبية نؤمن أشد اإليمان بأن أفضل ثروة يتوفر 
عليها املغرب هي طاقته البشرية الخلوقة والخالقة، ورأس ماله البشري 
الذي أثبت جدارته وكفاءته وقدرته على الصمود في وجه التحديات. 
ونعتقد بأن املناسبة سانحة إليالء املزيد من العناية والتكريم والتثمين 
إسعاد  تروم  حكومية  إجراءات  خالل  من  الخالقة،  الطاقات  لهذه 

الطبقة العاملة وتحقيق رفه عيشها وتكريمها التكريم األمثل.

فال يكفي في تقديرنا أن ننتظر حوارا اجتماعيا إليالء املوضوع ما 
يستحقه من عناية واهتمام، بل يتعين أن يكون هذا األمر من ضمن 
أسس أية سياسية عامة، على اعتبار أن العنصر البشري هو عماد 
هذه السياسات، وفي نفس الوقت هو منتهى ما تروم تحقيقه هذه 
السياسات. فاملقاربة يجب أن تنصب على العامل وكذلك غير العامل 

وعلى الحضري والقروي والجبلي.

سياسة  هناك  بأن  نعتقد  فإننا  االجتماعي،  الحوار  وبخصوص 
عمومية اجتماعية واضحة، فأكيد أنها تشتغل على تراكم املأسسة 
هذه  تشكيل  على  سابقة  سنوات  في  االجتماعي  الحوار  شهدها  التي 
الحكومة، والدليل على ذلك املجهود املالي املرصود ألجرأة اتفاق 26 
أبريل 2011، وسعيها الحثيث لتنفيذ ما تبقى من هذا االتفاق، وال سيما 
الترقية االستثنائية وقانون تنظيم األعمال االجتماعية وتعزيز الحماية 
والترفيه  والنقل  كالسكن  االجتماعية،  الخدمات  وولوج  االجتماعية 
ومعالجة اإلشكاليات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية وطب الشغل 

والوقاية من األخطار املهنية.

إننا في الفريق الحركي، نطالبكم بتعزيز مأسسة التوجه االجتماعي 
للحكومة، وإخراج القانون التنظيمي لإلضراب وكذا القانون التنظيمي 
للنقابات إلى حيز الوجود. كما نطالب بتعزيز املقاربة الحكومية للجانب 
وتوطيد  املادية  األوضاع  تحسين  قبيل  من  عامة،  بصفة  االجتماعي 
الكرامة  وتحقيق  الشرائية  القدرة  من  والرفع  االجتماعية  الحماية 

لجميع املواطنين واملواطنات، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا، يوجد بين ظهرانينا السيدة رو�ضي بيل 
)الفوبريل(  الفرص  وتكافؤ  املناصفة  لجنة  رئيسة  مادريكال،  راموس 
املغرب، أمريكا الوسطى، الكاريبي. كما يوجد أيضا بين ظهرانينا سعادة 
املهندس عدنان السواعير، رئيس لجنة النظام والسلوك ببرملان اململكة 
األردنية الهاشمية، شكرا. الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في حدود 

أربع دقائق، األصالة واملعاصرة.

ةاب ئبرةاع درةاط ه رب ك :

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي0،

ةاع درةا ئيسرةملحترم،

ةاع دررئيسرةلحك8مل،

ةاع دةروةاع دةترةا8زرةءرةملحترم08،

باسم فريق األصالة واملعاصرة اسمحوا لي أن أساهم في هذا النقاش 
حول الحوار االجتماعي املتعثر.

السيد رئيس الحكومة،

اللي اسمعكم واسمع بعض الفرقاء املتدخلين من هنا، يقول بأن 
الحوار االجتماعي بخير، أن كول�ضي بخير العام زين، وهاذ ال�ضي ما�ضي 
الحال  بطبيعة  االجتماعي  الحوار  متعثر،  االجتماعي  الحوار  صحيح. 
كنا  اللي  االجتماعي  الحوار  مأسسة  يكون،  خاصو  كيف  مقايمش 
نتمناوها على أنها تكون واحد الثقافة تشاركية، اقتصادية، اجتماعية، 
 ،2011 ديال  الدستور  مضامين  لتنزيل  ديمقراطية،  الحال  بطبيعة 
ماكيناش السيد رئيس الحكومة، ولم تتوفقوا في تنزيل مضامين دستور 

2011 فيما يخص الحوار االجتماعي.

الحوار االجتماعي متعثر بطبيعة الحال، والدليل: هل يعقل على أنه 
في عيد الشغل وفي عيد الشغيلة، املغاربة بطبيعة الحال اللي مولفين 
كيتبعوه وبكل اهتمام والعالم يتتبعه بكل اهتمام، هاد العام عشنا 
أزمة بطبيعة الحال، عشنا استثناء على أنه إضراب النقابات املركزيات 
العريقة بطبيعة الحال قاطعت هاد اليوم االحتفالي اللي كان خص 
اللي هما  ليهم في هاد اليوم هذا بطبيعة الحال أمور  الحكومة تزف 
متعودين عليها ؟ لكن الحكومة جاءت بطبيعة الحال بعكس ما كان 
يشتهي ويتمناه املركزيات النقابية، ال�ضيء اللي أداهم على املقاطعة. 
واعتقادي على أنكم شاركتم السيد رئيس الحكومة مع النقابة ديالكم 
بوحدكم، وهذا ما�ضي حوار، اللي تيشارك بوحدو راه خاصاه �ضي حاجة، 
أطراف  يقت�ضي  الحوار  حاجة.  �ضي  خاصاه  راه  بوحدو  تيتحاور  اللي 
متعددة، يقت�ضي ثقافة الحوار وقبول الرأي والرأي اآلخر، هاد ال�ضيء 
اللي بينتو على أنكم ماقابلينش الرأي اآلخر، درتو اإلقصاء فاقصيتو 
األطراف األخرى، إما حنا وال الطوفان. وهادي ما�ضي ثقافة الحوار، هذا 
تغييب الحوار، هذا قتل الحوار، هذا تشويه الحوار وهذا ما يقبلوهش 
املغاربة، وما يقبلوش املغرب، وما�ضي حنا اللي غادي نجيو بيه بطبيعة 
الحال. خاصنا حنا الطموح ديالنا على أنه الحوار يترعرع وينمو بطبيعة 
إنعاش الشغل، تغييب الحوار هو قتل  الحال، ألن تقدم الحوار هو 
الشغل. بهاد العملية اللي درتو بطبيعة الحال بهاد الكيفية وبهاد التعامل 
تقتلون الشغل، هو مريض وحاطين لو قرعة اإلنعاش وجيتو وحيدتو 
ممقبولش  ال�ضيء  هاد  هادي،  الكيفية  بهاذ  السيروم حيدتوه،  داك 

السيد رئيس الحكومة.

ظروف  من  دزنا  أننا  على  قلتم  الحال  بطبيعة  تنعرفوكم،  حنا 
صعبة، صحيح. ولكن اآلن هاد الظروف الصعبة، وهاد األزمة العاملية 
راه املغرب استفد منها، ملي الثمن ديال »الباريل« إلى املستويات اللي 
اللي جات  الفالحية  حنا تنعرفوها، راكم دخلتو املاليير. مللي السنة 
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مزيانة، راه بطبيعة الحال نتمناو على أن التدبير الحكومي ديالها يكون 
في املستوى باش رجعت كذلك بالخير، ولكن هذا ما استفداتش منو 
الطبقة الكادحة، ما استفداتش منو الطبقة الشغيلة، بطبيعة الحال 

ما كنا ننتظره أن تستفيد منه، ما كانش غيرجع عليها بالخير.

هاذ الحكومة هادي اللي قلتو بأنها جابت واحد العداد ديال األمور 
إيجابية، فهاذ الحكومة زادت في الضريبة على القيمة املضافة على 
املستضعفين والعاطلين والطبقة الشغيلة بطبيعة الحال مستضعفة. 
تتعرفو السيد رئيس الحكومة، على أنه الزيادة في الضريبة على القيمة 

املضافة هي ضريبة غير منصفة..

ةاع درةا ئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
الديمقراطي في حدود 3 دقائق 30 ثانية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درإدريسرب8ط ه :

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي0.

ةاع دررئيسرةلحك8ملرةملحترم،

ةاع دت 0رةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

بداية، نتقدم بالشكر الجزيل للفرق التي تقدمت بهذا املوضوع، 
الديمقراطي  التقدم  في فريق  نتعاطى معه  أن  ارتأينا  الذي  املوضوع 
إيجابيا، من منطق اهتمامنا بالطبقة العاملة وبقوى اإلنتاج الوطنية. 
التي  بالخالصات  اعتزازنا  من خاللها، عن  نعبر  مناسبة،  كذلك  وهي 
تمخضت عن الجوالت السابقة للحوار االجتماعي واآلفاق التي يفتحها 

في سبيل دعم االستقرار والسلم االجتماعي، ونستحضر باألخص منها:

مواصلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011؛ .1-

القطاع  أجراء  لفائدة  الشغل  فقدان  عن  تعويض  إقرار  .2-
الخاص؛

للضمان  الوطني  بالصندوق  املؤمنين  استرجاع  إمكانية  .3-
االجتماعي البالغين سن 60 ملجموع اشتراكاتهم في حالة عدم توفرهم 

على حد معين من أيام العمل؛

بالنسبة  األسنان  عالجات  لتشمل  العالجات  سلة  توسيع  .4-
ملؤمني الصندوق الوطني للضمان االجتماعي انطالقا من فاتح يناير 

2015؛

التعويض عن حوادث الشغل، إضافة إلى االجراءات املتخذة  .5-
الرامية إلى ضمان السالمة املهنية؛

تدبير  اتفاقية  بتوقيع  العام  القطاع  لتعاضديات  السماح  .6-
التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض مع الصندوق الوطني ملنظمات 

االحتياط االجتماعي.

املتعلقة  الدراسات  تسريع  إلى  الحكومة،  رئيس  السيد  ونتطلع 
األبناء  منها  يستفيد  التي  الصحية  التغطية  من  الوالدين  باستفادة 
الناشطون، والتعجيل باستصدار قانون تنظيمي ينظم حق اإلضراب 
للقطاعات  املحدد  املرسوم  واملصادقة على  املهنية  النقابات  وقانون 

والحاالت االستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد املدة.

والصغيرة  املتوسطة  للمقاوالت  الداخلي  املناخ  بتحسين  ونطالب 
باألخص، والرقي بمستوى العالقات املهنية وثقافة الحوار، ومحاربة 
وطنيا  التركيب  ثالثية  واللجان  املجالس  وتفعيل  األطفال،  تشغيل 
وجهويا ومحليا في أفق تحقيق مسعى حوار اجتماعي تشاركي شامل، بما 
يضمن حقوق الطبقة العاملة في مجاالت الصحة والسكن والتعليم 
والصحة، بما يضمن مجتمع العدالة االجتماعية الذي ينشده حزبنا. 
كما ندعو إلى إرساء آليات وقواعد جديدة كفيلة بتطوير هذا الحوار 
وتكثيفه لالستجابة للمطالب املشروعة للطبقة العاملة ومختلف قوى 
اإلنتاج الوطنية، وهو ما سيساهم في اعتقادنا في رص الصف الداخلي 
وتعزيز مكانة املغرب دوليا، وهي الغايات التي نتقاسمها معكم. وندعوكم 
السيد رئيس الحكومة، إلى السير على دربها مطمئنين، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االشتراكي.

ةاب ئبرةاع دررب درحم8ني:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

ةاع دررئيسرةلحك8مل،

ةاع دةروةاع دةترةا8زرةءرةملحترم08،

السيد رئيس الحكومة، إن إثارتنا ملوضوع تعثر الحوار االجتماعي بين 
الحكومة وأرباب العمل من جهة وبين النقابات من جهة أخرى، تمليه 
علينا ضرورات مجتمعية باألساس، إيمانا منا بأن الحوار االجتماعي 
هو محطة مصالحة وإنصاف ومصالحة سياسية باألساس، من بعد 
وصالحنا  اليوسفي  الرحمن  عبد  املجاهد  حكومة  داخل  مأسسناه 
الشعب مع اإلدارة، وصالحنا الشعب مع املؤسسات. مع األسف اليوم، 
في ظل دستور التشاركية، حق الحوار أصبح في حد ذاته مطلبا يجب 
النضال من أجل تحقيقه. حتى إصالح صندوق التقاعد الذي حدثتمونا 
عنه، فهو مجرد كالم فقط، أي إصالح ؟ هناك حلول ترقيعية فقط، 
عندما  التناوب،  به حكومة  قامت  الذي  اإلصالح  ينسوا  لن  املغاربة 
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التقاعد وحفظت كرامة  قيمة  متأخرات عندما رفعت من  أدت كل 
املتقاعدين من 2 ديال املليار دوالر آنذاك.

السيد رئيس الحكومة،

الناخبين جميعا، نحن هنا وأتحدث على جميع  بإرادة  نحن هنا 
النواب الجدد، جئنا ونحن مؤمنون بأن ما يجمعنا جميعا، معارضة 
علينا  بأن  نؤمن  ونحن  جئنا  الوطن.  هو  باألساس  وحكومة  وأغلبية 
جميعا أن نجد الشغل للمعطلين، أن نوفر السكن الالئق، أن نساعد 
املأجورين  نحسن من وضعية  أن  الصحة،  إلى  الولوج  على  املواطن 
والعمال. لم أعتقد يوما أن تتحول هذه املؤسسة إلى السب والشتم 
والتنابز باأللقاب. لم أعتقد يوما أن يأتي وزير داخل القبة ويعد املغاربة 
ويبشرهم بتعميم املنحة على أقاليم، من بينهم إقليم بوملان، اليوم 280 
طالب راهم كيحتجو أمام العمالة ألن السيد الوزير وعدهم بتعميم 

املنحة، مجرد أكذوبة.

ال يعقل ومن العار السيد رئيس الحكومة، أن نختزل حياة واستهالك 

املواطنين في السكر وأتاي والدقيق املدعم. الحياة اليوم تتغير، يجب 

على الحكومة أن تواكب هذا التغير. يجب على الحكومة كذلك بتحسين 

وضعية األجراء والعمال، ألن أي أجير إال ما خدم على راسو كيخدم على 

عائلتو، عندو خوه معطل، عندو أختو معطلة، عندو معوق أولى كيخدم 

على والديه. ال يمكن أن تتعامل هذه الحكومة مع امللفات االجتماعية 

بمنطق الربح أو الخسارة، ال يعقل أن ترفع الحكومات من األرقام ومن 

وتترك  املتوسطة  والطبقة  الضعيفة  الطبقة  على حساب  املؤشرات 

الكبار أن يستفيدوا من االمتيازات واإلعفاءات الضريبية. أليس من 

باب اإلنصاف السيد رئيس الحكومة، أن بعدما جاد هللا علينا باملطر، 

ودائما ترددون »إذا جاد هللا جاد عمر« أين هذا الجود؟ أال من باب 

اإلنصاف أن ينعكس هذا على الدخل للمواطنين؟

الحوار االجتماعي السيد رئيس الحكومة، ضروري لضمان االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي والسيا�ضي كذلك. الحوار االجتماعي ليس هو 

الزيادة في األجور فقط، بل هو آلية لبناء الديمقراطية. بناء الديمقراطية 

السيد رئيس الحكومة، هو إرجاع الثقة للمواطنين.

التعويض عن  تحدثو عنه  القانون  الحكومة، حتى  رئيس  السيد 

فقدان الشغل مجرد أكذوبة، ألن اليوم كانت الحكومة في األهداف 

ديالها غتلبغ ل 30 ألف، اليوم عندها 3000 اللي وصلت...

ةاع درةا ئيسر:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا. الكلمة لفريق االتحاد 

الدستوري، في حدود أربعة دقائق.

ةاب ئبرةاع درةلخل فيرةقدةدرة:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

ةاع دررئيسرةلحك8ملرةملحترم،

ةاع دةتروةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

الحوار،  يخرج  لم  الحكومة  رئاسة  توليكم  منذ  الرئيس،  السيد 
املتعثر أصال، بين الفرقاء االجتماعيين بنتائج ملموسة، حيث ال تبدو 
مؤشرات تثبت استفادة الطبقة الشغيلة، عكس ما تدعيه الحكومة من 
دعم لهذه الطبقات املرابطة باإلدارات العمومية والشركات الخاصة، 
والساهرة على التوازنات االقتصادية واالجتماعية واإلنتاجية لبالدنا. 
وطبعا ال يمكن أن نحقق تقدما في هذا الحوار، الذي نعتبره في فريقنا 
بكل  ما دمنا نسجل  املشاكل،  وناجعة لحل  ديمقراطية منتجة  آلية 
أسف تهرب الحكومة من حوار جدي مع الفرقاء االجتماعيين، والذي 
أدى إلى إضراب عام شلّ كل جوانب اإلنتاج في البالد وقد يزداد األمر 

تعقيدا ما دامت الحكومة:

أوال- متمادية باتهام النقابات بخدمة أجندات سياسية نيابة عن 
اآلخرين، وأصبحت تشهر سالح االقتطاع من أجور املضربين لتركيعهم 

في غياب قانون لإلضراب؛

ث ي  - متمادية في التوجه الرامي إلى رفع الدعم عن املواد األساسية 
ونهج سياسة إنهاك جيوب املواطنين بصفة عامة والطبقة الشغيلة 

بصفة خاصة؛

في  التوتر االجتماعي  ث اث - متمادية في عدم رغبتها الحد من بؤر 
العديد من القطاعات، مما يضرب في الصميم التوجه الذي نتوخاه من 

أن يصبح املغرب وجهة استثمارية متميزة.

ومقابل ذلك، ال زال الحوار وسيلة فقط لكسب الوقت، إن لم نقل 
هناك تغييب عمدي لحوار جدي. وكنا ننتظر منكم في الجلسة السابقة، 
طمأنة الطبقة الشغيلة على بعد يومين من احتفالها بعيدها العالمي، 
مع األسف، منها من خرج على عدم اهتمامكم، ومنها من قبع في بيته 
نادبا حظه من سوء سياستكم ومعاملتكم لها. وكل ذلك تتحمل فيه 

الحكومة جزء كبيرا من املسؤولية وعلى رأسها أنتم السيد الرئيس.

بانشغاالت  الحكومة  تهتم  أن  الدستوري،  الفريق  في  نأمل  كنا 
الطبقة العاملة واملنتجة، بدل الخوض في مزايدات سياسوية تدرأ بها 

الرأي العام الوطني عن رداءة نتائجها في شتى املجاالت.

وانطالقا مما يخوله لنا الدستور في دورنا كمعارضة بناءة، وبكل 
عليكم  نقترح  واالتهامات،  املزايدات  عن  بعيدا  سياسية،  مسؤولية 

السيد الرئيس ما يلي:
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إعادة النظر في بنية األجور لتحسينها بدل تجميد الترقيات؛ .1-

-2. إصالح صناديق التقاعد التي هي في حالة انتظار لحد اآلن، 
كل  مع  ومسؤول  جاد  حوار  وفتح  التأخير  هذا  خطورة  إلى  واالنتباه 

الفرقاء؛

إنعاش سوق الشغل، ألن البطالة تعززت بأكثر من 114 ألف  .3-
عاطل جديد خاصة حاملي الشواهد العليا، وخاصة أن هناك استياء 
لدى املقاوالت التي تشكو حاليا من الضغط على ماليتها، ومن صعوبة 
الولوج إلى التمويل وارتفاع الفواتير الغير املؤداة من قبل حكومتكم، 

األمر الذي يقلص من قدراتها على التشغيل ويعرضها لإلفالس؛

إعادة النظر في مدونة الشغل؛ .4-

إخراج قانون اإلضراب بدل اعتماد االقتطاع لتركيع املطالبين  .5-
بحقوقهم؛

إخراج نموذج شامل لسياسة التنمية االجتماعية مع عدم  .6-
املساس باملكتسبات املحققة قبلكم؛

اعتماد منظور شمولي يرفض التجزيء واالنتقائية للمشاكل  .7-
االجتماعية، والتحلي بروح الثقة واملسؤولية ملباشرة اإلصالحات، وكل 
ذلك من أجل أن نمنح لشبابنا ولقواتنا العاملة والنشيطة الثقة في 

بالدهم وفي مستقبلهم.

إننا في فريق االتحاد الدستوري، سنظل أوفياء ملنظورنا الذي يدعو 
إلى تأسيس شراكة اجتماعية والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاع درةا ئيسر:

شكرا لكم، انتهى الوقت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب 
على التعقيبات فيما تبقى من الوقت، السيد الرئيس.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

بغيت نقول لإلخوان اللي عقبوا عليا وخصوصا اللي من املعارضة، 
وهللا  معقولة،  مؤاخذات  فيه  اللي  الكالم  بعض  كنسمع  مللي  ألنه 
العظيم تنقول في نف�ضي هذا كالم معقول، مقترح، كنقول هذا كالم 
معقول. لكن �ضي مرات اسمحوا ليا، ملي تنشوف �ضي مقترحات اللي 
تنقدر اللي تنشوف باللي تنقدرو، تنقول راه هاذ الناس راه كيعاونونا، 
ألنه خاصكم تفهموا باللي الحكومة، ملي املعارضة تطالب ب�ضي حاجة 
لصالح الشعب، راها تتساعد الحكومة باش تاخذ القرار، ألنه ما كاينش 
غير الحكومة واملعارضة، كاين أطراف أخرى راه املغرب هذا. احنايا هنايا 
ملي تالقيت أ اإلخوان مع النقابات أول مرة، قلت لهم ما تحتاجوش 

تعذبو ريوسكم، ملي تكون �ضي حاجة معقولة.

باملناسبة، راه األجواء غير ما تقولون بيني وبين النقابات خصوصا 

النقابات املستقلة، النقابات املستقلة را احنا يعني بيناتنا واحد الجو 
ودي جدا، طبعا ما�ضي دائما كنتفاهمو، ألن النقابات نقابات والحكومة 
تدير �ضي إصالح ما  تبغي  تيبغيو،  الزيادة،  تيبغيو  النقابات  حكومة، 
أخرى،  إكراهات  عندك  وأنت  تيبغيو،  تيبيغيو،  الشغيلين،  تمسش 
وهذا معروف دائما بين أي واحد كيصرف وأي واحد كيستهلك، اللي 
كيستهلك تيطلب دائما أكثر واللي كيصرف كيشوف كيفاش يدير دائما 

أقل باش تيجيو في الصواب في الحاجة اللي فيها املصلحة ديال البالد.

ملي كنسمع باللي يعني التعويض عن الشغل مجرد أكذوبة تنقول 
ما�ضي معقول، ال بد يكون �ضي منطق باش نحلو بحال هاذ الكالم. احنا 
كحكومة عطينا 250 مليون ديال الدرهم هاذ العام، سددناها وامللفات 
تتدرس والبعض منها تيتأدى، ويتقال، تتكذبو الحكومة ديالكم عند 
الشعب ديالكم؟ هذا مشكل، معناه أنه كلنا كنعلبو، ما�ضي معقول 
هاذ ال�ضي. فاللي غايقول �ضي حاجة هنايا معقولة على الراس والعين، 
ب راه حشومة، كاين شوية ديال كاين 

ّ
اللي غادي يجي يبدا يكذب ويكذ

حدود ديال الحياء يبقى اإلنسان فيها. هاذ اإلصالح 10 ديال السنوات 
وهو كيتسنى وجات هاذ الحكومة وقّراتو، وبين القرار والتفعيل خذا 
الوقت الطبيعي اللي كيخصو ياخذ، واليوم صرفنا 250 مليون ديال 
الدرهم يعني 25 مليار ديال السنتيم وغنكملو السنة املقبلة إن شاء 
هللا الرحمن الرحيم 50 مليار ديال السنتيم، باش يكون التعويض على 
الشغل بدا ما كاينش الكذوب. املؤمن يسرق املؤمن واملؤمن يزني يعني 
يقّد، ولكن املؤمن ال يكذب، والحكومة ديالنا إال بدات تتكذب خاصها 

تم�ضي في حالتها.

أرا لنا دبا اإلخوان، ملي تنتكلمو على الجودة ديال هللا »إذا جاد هللا 
جاد عمر«، كنتساءل واش كاين �ضي إخوان هنا كيعتقدو باللي امليزانية 
ديال املغرب راه موجودة في الجيب ديال عبد اإلله ابن كيران، وباللي 
ملي نقص البترول راه ذاك األموال بدات تتراكم وغادي نضرب تليفون 
للنقابات ونصيفط ليهم الفلوس يوزعوها على العمال. أ ال�ضي الطاهر 
راه احنا حررنا les hydrocarbures، راه ملي نقص البترول ما بقاش 
دخل للدولة اآلن فيه، حتى عالقة ما بقات بيناتنا، فّضينا. إيال نقص 
مرة  �ضي  وهو  املواطن،  على  كيتزاد  تزاد  ويال  املواطن،  على  كينقص 
كينقص �ضي مرة كيتزاد، بطريقة ديال الحساب موجودة حتى هي عاود 
ثاني كذبو فيها. سيرو إال لقيتيو ذاك ال�ضي اللي تيّدار بطريقة محترم 
القانون هو هذاك، ما محترمش القانون مرة أخرى نعاود نصيفطو 
هاذ الحكومة في حالتها، احنا مالنا آش خاسرين؟ هذا غير معقول، 
وأما الزرع، يا ال�ضي الطاهر أنت فالح والشتا ياهلل طاحت، الناس ياهلل 
حصدو، سحابلك الفلوس وصلو وخاصني نعاود نفرقهم عليكم؟ واه، 
راه إال وصلو راه ديالكم أنتما عندكم غيجيو ما�ضي عندي أنا، هاذي 
قضية هاذي. أنت زعما فالح وكنتي تتمتعنا بذاك، في الفالحة تتهضر 

مزيان ما عندي ما نقول.

التقاعد  ديال  القضية  لي،  اسمحوا  التقاعد  ديال  القضية  أما 
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لحظة  نديروها  التقاعد  ديال  اللحظة  وهاذ  كنتمنى  كنت  اإلخوان، 
ديال الوحدة الوطنية، كلنا جميع، خالفا ملا يتصور خصوم هذا البلد 
نوقفو جميعا ونديرو يد في يد كاملين، ونصلحو التقاعد. ونقول لكم، 
كول�ضي متفق معي على إصالح التقاعد، وكول�ضي عارف باللي ما كاينش 
حتى إصالح إال اإلصالح اللي قلت أنا، وهذاك اإلصالح اللي قلت أنا 
ما جبتوش من را�ضي، أنا منين كنت جاي، منين جيت كرئيس ديال 
املقترح  هو  هذاك  إطالقا،  واضح  تصور  عندي  كانش  ما  الحكومة، 
الوحيد اللي كاين. وهاذ ال�ضي هذا ذاكرو عليه النقابات، في املجلس 
االقتصادي واالجتماعي ووصلوا لنفس النتائج وجاو للمجلس األعلى 
للحسابات وتيقول نفس النتائج، وكدنا أن نقوم به، نهار 3 وال 4 دجنبر 
الثالثاء، قلت للنقابات شوفو ما تحملوش أكثر مما تطيقون، خلوني أنا 
غنتحمل هاذ التقاعد باللي جاب هللا، ألنه ما�ضي هاذ التقاعد لصالح 
الدولة، هاذ التقاعد لصالح املوظفين باش غدا وبعد غدا ما يبقاوش 
بدون يعني مداخيل، خليوني أنا نتحملو وهما ما بغاوش، ما بغاونيش 
نتحملو بوحدي، وطلبوا مني أسبوع، قدر هللا في هذاك األسبوع مات 
ال�ضي عبد هللا بها، هذا هو السبب عالش تأخر التقاعد. اتفقنا الثالثاء 
اآلخر نتلقاو وال األربعاء، مات ال�ضي عبد هللا بها نهار األحد، ارتبكت 

القضية هللا يواليه برحمة هللا، اللي أعطى هللا هو هذا.

فأنا تنقول لكم اليوم، راه احنا غير معطلين، كنعطلو واحد الحاجة 
اللي من الضروري تكون، طال الزمن أم قصر، وستكون إن شاء هللا 
الرحمن الرحيم في أدنى اآلجال لصالح املوظفين. ثم بعد ذلك راه هاذ 
اإلصالح غير الجزء األول، غير ديال CMR ديال املوظفين، أما راه باقي 
خاص واحد اإلصالح كيشمل هذا وكيشمل ديال LA CNSS وكيشمل 
ديال RCAR بثالثة كيخصهم يتصلحو في األفق املنظور، فإذن هذا إيال 
زعما هدى هللا اإلخوان ديال املعارضة والنقابات باش نديرو يد وحدة 

راه احنا ما عندناش مشكل.

األمور  تكون  اإلخوان، خاص  آ  نقول  بغيت  اللي  األخيرة  املسألة 
واضحة، املوظفين احنا قلنا لكم معدل األجور 7500 درهم، غتقولو 
لي ما كفياش ال�ضي عبد اإلله أنا متفق معكم، ما كرهتش، هذاك ال�ضي 
عالش الدور ديالنا هنايا هو نساعدو النمو ديال بالدنا، كيفاش تنمو 
بالدنا وهي الحمد هلل اليوم تنمو. وتتعتارفو، راكم في الكالم ديالكم 
تتعتارفو بأنها تنمو، وكتقولو الراس ديال املغرب مرفوع، باش مرفوع 
بوالو، حتى حاجة ؟ ال، مرفوع بالعمل الجاد اللي كيقوم به الجميع 
والحكومة من بينهم، بطريقة مشّرفة، والعالم كله يعترف بذلك. من 
الصاب لو كان جيتو معايا ملي كنخرج للخارج، وراكم تتشوفو ذاك ال�ضي 
في التلفزيون كيفاش كيتكلمو الناس على املغرب. النمو هو األساس، 
ولكن وخا املوظفين 7500 درهم كتعرفو بأن إخوانا التوانسة اليوم 
 l’allignement آش كيقولو، تيقولو الدولة ديالهم احنا بغينا تديرو لينا
مع املغاربة، بغينا نربحو بحالنا بحال املغاربة. أما الدول األخرى ما 
نهضروش عليها، بما في ذلك اللي عندها النفط، إخوانا في الجزائر كيظهر 

باقي ما وصلوش عندنا لنفس األجور اللي عندنا في القطاع العام، رغم 
أن عندهم النفط، سولوا الناس اللي في الشرق ديال املغرب اللي في 

وجدة راه كيعرفو التفاصيل.

ولكن كاين واحد القضية، عندنا فئات وعندنا شرائح ما كتعرفش 
أشنا هي النقابة، ما عندهاش النقابة، ما كتعرفش أشنو هو اإلضراب 
عن الطعام، ما كتعرفش أشنا هو االحتجاج، ما كتعرفش أشنا هو 
املسيرات، جالسة في البيوت ديالها، جالسة في البوادي مقهورة، هللا 
�ضي شويش،  واحد  نطلعوها  نتعاونو  كلنا  هاذي خاصنا  غالب.  اللي 
خاصنا نطلعوها واحد الشوية حفاظا عليها لوجه هللا أوال، ألن هاذيك 
حق ما�ضي فقط من أجل اإلستقرار، وكذلك من أجل اإلستقرار، وألنه 
إنما ترحمون بضعفائكم، إذا رحمناهم وإذا قمنا بواجبنا في حقهم هللا 
سبحانه وتعالى سيرحمنا، وأنا قلت ومازلت وسأظل أؤكد على توفيق هللا 

سبحانه وتعالى.

بقاو املقاوالت، قال ليك �ضي إخوان املقاوالت خنقتيهم ا�ضي عبد 
اإلله، أودي هللا يهديكم، واش كاين �ضي واحد شكاو لو املقاوالت ؟ هللا 
يهديكم، املقاوالت ملي جينا خلصنا ليهم ماليير الدراهم في البنايات اللي 
دارتها الحكومات األخرى وما تخاذش فيها االحتياطات، ديال التعليم، 
خلصنا لهم وحلينا املشكل ديال املاء والكهرباء اللي كان كيتسالو فيه 2 
داملليار د الدرهم للمقاوالت، وحلينا املشكل ديال tva اللي كان فيه في 
األول 2 ديال املليار ديال الدرهم وزدناه 7 د املليار ديال الدرهم اللي ما 
كانوش كيحلمو يسترجعوها ديال Butoir، ولهذا املقاوالت كيشتغلو، 
هي  الحكومة  هاذ  ما�ضي  الحال،  بطبيعة  مشاكل  فيهم  البعض  عند 
املسؤولة عن املشاكل اللي عند املقاوالت، املقاوالت داخلة في معركة 
ديال التنافسية خاصنا نساندو املقاوالت ديالنا الجادة، هذا واجب 
وأنه  البد  الشغل سيتحرك،  أن  البد  نجحت  املقاولة  إال  ألنه  ديالنا 
املواطنين سوف يجدون الشغل، ألن غيوقع عليهم الطلب. وما تقولوليش 
حاملي الشهادات فقط، ملاذا حاملي الشهادات ؟ عالش املغاربة اللي 
ما�ضي  هادوك،  ما�ضي خوتنا  مغاربة،  ما�ضي  الشهادات  ما�ضي حاملي 
والدنا ؟ هذاك اللي حامل الشهادة هذا راه قرا وخذا واحد النصيب 
من الحق ديالو، أنا قولوا لي فكر في كل �ضي ال�ضي عبد اإلله، فكر في 
حاملي الشهادات، وفكر في اللي عندهم شهادات متوسطة، وفكر اللي ما 
عندهومش الشهادات، وقول مع راسك باللي هادوك اللي ما عندهومش 
الشهادات أولى ألنهم ما عندهمش، أوال وقبل كل �ضيء كيقنعو بالقليل، 
وثانيا ما عندهمش اإلمكانيات. أما اللي حامل الشهادة يقدر إال عاوناه 
واحد الشوية وانطلق، هو يخدم لينا اآلخرين، السالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.

ةاع درةا ئيس:

ويتعلق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  الحكومة.  رئيس  السيد  شكرا 
والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  به  تقدم  الضريبي،  بالتهرب 
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دقيقة وعشر دقائق لتقديم السؤال والتعقيب عليه. دقيقة وعشر 
ثواني، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درج8ةدرحمدو0:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دررئيسرةلحك8مل،

ةاع دةتروةاع دةرةا8زرةء،

السيد الرئيس، يعتبر التهرب الضريبي إحدى املظاهر التي تنخر تدبير 
الجيدة  الحكامة  الصميم مبدأ  في  بالبالد، وتضرب  املالية  السياسة 
وبناء  العمومية،  املالية  املوارد  تحسين  وتعرقل  الضريبية،  والعدالة 
عالقة الثقة بين اإلدارة وامللزمين، فما هي التدابير املتخذة ملعالجة هذه 
التفعيل السليم ألحكام الدستور  التي تضرب في الصميم  الوضعية 

وتوجهاته ؟

ةاع درةا ئيس:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

العادلة  الضريبة  سياسة  أسس  إرساء  على  الحكومة  تعمل 
والشفافة، وقد شرعت في تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية للضريبة 
سنة 2012 تدريجيا عبر القوانين املالية. تقوم اإلدارة الضريبية باتخاذ 
املساطر،  تبسيط  قبيل  من  امللزم  مع  الثقة  تعزي  تهدف  إجراءات 
وتحسين فضاءات االستقبال، وتخفيض آجال إرجاع الضريبة على 
القيمة املضافة وغيرها. تم تعزيز عمليات املراقبة لضبط عملية الغش 
والتهرب الضريبيين. تم إقرار إعفاءات من فوائد ودواعر التأخير لتشجيع 
باملقاول  املتعلق  القانون  اعتماد  تم  بالتزاماتهم.  الوفاء  على  امللزمين 
الذاتي لتشجيع القطاع الغير املهيكل على الدخول في وضعية نظامية، 

وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، الكلمة للتعقيب، السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درج8ةدرحمدو0:

السيد رئيس الحكومة، الواقع هو أنه تيظهر أن الحكومة ما بذلتش 
مجهود كبير، وما باغياش تبذل مجهود، باش تدخل األموال الضائعة 

اللي هي في حوزة عدد من الشركات وعدد من أرباب العمل..

ةاع درةا ئيس:

شكرا انتهى التوقيت، كاين التعقيب السيد الرئيس ؟

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

هو هاذ التهرب الضريبي، غير التهرب على ما تنتبه شكون اللي تهرب 
سالت دقيقة و10 ثواني. وأما حكومة ال تريد أن تسترجع ضرائبها، هذه 
حكومة خاصها تم�ضي للكوما. وريونا كيفاش، وقولو لنا ملي كنتيو في 
وزارة املالية عالش ما درتيوهاش، وقولو لنا هللا يجازيكم بخير كيفاش 

نديرو في املستقبل، انتهى الكالم.

ةاع درةا ئيس:

الفقر  بمحاربة  واملتعلق  الثاني  السؤال  التوقيت.  انتهى  شكرا 
والهشاشة والتهميش، تقدم به الفريق االستقاللي، تفضل في حدود 

دقيقة وعشرة.

ةاب ئبرةاع درةلحعنرببهي:

شكرا، السيد رئيس الحكومة، لقد التزمت الحكومة في برنامجها 
يضمن  مما  والهشاشة،  الفقر  بمحاربة  النواب  مجلس  أمام  املقدم 
تحسين ظروف عيش الفئات االجتماعية التي تعاني من هذه الظواهر 
التي ال تزداد إال توسعا وانتشارا وخاصة بالعالم القروي، وعلى سبيل 
املثال ال الحصر ساكنة إقليم موالي يعقوب التي تعاني األمرين من هذه 
الظواهر. فما هي التدابير املتخذة لتحقيق هذا املبتغى في غياب..السيد 

الرئيس إذا سمحت تضمن لنا شوية ديال الهدوء...

ةاع درةا ئيس:

تفضل السيد الرئيس، تفضل.

ةاب ئبرةاع درةلحعنرببهي:

غياب  في  املبتغى  هذا  لتحقيق  املتخذة  التدابير  هي  فما  شكرا، 
استراتيجية واضحة املعالم من طرف الحكومة؟

ةاع درةا ئيس:

شكرا الكلمة للسيد الرئيس.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

هاذ السيد كيتسالني واحد الحاجة، ملي نجح قلت ليه إال حلفتي ما 
غنعاودوش ذاك الدائرة، ولكن كيتسالني أنني ما هنيتوش أنا كنهنيك، 

ألنه حتى هي واعدته بها.

ملحاربة الفقر والهشاشة:

مستدامة  إقتصادية  لتنمية  املناسبة  الظروف  توفير   .-
ومندمجة بمعالجة اإلختالالت املاكرو اقتصادية وتشجيع االستثمار 

العام؛
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-. إصالح نظام املقاصة؛

الفقيرة  الفئات  مساعدة  تستهدف  التي  املبادرات  تكثيف   .-
والهشة؛

-. تعميم نظام املساعدة الطبية؛

وال يخفى عليكم الدور الكبير واملهيكل التي تؤديه املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية التي أطلقها جاللة امللك، شكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، الكلمة للتعقيب.

ةاب ئبرةاع درةلحعنرببهي:

شكرا السيد رئيس الحكومة على التهنئة، وأريد أن أقول لكم لقد 
ضيعنا سنتين لهؤالء الفقراء الذين ال حول وال قوة لهم، فاملطلوب 
منكم كحكومة اآلن أن تستدركوا الوقت الضائع السيد رئيس الحكومة، 

وشكرا وخاصة..

ةاع درةا ئيس:

شكرا، انتهى التوقيت. السيد الرئيس.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

مادام يبدو أن هنالك انسجام بين إخوان املعارضة، غير يقولوا لي 
أنا شنو ندير مع الفقراء اللي قالوا لي وكانت في اإلمكانية ديال امليزانية 

نطبقها فورا أنا موجود، شكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، ننتقل إلى السؤال املوالي لفريق األصالة واملعاصرة واملتعلق 
بالسياسة العامة املتبعة بخصوص النهوض باملنظومة التعليمية.

ةاب ئبرةاع درسميرربلفق ه:

املحددة  اإلجراءات  أهم  هي  ما  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد 
لتعاطي الحكومة مع قضية التربية والتكوين والبحث العلمي، وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، السيد الرئيس.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

من اإلستقالل وحنا كنذاكرو في هاذ القضية، آش نديرو في التعليم 
ديالنا ؟ وأخيرا، جاللة امللك أعاد تعيين املجلس األعلى للتعليم، اللي 
وجد تقرير يعني فيه أكثر من 100 صفحة اللي خاصو يعني توضع رهن 
إشارة وزير التعليم، باش ينفذو، وباش يقوم باإلصالحات اللي توافقات 

عليها األطراف املوجودة في املجلس األعلى للتعليم. وهنالك برنامج عند 
السيد الوزير من 2015 حتى ل2030، كل هذا يطلب مني أن أشرحه في 

دقيقة و10 ثواني، ليس من املعقول ولكن هللا غالب.

ةاع دررئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب للتعقيب.

ةاب ئبرةاع درسميرربلفق ه:

السيد رئيس الحكومة، نحن لم نسائلك عما هو استراتيجي بل عما 
هو إجرائي، ألن نحن واعون بأن زمن اإلصالح ليس هو الزمن السيا�ضي. 
كان حريا بكم اليوم أن تعترفوا بأن هذه الحكومة لم تجعل من قضية 
التربية والتكوين رهانا حكوميا بامتياز وأول أولويات العمل الحكومي، 
ألن هذا يعتبر القضية الوطنية األولى رسميا بعد قضية الوحدة الترابية، 
وكذلك محدد أسا�ضي لإلجابة على طموحات املغاربة من باب اإلنخراط 
في نادي الدول الصاعدة. بل أكثر من هذا، وبدل اإلجابة على اإلختالالت 
الراهنة من باب االكتظاظ وظروف التمدرس والهذر املدر�ضي، انخرطت 
هذه الحكومة في خرجات إعالمية غير مدروسة، تفتقر إلى رؤية واضحة 

املعالم.

ال يستقيم السيد رئيس الحكومة، أن تخصصو 300 منصب مالي 
وأنتم واعون بأن الجامعة املغربية في حاجة إلى 1200 منصب مالي 
للحفاظ على نسبة التأطير. ال يستقيم أن تكون جامعة فيها 500 أستاذ 
ل 44 ألف طالب بمعدل أستاذ لكل 84 طالب عن أي جودة نتحدث 

السيد رئيس الحكومة. ال يستقيم أن تخصصوا...

ةاع درةا ئيس:

شكرا، انتهى التوقيت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

ملا جات هاذ الحكومة كانت النسبة ديال الساعات واأليام ديال 
التمدرس ما تتجاوزش الخمس ديال السنة، هادي سنتين أو 3 سنوات 
أصبح التالميذ يتمون برامجهم واألساتذة يرسلون إلى السيد الوزير، 
ويقولوا للسيد الوزير لقد أتممنا برامجنا، ماذا نعمل اآلن ؟ التعليم 

وقعت فيه...

ةاع درةا ئيس:

شكرا، انتهى التوقيت السيد الرئيس. الكلمة لألصالة واملعاصرة، 
تقييم السياسات العامة املتبعة في مجال إنعاش التشغيل.

ةاب ئبرةاع درعشدرةاببيرنع8ي:

ضيق  زمن  من  تبقى  فيما  لديكم  هل  الحكومة،  رئيس  السيد 
والتدابير  الخطوات  ومحددة  املعالم  واضحة  استراتيجية  لواليتكم 

ملحاربة البطالة ؟ وشكرا.
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ةاع درةا ئيس:

السيد رئيس الحكومة املحترم.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

نعم لدينا إن شاء هللا.

ةاع درةا ئيس:

النائب،  للسيد  االستماع  فضلكم،  من  النائب،  السيد  تعقيب 
تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درعشدرةاببيرنع8ي:

خاصنا شوية د الهدوء باش يسمعنا السيد رئيس الحكومة.

ةاع درةا ئيس:

ال السيد رئيس الحكومة كيسمع، غير السيدات والسادة النواب..

ةاب ئبرةاع درعشدرةاببيرنع8ي:

أيه خاص الهدوء باش يسمعنا السيد رئيس الحكومة، شكرا السيد 
الرئيس.

السيد رئيس الحكومة، دابا عاد نجاوبك على قلتي سولوا الناس 
تاع الشرق، ألنك قارنتي الناس تاع تونس باغيين يكونوا بحال املغرب، 
والناس تاع النفط وكذا. الناس تاع الشرق الحدود، املدخول ديالهم 
صفر، صفر، وكاينين نواب برملانيين دياولكم عارفين املنطقة مزيان 
الحدودية، ما عندهم ال ألف درهم ال ألفين درهم. الناس تاع الحدود 
والو محاصرين السيد رئيس الحكومة، الخندق اللي دارو الجزائريين 
واملغرب دار الكرياج والسلك، هاذ الناس فين يمشيو ا السيد رئيس 
الحكومة ؟ منين بغيتي تسول حنا كنجاوبوك السيد رئيس الحكومة، 
واش كاين �ضي حلول لهاد الناس ؟ راه هادي ياهلل أسبوع راه 5 تاع الناس 
ماتوا في واحد النفق في سيدي بوبكر تيخرجو الشاربون، ما صابوش، 

هذا انتحار، شكرا السيد رئيس الحكومة.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، السيد رئيس الحكومة.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

أشكر لألخ تنبيهه لوضعية بعض مواطنينا في املنطقة الشرقية، 
ومن الواجب علينا أن ننتبه لكل من ضاقت به ظروف العيش بطبيعة 
الحال. لكن يجب أن ال نن�ضى أن هنالك مشاكل، مع األسف، سياسية 
مع إخواننا في الجزائر وحدودية دفعتنا إلى اتخاذ مثل هذه اإلجراءات، 
والالزم أن نتابع ذلك بمعالجة أوضاع هؤالء اإلخوان الفقراء، وأنا أشكر 

على كل حال األخ على تنبيهي لهاذ املوضوع، وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد الرئيس، ننتقل إلى السؤال املوالي للفريق اإلشتراكي 
حول أجرأة السياسة العمومية في مجال السكن، السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةملخت رررةبدي:

شكرا السيد الرئيس،

السكن، ما هي  بالرفع من وتيرة  التزمتم  الحكومة،  السيد رئيس 
حصيلتكم في هذا املجال ؟ وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

السيد الرئيس.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

شجعنا املنعشين على إنتاج السكن عبر منظومة ضريبية مالئمة 
وتشجيع الحصول على العقار، عبر تنويع العرض السكني عن طريق 
تدخل املؤسسات العمومية، عبر تسهيل ولوج املواطنين املقاولين إلى 
التمويل. تهدف الحكومة إلى خفض العجز السكني إلى 50 % في أفق 
2016. تم خفض هاذ العجز من 840 ألف وحدة في 2011 إلى 650 ألف 

وحدة في 2013، وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، تعقيب.

ةاب ئبرةاع درةملخت رررةبدي:

معالجة  في  حصيلة  لكم  ليست  الحكومة،  رئيس  السيد  شكرا 
أيضا  لكم  ليست  خطابكم؛  في  ورد  وهذا  باالنهيار،  املهدد  السكن 
حصيلة في السكن املعد للفئات الشابة واألسر الحديثة التكوين؛ ليست 
لكم حصيلة في السكن املعد للفئات املتوسطة، الدليل على ذلك أن 
مبيعات اإلسمنت انخفضت، والقروض املوجهة للسكن انخفضت، 
ونسبة البطالة في قطاع البناء ارتفع، والشركات الكبرى العاملة في هذا 
املجال هي على حافة االنهيار، وهذا يدل على أن حمار الشيخ وقف في 

العتبة، وعجزتم عن تدبير هذا القطاع، وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

أن يقف الحمار مفهوم، أن يأتى بـه للمظاهرات مستغرب.لم تتركوا 
لنا حصيلة مشرفة في السكن، ونحن نحاول أن نعالج هاذ املشكل بناء 

على ما تركتموه لنا من نتائج سلبية في املوضوع، والسالم عليكم.
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ةاع درةا ئيس:

العمومية  السياسة  بتفعيل  ويتعلق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل 
رشيدة  األخت  اإلشتراكي  الفريق  املرأة،  بحقوق  للنهوض  املندمجة 

السيدة الرئيسة، تفضل السيدة الرئيسة.

ةاب ئشلرةاع دةررب دةرببمعع8د:

النهوض بحقوق  يتعلق بمشروع  الحكومة، سؤالنا  رئيس  السيد 
النساء.

ةاع درةا ئيس:

السيد رئيس الحكومة.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

تم إعداد الخطة الحكومية للمساواة في أفق املناصفة، كإطار  .•
لتحقيق التقائية مختلف السياسات العمومية ذات الصلة؛

تمت املصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء  .•
على جميع األشكال التمييز ضد املرأة؛

•. تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛

•. إعداد مشروعي قانونين متعلقين بهيئة املناصفة ومكافحة 
كل أشكال التمييز واملجلس اإلستشاري لألسرة والطفولة؛

•. التنصيص في القانون التنظيمي للمالية على إرفاق مشروع 
قانون املالية بتقرير حول النوع، وهو آلية لرصد تكافؤ استفادة النساء 

من مختلف السياسات العمومية، وشكرا.

ةاع درةا ئيس:

الكلمة للسيدة النائبة، السيدة الرئيسة للتعقيب.

ةاب ئشلرةاع دةررب دةرببمعع8د:

السيد رئيس الحكومة، كنت كننتاظر أنكم تقولنا بموضوعية بأننا 
تركنا لكم مكتسبات وإرث حقيقي يستحق التمجيد والتمييز في مجال 
حقوق اإلنسان. منذ حكومة التناوب، تحققت مجموعة ديال األشياء 
للمرأة املغربية بسبب توفر إرادة سياسية عليا في البالد، على مستوى 
التشريع، على مستوى التمكين السيا�ضي، على مستوى التأهيل العلمي 

حتى.

ما نالحظه حاليا على حكومتكم، هو محاولة النيل واملساس بهذه 
الحقوق املكتسبة، هذا ما يالحظه معنا املجتمع الدولي وليس فقط على 
مستوى الداخل، علما بأن قضايا النساء أصبحت دعامة من دعائم 
املشروع الديمقراطي الحداثي، اللي تحقق حوله توافق مجتمعي منذ 

التصويت على مدونة األسرة.

ملقتضيات  واألجرأة  التفعيل  إرادة  غياب  هو  اليوم  نالحظه  ما 
الدستور، خاصة الفصل 19.

ما نالحظه هو املمانعة التي واجهت الحكومة بها كل...

ةاع درةا ئيس:

الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
للتعقيب.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

أنا لو كان غير ماكانتش هاذ القضية ديال املنظمات الخارجية، كنت 
نتضامن مع الكالم ديال السيدة النائبة املحترمة. ولكن هاذ القضية 
كتشوش علي، باعتبار أن حقوق اإلنسان ما هواش غير حاالت وقعت 
هنا وال هنا راه حالة عامة، واش املغرب دابا محترمة فيه حقوق اإلنسان 
أو غير محترمة ؟ إال في إطار القانون، ألن اسمحي لي السيدة النائبة 

املحترمة، إال كان �ضي جمعية...

ةاع درةا ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، انتهى التوقيت. الكلمة لفريق االتحاد 
الشواهد  حاملي  لتشغيل  املتبعة  العمومية  السياسة  الدستوري، 

العليا.

ةاب ئشلرةاع دةرف8زيلرةاش ض:

صدى  آذاننا  في  نسمع  الزلنا  التشريعية  املؤسسة  داخل  ونحن 
األصوات املحتجة من مختلف قشدة املجتمع من حاملي الشهادات 

العليا، إلى درجة تكاد تتحول فيها واجهة البرملان إلى حائط مبكى.

وزارة املالية تؤكد في مؤشراتها، ارتفاع معدل البطالة، أنها ارتفعت 
امللف  تحتوي هذا  أن  الحكومة عجزت على   .% 19,4 إلى   17,4 من 
الشائك، ناهيك عن تسريح العديد من العمال في الشركات. كيف لهذه 
النخبة من املجتمع التي أفنت جزء من حياتها أنها ال تساهم في الرفع 
من اإلنتاج الوطني؟ ناهيك عن مسألة اإلحباط واإلحساس بالحكرة 
التي تجعل هاته الفئة عرضة لالرتماء في أحضان اإلرهاب أو أحضان ما 
يمكن من شأنه أن يهدد استقرار األمن والسياسة في هذا البلد؟ هل من 

استراتيجية وطنية للتشغيل؟ وهل من منحة للمعطلين..

ةاع درةا ئيس:

الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  النائبة،  السيدة  التوقيت  انتهى 
للجواب والتعقيب.

ةاع درعشدرةإلاهرةبنركيرة0ررئيسرةلحك8مل:

أوال وقبل كل �ضيء، يجب أن يفهم املواطنون أنهم بالنسبة لهذه 
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الحكومة سواسية، وأن التفكير فيهم يجب أن يكون جميعا، وأنه لن 
يكون هناك تمييز لحاملي الشهادات عن غيرهم. بالنسبة لإلخوة حاملي 
الشهادات، اليوم يعرفون أن عندهم طريق للولوج للوظيفة العمومية 
وهي املباريات، وهم اآلن توجهوا الجتياز املباريات، وكثير ممن كان واقفا 
بباب البرملان اآلن هو موظف في الدولة ألنه نجح في املباريات، اآلن يمكن 
أن يعتز أنه نجح بذراعو وبكتافو. وأما اآلخرين، فنحن لم ننسهم ونحن 
نحاول. باملناسبة، خدمنا 91.000 واحد وكلهم عندهم البكالوريا فما 

فوق في الدولة.

فيما يخص التكوين، عملنا تكوين ديال 10.000 ديال الناس اللي 
مفروض يمشيو يشتغلو في القطاع الخاص في التعليم وكذلك يدوزو 
واحد   25.000 ديال  برنامج  وكاين  كينجحو،  منهم  وبزاف  املباريات 
غنعملو لهم تكوين إضافي. راه ما كاينش التوظيف في سبيل هللا، كاين 
التوظيف املنتج، أبنائنا الذين تعلموا نريد أن نستفيد من كفاءاتهم 

حقيقة وليس..

ةاع درةا ئيس:

الدستوري، إصالح  االتحاد  لفريق  الكلمة  الرئيس.  السيد  شكرا 
صناديق التقاعد.

ةاب ئبرةاع درم8ا8درب ك ن8:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع دررئيسرةلحك8مل،

ةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

ةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

كثرت صناديق التقاعد في بالدنا وكثرت معها االختالالت الهيكلية، 
ورغم ذلك ال تتعدى التغطية الصحية %36 من السكان النشيطين.

السيد رئيس الحكومة، ما هي اإلجراءات التي ستعتمدونها من أجل 
إصالح هذه الصناديق؟ أما إصالح الصندوق املغربي للتقاعد أصبح 

ملحا وعاجال، حيث أصبح يعني من عجز منذ سنة 2014، حيث أن 

هذا العجز سيبلغ هذه السنة 2,5 مليار الدرهم.

الوضعية  تحسين  إلى  يهدف  إلصالح  شمولي  منظور  من  هل 

ما  دائما  التي  املتقاعدين  فيه شريحة  بما  االقتصادية،  االجتماعية 

تستثنى من الزيادات في األجور ؟ هل هناك من إصالح يهدف إلى توسيع 

التغطية الصحية...

ةاع درةا ئيس:

شكرا للسيد النائب، انتهى التوقيت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة 

للجواب والتعقيب.

ةاع درعشدرةإلاهرببكيرة0ررئيسرةلحك8مل:

الدولة  هو  املغرب  القضية،  واحد  املغاربة  يعرفوا  خاص  أوال 

الوحيدة في العالم اللي يمكن اإلنسان ملي يخرج للتقاعد بعض املرات 

ياخذ أكثر من األجرة األخيرة اللي كان كياخذ. األداء ديالنا ديال التقاعد 

إال ما درناش اإلصالحات من هنا ل 2021 وال 23 غادي يوقف، البد من 

اإلصالح. هاذ اإلصالح غيم�ضي في اتجاه أنه غادي يتنقص واحد الشوية، 

ولكن ما بغيتش نديرو بوحدي، فحال اللي قلت، النقابات بغاو يديروه 

معايا، راه حنا كنحاولوا نتفقو باش نلقاو واحد الحل اللي نصلحو به 

التقاعد، باش اإلنسان اللي كان كياخذ مثال 9000 درهم إال خرج في 

60 عام وخرج في 65 عام ياخذ أكثر. ولكن إال خرج أقل ياخذ ناقص 

واحد 400 وال 600 درهم. ولكن باملقابل، الناس اللي تحت كنفكرو باش 

نطلعوهم واحد الشوية، هذا هو التوجه اللي عندنا، فحال التوجه اللي 

عندنا في كل �ضي، اللي ما عندوش مرة وحدة ناخذوا بيدو واللي عندو 

الشوية يصبر لصالحه،  الفوق �ضي شوية حتى إال خدينا منو واحد 

وشكرا لكم.

ةاع درةا ئيس:

شكرا لكم، شكرا للجميع على املساهمة رفعترةلجلعل.ر



عدد.4–20.شعبان.1436  )08.يونيو.2015( الجريدة الرسمية للبرملان8    

محض رةلجلعلرةات سعلروةألربعي0رنعدرةمل ئتي0

ةات ريخ: الثالثاء 14 شعبان 1436 ه ) 2 يونيو 2015م(.

ةا ئ سل: السيد محمد جودار النائب السابع لرئيس مجلس النواب.

ةات8ق ت: ساعتان وستة دقائق ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:  جدولر
الحكومية التالية: 26 سؤاال )2آنية(:

شؤون الهجرة؛ .•

العدل والحريات؛ .•

الوظيفة العمومية؛ .•

العالقات مع البرملان. .•

ةاع درمحمدرج8دةرررئيسرةلجلعل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا ح مر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي0روعلىرآاهروصحشهرأجمعي0.

ةفتتحترةلجلعل.

ةاع دةرةا8زرةءرةملحترم08،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، يتضمن جدول أعمال اليوم 26 سؤاال شفهيا موزعة على 
املراسالت  تالوة  املجلس  أمين  السيد  من  نطلب  مختلفة،  قطاعات 

الواردة على الرئاسة فليتفضل مشكورا، تفضلوا السيد األمين.

ةاع درأحمدرةاته ميرأمي0رةملجلسر:

بك ةرةاع درةا ئيس،

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

مشروع قانون رقم 08.15 يوافق بموجبه على اتفاق املقر  .-
املوقع بالرباط في 24 نونبر 2014 بين حكومة اململكة املغربية واللجنة 

الدولية للصليب األحمر ؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   05.15 رقم  قانون  مشروع  .-
minamata بشأن الزئبق املوقعة في 10 أكتوبر 2013 خالل املؤتمر 
أكتوبر   11 إلى   7 من  باليابان   Kumamoto ب  املنعقد  الدبلوما�ضي 

2013؛

مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
بالرباط في 24 شتنبر 2014 بين اململكة املغربية والبنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية بشأن املكتب وأنشطة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية باملغرب؛

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

اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في االمتحانات  .-
املدرسية.

أما عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل 
بها مجلس النواب من 26 ماي إلى 2 يونيو 2015 فهي :

توصلت رئاسة مجلس النواب ب:

51 سؤاال شفويا، 152 سؤاال كتابيا، األسئلة الكتابية املتبقاة دون 
جواب 10568 تم سحب سؤالين كتابيين، شكرا السيد الرئيس.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد األمين، حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، 
نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها 

بالقطاع املكلف باملغاربة املقيمين، نعم، تفضلي السيدة النائبة.

ةاب ئشلرةاع دةررب دةرببمعع8در)ريقطلريظ مر(:

بك ةرةاع درةا ئيس،

نقطة نظام تتعلق بسؤال تقدم به الفريق االشتراكي يتعلق بفيلم 
»الزين اللي فيك«، رفض السؤال اآلني، وتجاوبت الحكومة مع طلب 
نفس  حول  طارئ  موضوع  في  للتحدث  األغلبية  ديال  الفرق  أحد 
املوضوع، نسجل هذه املعاملة التمييزية بين السؤال اآلني اللي تيدخل 
وأيضا  طارئ،  موضوع  في  التحدث  وبين  الرقابية،  الوظيفة  إطار  في 
نؤكد على أن األولوية ينبغي أن تعطى لألسئلة اآلنية، كذلك نسجل أن 
تقدمت فرق نيابية بما يقرب من 20 طلب للتحدث في موضوع طارئ، 
استجابت الحكومة فقط لطلبين وهما لفريق واحد ووحيد، وهو من 

األغلبية وكأن الحكومة تريد فقط أن تتحاور مع أغلبيتها، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذن نمر إلى القطاع املكلف باملغاربة 

املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في 9 أسئلة، فيما يلي سؤاالن لهما 

وحدة املوضوع ويتعلق األمر بعملية عبور عمالنا بالخارج، أقترح على 

السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 

لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.
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ةاب ئبرةاع درع دلرةاعش عي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة إلنجاح عملية عبور 
2015 وعن املجهودات املبذولة لتسهيل اإلجراءات اإلدارية بالنسبة 

للمغاربة القاطنين بالخارج؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

النواب  والسادة  السيدات  ألحد  الكلمة  الثاني  السؤال  شكرا، 
املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

ةاب ئشلرةاع دةرسع دةرب8س ف:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

بك ةرةاع درةا ئيس،

التي ستتخذها  الجديدة  الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات  السيد 
وزارتكم الستقبال املغاربة القاطنين بالخارج فيما يخص عملية مرحبا 

2015؟

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

هذا  طرحوا  الذين  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
السؤال، ونحن على بعد أيام قالئل النطالق عملية رجوع أو زيارة املغاربة 
املقيمين بالخارج لوطنهم ولعائالتهم، هاذ العملية مرحبا وعملية عبور 
حقيقة اآللة اآلن تدور بطريقة عادية، ولكن رغم ذلك هناك اجتماعات 
تقييمية لكل عملية سنوية، عملية ديال مرحبا ديال السنة املاضية 
واللي سجلنا فيها ارتفاع ديال الزيارات ديال املغاربة املقيمين بالخارج 
اللي زاروا بالدنا واللي زاروا  املغاربة  %3 ديال  تيتجاوز  ارتفاعا مهما 
عائالتهم، إذن كانت واحد العملية تقييمية اللي تدارت في نونبر 2014 
يعني مباشرة من بعد ما تساالت العملية كان التقييم ديال هاذ العملية، 
والوقوف على كل يعني املواطن ديال القوة واملواطن التي يجب تحسينها.

البارح كان كذلك اجتماع ما بين الجانب املغربي والجانب االسباني، 
كذلك للتيهيء في املراحل النهائية لهذه املحطة املهمة بالنسبة لنا كذلك، 
النقطة الثالثة أنه هاذ االجتماعات املشتركة وهاذ التنسيق، وقفنا في 
السنة املاضية مثال كان واحد املشكل بالنسبة للبواخر خاصة في واحد 
اليوم بالضبط اللي كان واحد االزدحام كبير، كذلك اتخذت إجراءات 

احترازية في هاذ املجال بفضل يعني التشارك ديال جميع القطاعات، 
وفي هاذ املسألة هاذي خاصني نشير لواحد القضية لواحد الدور كبير 
جدا ومهم اللي تتقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ولكن 
كذلك كل املؤسسات من درك ملكي، من أمن، من وزارة العدل، من 
يعني كل القطاعات، وزارة الداخلية إلى غير ذلك من القطاعات، كلها 
تتساهم وتتشارك باش تسهل العملية ديال العبور ديال املغاربة ديالنا 

في الخارج، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
الفريق الحركي.

ةاب ئبرةاع درع دلرةاعش عي:

السيد الوزير، إيال تكملنا على املغاربة املقيمين في أوروبا، العملية 
ديال عبور من أوروبا إلى املغرب تتعرف واحد النجاح يعني مهم، بفضل 
التضافر ديال جهود الحكومة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت 
الرعاية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا، ولكن بالنسبة للجالية 
تذاكر  ثمن  ارتفاع  كنالحظو  الوزير  السيد  وكندا  أمريكا  في  املقيمة 
الطائرة خصوصا في وقت العطل، حيث كنشوفو بأن هاذ االرتفاع غير 
معقول في الوقت اللي كتقوم به بعض الدول املجاورة بتخفيض ثمن 
التذاكر إلى حوالي 800 دوالر أمريكي، كنلقاو بأن LA RAM كترفع من 
الثمن ديال التذاكر بحوالي 1300 دوالر، بالنسبة للوجهة ديال أمريكا 
الشمالية، ناهيك عن تردي جودة الخدمات املقدمة من هاذ الشركة، 
لهاذ األسباب كنقترحو عليكم السيد الوزير على الحكومة فتح األبواب 
أمام الشركات الدولية القادرة على توفير التذاكر بأثمنة منخفضة على 
 LA غرار الوجهات من أوروبا، من وإلى أوروبا، في حال عدم القدرة على

RAM توفير هذه األثمنة املنخفضة.

السيد الوزير، كذلك مشكل تعلم اللغات الوطنية بالنسبة ألبناء 
البعيدة عن العواصم  بالخارج، خصوصا في املدن  املغاربة املقيمين 
واملدن الكبرى، أما بالنسبة للخدمات اإلدارية املقدمة للمغاربة ال خارج 
الوطن في القنصليات بدول اإلقامة وال داخل أرض الوطن فكنالحظو 

السيد الوزير بأنها غير، يعني ضعيفة...

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة ألحد نواب فريق العدالة 
والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئشلرةاع دةرسع درب خي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا8زي رةملحترم،
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فعال وزارتكم قامت بمجهودات مهمة وجبارة فيما يخص مغاربة 
العالم وعملية العبور، ولكن كيفما كتعرفو بأن هناك إكراهات البد أنها 
دائما مستمرة، والسبب باألساس هو تزايد نسبة املهاجرين املغاربة، 
تزايد نسبة اإلقبال والعودة إلى املغرب سواء في نسبة املواطنين أو عدد 

السيارات كما تعلمون.

مستمرة  الزالت  املمارسات  بعض  هناك  لألسف  الوزير،  السيد 
لحدود اآلن، خصوصا أثناء فترة الذروة، واالكتظاظ، وهذاك االنتظار 
أحيانا أزيد من 10 ساعات في هاذ الفترة من أجل املرور، حنا كنعرفو 
بأن هناك أجيال، جيل أول هو ربما يتحمل مثل هذه املمارسات، ولكن 
بالنسبة للجيل الثاني وخصوصا الجيل الثالث، أكيد بأنه محتاج ملزيد 
من املجهودات باش نشجعوه على العودة إلى أرض الوطن ما يمشيش 
لدول أخرى، ثم كاين ممارسات أخرى تتعلق باستمرار الرشوة في هاذ 
إشكال  أيضا  العبور،  نقط  من  مجموعة  في  املناطق،  من  مجموعة 
غالء التذاكر، حنا السيد الوزير كنعرفو بأن هاذ اإلشكالية ما يمكنش 

تقاربها وزارتكم بوحدها وإنما...

ةاع دررئيسرةلجلعل:

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

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

رغم كل ما جئتم به من مالحظات، فرغم ذلك فقد ارتفع عدد 
ارتفع كذلك  للعربات  وبالنسبة   ،3.36% للمغر ب  اللي جاو  املغاربة 
ب %7.13، بالنسبة للتذاكر القنوات مفتوحة بطبيعة الحال، ولكن 
خاصنا نعرفو بأن الخطوط امللكية املغربية في وضع تنافسية دولية 
شرسة في املجال ديال النقل الجوي، وبالتالي هناك إكراهات مرتبطة 

كذلك بهاذ املجال ديال التنافسية.

هذه  لتحسين  ومستمر  دائم  اجتهاد  هناك  للخدمات  بالنسبة 

الخدمات، ونفس ال�ضيء بالنسبة للقنصليات، لن نصل أبدا إلى الكمال، 

ولكن تأكدوا أن هناك إرادة قوية على جميع املستويات لتحسين هذه 

الخدمات، ولكي نكون األقرب من انتظارات وهموم املغاربة في الخارج 

وكذلك املغاربة في الداخل، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن دور الجالية املغربية 

في دعم التنمية الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ةاب ئبرةاع درمحمدرب8درة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا8زي ،

الجديد، دستور  املغربي  الدستور   ،2015 مرحبا  عملية  غير  من 
2011 كينص على مجموعة من الحقوق ملغاربة العالم، فكاين هناك 
الدستور  من   16 الفصل   ،18 والفصل   ،17 والفصل   ،16 الفصل 
كيقول »تسهر الدولة على تقوية مساهمة مغاربة العالم في تنمية وطنهم 
املغرب« ماذا قامت الحكومة خالل هاذ أربع سنوات في إطار تفعيل هاذ 

الفصول ديال الدستور؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

أنه من الصعب جدا  تمام اإلدراك  النائب املحترم يدرك  السيد 
اإلجابة على هذا السؤال في دقيقة، وبالتالي أنا مستعد أن آتي إلى اللجنة 
ونفصل تفصيال دقيقا في هاذ النقطة ألنها أساسية ومرتبطة بالسياسة 
كلها اتجاه املغاربة ديالنا في الخارج، من تقوية الهوية، من تشجيعهم، 
من إعداد األجيال الجديدة كذلك أن يكونوا فاعلين في دول اإلقامة 
لتقوية هذا االرتباط، هاذ ال�ضي كله داخل في املحاور الثالث األساسية 
املتعلق بطريقة دقيقة  للسؤال  بالنسبة  تنشتاغلو عليها، ولكن  اللي 
يعني ما نقوم به اتجاه خاصة املقاولين الشباب وهذا هو السؤال اللي 
 MDM « توصلت به، هناك واحد الصندوق اللي وضعناه اللي سميتو
Invest « هاذ الصندوق ربما قصرنا في التواصل حوله، أي مهاجر مغربي 
أراد أن يستثمر في بالده، فالدولة املغربية تقدم له دعما ماديا مباشرا 
يصل إلى %10 من الكلفة ديال املشروع في حدود 5 مليون درهم، إضافة 
كذلك إلى كل عملية تتعلق باإلرشاد، باملواكبة، بالتوجيه، ب يعني فتح 
كل القنوات مع املؤسسات التي تسهر على االستثمار في املغرب هادي هي 

املسؤولية ديالنا، هذا هو الدور ديالنا، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرب8درة:

السيد الوزير، طرحنا هاذ السؤال ألن تنعرفو بأن مغاربة العالم 
جد مرتبطين بالوطن ديالهم، وانتما أكدتم بأنهم تيعودو بقوة كل سنة 
وتيتابعو، ربما مغاربة العالم تيتابعو التلفزة املغربية أكثر من مغاربة 
الداخل، ومرتبطين بالحياة السياسية ديال املغرب، إذن فتينتاظرو 
اإلمكانية اللي نوفروها لهم باش يساهموا في الحياة اإلقتصادية والحياة 
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السياسية، أن يترشحوا، وينتخبوا، ويمارسوا جميع أشكال األنشطة 
اإلقتصادية، فلهذا تنطرحوا هاذ السؤال وتنتمناو مزيد من التواصل 

إذا كانت ببرامج كما قلتم حاليا مع مغاربة العالم، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
نمر، إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال متعلق بتبسيط املساطر أمام 
أفراد الجالية املغربية القاطنة بالخارج خالل فترات العطل للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا 

السيد النائب املحترم مشكورين.

ةاب ئبرةاع درحم درآنترب ه :

بك ةرةاع درةا ئيس،

اإلجراءات  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املتخذة لتبسيط املساطر اإلدارية أمام أفراد الجالية املقيمة بالخارج؟ 

وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

تفضلوا السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

بك ةرةاع درةاب ئبرةملحترم،

اإلدارية هو موضوع  املساطر  تبسيط  ديال  املوضوع  الحقيقة  في 
يهم كل خدمات املرافق اإلدارية بصفة عامة، ولكن بالنسبة للمغاربة 
املقيمين بالخارج هناك مثال عدد من العمليات اللي تقامت مثال كتأمين 
املداومة عبر دور املغاربة املقيمين بالخارج اللي تعطات االنطالقة ديالها 
هادي واحد 3 سنوات، وبالتالي هناك إمكانية وفضاء موفر للمغاربة 
ديالنا املقيمين بالخارج، هناك كذلك املداومة على صعيد عدد من 
املرافق كاملحافظة العقارية، كوزارة العدل، كاملجموعات اللي كتهتم 
بالبناء كالعمران إلى غير ذلك، هناك كذلك إحداث مجموعة من الخاليا 
الصلة  ذات  والوكاالت  بالوزارات  والتوجيه  لالستقبال  والشبابيك 
بخدمة مغاربة العالم، إضافة إلى تفعيل بوابة إلكترونية ملوقع الوزارة 
وفق آخر التطورات التكنولوجية الحديثة، واللي فيها جميع املساطر 
القانونية واإلدارية التي تهم قضايا املغاربة في الخارج، وهاذ النقطة 
هادي أساسية ألن وضعنا واحد une plate forme اللي تتمكن املغاربة 
قبل ما يجي، أي مصلحة أي مرفق أي سؤال تيتبادر له للدهن، هناك 
يجي،  منين  باش  التساؤالت  األجوبة حول هذه  يلقى كل  أن  إمكانية 
مباشرة يق�ضي الغرض ديالو عوض أن يضيع في ردهات املكاتب، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درحم درآنترب ه :

شكرا السيد الوزير على هاذ اإلجراءات وعلى هاذ املجهودات اللي 
تتقوم بها الوزارة لصالح هاذ الجالية، إال أنه السيد الوزير رغم هاذ 
املجهودات اللي تتدار في الحقيقة املعاناة ديال الساكنة بصفة عامة من 
طرف املساطر راه باقا عندنا فيها مشاكل، ما�ضي غير الناس ديال الخارج 
واملشكل األول السيد الوزير، اللي خاصنا تخدم عليه الحكومة كاملة 
هو هاذ القضية ديال التوقيت املستمر، الناس اللي تيجيو دابا من برا 
تيبغيو يقضيو املسائل ديالهم في اإلدارات العمومية مع األسف املعضلة 
الكبيرة األولى هي القضية ديال التوقيت املستمر، راه في اإلدارات ديالنا 
وحنا نعتارفو بها بأنه راه من 12 راه ما تيرجع إال من رحم هللا، راه واحد 
العدد ديال الناس راه تيخرجو، كاين إشكال السيد الوزير بالنسبة في 
املحاكم بالنسبة لهاذ الناس اللي تيمشيو ويجيو وتيبغيو يديرو األعراس 
ديالهم في البلدان ديالهم، راه كاين مشاكل كاين تعطل في املحاكم، 
ديال  العدد  واحد  الوزير،  السيد  الزواج  ديال  للشواهد  بالنسبة 
الجالية تيعانيو ملي تيطلبو شواهد الزواج من الشيوخ وال من املقدمين 
عندهم  أنه  علما  الزواج،  ديال  الشواهد  يعطيوهم  تيبغيوش  ما 
الحق ياخذو الشواهد ديالهم، واش غيم�ضي ياخذ الشهادة من برا، 
كاين مشكل في الجمارك، بغينا التبسيط ديال املساطر، فيما يخص 
الجمارك، فيما يخص الديوانة، واحد العدد ديال الوثائق، تيكون فيها 
التعثر في الجمارك، واحد العدد ديال الناس تيعشرو السيارات ديالهم، 
والناس ديال الجمارك ما تيحيدوهاش من الديوانة ماي تيبغي الواحد 
يخرج تيلقى مشاكل، هادي من بين واحد العدد ديال املشاكل اللي 
تيعانيو منها، باإلضافة لواحد العدد ديال الفئة اللي تيبغيو يستثمرو 
في البالد، تيجيو في واحد الظرف ديال 20 يوم وال شهر تيبغي يق�ضي 
املصالح ديالو ودائما تيلقى التعثرات في اإلدارة، حنا السيد الوزير عشنا 
في العالم القروي، واحد العدد ديال الناس ديال الجالية اللي كانوا 
كيمشوا للمدن، والت عندهم الغيرة على املناطق ديالهم ورجعوا للعالم 
القروي، ولكن مع كامل األسف ما زال حنا تعترفوا بأنه اإلدارة ديالنا 

خصنا نراجعو باش تكون في املستوى الجميع، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الرئيس.

ةاب ئبرةاع دري8ررةادننرمض  0ررئيسرةاف يقرةالستقاللي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

فعال هناك اهتمام، لكن هذا االهتمام ال يرقى إلى مستوى طموحات 
وانتظارات، انتظاراتنا وانتظارات أفراد الجالية بصفة عامة، فالجالية 
من االنطالقة إلى الجمارك وهي تعاني يعني التفتيش الدقيق لألسف، 
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اللي  السلبية  الظواهر  من  بمجموعة  كذلك  تعاني  أحيانا  واملستفز 
تتدخل في خانة الفساد من رشوة وابتزاز وغيرها، وكذلك بعد ذلك بعد 
الجمارك أنه ال بد من اتخاذ بعض اإلجراءات األخرى، يعني كثرة نقط 
التفتيش، كيف يعقل أنه السيد تعرضت سيارته للتفتيش الدقيق 
وبعد مائة متر كذلك يتعرض لنفس لتفتيش، وبعد 10 كلم ما يوصل 
الحسيمة وال الناظور وال الفقيه بن صالح حتى يكون يعني جميع األمتعة 
والحقائب ديالو تعرضت للبهدلة، ويعني املجموعة من األشياء، فلذلك 
ال بد من إيالء العناية الالزمة، وال بد من استحضار كل هذه االختالالت 
لألسف من أجل يعني بعث رسائل أمل، على أن املغرب يتحسن، املغرب 
يتجدد، وخاصة بالنسبة لألجيال الجيل الثالث والرابع كما قالت األخت 

الجيل السابق..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

شكرا السادة النواب على هذه املالحظات، أكيد أنها تنطلق من واقع 
يعيشونه ويالحظونه، ومن حاالت ربما وقد وقفتم عليها السادة النواب 
املحترمون، إال أنها حاالت وال يمكن أبدا أن نعتبرها قاعدة، وبالتالي 
أكيد أننا كذلك نعرف، كلنا يدرك أننا لم نصل إلى املستوى الرفيع 
جدا من الخدمات واملرافق اإلدارية، ولكن يجب كذلك أن نقول أن 
هناك اجتهاد يومي، أن هناك تضحيات حقيقية من رجال األمن، من 
جميع الساهرين على عملية عبور، من جميع الذين لهم يوجدون في 
مجاالت لخدمة املغاربة في الخارج هذه هي القاعدة، القاعدة هو التفاني 
هو العمل هو االجتهاد، واإلرادة القوية لخدمة املغاربة في الخارج وهذا 

يجمعنا كامال، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن إحداث فضاءات 
خاصة بأفراد الجالية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ةاب ئبرةاع درمحمدرأوريش:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير املحترم، الحكومة بالطبع تبدل مجهودات معتبرة في 
إطار تحسين استقبال مغاربة العالم، وفي هذا اإلطار بدات كتأسس 
تعطونا  أن  الوزير،  السيد  نطالبكم  اليوم  لكننا  الفضاءات،  بعض 
البرنامج ديال تعميم هاذ الفضاءات في مختلف املناطق اللي كيتواجدو 

فيها املغاربة بكثرة؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

النائب املحترم، حقيقة هاذ  شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد 
الفكرة ديال مغاربة دور املغاربة املقيمين في الخارج فكرة جد مهمة، 
وكان عليها إقبال قوي جدا، كان 2 ديال الدور اللي تفتحت في 2010 
أعتقد، دار ديال الناظور املغاربة املقيمين بخارج الناظور وديال بني 
مالل، هاذ العام ديال 2015 تنفتحو اآلن ديال خريبكة، وتنفتحو ديال 
تيزنيت، وهنا هذه مناسبة باش نوه كذلك باملنتخبين اللي ساعدو بواحد 
الشكل قوي لفتح هذه الدور، بالنسبة للبرنامج احنا الهدف ديالنا في 
الحقيقة أن نصل إلى دار للمغاربة املقيمين بالخارج في كل جهة، كل جهة 
يكون فيها واحدة، اآلن اللي كاين في البرنامج ديالنا إن شاء هللا املقبل 
هو الحسيمة، بركان، مكناس، الدار البيضاء، مراكش، في أفق التعميم 

على باقي الجهات، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درأحمدرصدقي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير املحترم بداية نثمن جهودكم بهذا الخصوص، كما 

بجاليتنا  املرتبطة  املؤشرات  مختلف  وتنامي  تطور  بارتياح  نسجل 

بالخارج، إن هذه الفضاءات ستمكن حتما في تقوية هذا اإلرتباط، 

ونقترح لذلك أوال:

تعميمها على املناطق التي تنحدر منها الجالية بأعداد كبيرة، وهنا 

املقترح  واحد  من  املقترحات،  ديال  العدد  واحد  لكم  قلت  أن  سبق 

اللي جاي من تنغير حيث املنظومة املحلية مستعدة أن تلتزم في إطار 

شراكة بهذا الخصوص ومقترحات أخرى بطبيعة الحال من خريبكة من 

تارودانت، الفقيه بن صالح ، من تزنيت وزاكورة وغيرها، أيضا السيد 

الوزير املحترم، دعم وتطوير أداء الفضاءات املتواجدة حاليا خصوصا 

في الناظور وفي بني مالل والدعم ديالها وتنويع الخدمات ديالها، بين ما 

هو اجتماعي، بين ما هو إداري وثقافي واإلهتمام أكثر بالشباب في هاذ 

املناطق هذه، وأيضا تحفيز ديال املبادرة ديال االستثمار وتحفيز املبادرات 

الجمعوية، إذن نثمن هذه الجهود ونتمناو إن شاء هللا تعالى نتوصلو..
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ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

أتفق تماما مع السيد النائب املحترم، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

إلى السؤال املوالي حول دعم ومواكبة  شكرا السيد الوزير، نمر 
والسادة  للسيدات  هشاشة  وضعية  في  املهاجرات  املغربيات  النساء 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب 

مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة مشكورين.

ةاب ئشلرةاع دةرةاععدنلرعلميربيب ني:

بك ةرةاع درةا ئيس،

عقدت وزارتكم اتفاقية شراكة مع مجموعة من جمعيات املغاربة 
املقيمين بالخارج حول دعم املغربيات املهاجرات في وضعية هشاشة، 
نسائلكم السيد الوزير عن تقييم تنفيذ هاذ االتفاقية وانعكاساتها على 

الجانب االقتصادي واالجتماعي؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اللي أعطيتني فرصة في الحقيقة 
بانشغال  املهمة والشائكة جدا والتي تستأثر  املواضيع  للتطرق ألحد 
يومي، وهو ما يتعلق بوضعية العديد من النساء املغربيات التي يوجدن 
في وضعية هشاشة، العمل تطرقت لواحد الجانب وهو الشراكة مع 
الجمعيات، في هذا املجال في هاذ 3 سنوات األخيرة كاين 118 جمعية 
اللي عملنا معها اتفاقيات في املقدار غالف مالي ديال 23 مليون ديال 
الدرهم، ولكن األهم من هذا كذلك بالنسبة لهاذ النساء اللي في وضعية 
هشاشة، كل امرأة كل سيدة في وضعية هشاشة أرادت أن ترجع إلى 
بلدها إلى وطنها، فالدولة املغربية تتكلف بتكاليف سفرها إلى غاية يعني 

املنزل ديالها؛

النقطة الثانية كذلك وهو التدخل أو يعني تقوية القدرات ديال 
الهشاشة يجب أن تكون  هاذ الجمعيات، ألنه حقيقة ملواجهة هذه 
للجمعيات كذلك كفاءات وقدرات على الرفع من مستوى هذه النساء؛

النقطة الثالثة وهو التكوين لهؤالء النساء؛

النقطة الرابعة هو مساعدتهن على برامج ومشاريع مذرة للدخل، 
وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع دري8ررةادننرةابرك ني:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير املحترم، أوال أنا أطالبكم ونحن في الفريق بنشر هاذ 
املواطنين  يعرفوها  باش  معها  تعاقدتو  اللي  جمعيات  ديال  اللوائح 

بالخارج؛

ثانيا حنا طرحنا هاذ السؤال ألنه فعال مهم، ألن واحد العدد ديال 
النساء املهاجرات اليوم ضايعين، بعد األزمة االقتصادية اللي كتعرفوا 
احترام  عدم  هناك  وكذلك  األسر،  ديال  العدد  واحد  شتتات  اللي 
مقتضيات ديال قوانين الشغل من طرف واحد العدد ديال املشغلين 
وكذلك  مسؤولة،  وغير  أخالقية  غير  معامالت  يعني  هناك  بالخارج، 
حتى التأشيرات اللي كتعطى في إطار يعني التجمع العائلي ما كتضمنش 
الحقوق وما كتضمنش اإلقامة الدائمة إال بعد مرور خمس سنوات 
ديال اإلقامة، لذلك هناك مشاكل، إذا املرأة منين كتطلق يعني كتبقى 
معلقة وديك الساعة ما عندهاش الحقوق ديالها، وتكون مجبرة باش 
ترجع للمغرب، ثم واحد العدد ديال الجمعيات اليوم ما كيقوموش 
بالدور ديالهم، حنا كنطالبو باش يعني تفعلوا الدور ديالهم، ويكون 

أقسام بالقنصليات باش يسهروا على مواكبة هاذ الجمعيات والدعم 

ديالها والتقييم ديال األنشطة ديالها، كذلك ندعوكم باش ديروا واحد 

لقاء موسع مع جميع الجمعيات..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ألف  و30   25 بين  ما  عندنا  الجمعيات  جميع  مع  لقاء  كنديروا 

جمعية ديال املغاربة في الخارج، النقطة الثانية نشر هاذ الجمعيات راه 

تنقومو به، كل مرة تتكون لجنة تدير يعني، تتعطي واحد الدعم لواحد 

الجمعية وإال ذاك ال�ضي تيتنشر في site ديال الوزارة وبالتالي تنعرف شنو 

هو املشروع شنو هو املضمون شكون املستفيدين ولقيت.....
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ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن ضعف االهتمام 
بقضايا الجالية املغربية املقيمين بالخارج، السيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضل أحد النواب مشكورا.

ةاب ئبرةاع درعشدرةلحقرأمغ ر:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ما هي اإلجراءات املتخذة للنهوض بأوضاع الجالية املغربية؟

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

لإلجابة على سؤالكم أحيلكم على استراتيجية التي وضعتها الوزارة 
والتي تتضمن 8 برامج مكونة من 39 مشروع تم تنزيلها عبر 104 ديال 
عملية إجرائية، تهدف أساسا إلى تعزيز الهوية والثقافة، حماية حقوق 
ومصالح مغاربة العالم، النمو السوسيو اقتصادي، وتمثيلية املغرب 

بالخارج، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درعشدرةلحقرأمغ ر:

مجرد  يبقى  الوزير  السيد  إليه  أشرتم  ما  الوزير،  السيد  شكرا 
كالم، ألنه درنا زيارات متتالية للجالية املغربية، األوضاع غير سليمة، 
الجالية تعيش نوعا من التدمر وامللل واالستياء من سياستكم التقليدية 
والقديمة، السيد الوزير، خاصكم تعتارفوا اليوم بأنه هناك إهمال 
حقيقي للجالية، التي تعاني من أبشع صور الحمالت العنصرية، فماذا 
قدمتم من أجل حمايتهم؟ وماذا قدمتم كذلك من أجل توفير خطوط 
جوية دائمة؟ كخط بروكسيل- الحسيمة الذي طلبناه أكثر من مرة، 
وتخفيض أسعار التذاكر، كما يجب السيد الوزير، أنه على موظفي 

الدولة وممثلي املؤسسات الدستورية.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم مشكورين.

ةاب ئبرةاع درم8ا8درأجف:

بالحالية  وعنايتها  الحكومة  دور  بإيجابية  نسجل  الوزير،  السيد 

املغربية بالخارج، ونتمنى أن هذه العناية تكون لجميع الجالية املغربية 
بجميع القارات الخمس، وخير دليل على ذلك معاناة الجالية املغربية 
بجزر الكناري، وخاصة مع مشكل النقل بعد توقف الخط البحري 
بالعيون وبطرفاية، وغالء تذاكر الطائرة، وكذلك ظروف االستقبال 
يعني هذه الجالية والدور اللي كتقوم به معروف، إذا يجب االهتمام 

بهذه الجالية السيد الوزير، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

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

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

أريد أن أقول، أننا نشتغل في إطار تراكمات وأنه ليس من اإلنصاف 

الجالية  ديال  املسألة  يعني،  على  والقيمين  املسؤولين  عمل  تبخيس 

املغربية، راه الكل يجتهد، سواء أنا كمسؤول اآلن أو الوزراء السابقين 

كل واحد أعطى أق�ضى ما عنده، وبالتالي اإلرادة موجودة، اإلجتهاد كاين 

والكمال على هللا، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا، السؤال املوالي حول التنصير والتشيع والتطرف الذي يهدد 

أبناء مغاربة الخارج للسيدات والسادة النواب املحترمين على الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئشلرةاع دةركنزةرةاغ لي:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

ةاع درةا8زي ،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةب،

السيد الوزير من خالل التقارير املتقاطرة واملتواترة على أن التالميذ 

من  واسع  والستقطاب  شرسة،  لهجمة  يتعرضون  املغربي  والشباب 

طرف الجمعيات اإلرهابية واملتطرفة في دول الخارج، خصوصا أوربا ما 

هي استراتيجيتكم السيد الوزير، لحماية هذه الشريحة وحماية أمن 

املغاربة في املغرب وخارجه؟

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 

مشكورين.
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ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاذ السؤال، واللي في الحقيقة 
يحيل على تدخالت مختلفة لعدد من املؤسسات، في هذا املجال تنقول 
لكم بأنه هناك دور كبير تقوم به وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مؤسسة  به  تقوم  مهم  دور  هناك  الديني،  التأطير  جانب  بخصوص 
وفي  هذا  املجال  هاذ  في  بالخارج  املقيمين  للمغاربة  الثاني  الحسن 
مجاالت أخرى تربوية وثقافية، هناك دور مهم يقوم به املجلس العلمي 

املغربي ألروربا كمؤسسة دينية قارة، تعنى بقضايا املغاربة املسلمين 
بأرض املهجر ومعالجتها في ضوء املبادئ واالختيارات والثوابت الجاري 

بها العمل في الوطن، والعمل على تنوير فكر الجالية املغربية ببلدان 

اإلقامة، ودرء كل االنحرافات التي قد تهددها، إضافة إلى كل البرامج 

ما يتعلق باملقامات الثقافية، بالجامعات الصيفية وبالبرامج املتجهة 

من  عدد  فيها  وشاملة  متكاملة  استراتيجية  فهناك  بالتالي  لشبابنا، 

املتدخلين في هذا اإلتجاه، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئشلرةاع دةركنزةرةاغ لي:

به  تقوم  ما  عكس  تسير  نتائج  بأن  نرى  حينما  الوزير،  السيد 

على  كبيرا  أن تضع سؤاال  الحكومة  على هذه  بد  فال  استراتيجيتكم 

نفسها، دائما في إطار على أن هناك غياب اإلمكانيات املادية، املغاربة 

الحنفي  املالكي  املذهب  على  كتعتامدش  ما  اللي  للمساجد  كيمشيو 

األشعري، وليدات املغاربة تيمشيو ملدارس في ظل غياب املدارس، أو 

التعليم، السيد الوزير راني  اللغة العربية كيمشيو ملؤسسات  تعليم 

كنهدر معاكم، كذلك هاذ التالمذ ديال املغاربة اللي تيمشيو في الخارج 

املدارس تيمشيو ملدارس اللي ما عندها عالقة باملغرب، وتيطيحوا إما 

في يد أفغانيين باكستانيين إلى غيرهم، إذن هنا تنبقاو نقولوا بأن ما 

الشباب  ديال  كبيرة  املجموعة  واحد  وكتسقط  اإلمكانيات  عندناش 

ديالنا في إطار التطرف.

مؤسسة  مجموعة  به  تدير  اللي  أكيد  لي  غتقول  الوزير،  السيد 

الحسن الثاني، الوزارة هذا يبقى غير كافي، خصوص على أن خاصكم 

تعرفوا على أن الشباب اآلن عندنا la génération digital الناس اللي 

تيتعاملوا مع تويتر مع فايسبوك، أما غنبقاو نقولوا األئمة في رمضان 

هادي كتبقى مناسبات ومناسبات قليلة جدا السيد الوزير، وعلى أن 

هذا غير كافي باش لوليدات تاملغاربة يتأطروا وهذا خاصو يحركنا ألن 

كنشوفو منين وقع اإلرهاب في املؤسسة ديال...

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة  شكرا السيدة 
النائبة تفضلي.

ةاب ئشلرةاع دةرسع دةرب8س ف:

بك رةاع درةا ئيس،

نثمن السيد الوزير املجهودات اللي كتقوموا بها، ولكن نطالب فقط 
في إطار التضامن نؤمن بالتخصص، ولكن نطالب في إطار التضامن 
اإلسالمية  والجمعيات  اإلسالمية  املراكز  من  مجموعة  مع  بالتعاون 
للحصول على التأشيرة، وخصوصا بأنه في أحيان كثيرة يعمدون إلى 
الفكر  على  للمحافظة  فقط  املؤطرين،  هاذ  ديال  املصاريف  تحمل 

الوسطي وفكر املذهب املالكي، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب آخر؟ تفضلوا السيد 
الوزير، نمر، السؤال املوالي وهو سؤال آني حول الخصاص في األساتذة 
املخصصين لتدريس أبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب 

املحترم.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةملالحي:

شكرا السيد الوزير، ما هي استراتيجية الحكومة حول الخصاص 
في األساتذة املخصصين لتدريس اللغات املغربية بالخصوص في جهة 

فالنسيا وبخصوص بمدينة كالبي وخابية؟

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

ةاع درةا ئيس،

ألنه  جدا،  املهم  السؤال  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
بالخارج  املقيمين  املغاربة  األساسية،  املطالب  بين  من  الحقيقة  في 
وانشغالهم القوي جدا بالنسبة لألطفال ديالهم هو تعلم اللغة العربية، 
وهو يعني انشغال مشروع، عندنا تقريبا خمسة مليون ديال املغاربة في 
الخارج، إيال درنا غير %20 ديال األطفال تقريبا مليون ديال األطفال، 
اآلن 70000 هما اللي تيتابعو الدراسة ديالهم ديال اللغة العربية وفق 
البرنامج اللي تيمشيو لو أساتذة ديالنا، هناك مجهود كبير جدا أكثر من 
500 أستاذ اللي تيمشيو، ولكن هل هذا هو الحل؟ شحال خاصنا ديال 
األساتذة باش نقريو مليون ديال األطفال؟ وخاصة إذا كنا تنعتابرو أن 
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ذيك الطرق التقليدية نبقاو غادين بها، اآلن هناك تكنولوجيات حديثة 
كيف جاء في الكالم ديال األخت النائبة، وبالتالي ضروري استعمال 
هاذ التكنولوجيات الحديثة، األطفال ديالنا تيستعملو اآلن الكمبيوتر 
l’ordinateur، ما بقاش تيستعمل داك الكتاب إلى غير ذلك، لهذا عملنا 
على تطوير املناهج، تطوير املضامين، وكذلك وهنا مؤسسة الحسن 
الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج دارت واحد البرنامج مهم جدا وهو إي 
مدرسة، اللي تتمكن هذا األطفال من الولوج إلى البرامج وبالتالي يعني 

متابعة ديال الدروس ديال...

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد الوزير، أعطي الكلمة للتعقيب السيد النائب املحترم، 
تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةملالحي:

الجالية  أن  على  للعلم  إنما  الجواب،  على  الوزير  السيد  شكرا 
املغربية تساهم في التنمية واالستقرار، واملصلحة العامة للبالد تقت�ضي 
االستمرار والتضامن بين مغاربة العالم ومغاربة الداخل، وتعليم اللغة 
املغربية السيد الوزير، هي من أولويات ديال الحكومة، ألن هاذ الجالية 
عندها ارتباط وثيق بالوطن ديالها، واللي كيجعلها على أنه كاين واحد 
املجموعة  واحد  كيخلصو  تمة  املدني  املجتمع  في  دالناس  املجموعة 
داملصاريف، منها إطار جمعيات، هناك أقسام هناك مساجد، وكلهم 
كتجي من االلتزامات ديال هاد الجالية، إذن السيد الوزير، الدور ديال 

الحكومة هو يعني التأطير دهاذ الناس.

الديني خاص مؤطرين  الشأن  ديال  املشكل  فيما يخص  وكذلك 
وخاص مؤطرات بالنسبة للنساء، وهذا هو الدور دالحكومة وحنا على 
أبواب شهر رمضان، السيد الوزير كاين مشاكل عويصة اللي تتعاني منها 

هاد الجالية.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاع درعشدرهللارب8وةي8ررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبم ل:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، البرملان املغربي أغلبية ومعارضة من املجلسين قام 
بزيارة لبريطانيا، وكانت عندنا بعض اللقاءات مع مغاربة العالم، أوال 
باألساس  كنشكرو  كتدير،  اللي  التدابير  كل  على  الحكومة  كنشكرو 
السيدة السفيرة على األدوار اللي كتقوم بها، الجالية منين جلسنا معها، 

أهم املطالب ديالها:

العربية،  اللغة  لتعليم  خاصة  قارين  مدرسين  ماعندهاش  أوال- 

عندهم هواة، عندهم الطلبة كيجتهدو السبت واألحد إلى غير ذلك، 
وهذا أرجو االنتباه إليه بتخصيص أساتذة قارين؛

عندهم مشكل داألئمة، هاذ البعد اللي تكلمنا عليه خاصة البعد 
املذهبي يعني طاغي، خاصهم أئمة قارين؛

وكاين اإلشكال الثالث املتعلق باألئمة ديال رمضان، خاصة في واحد 
املنطقة ديال طولبريدج هاذ املنطقة هاذي ما فيها، األئمة كيتنقلوا 
عندهم  بأنه  كنطالبو  ال�ضي،  لهاذ  باإلضافة  قارين،  أئمة  فخاصهم 
مشكل ديال النقل، بريطانيا كلها عندهم مشكل ديال النقل خاصة ما 
بين بريطانيا وشرق املغرب، حيث الجالية باآلالف في هاذ املنطقة هاذي 

أرجو االنتباه لهاته الجوانب، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الرئيس، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير.

ةاع درأييسربيرورةا8زي رةملكلفرب ملغ ربلرةملق مي0رب لخ رجر
وبؤو0رةاهج ة:

مالحظات وجيهة وتقت�ضي تعبئة إمكانيات كبيرة جدا وهذا ضروري، 
وضروري ومشروط، ألنه ولكي ننجح في تدريس اللغة العربية ألبنائنا في 
الخارج يجب أن يدرسها أساتذة كونوا لهذا الغرض، يجب أن يدرسها 
بالنسبة  ال�ضيء  نفس  االستقبال،  بلد  اللغة  يتقنون  أساتذة  كذلك 
لألئمة يجب كذلك أن يتقنوا لغة بلد االستقبال، هذا يتطلب مجهود 
وبالتالي أننتظر كذلك من السيدات والسادة النواب أن يساعدوا في 

تعبئة هذه املوارد، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  نشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، السيد النائب املحترم، وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع العدل 
والحريات في سبع أسئلة، نستهلها بسؤال حول إشكالية التبليغ وتأثيرها 
على مصالح املتقاضين، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة مشكورة.

ةاب ئشلرةاع دةرسل ملرف جي:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا ئيس،

ةاع درةا8زي ،

ةاع دةتروةاع دةرةاب8ةب،

تتم  إذا لم  العدالة مبتورا  الوزير، يظل إصالح منظومة  السيد 
معالجة معضلة التبليغ، وأية عدالة تطول تصبح عدالة ظاملة، ألن 
إذا كان املقصود هو الوصول إلى الحق، فإن ذلك يجب أن يكون في 
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وقت وجيز حتى يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم، وكما قال 
أحد الفقهاءtoute justice qui dure est une injustice لذلك ما هو 

منظوركم السيد الوزير ملعالجة معضلة التبليغ؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيدة النائبة بالفعل يعتبر التبليغ يعني وسيلة من الوسائل التي 
تصاحب الدعاوى من بدايتها إلى نهايتها، وال يتصور أن يكون هناك 
عدالة فيها نجاعة وفيها فعالية، إذا لم يكن هناك تبليغ فيه النجاعة 
وفيه الفعالية، في هذا الصدد إصالح منظومة العدالة اهتمت بهاذ 
املوضوع، وبالتالي كما تعلمون فإن مرسوما مشتركا تم توقيعه مع السيد 
وزير املالية، من أجل الرفع من األجور املستحقة للمفوضين القضائيين 
وذلك من أجل تحفيزهم على القيام بمهامهم على الوجه املطلوب، ألن 
لم نكتفي بذلك هناك مشاريع القوانين املوجودة وعلى رأسها مشروع 
قانون املسطرة املدنية، يكفي أن أقول لكم بأن هناك مشروع مادة 
أو محاميه عن  املدعي  التبليغ بسعي من  يكون  أن  ينبغي  بأنه  تقول 
طريق السهر على التبليغ بواسطة مفوض قضائي، إذن إيال كان هاد 
املشاكل اللي كتفضلوا بإثارتها كاينة وأنا متفق معكم على أنها موجودة، 
جهة  أيضا  ولكن  املحكمة،  جهة  فقط  ليس  التبليغ  على  فاملسؤول 
صاحب الدعوة، لم نكتف بذلك بل هناك أقول لك سيدتي املحترمة، 
بالنسبة  اإللكتروني  التبليغ  إمكانية  ذلك  في  بما  اإلجراءات  عشرات 
خاصة املدعين الذين سنلزمهم بأن يضمنوا مقالتهم تحت طائلة عدم 

القبول عناوينهم اإللكترونية، أكثر من ذلك اآلن نحن بصدد..

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم السيدة النائبة.

ةاع درةاب ئشلرسل ملرف جي:

السيد الوزير، التبليغ مهما تعددت وسائله وآلياته سواء التبليغ عن 
طريق كتابة الضبط أو التبليغ عن طرق املفوضين القضائيين أو التبليغ 
عن طريق اإلنذار مع اإلشعار بالتوصل، أو التبليغ عن طريق املصالح 
اإلدارية أو عن طريق الديبلوماسية فإنه يظل معضلة حقيقية، لذلك 
السيد الوزير نحن نعلم أن مكامن الخلل تقع بين املشاكل ديال العناوين، 
لهذا نجد في بعض البلدان في الخارج السيد الوزير أن هناك كناش ديال 
السجل العام يصحح فيه املواطنون عناوينهم، وكذلك السيد الوزير 

نجد أن بعض التجزئات تشير إلى أرقام وملا يتم تشييد املنازل نجد أن 
هناك أرقام أخرى، فلما يطالب املدعي مثال بتحقيق مسطرة الرهن 
يجد نفسه مواجه برقم قطعة تجزئة بدل الرقم الحقيقي الذي شيد 

به املنزل، وهذا يخلق وضعا شاذا باإلضافة إلى مشكل...

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
السؤال املوالي حول مآل الشكايات الواردة من الهيئة املركزية للوقاية 
العدالة  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الرشوة  من 

والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

ةاب ئشلرةاع دةرعزيزةرقبدو�سي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا8زي رةملحترم،

الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة هيئة دستورية كتوصل بعدة 
كيستدعي  اللي  ال�ضيء  والفساد،  الرشوة  قضايا  بخصوص  شكايات 
التحقيق واملتابعة، سؤالنا السيد الوزير عن منهجيتكم في التعامل مع 

هذه الشكايات الواردة من الهيئة؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

السيدة النائبة، أكدت مرارا وأؤكد مرة أخرى أن جميع الشكايات 
التي نتوصل بها سواء من املؤسسات الدستورية أو من السادة البرملانين، 
أو من املجتمع املدني أو املواطنين من جميع الجهات نحيلها على النيابات 
العامة التي تأمر بالتحري بشأنها وتتخذ بشأنها ما هو مالءم، أؤكد لكم 
املركزية ملحاربة  الهيئة  نتوصل من  التي  الشكايات  أن هذا هو حال 
الرشوة، ونعمد أيضا على تقديم مآالت هذه الشكايات لفائدة هذه 

املؤسسات الدستورية املحترمة، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة، السيد النائب املحترم 
تفضلوا التعقيب.

ةاب ئبرةاع درعشدرةالط فرةبنريعق8ب:

بك ةرةاع درةا ئيس،

بداية السيد الوزير، ال بد لي من أثمن مجهوداتكم فيما يتعلق 
بمحاربة الفساد عن املستوى القضائي، وما أشرتم إليه يصب في هذا 
الباب من حيث أنكم تفعلون املقتضيات الواردة في املوضوع، إال أنه ال 
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بد من بعض املالحظات املرتبطة بموضوع الشكايات املحالة عليكم من 
الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة وأخص هنا معطيين أساسيين:

األول- وهو البطء في التعاطي مع هذه القضايا وهذا وال ريب، يؤثر 
بشكل مباشر على املعطيات والوقائع التي تشكل جنح وجنايات الفساد، 
بحيث أن طول املدة وعلى قول النائبة املحترمة إذا كان العدالة تطول 
فإن هذا من صميم الظلم، فأنا أقول أنه فيما يتعلق بقضايا الفساد، 
فإنه يصبح نوع من اإلفالت من العقاب واملتابعة، فيعمد املفسدون إلى 
تغيير الوقائع، الضغط على الشهود، وإلى غير ذلك، وأنا أقدر على عملية 
تسريع وإن كان هذا خارج اختصاصكم ألنكم ال تتدخلون في القضاء، 

وهذا مشهود لكم، فإنه يبقى هذا معضلة أساسية.

األمر الثاني- السيد الوزير هو أن هناك بعض القضايا، لألسف 
القضايا ديال الفساد املالي يتم إيقاف املتابعة فيها بشكل غير مفهوم، 
واإلشارة في هذا الصدد امللف ديال CIH بحيث الرأي العام الوطني 
وجميع املواطنين يتساءلون عن مصير هذا امللف وملفات أخرى مماثلة 

ألن هذا يعطي االنطباع، هناك عمل هناك مجهود..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد الوزير في ثواني.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

تفضلتم فأشرتم إلى أنه بالفعل، كاين هناك تأخر في تدبير املساطر 
القضائية، لكن أنى لي أنا وزير العدل مطلوب مني دستوريا وقانونيا 
ومجتمعيا أن أنأى بنف�ضي عن كل ما هو تدخل في العدالة؟ أنى لي أن 
أتدخل من أجل تسريع هاذ امللفات؟ أنا أرجو أن يتفضل جميع من 
بيده أي ملف أن يسمع أن البرملان يطالب ليس في ملف واحد ال أقول 

ملف واحد، ولكن في جميع امللفات املتعلقة بالفساد للبت فيها وفق 

ما يقتضيه الدستور وهو البت في أجل معقول، وطبعا نشتغل اآلن 

على آليات لتحديد األجل املعقول حتى يتمكن املجلس األعلى للسلطة 

القضائية في املستقبل من محاسبة كل القضاة الذين يخرقون األجل 

املعقول املنصوص عليه دستوريا، إذن نحن في مرحلة إصالح وهذه 
مرحلة ديال اإلصالح فيها مجموعة من التدابير نتائجها لم ترى النور 

بعد، ولكنها في الطريق وسترونها بحول هللا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي سؤال متعلق بمخالفة 

املقتضيات القانونية باعتراض بعض املركبات املعنية بمخالفة سرعة 

الطريق السريع للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درجم لرمعع8دي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

داخل  والشاحنات  السيارات  توقيف  قضية  في  الوزير،  السيد 
الطريق السيار من طرف أعوان املراقبة وهذا كيشكل خطورة على 
املستعملين ديال هاذ الطريق ويعد خرقا للمقتضيات القانونية ديال 
مدونة السير، ما هي اإلجراءات املتخذة من طرفكم لتصحيح الوضع؟ 

وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

السيد النائب املحترم أتفق معكم تمام اإلتفاق، ألن مدونة السير 
في الفصل 192 تنص على أنه: »ال يمكن أن يتم اعتراض املركبات على 
الطريق السيار من لدن الضباط واألعوان املذكورين إال عند محطات 
األداء أو عند الخروج من طريق السيار«، ما يالحظ هو أن بعض األعوان 
وبعض الضباط يقومون باعتراض مركبات داخل الطريق السيار وهذا 
غير مقبول وغير قانوني، ويجب التوقف عنه، وفي هاذ الصدد وأنت 
تسائلني ماذا فعلت أصدرت منشورا لكافة مسؤولي النيابة العامة، بأن 
يتخذوا كافة التدابير لحث األعوان والضباط على احترام القانون، وأنا 
هنا أقول ال بد من احترام القانون، ملاذا ألن التوقيف داخل الطريق 
السيار، ليس فقط ممنوع قانونا، ولكن يمكن ال قدر هللا أن تكون 
عواقب هاذ اإليقاف وخيمة على سالمة الذين يركبون السيارات في 
الطريق السيار، فضال عن ذلك أنه كل من تم تسجيل مخالفة ضده 
بهذه الصيغة فبإمكانه أن يطعن فيها أمام القضاء ألنه إجراء مخالف 

للقانون، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ةاب ئبرةاع درعشدرةاصمدرةإلدري�سي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

بك ةرةاع درةا8زي رةملحترم،

القانونية  باملقتضيات  إال أن نشكركم، ألنكم ذكرتمونا  نملك  ال 
الدقيقة واملفصلة جدا التي صيغت في هاته املؤسسة التشريعية، والتي 
ال تدع أي مجال للتأويل وال إلعادة القراءة ألنها واضحة جدا، اليوم 
نفرضو هو السؤال، هل نحن في هاذ الوطن مع احترام القانون؟ أم أننا 
مع خرقه؟ ألن عندما يقول الفصل ال يمكن، معناه ال يمكن ال لضباط 
الشرطة القضائية وال للدرك امللكي وال للشرطة وال ألي عون ال يمكن، 
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أظن بأنها واضحة جدا، ونشكركم السيد الوزير مرة أخرى، والسالم.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، 
نمر، السؤال املوالي عن السياسة الجنائية الوطنية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا أحد النواب 

مشكورين، تفضلوا السيدة النائبة مشكورة.

ةاب ئشلرةاع دةرنع ملرب8ب رب:

بالنظر  ملحا  أمرا  الوطنية  الجنائية  السياسة  مراجعة  أضحت 
للعديد من التحديات التي تواجه نظامنا الزجري، على اعتبار محدودية 
تأثير العقوبات التي تحكم بها املحاكم في الحد من مظاهر اإلجرام ببالدنا، 
ال�ضيء الذي أصبح معه وضع عقوبات بديلة من قبيل تقديم خدمات 
بالنسبة  العامة، مثال أمر ضروري، خصوصا  تكت�ضي صبغة املنفعة 
للجرائم البسيطة، سؤالنا السيد الوزير، وأنتم تهيئون للقانون الجنائي 
الجديدة؟  الجنائية  السياسة  هاذ  بآفاق  يتعلق  الجديد، سؤالنا هو 

وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائبة املحترمة، لكم الكلمة السيد الوزير، تفضلوا.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

السيدة النائبة املحترمة، يعتبر مجال التشريع هو مجال مهم لتنزيل 
مشروع  مسودة  في  أننا  أؤكد  الصدد  هذا  في  الجنائية،  السياسات 
القانون الجنائي اقترحنا عقوبات بديلة من قبيل العمل ألجل املنفعة 
العامة، الغرامة اليومية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو 
عالجية أو تأهيلية، وذلك بالنسبة للجنح التي ال تتجاوز العقوبة املحكوم 
بها بخصوصها سنتين حبسا، طبعا أن ال يتعلق األمر بحالة عود، وأيضا 
أن ال يتعلق األمر ببعض الجرائم الخطيرة، من مثل االستغالل الجن�ضي 
لألطفال، من مثل جرائم الرشوة واستغالل النفوذ والغدر واالتجار 
غير املشروع في املخدرات، نعول على هاذ اإلجراء أن يخفف من حجم 
االعتقال االحتياطي، نعول عليه في أن يكون تدبيرا مالئما لتقويم بعض 
االنحرافات، لكننا ما زلنا في طور التشاور مع كافة الفئات والهيئات 
هذه  بتدقيق  وتقوموا  فيه  كلمتكم  لتقولوا  البرملان  على  وسيعرض 

املقتضيات وتصويبها إن اقت�ضى الحال.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا.

ةاب ئشلرةاع دةريزهلرةاصقلي:

شكرا السيد الوزير املحترم على الجواب ديالكم، فعال الرأي العام 

تقبل بارتياح يعني إدخال هاذ العقوبات البديلة للعقوبات السجنية 
في التشريعات املغربية ألننا يعني احنا جد قلقين على الوضع داخل 
السجون، بالرغم من التحسنات اللي الكل كيعترف بها فيما يخص 
الوضعية ديال السجون، كنالحظو أنه االكتظاظ ما زال يعني تيجعل 
على أنه 72 ألف ديال الناس اللي هما مسجونين في الوقت اللي الطاقة 
االستيعابية ديال السجون املغربية ال تتعدى 50 ألف ديال األماكن، 
وباألخص واحد الرقم آخر اللي هو كيقلقنا بزاف هو %42 ديال الناس 
اللي هما في اإلعتقال اإلحتياطي، ولذلك نتمنى أنه إضافة إلى التشريعات 
اللي غتنص على هاذ العقوبات البديلة، أنه يكون االهتمام بإشراك 
يعني  باستمرار  اللجوء  مايكونش  أنه  أجل  وبتحسيسهم من  القضاة 
الحاالت  كاين بعض  يعني االحتياطي، وكذلك  لهاذ االعتقال  اللجوء 
اللي ال بد أنه تكون فيها هاذ العقوبات البديلة مثل الوقاية من القيام 
بجرائم، وهنا كاين الحالة ديال يعني ديال التهديدات بالعنف الزوجي، 
ربما اللي فيها يعني ضرورة وإمكانية باش تكون إبعاد يعني الزوج املهدد 
من املنزل ريثما يخرج الحكم، وكنظن بأنه حتى هاذ اإلجراء هذا ال بد 

أنكم وشفتو أنه كنتمنى أنه....

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا،  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تف�ضي  حول  املوالي  السؤال  نمر،  مشكورين،  الوزير  السيد  تفضلوا 
استعمال شهود الزور أمام املحاكم للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ةاع دةرةاب ئشلرةاععدنلرزةكي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير املحترم، تعرف بعض املحاكم ظاهرة تردد أشخاص 
ال شغل لهم سوى اإلدالء بشهادات الزور، هذا السيد الوزير يؤثر على 
حقوق الناس ويؤثر على األحكام القضائية الصادرة، لذلك نسائلكم 
السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات املتخذة لوضع حد لهذا املشكل؟ 

وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

أخالق  قضية  هي  الزور  شهادة  قضية  املحترمة  النائبة  السيدة 
مجتمع، قبل أن تكون قضية قضاء وقانون، وبالطبع فإن املشرع املغربي 
يعاقب على جريمة شهادة الزور في الفصل 368 وما يليه من القانون 
الجنائي، حيث تصل العقوبة القصوى إلى 10 سنوات في حالة ما إذا 
كان موضوع الشهادة قضية جنائية، مما يؤكد خطورة هذه الجريمة، 
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طبعا يتعامل بكل، يتم التعامل بكل حزم وصرامة مع كل الحاالت التي 
يثبت أن فيها شهادة زور وقد سجل سنة 2012 متابعة 427 شخص من 
أجل جريمة شهادة الزور، تم تسجيل أيضا سنة 2013، 374 متابعة 
تتعلق بشهادة الزور، أفيد أيضا بأنه تم تركيب كاميرات بجميع املحاكم 
ونعول على هذه الكاميرات من أجل ضبط األشخاص الذين يدخلون 
إلى املحاكم ويخرجون منها، حتى إذا ما تم أن هناك أشخاص معتادين 
على ولوج املحكمة، وكانت سلوكاتهم تنم بأن هناك اشتباه في أمرهم، 
املحامين  املواطنين  أقول  على،  وما  القضاء،  على  إحالتهم  يتم  فإنه 
كافة املرتفقين، إال أن يساعدوا العدالة على أن تضع يدها على هؤالء 
املجرمين، العدالة وحدها أقول لكم، وأكررها عاجزة تمام العجز عن 
أن تصنع العدل واإلنصاف، ما لم يكن هناك مساهمة الجميع وأولها 

الجميع هو املواطن، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درعشدرةا حم 0ري8ررةادنن:

شكرا السيد الوزير، هاذ الحاالت املتكررة واملتفشية والكثيرة في 
املغرب أصبحت حقيقة تشكل ظاهرة، وإن فسرتموها على أنها مسألة 
أخالقية، ولكن بتفعيل مقتضيات القانون الجنائي بمعاقبة شهادة 
مع  اإلثبات،  ميدان  في  الشهادة  هذه  تقييم  على  والحرص  الشهود 
العلم أنها في امليدان الجنائي تشكل إثباتا قويا عوض القضايا املدنية 
والعقارية التي يمكن أن تكون على سبيل االستئناس، ألن هناك قواعد 
أخرى وتشكل استثناءا فقط، الواقع سيدي الوزير املحترم، أن هؤالء 
الشهود معروفون ويمتهنون هذه املهنة يجلسون في مقاهي معروفة، 
وهناك سماسرة معروفون مهنتهم الحقيقية والوحيدة هي السهر على 
إحضار هؤالء الشهود وفق الطلب، مقتضيات القانون الجنائي مؤكدة 
على أن املتابعات يمكن أن تكون وفق مقتضيات 339 عندما يثبت 

للقا�ضي.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم،شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر 
إلى السؤال املوالي حول االلتزام بتوطيد استقاللية السلطة القضائية 
تفضل  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درمحمدرع م :

السيد الوزير، الحكومة في عدة مناسبات التزمت بتوطيد استقاللية 
السلطة القضائية، كيف ترى الحكومة تكريس هذا املبدأ؟ وما هي 

اإلجراءات التي اتخذت لذلك؟ شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

السيد النائب املحترم موضوع استقالل القضاء هو موضوع كبير 
شاسع عريض، ال يمكن لي في دقيقة وال ألي وزير في الدنيا أن يجيبك 
وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  في  النقاشات  على  أحيلكم  عليه، 
اإلنسان التي حضرتموها شخصيا وكانت لكم مساهمة يعني معتبرة 
كباقي السيدات والسادة النواب، أحيلكم على مشاريع القوانين التي 

بين أيديكم، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرع م :

املداخل  من  هو  القضائية  السلطة  استقالل  الوزير،  السيد 
األساسية إلصالح وضعية القضاء، واليوم هو مبدأ كرسه الدستور، بل 
أن الدستور ذهب أبعد من ذلك، كرس مبدأ تجريم التدخل في القضاء، 
ولهذا ننتظر منكم أن تكرسوا أو تعملوا عل ترجمة استقالل السلطة 
القضائية سواء على املستوى املالي أو اإلداري أو في عالقة النيابة العامة 
مع وزارة العدل، نريد مغربا أو يريد املغاربة جميعا ومنذ زمان أن يمروا 

من وضعية ديال التدخل في القضاء إلى وضعية استقالل حقيقي.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيدة النائبة تفضلوا.

ةاب ئشلرةاع دةرف8زيلرةاش ض:

بك ةرةاع درةا ئيس،

الخطب امللكية، كمرجع هام في الحياة السياسية باملغرب، نطقت 
املرجع  ذلك  على  والدليل  العدالة،  منظومة  إصالح  بإلزامية  كلها 
الهام خطبة 9 مارس الهامة التي ضمنت وكذلك الدستور ضمن فيها 
استقاللية العدالة والقضاء التي يضمنها صاحب الجاللة، مؤسسة 
القضاء ال يمكن أن تكون مستقلة بدون استقاللية النيابة العامة عن 
السلطة التنفيذية، واستقاللية السلط الثالثة هي الضامن الوحيد 
وفقا  جميعا  نريدها  التي  واملؤسسات  والقانون  الحق  دولة  إلرساء 

للدستور.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة، شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير، تعقيب على التعقيبات مشكورين.
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ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

يدي  بين  هي  مواضيع  حول  حديث  من  كنتعجب  يعني  صراحة 
سيادة النائبات والسادة النواب، السيدة النائبة أنت كنت كتحضري 
وكتساهمي وكاين عندك مشاريع قوانين كتكرس هاذ التوجهات وكتقوم 
بتنزيل الدستور، وأنتم أيضا مسؤولون إيال كان هناك �ضي نقص، إيال 
أما  النصوص، تفضلوا،  أنكم تحسنوا هاذ  كان هناك �ضي تقصير، 

دقيقة ونصف دقيقة راه ما غنحلوش فيها املشاكل، اسمحوا لي.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

االعتقال  حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
االحتياطي، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق الدستوري، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درن سي0رةا ة�سي:

بك ةرةاع درةا ئيسرةملحترم،

السيد الوزير، مشكل االعتقال االحتياطي أصبح غوال يهدد األبرياء 
قبل املجرمين، اإلحصائيات ديالكم السيد الوزير تؤكد أنه 42% من 
السجناء هم من فئة االعتقال االحتياطي، اليوم نناقش إصالح العدالة 
ومشروع مدونة جديدة للقانون الجنائي، آشنا هو الحل لهاذ املشكل 

السيد الوزير؟

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

فعال السيد النائب املحترم، موضوع االعتقال االحتياطي هو معضلة 
كبيرة تسائلنا جميعا، ولطاملا طرحت أسئلة وتمت يعني إجراء مناقشات 
وناقشناه مع  األمر  نناقش  أنه  الثاني، كما  املجلس واملجلس  في هاذ 
جمعية املجتمع املدني وكافة املكونات، اليوم احنا إزاء تغيير القوانين 
ذات العالقة، القوانين ذات العالقة عندنا قانون املسطرة الجنائية 
العديد  املشاريع  هذه  في  أودعنا  الجنائي،  القانون  وكاين  باألساس، 
وأقول العديد من اإلجراءات من ذلك على سبيل املثال أقول على سبيل 

املثال:

الحاالت التي ينبغي فيها أو يمكن فيها إجراء االعتقال االحتياطي؛

ثانيا : أحقية تعليل قرار االعتقال االحتياطي؛

ثالثا : إمكانية الطعن في هذا القرار؛

رابعا : بالنسبة للتحقيق في الجنايات قلنا أنه ما بيقاش يوصل حتى 
ل 12 شهر وإنما يصبح غير 8 شهر، قلنا أيضا بأنه يمكن اإلحالة مباشرة 
في حالة سراح بالنسبة للوكيل العام على الجلسة، قلنا يعني العديد 

من اإلجراءات ستصلكم في قانون املسطرة الجنائية، ستتصفحونها 
وسنتعاون من أجل أن نعيد النظر في كل ما من شأنه أن يقلص من 

حجم االعتقال االحتياطي، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا للسيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درن سي0رةا ة�سي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، أعقب عليكم السيد الوزير املحترم بحاالت واقعية، 
مواطن رجل أمن اتهم بالرشوة، طرد من العمل ديالو، تم االعتقال ديالو 
احتياطيا، بعد ثبوت براءته رمي إلى الشارع، شكون غيرجعو لخدمتو 
السيد الوزير؟ هناك حاالت استمر فيها التحقيق أكثر من سنة، وهاذ 
السيد  الناس  هاذ  ديالو؟  املصير  اشناهو  ما عرف  زال  ما  الشخص 
الوزير فيهم أبرياء كثار ال عالقة لهم بالجريمة، يتم سجنهم مع املجرمين 
في سجون، وأنتما عارفين الحالة ديال السجون السيد الوزير، ياك 
تتقولو املتهم بريء حتى تثبت اإلدانة ديالو، ها الخرق القانوني، منين 
هاذ السيد بريء عالش تتحطو مع واحد مجرم؟ على األقل فكرو فيهم 
وديرو ليهم سجون خاصة، السيد الوزير تعودنا عليكم تقول لنا ما 
يمكنش ما كايناش امليزانية، منين ما كايناش امليزانية على األقل تعطى 
تعليمات إلدارة السجون باش هاذ الناس هاذو يتعاملو معاملة خاصة، 
أو ال يتحطو في أماكن خاصة، السيد الوزير، املشاكل تعالج بالقوانين، 
وضع نفسك السيد الوزير مكان هاذ الشخص اللي كيم�ضي للحبس، 
القضاء  ذلك  وبعد  عائلتو،  خدمتو،  وليداتو،  امراتو،  منه  كتضيع 
كيثبت البراءة ديالو، باش غتعوضو هاذ الناس السيد الوزير بالهضرة، 
السيد الوزير إيال ما كنتوش مستعدين تقدمو مقترحات قوانين اللي 
كتجيبها املعارضة، فحنا مستعدين نسلموك املقترحات في الكواليس 
تبناوها انتما أ سيدي، غتكون على أرضية الواقع، أما حنا ما كتهمناش 
ومصلحة  البالد  مصلحة  كتهمنا  حنا  الفالني،  املشروع  تبنى  شكون 

املغاربة، شكرا السيد الرئيس.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئشلرةاع دةرةاععدنلرزةكي:

أعتقد السيد الوزير، على أن األشخاص رهن االعتقال االحتياطي 
اللي هما أمام هيئة الحكم، هذا مصيرهم ليس بيدكم السيد الوزير، 
ألن هذا من اختصاص القضاء ونحن ننزهكم السيد الوزير على التدخل 
في القضاء، أعتقد السيد الوزير على أنه لترشيد االعتقال االحتياطي، ال 
بد من التنسيق التام واملستمر بين النيابات العامة وبين قضاة التحقيق 
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وبين قضاة الحكم حتى تكون القرارات الصادرة في أوانها، اعتقد، السيد 
الوزير، على أنه ال بد من تسبيب حقيقي لقرارات أوامر قا�ضي التحقيق 
حتى يكون االعتقال االحتياطي ال يكون إال للضرورة القصوى ولحماية 
املجتمع ولحماية املتهم نفسه، األمل معقود اليوم على قانون املسطرة 
الجنائية الجديد من أجل تقليص مدة االعتقال االحتياطي، ومن أجل 
السيد الوزير، على أن يكون االعتقال االحتياطي إال للضرورة القصوى 
وعلى مزيد من الضمانات وعلى مزيد من بدائل االعتقال االحتياطي، 

وشكرا السيد الوزير.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا لكم الكلمة.

ةاع درمصطفىرةا م دروزي رةاعدلروةلح ي ت:

العدل  لجنة  في  نناقشها  املواضيع  هاذ  املحترم،  النائب  السيد 
والتشريع وحقوق االنسان، كان يمكن تعطينا من وقتك الثمين وتحضر 

معنا، ويمكن لنا نتكلمو بالتفصيل في مثل هذه املواضيع؛

ثانيا مقترحات قوانين املعارضة تحدثتي وكأنك قدمت مقترحات 
ورفضناها لك، أنا كنتساءل، اعطيني غير عنوان واحد األستاذ حتى 
تقول لنا بأنك كتعطيها لنا في، ال أسيدي حنا ما كنتعاملوش في الكواليس 
في  كنتعاملش  ما  أنا  النائب،  السيد  الكواليس شغلك  هذاك شغل 
الكواليس تفضل بطريقة مؤسساتية واقترح املشاريع اللي بغيتي وغادي 
ناقشوها بكل مسؤولية، ما عمر ما كان هناك أي مقترح قانون تعرض 
ورفضته، كما تفضلت حتى تجي أنك تعطي انت وال غيرك في الكواليس، 
األمر اآلخر تتحدث عن السجن وكأن الرميد عنده مفتاح السجون يحل 
يدخل اللي بغا ويخرج اللي بغا، هذا موضوع وهذا اختصاص مؤسسات 
أخرى ال حق لي في التدخل فيها سيادة النائب املحترم، مرة أخرى أقول 
لك ملا كيتعلق األمر بكالم على أنه كاين �ضي ناس معتقلين ألكثر من 12 
شهر، فين كاين �ضي واحد أكثر من 12 شهر؟ اعطيني أسيدي هذا اللي 

كثر من 12 شهر؛

أخيرا سيدي ملا تقول واحد الرجل األمن اعتقل وما رجعش الخدمة 
ديال أرا أ سيدي اعطينا هاذ الشخص، اللي تعتقل وتبرأ وما رجعش 
للخدمة ديالو أنا غنكون املحامي ديالو، أرجوك السيد النائب املحترم 

خليونا نتكلموا بطريقة اللي هي معقولة، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، وكنشكروكم على حسن املساهمة في هذه 
الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بالوظيفة العمومية 
وتحديث اإلدارة، سؤال حول مسطرة وشروط االنتقاء خالل مباريات 
ولوج أسالك الوظيفة العمومية للسيدات والسادة املحترمين عن فريق 

مشكورين،  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  لألحرار،  الوطني  التجمع 
السيد النائب كيطلب الهدوء باش ياخذ الكلمة أرجوكم السادة النواب 

والنائبات، تفضل السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةاعملي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

ةاع درةا8زي ،

ةاع دةت،رةاع دةرةاب8ةبرةملحترم08،

السيد الوزير، كثيرة هي اإلدارات العمومية التي تعلن عن مباراة 
التوظيف في اإلدارات، ولكن شريحة كبيرة من الطلبة وصاحبي الطلبات 
أصحاب الطلبات يفاجأون بعدم قبول طلبهم، ماذا تعني الوزارة بعملية 

االنتقاء؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

شكرا للسيد النائب املحترم على وضعه هذا السؤال، نبغي نذكر 
فقط أن تنظيم مباريات التوظيف تخضع ملقتضيات دستورية وقانونية 
وتنظيمية تضمن احترام مبادئ االستحقاق، فيما يتعلق بالسؤال حول 
شروط االنتقاء فال بد من اإلشارة إلى أن االنتقاء بمفهوم االختيار أي 
la prés sélection على مستوى النقط أو امليزة غير معمول به بتاتا 
تتضمن  للتوظيف  مباريات  هناك  املقابل  في  العمومية،  الوظيفة  في 
اختبارات كتابية وشفوية أو تطبيقية، بالطبع بعض الوزارات وبعض 
اإلدارات العمومية من أجل ضمان مالءمة التوظيف مع حاجياتها من 
املوارد البشرية، تطلب ضمن شروط التوظيف بعض التخصصات في 
مجاالت مدققة ومعينة، ويمكن أثناء عملية الفرز أو إذا سميت هذا هو 
االنتقاء فرز الطلبات أو إلغاء الطلبات التي ال تتوفر فيها هذه الشروط، 

شكرا السيد النائب.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةاعملي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

فعال تنشكرو السيد الوزير على الجواب ديالو، ولكن غير عملية 
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االنتقاء هي عملية غير قانونية:

أوال- هذا اجتهاد إداري ما خضع لو حتى �ضي قانون؛

رئيس  السيد  أن مشكور  على  الوزير  السيد  يعرف  ثانيا، خاصو 
الحكومة ملي صدر واحد الدورية ديال التخلي عن التوظيف املباشر، 
وذلك من أجل تكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب املغربي، بغينا كذلك 
الوزارة ديال الوظيفة العمومية تحذو حذو هذه الدورية، وتكون تكافؤ 
الفرص لكل الطلبة وكل الراغبين ما معنى هذا عندو معدل 19 حصل 
عليه بطريقة أو بأخرى؟ وواحد لم يسعده الحظ في يوم االمتحان، 
وجاب معدل ديال 14 ونقصيوه، مع أن نتعرفو الكفاءات ديال هذا 
ربما تكون أقوى من هذا، وبالتالي نرجوا من السيد الوزير تكون تكافؤ 
الفرص أمام كل الطلبة املغاربة، وكذلك ينجح الطالب في الكتابي ومن 

أجل إقصاء مجموعة كندوزوه للشفوي، ماذا نعني باملباراة الشفوي؟

ثالثا، السيد الوزير هناك اآلن طريقة جديدة للمشاركة في مباراة 
عبر األنترنيت، ما مصير الطلبة الذين ال يتوفرون حتى على الشبكة؟ ما 

مصيرهم؟ إذن كنلتمسو منكم السيد الوزير.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
في ثوان.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

تنأكد السيد النائب املحترم أن عملية االنتقاء ممنوعة، وال يعمل 
بها في الوظيفة العمومية بثاثا، يمكن إلغاء ترشيح ما إذا لم تتوفر فيه 
الشروط املطلوبة حسب التخصصات املطلوبة لشغل املنصب املتبارى 

عليه، فال يمكن أن نسمح بذلك؛

النقطة الثانية : واش تتطعنو في املباريات الطريقة ديال املباريات أو 
طريقة فتح املباريات والولوج إلى املباريات، الولوج إلى املباريات واضحة، 

شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول إصالح منظومة 
األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األجور 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

ةاب ئبرةاع درعشدرةافت حركم ل:

بك ةرةاع درةا ئيس،

تعرف  التي  األجور  نسائلكم عن إصالح منظومة  الوزير،  السيد 
العديد من االختالالت، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

أنا كنتقاسم  النائب  النائب املحترم، السيد  أوال- كنشكر السيد 
معك هاذ االنشغال، وهاذ الهم في االختالالت ديال منظومة األجور، 
كاين وكتجلى أساسا هاذ االختالالت في هيمنة التعويضات مقارنة مع 

الراتب األساس؛

والتفاوتات السيما  الفئوية  يكرس  الحالي  اآلن  أجور  نظام  ثانيا- 
فيما يتعلق بالتعويضات، كيفاش يمكن لنا نتغلبو على هاذ االختالل، 
تعلمون السيد النائب املحترم أن منظومة األجور جزء ال يتجزأ من 
النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، نحن اآلن نعمل على إصالح 
هذا النظام على إعادته وترتيبه حتى يصبح منسجما ويضمن الحقوق 
لكل املوظفين بالتساوي، وهذا هو سعي الحكومة، ونحن اآلن نضع 
اللمسات األخيرة لهذا اإلصالح ونتمنى إن شاء هللا أن يستجيب لهذه 

املطالب، وشكرا السيد النائب

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

تفضلوا  النائب،  السيد  لكم  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

ةاب ئبرةاع درعشدرةافت حركم ل:

السيد الوزير، أوال التصريح الحكومي املقدم أمام البرملان يتضمن 
من ضمن ما يتضمن إصالح منظومة األجور وقانون الوظيفة العمومية، 
إجراءات  أي  غياب  نسجل  سنوات،  أربع  مرور  بعد  لألسف  أنه  إال 
فعلية عملية وملموسة إلصالح هاذ االختالالت، السيد الوزير، إجراء 
مناظرة وطنية حول الوظيفة العمومية ال يعتبر هدفا أو غاية في حد 
الصادرة عن هذه  التوصيات  وتفعيل  إجراء  غياب  في  ذاته، خاصة 
املناظرة، أذكركم السيد الوزير بأن التقرير األخير ديال املجلس األعلى 
للحسابات، يشير أن كتلة األجور تشكل %16 من الناتج الداخلي الخام، 
إذا احتسبنا التحمالت االجتماعية وهي نسبة جد كبيرة، وتسجل كذلك 
من خالل هاذ التفاوتات الخطيرة بين فئات املوظفين وبين القطاعات 
العمومية بشكل يخرق مبدأ املساواة بين املوظفين العموميين، ورغم 
اإلدارات  من  العديد  أن  نسجل  الوزير،  السيد  املالية  الكلفة  هذه 
تعرف خصاصا كبيرا في املوارد البشرية، السيد الوزير املردودية ديال 
الوظيفة العمومية جد متدنية وتؤثر بشكل كبير على مصالح املواطنين 
العمومية، نسجل خالل هاذ املدة ديال الحكومة هو  واالستثمارات 
العجز الواضح ديالها على إعداد دراسة تقييمية لتشخيص منظومة 
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الوظيفة العمومية وكثلة األجور، انعدام وبشكل مقصود الربط بين 
سياسة األجور وإصالح نظام التقاعد، والذي تحدثت عنه الحكومة 

كثيرا وتم تغييب سياسة األجور بشكل..

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
في ثوان.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

أنا السيد النائب املحترم اتفقت معاك في االختالالت، والتفاوتات 
والفئوية هاد ال�ضي كاين، اآلن كما قلت لك نحن نضع اللمسات األخيرة 
إلصالح النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، والسياسة األجرية 
ال تتجزأ من هذا النظام، وقد عرضنا هذا املشروع على املجلس األعلى 
للوظيفة العمومية الذي وافق على اإلطار العام، كانت كذلك موضوع 
نقاش في الحوار االجتماعي األخير، ونحن جادون إن شاء هللا أن هاذ 

املشروع غادي يرى النور.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول آفاق حاملي الشواهد التي 
تصدرها الجامعات واملدارس الوطنية العليا للسادة النواب املحترمين 
عن املجموعة النيابية لتحالف الوسط، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع دررح لرةاب ص ي:

السيد الوزير، نسائلكم عن أسباب عدم ولوج الطلبة الحاصلين 
على الشواهد والدبلومات العليا من معاهد ومدارس مختصة ومعترف 

بها مجال الوظيفة العمومية؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

كنشكر السيد النائب املحترم على وضع هاذ السؤال:

أوال- النقطة األولى وهي أن طبقا للقانون 01.00 يمكن للجامعات 
أن تسلم وتحضر شهادات خاصة في مجال التكوين األسا�ضي أو التكوين 
املستمر، ويمكن لهذه الشهادات أن تكون موضوع اعتماد أو معادلة، 

فهذا األمر مقنن بقانون:

النقطة الثانية- الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عبر خمسة أنواع 
ديال الشهادات؛

األنظمة  مختلف  في  عليها  املنصوص  الوطنية  الشهادات  أوال 
األساسية الخاصة باملوظفين،

املكلفة  الحكومية  للسلطة  قرار  بموجب  تحدد  التي  الشهادات 
بالوظيفة العمومية؛

والشهادات األجنبية املعترف بمعادلتها إلحدى الشهادات الوطنية؛

وأخيرا في القطاع الخاص، الشهادات املسلمة من طرف مؤسسات 
التكوين املنهي الخاص املعتمدة وشهادات ....

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع دررح لرةاب ص ي:

السيد الوزير، ال شك أن عدم ولوج هؤالء الحاصلين على دبلومات 
إلى  الولوج  في  لهم من حقوقهم  إقصاء وحرمانا  يعتبر  عليا  وشواهد 
الوظائف العامة، املكفولة بمقت�ضى الدستور التي تخولها لهم، كذلك 
حقوق املواطنة، مع العلم أن هناك حاالت تم توظيفها في القطاع العام 
رغم حصولهم على شواهد مدارس ومعاهد خاصة، لذا نلتمس منكم 
إعمال مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص مع السماح لهم باجتياز املباريات، 

وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

الوظيفة  في  االنتشار  إعادة  حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 
العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ةاب ئبرةاع درعم رةحجيرة:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا8زي ،

ةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، بعد أسابيع إن شاء هللا غادي ندوزو من 16 جهة إلى 
12 جهة، كذلك اإلدارات املغربية كتعرف واحد االختالالت كبرى من 
الناحية ديال املوظفين، كاين إدارات فيها أعداد هائلة من املوظفين، 
وكاين إدارات فيها خصاص، الجماعات املحلية كتعرف اكتظاظ كبير 
ديال املوظفين، واش هاذ الحكومة عندها �ضي استراتيجية ديال إعادة 
االنتشار ديال هاذ املوظفين؟ وكذلك واش عندها �ضي استراتيجية من 
بعد ما تكون 12 جهة الكيفية ديال التوزيع ديال دوك 4 ديال الجهات 

اللي باقيين؟ شكرا.
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ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد النائب املحترم، نعم ونحن واعون بهذه االختالالت وبهذه 
التفاوتات، نعم هناك إدارات تعج باألطر، وهناك إدارات تحتاج لهذه 
األطر، ألن ليست هناك مسالك ومعابر وبساطة في نقل املوظفين وفي 
إلحاق املوظفين، وفي وضع املوظفين رهن إدارات أخرى، أشنو هو اللي 

عملنا؟

أوال_ بسطنا املسطرة ديالت اإللحاق بمرسوم 2014؛

ثانيا_ قننا ووضحنا طريقة وضع رهن اإلشارة واخا منصوص عليها 
في القانون األسا�ضي وضحناها أكثر؛

النقطة الثالثة_ اللي هي موضوع الدرس وموضوع مرسوم نحن في 
اللمسات األخيرة ديالو، وهو نقل املوظفين، كيف يمكن للموظفين أن 

ننقلهم من إدارة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، عبر مرحلتين:

أوال- التعبير عن اإلرادة لنقل املوظفين من طرف املوظفين؛

في  الخصاص  لسد  يعني  ل  املوظفين  نقل  في  اإلدارة  رغبة  ثانيا- 
مكان ما، وستأسس لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذه 
الخصاصات، وكذلك تلبية يعني الرغبات ديال املوظفين، كنظن السيد 
الرئيس نحن في املرسوم سيتم تقديمه للمجلس الحكومي، أظن من هنا 

أسبوع أو أسبوعين وسيساعد على املساهمة في..

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درعم رةحجيرة:

غير السيد الوزير كيما تتعرفو راه ملي تيكون االكتظاظ في اإلدارات 
راه تيولد 2 ديال املظاهر ت�ضيء لإلدارة املغربية، وهو خلق وتوالد ديال 
وكيمشيو  يبوانتيو  كيجيو  اللي  املوظفين  وكذلك  األشباح  املوظفين 
في حالتهم، وكاين عدم تكافؤ الفرص داخل اإلدارة املغربية ب2 ديال 
املوظفين كيخلصو بحال بحال واحد كيشتغل وعليه الدرك ألنه باغي 
يخدم، وواحد آخر جالس في القهوة وكيتقا�ضى نفس األجر، وهذا راجع 
إلى سوء التدبير فيما يتعلق باملوارد البشرية، وخاص املوظفين يعرفو 
بأنهم كلهم سواسية، وأنه املوظف كيتقا�ضى واحد األجر مقابل خدمة، 
وفوقاش تكون الخدمة ملي تكون الحاجة داإلدارة، وبالتالي االكتظاظ 
في  ال�ضي  نفس  وكذلك  اإلدارة،  في  يكون  الخلل  هاذ  كيخلي  اللي  هو 

الجماعات املحلية كاين موظفين كثار وأطر كثيرة وهاذ األطر ما تتبغيش 

تحّمل املسؤولية، ألنه كاين موظفين آخرين اللي عندهم نفس الدرجة 

وما كيحضروش حتى للخدمة.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين، ال�ضي حدادي تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درمحمدرحدةدي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير هذا موضوع كيما قال الزميل ديالي موضوع شائك، 

السيد الوزير،

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

السيد الوزير، تعقيب إضافي.

ةاب ئبرةاع درمحمدرحدةدير:

هذا موضوع مهم جدا تعاني منه الجماعات الكبرى، الجماعات 

الكبرى اآلن املوظف تيقول ليك غير وجد ليا فين نخدم، أو ال ندير 

املغادرة الطوعية، هذا االقتراح ديال املغادرة الطوعية أليس هو اقتراح 
بقانون  معه  يتعامل  واملوظف  املحلية  الجماعات  ديالو؟  األوان  آن 

قديم، املوظف ديال جماعة كبيرة كمدينة الدار البيضاء مثلو بحال 

املوظف أو الكاتب العام ديال جماعة كبيرة بحال كاتب عام بجماعة 

صغيرة، املهندس كذلك الذي يسير مبالغ مالية كبيرة يتعامل معه كباقي 

املهندسين مبلغ زايد، كيفاش بغيتو هاذ املهندس يكون فيه مستوى، 

ال يكون التكوين من عندو هو، واالبتكارات من عندو هو وتعطاه نفس، 

اقل بكثير جدا من املهندس ديال في مؤسسات أخرى.

لنا احنا  بالنسبة  الوزير، هو أن املوظف  النقطة األخيرة السيد 

خاص قضية املغادرة الطوعية تعطاها االعتبار ديالها وكذلك تغيير 

يتحمل  موظف  كل  يصبح  حتى  العمومية،  الوظيفة  ديال  القانون 

مسؤوليته. مدينة الدار البيضاء 18 ألف موظف 130 مليار سنتيم في 

السنة، هذا مبلغ كبير جدا، وأغلبهم واحد الطرف كبير بغا يخدم وهاذ 

املوظفين يستحقوا منا كل تقدير، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 

السيد الوزير، كنطلبو من السادة النواب الهدوء واإلنصات للمتدخلين.
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ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

ةاع درةا ئيس،

ما جاء على لسان السيد النائب املحترم من الفريق االستقاللي أو 

النائب املحترم من فريق التجمع الوطني لألحرار، أعيشه أنا شخصيا 

وعشته كموظف وكرئيس إدارة وكرئيس بلدية اليوم، هناك اختالالت 

هناك يعني، ولكن في املقابل هناك إرادة قوية عند الحكومة باش نعالجو 

هاذ اإلشكالية، أوال ديال كيفية إعادة االنتشار ونقل املوظفين، وهذا 

أمر طرحناه على املركزيات النقابية وبدا فيه النقاش، ألن أمر ما�ضي 

ساهل، ولكن عندنا إرادة قوية جدا أننا نفّعلوه في هاذ األيام املقبلة، 

التكوين مع  املوظفين، كذلك مالءمة  متاع  والتقييم  املراقبة  كذلك 

الوظيفة، وكذلك مالءمة األجر مع الوظيفة، كلها أوراش كبيرة جدا 

كتطلب واحد املجهود، واحد اإلرادة احنا كنتمناو هللا نحجو فيها إن 

شاء هللا، وأكيد أن رؤساء اإلدارات، جماعات ترابية أو رؤساء إدارات 

عمومية مستعدين نتعاونوا جميع، باش نرجعو لإلدارة واملوظف القوة 

ديالها واملردودية ديالها والشفافية ديالها والديمقراطية ديالها كذلك 

إن شاء هللا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تقييم العمل بالتوقيت 

املستمر في اإلدارات العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، مرة أخرى كنطلب من السادة 

النواب اإلنصات للمتدخلين وشكرا لكم، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاع درةلحعنرأم وشر:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م،روةاصالةروةاعالمرعلىررس8لرهللار
وعلىرآاهروصحشه،

ةاع درةا ئيس،

ةاع دةرةا8زرةء،

ةألخ8ةت،رةإلخ8ة0رةاب8ةب،

السيد الوزير، منذ أمد ليس بقريب تم تطبيق التوقيت املستمر 

باإلدارات العمومية املغربية، فهل لكم من دراسة لتقييم أداء التوقيت 

املستمر في هذه اإلدارات؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أوال التوقيت املستمر 
لم يعتمد إال بعد دراسة معمقة حول جدواه، وتم ذلك بموجب مرسوم 

سنة 2005، وكان الهدف منه:

أوال- هي املحافظة على البيئة واالقتصاد في الطاقة ومالءمة توقيتنا 
البحر األبيض املتوسط، وخصوصا مع  التوقيتات ديال  اإلداري مع 
الفرقاء ديالنا االقتصاديين في منطقة األورو، الدراسات كلها بينات 
واحد الفعالية وواحد الجدوى سواء على مستوى الخدمات أو على 
مستوى املوظفين أو على مستوى االقتصاد في الطاقة، اآلن مرات 10 
سنين على هاذ املرسوم وعلى هاذ التوقيت وعلى هاذ العمل بهاذ التوقيت 
هذا، نحن اآلن في إطار االنتهاء من دراسة حول كيفية تحسين وتجويد 
هذا التوقيت، سواء من ناحية البنية التحتية أو من ناحية مالءمة 
بعض التوقيتات املحلية مع الظروف املناخية املحلية، والقانون يعطي 
في بعض الحاالت اللي مثال إيال كانت الدار البيضاء وفي الرباط كيتالءم 
هاذ التوقيت هذا ألن كاين الزحام إلخ، ففي مدينة صغيرة أو في دوار 
صغير أو جماعة صغيرة في بعض اإلدارات متوفرة واملسالك متوفرة 
وشروط ديال الولوج بسيط جدا، فيمكن للوالة والعمال محليا أن 

يسنوا أو يقدروا..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درةلحعنرأم وش:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة أن الجدوى التي قامت بها الدراسة 
السيد الوزير يعني لم نراها، لم نرى من جدوى لهذا التوقيت املستمر 
السيد الوزير، اإلدارات ماموفراش للموظفين أماكن باش يستاطعو 
من  يخرجوا  يبقاوش  ما  باش  ديالهم  للوجبات  مثال  اإلدارة  في  يبقاو 
اإلدارة، ملي املوظف تيخرج مع 12 ما تيرجع حتى ل 2، املواطن تيجي 
واحد  يعني  الغرض،  له  يق�ضي  اللي  كيلقاش  ما  األوقات  هاذيك  في 
املجموعة املواطنين راهم كيتشكاو، ألن كاين هناك تضييع للوقت كبير 
السيد الوزير، الناس ما تيجيوش في 8.30 تيدخلو معطلين وتيخرجو 
الوزير  السيد  إذن  الوقت،  قبل  وتيخرجو  ساعتين  تيضيعو  للغذاء 
إيال كان الهدف منه هو تسهيل للولوج لإلدارة، فهاذ املهمة لم يؤديها 

التوقيت املستمر، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي حول إعادة 
النظر في نظام األجور في الوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.
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ةاب ئبرةاع درخ ادرسب ع:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

ةاع درةا8زي رةملحترم،

مرة أخرى منظومة األجور، سبق لكم تكلمتو على االختالالت اللي 
كتعرفها هاذ املنظومة، الدراسة ديال البرنامج الحكومي كتكلم على 
وشفافة،  منصفة  محفزة  لألجور  منظومة  إقرار  ديال  واضح  التزام 
ترتكز على االستحقاق املردودية والفاعلية، وكذلك تشجع على انتشار 
املوظفين للعمل باملناطق الصعبة والنائية، بشرتينا بأنكم في اللمسات 
األخيرة السيد الوزير، مدى بك تقول لنا فوقاش األجل إن شاء هللا 
الرحمن الرحيم، أن نلقاو هاذ اللمسات، ومدى بك السيد الوزير تقول 
النائية؟  املناطق  في  العمل  لدعم  أعددتم  ماذا  اللمسات  في هاذ  لنا 
وكذلك ماذا أعددتم للحد من التفاوت بين األجور الدنيا والعليا؟ شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا للسيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

أوال كما قلت قبل قليل فمنظومة األجور جزء ال يتجزأ من النظام 
األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، اللي هو اليوم قيد الدرس، قيد 
التصحيح واإلعادة، نتمناو على هللا ألنه غادي يخضع للنقاش، وكذلك 
حوار في إطار الحوار االجتماعي ألن تيهم الشغيلة، تيهم املوظفين، وال 
بد من املركزيات والتمثيليات النقابية ما تشارك معنا وتعطينا الرأي 
ديالها فيه، اعطتنا رأيها فيه يعني في إطار النقاش وجدول األعمال ديال 
املجلس األعلى للوظيفة العمومية، ولكن تم توسيع هذا النقاش في إطار 
الحوار االجتماعي مع املركزيات النقابية، حقيقة القضية ديال املكافأة 
على العمل في املناطق النائية هو موضوع نقطة أساسية في الحوار 
االجتماعي، كان النقاش ديالو، اآلن كانت واحد املبادرة ولكن توقفت 
ألن ما كملشاي الحوار ألن كاين واحد التفاوت بين اللجان اإلقليمية 
الخاصة باالقتراحات، ما هي املنطقة النائية؟ هل هو اإلقليم؟ هل هي 
الجماعة؟ هل هو املركز؟ هل هو الدوار اللي تيخدم فيه األستاذ؟ فباش 
تكون عندنا واحد املنظومة منسجمة ومتكاملة هذا هو الحوار اللي كاين 
اآلن، نتمناو من هللا أننا نتوصلو له بمعزل عن منظومة األجور، يعني 
بمعزل عن منظومة األجور هذا مرسوم خاص نحن نعمل على إخراجه 

مع كل الفرقاء إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درخ ادرسب ع:

ديالكم  التزام  وعلى  ديالكم  الجواب  على  الوزير،  السيد  شكرا 
بالعمل في إطار مقاربة تشاركية، اللي بغيت نأكد عليه السيد الوزير، 
هو أنه أوال ال بد ما تنتابهو أن متوسط األجور انتقل من 5600 درهم 
سنة 2008 إلى 7150 سنة 2011، ومنين جات هاذ الحكومة جمدت هاذ 
املتوسط ديال األجور ولم يعرف أي زيادة بحيث استقر في 7300 درهم 
في سنة 2014. النقطة اللي بغيت نأكد عليها السيد الوزير وبغيتكم 
تنتابهو معانا لها، هي أنه ما يكونش املوظف واألجير الحلقة الضعيفة 

في أي إصالح، اإلصالح الجبائي املوظف هو الحلقة الضعيفة، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
للسيدات  اإلداري  لالتمركز  جديد  نظام  وضع  ضرورة  حول  املوالي 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد الرئيس 

مشكورين.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةألع جررئيسرةاف يقرةلح كي:

بك ةرةاع درةا ئيس،

تصور  هناك  هل  حول  الوزير،  السيد  يسائلكم  الحركي  الفريق 
باملغرب؟  اإلداري  الالتركيز  لنظام  جديد  قانوني  إطار  لوضع  واضح 
حاليا نحن في مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور، الذي جاء بمجموعة 
من املكتسبات خصوصا في املجال املتعلق بالالمركزية اإلدارية، فيما 
يتعلق بإعادة النظر في التنظيم الترابي للمملكة الذي يقوم على الجهوية 
املتقدمة، كذلك نص في الباب الثاني عشر على هيئات الحكامة، إذن في 
ظل مقتضيات جديدة تعزز النظام الترابي الجديد القائم على الجهوية، 
وخصوصا وأن هناك مشروع متعلق بنظام الجهات، إذن في ظل هاذ 
التراكمات ديال األوراش الكبرى إلصالح النظام الترابي وإلصالح اإلدارة 
املغربية، هل هناك تصور جديد إلعادة النظر في نظام الالتركيز اإلداري 

باملغرب؟ وشكرا السيد الوزير.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال، ال تخفى على أحد األهمية ديال 
الالتمركز اإلداري، اللي كتعتبر إحدى املداخل األساسية إلعادة هيكلة 
التمركز  الجهوية،  أبواب  على  ونحن  الترابية  والسيما  الدولة،  إدارة 
اإلداري السيد النائب املحترم عملية معقدة جدا وصعبة، هناك عدة 
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قطاعات بدأت تتفاعل مع هذا األمر منذ عدة سنوات، اآلن اللي واجب 
علينا هي التنسيق وتوحيد رؤية متكاملة على مستوى الجهة، وفي هذا 
اإلطار هذا قمنا بدراسة، دراسة بتنسيق مع القطاعات الكبرى، وبما 
أنكم تتساءلون حول هذه املقاربة فمن أهم محاور اإلصالح التي تم 
املصالح  تنظيم ودعم  إعادة  النموذج، وهو  لوضع هذا  استخالصها 
الالممركزة للدولة من خالل اتباع سياسة إعادة انتشار املوارد البشرية، 
نقل االختصاصات، خلق ميزانيات جهوية تتسم بتفويض االعتمادات 
التنسيق،  يتم مع  األمر هذا  الترابي، وهاذ  املستوى  للمسؤولين على 
كوزارة  ترابي  تواجد  لها  التي  املهمة  القطاعات  مختلق  مع  بتنسيق 
الداخلية واألشغال العمومية والفالحة واملالية وتقوم بالتنسيق وزارة 

الوظيفة العمومية، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درعليركشيري:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، نحن نشعر يعني فريقنا بأن هاذ الورش يعني ورش 
معقد، كما أشرتم، ولكن أملنا كبير يعني في الحكومة الحالية لتدفع 
ديال  الهيكلة  حاليا  نغير  احنا  ألنه  الورش،  بهذا  قوية  يعني  بكيفية 
الحكامة على مستوى ديال التراب الوطني للجهات باختصاصات يعني 
واسعة أقاليم باختصاصات جديدة، وهذه األمور كلها ال تعني شيئا 
إذا كانت يعني غير متبوعة بالالتركيز إداري، ال يمكن يجب أن تفوض 

اإلدارة املركزية االختصاصات الالزمة ملمثليها.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 

املوالي وهو سؤال آني عن انتخابات اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء 

للموظفين للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ةاب ئبرةاع درةملخت رررةبدي:

شكرا السيد الوزير، غدا تنطلق عملية انتخاب ممثلي املوظفين 

في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، وهي أول انتخابات ستمر في ظل 

دستور 2011، إذن ماذا أعدت الحكومة لكي تمر في جو سليم؟ وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 

مشكورين.

ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

السيد النائب املحترم، أظن أن االنتخابات ديال املأجورين وديال 
ممثلي املوظفين غدا إن شاء هللا، أوال، على مستوى الحمالت االنتخابية 
ديال  شاء هللا  إن  البداية  هي  غتكون  جيد،  جو  في  عام  بشكل  تمر 
املسلسل االنتخابي، السؤال كما جاء، يهم اللجان املتساوية األعضاء 
على مستوى الوظيفة العمومية، وكما جاء في سؤالكم هذه اللجان 
عندها واحد الدور كبير، ألنها تمكن املوظف من تتبع مساطر الترقية 
اللجان  تكوين  مراجعة  نقاش حول  هناك  كانت  اإلدارية،  واملسالك 

اإلدارية املتساوية األعضاء، في عدة محطات:

أوال- في 2008 وفي 2011 أوكانت حتى في 2015، ولكن لم نتوصل 
ألي اتفاق حول إعادة هذا املرسوم وإعادة تكوين هذه اللجان اإلدارية 

ألن هناك..

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب املحترم 
للتعقيب.

ةاب ئبرةاع درةملخت رررةبدي:

متاع  طرحناه  اللي  السؤال  حول  بالفعل  الوزير،  السيد  شكرا 
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، اللي كينظمها مرسوم 59 هناك 
فصل اللي هو الفصل 11 يعطي الحق للموظفين:« أن يكونوا ناخبين في 
سلكهم األصلي وناخبين في سلكهم امللحقين به«، وبالتالي عندهم الحق 
يصوتوا مرتين أو يترشحون في هذا السلك وذاك السلك، وهذه عملية 
كيتكرس املمارسات الالديمقراطية، كيف يعقل لعدد هائل قدر ب 9 
آالف موظف يصوت مرتين وهذا يتنافى مع املمارسة الديمقراطية مع...

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ إذن نكون 
قد استوفينا األسئلة الخاصة بهاذ القطاع، أشكر السيد الوزير على 
حسن املساهمة في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع العالقات مع البرملان 
واملجتمع املدني في سؤالين، أوال نرحب بالسيد الوزير معنا في أول ظهور 
كوزير، سؤال حول مجهودات الحكومة لضمان الفصل والتعاون بين 
سلطة الحكومة وسلطة البرملان للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درعم ربن ط8ة:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

بك ةرةاع درةا ئيس،
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بها  الثقة املشتركة التي حظيتم  بداية السيد الوزير نهنؤكم على 
في  التوفيق  لكم  ونتمنى  القطاع،  هذا  على  مسؤول  كوزير  وعينتم 
يقوم  للمملكة،  الدستوري  النظام  بكون  يتعلق  السؤال  مهامكم، 
على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها إلى آخر الفصل األول من 
الوزير حول مجهودات الحكومة لضمان  الدستور، نسائلكم السيد 
التنزيل السليم لهذا املبدأ الدستوري خاصة فيما تعلق بضمان التعاون 

األمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ شكرا السيد الرئيس.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

معر ب اعالق تر ةملكلفر ةا8زي ر ةاعم رير ةاعزيزر عشدر ةاع در
ةابرمل 0روةملجتمعرةملدني:

نعمرهللارةا حمنرةا ح م.

بك ةرةاع درةا ئيس،

التهاني  على  للجميع  وشكرا  النواب،  والسادة  السيدات  شكرا 
ديالهم، نتمناو باش نتوفقو جميع لكي ننسج عالقات بين مؤسساتنا 
ملا فيه مصلحة الديمقراطية في بالدنا، الدستور والنظام الدستوري 
ديال اململكة صريح وواضح في عالقة هذه السلط، الفصل، التوازن، 
التعاون، لكن الكلمة املفتاح في الحقيقة هي كلمة التعاون، هاذ التعاون 
اللي من خالله يمكن جميعا هاذ الفضاء يكون فضاء للحوار الديمقراطي 
املسؤول، والحكومة في برنامجها أكدت على أنها راغبة وستسعى لتعزيز 
هذا الحوار وهاته العالقة، وهناك مؤشرات السيد رئيس الحكومة من 
خالل جلسة األسئلة الشهرية، أجاب إلى حد اآلن على 189 سؤال أغلبها 
ما كيحترمش األجل، لكن في إطار التعاون كتكون املرونة، تم التجاوب 
مع 1351 سؤال آني، يمكن ما تبرمجتش كلها يعني الثلث فقط ألجهزة 
التشريعية  تعاون فيما يخص املسطرة  كاين  برمجاتو،  اللي  املجلس 
القوانين صوت عليهم باإلجماع،  %80 من مشاريع  أغلب النصوص 
مقترحات القوانين كلها باإلجماع هناك روح من التعاون بكل تأكيد، 
كيبقى املجال للتطوير وارد في املستقبل وأنا أتصور بأنه مجاالت ينبغي 
أن نجتهد فيها جميعا، مثل املبادرة التشريعية البرملانية، اللجنة التقنية 
اآلن فيما يخص مقترحات القوانين، نقول لكم بأنه على األقل واحد 
42 مقترح قانون يمكن نذاكرو فيه، كاين توجه إيجابي إما بالتعديل 
إما نطرحه في إطار ما أتى في املخطط التشريعي، املوضوع ديال التسريع 
فيما يخص الجواب على األسئلة الكتابية والشفوية، التدبير اإللكتروني 
القطاعات  إلى  البرملان  مع  العالقات  وزارة  إلى  املجلس  من  انطالقا 
الحكومية كلها آفاق لتطوير هذه العالقة وتمتين هذا التعاون، ونحن 
إلى تعزيز هذا  التعاون هناك طرفين ومؤسستين، من جتهي سأسعى 
التعاون وأنا متأكد بأن اآلفاق ستكون إن شاء هللا تعالى واعدة في هذا 

املجال، وشكرا لكم.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

ةاب ئبرةاع درمحمدرةا �سىرببخلدو0:

بك ةرةاع درةا ئيس،

املجهودات  تواصلوا  أن  ونتمنى  نهنئكم  أخرى  مرة  الوزير  السيد 
التي قام بها سلفكم، في الواقع أن هاذ السؤال ديال فصل السلط 
نقدو نعتابرو أنه جاء في وقته كذلك، باعتبار ما نسجله بعض املرات 
في خلط بين السلط وعدم معرفة من سنحاسب، سجلنا مؤخرا ما 
يتعلق باملوظفين كبار بالقطب العمومي فيما يتعلق باإلعالم العمومي 
ونعرف متى سنحاسبهم؟ وكيف سنحاسبهم؟ السيد الوزير أريد من 
خالل هاذ التعقيب، أن نرسل تهنئة خاصة إلى السيد رئيس الحكومة 
وسبق أن أشرتم إليها، نظرا الستجابته السريعة فيما يتعلق بحصة 
يتعلق  ما  يتنازل عن حقه اآلجال  أن اآلجال  الشهرية حتى  املساءلة 
باآلجال القانونية، وكذلك ما يتعلق بأنه تنازل عن حقه في التوقيت 
قبل أن تقول املحكمة الدستورية كلمتها، تهنئة خاصة كذلك السيد 
وزير العدل الذي حرم على نفسه التدخل في السلطة التشريعية، وفي 
إطار عمل جبار يقوم به حتى أنه تعرض ملعارضة شرسة نظرا لحرصه 
على هذا الفصل، وكذلك ننهئ الحكومة على ما قامت به في إطار التفاعل 
مع أسئلتنا الكتابية والشفوية واإلحاطة في إطار املادة 104، ولكننا رغم 
ذلك، نسجل السيد الوزير، أن هناك بعض التباطؤ في الرد على بعض 

األسئلة الكتابية وقد أشرتم إلى ذلك، ونسجل كذلك..

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا للسيد النائب املحترم، شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درعشدرةالط فروهبي:

بك ةرةاع درةا ئيس

وثقة جاللة  الحكومة  رئيس  السيد  بترشيح  تهانينا  الوزير  السيد 
من   47 )الفصل  واختصاصه  كل  مشتركة  ثقة  هناك  ليست  امللك، 
الدستور(. السيد الوزير، عندي هنا ظهير منظم للوظيفة العمومية في 
البرملان في مجلس النواب، عندي الظهير املنظم للموظفين في مجلس 
املستشارين، وعندي قرار املحكمة الدستورية الذي يقول ببطالن هذه 
النصوص، حينما بت في النظام الداخلي ملجلس املستشارين ويطلب 
من الحكومة أن تحول هذا القانون إلى مراسيم منذ 2013 وموظفي 
ويشتغلون  يتوظفون  املستشارين(  ومجلس  النواب  )مجلس  البرملان 
بشكل باطل، وبشكل غير قانوني، والحكومة لم تتدخل وتحوله ملرسوم. 
من الفضيحة أن نكون نشرع وأنتم لم تحترمون القانون، ونحن نشرع 
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وال نحترم القانون في هذه املؤسسة.

في  بمراسلة  قليل  قبل  توصلنا  الوزير،  السيد  الثانية  املسالة 
التلفون، تحدد أنه يوم الخميس سيكون اجتماع ملناقشة قانونين في 
الثانية، ومجلس املستشارين لم يناقش بعد هذه القوانين،  القراءة 
وبضغط من حكومتكم، لم تضعوا على املكتب، لم يقرر فيها املكتب، 
مخالفة الدستور وخالفت الفصل 123 من النظام الداخلي وتتجاوزون 
مكتب وتتم األغلبية بتجاوز اختصاصات املكتب، وتحال على اللجنة 
وتقرر اللجنة املناقشة، وحتى مجلس املستشارين ما زال ما صوت، هل 

يعقل أن مجلسنا يحترم نفسه..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا، شكرا السيد النائب املحترم، خذا قبل منك، تعقيب إضافي، 
 نقطة نظام، تفضل أسيدي.

ّ
نسبقو التعقيب اإلضافي وال

ةاب ئبرةاع دررب درروكش 0ررئيسرةاف يقرةادنمق ةطي)يقطلر
يظ م(:

أعتقد أن هناك أسئلة ال بد من التقيد بمضامين األسئلة املصرح 
بها، ما يتعلق بالرسالة التي توصلنا بها واملتعلقة باجتماع اللجنة، أمر 
يهم مجلس النواب، وال عالقة له بالحكومة، وال عالقة له بموضوع 

السؤال، يهم التدبير الداخلي ملجلس النواب، شكرا السيد الرئيس.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي للسيد النائب املحترم، 
تفضلوا مشكورين.

ةاب ئبرةاع درعشدرةاصمدرح ك :

في هاذ السياق أضيف بأن أقول بأن الذي يترأس اللجنة التي أرسل 
الرسالة القصيرة باجتماعها هي لجنة الداخلية والتي يترأسها واحد من 

إخواننا في املعارضة املحترمين.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر، تفضل السيد 
النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درعليركشيري:

يعني في الفريق ديالنا نريد أن ننهئ السيد الوزير على الثقة املوضوعة 
طريق  عن  عليها  اطلعنا  التي  مبادرته  على  كذلك  نهنئه  كما  فيه، 
الصحافة، وتواصله مع رؤساء الفرق البرملانية ال في الغرفة األولى وال في 
الغرفة الثانية، وانطالق صفحة جديدة في العالقات ما بين املؤسسة 

التشريعية والحكومة، ونتمنى..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا لكم، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة، تعقيب إضافي.

ةاب ئشلرةاع دةرحعب ءرأب8رزيد:

بك ةرةاع درةا ئيس،

نتمنى مسارا وإنتاجا إيجابيا للسيد الوزير املحترم، نريد أن نقول 
والبرملان،  الحكومة  بين  البرملان  مع  العالقات  تنجح  حينما  أنه  لكم 
أوال،  نقول  أن  نريد  لهذا  نفسا جديدا،  الديمقراطي  املشروع  يأخذ 
عالقتكم مع البرملان تعكس وضعية اإلصالح، تعكس حجم املسافة 
التي تفصلنا عن التغيير، تعكس حجم الخطوات التي تفصلنا عن إقرار 
ملكية برملانية كأحسن نموذج ديمقراطي، لن يقوم إال بتقويتكم لدور 
البرملان، لذلك ومن أجل تعاوننا نريد أن نقول ستبتدأون من خط بعيد 
جدا، عالش؟ من داخل 222 مقترح قدمته فرق األغلبية واملعارضة، 
لم تستوف مسطرة التشريع إال 11 مقترح، وأريد أن أقول بنية صادقة 
الحكومة،  أوقفتها  املقترحات  هذه  من  األسا�ضي  الجزء  أن  وبالتزام 
وأنتم تعرفون هذا، ألنها افترضت أن عندها مشاريع حكومية، بمعنى 

السيدات النائبات والسادة النواب أننا نأخذ..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا لكم، تعقيب إضافي؟ نقطة 
نظام.

ةاب ئبرةاع درعشدرةاق دررةاك حلر)يقطلريظ م(:

ديال  إطار سؤال  في  تساءل  تساءل،  عندما  النائب  السيد  أوال، 
العالقة ديال 2 د املؤسسات، البرمجة هي ترتبط بعالقة الحكومة مع 

مجلس النواب؛

ثانيا، اللجنة لها مكتب؛

ثالثا، في جميع األحوال إيال غلطت أي لجنة خاصنا نقولوها، ما 
يمكنش يتبرمج قبل ما يتم املصادقة داخل مجلس املستشارين، وإن 
ديال  بمعية مكتب  ولكن  االستقاللي،  الفريق  اللجنة من  رئيس  كان 
اللجنة، واللي نائب رئيس اللجنة راه معروف من الفريق اللي دار التعقيب 
اإلضافي، لذلك املوضوع يتعلق بالعالقة بين املؤسسات كيخصها تكون 
وفق الضوابط الدستورية بعيدا عن أي ضغط، ألنه مع األسف هاذي 
مدة وحنا كنقولو تجي القوانين في الوقت الكافي، باش ما نطيحوش في 

هاذ الضغط الزمني اللي على حساب القوانين والدستور، وشكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، نقطة نظام؟ تفضلوا السيد النائب 
املحترم.
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ةاب ئبرةاع درعشدرةاصمدرح ك )يقطلريظ م(:

ةاع درةا ئيس،

النظام  بأن  أعتقد  اإلضافية،  التعقيبات  بتدبير  يتعلق  فيما  غير 
الداخلي ينص على أنه أوال تناول الكلمة في إطارها يكون بالتناوب ما 
بين األغلبية واملعارضة، وأن التعقيب اإلضافي في األخير يعطى لفريق 
صاحب السؤال، أرجو أنه في املستقبل يحترم هاذ 2 املقتضيات، شكرا 

السيد الرئيس.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير، تعقيب على التعقيبات، 
تفضلوا مشكورين.

معر ب اعالق تر ةملكلفر ةا8زي ر ةاعم رير ةاعزيزر عشدر ةاع در
ةابرمل 0روةملجتمعرةملدني:

بك ةراكمرةاع درةا ئيس،

أنا أشكر السيدات والسادة النواب على النقاش ديالهم، بكل تأكيد 
في إطار االحترام والوعي باالختصاص ديال كل جهة وكل طرف، لن أدخل 
في النقاش الذي يهم أجهزة املجلس في طريقة البرمجة، شكون اللجن 
اللي غادي تقبل هاذ األمور تهم مؤسسة املجلس أحترمها، والحكومة 
فوق ما برمجتو �ضي نشاط أعضاء الحكومة يحضرون في الوقت اللي 
ديال  األجهزة  يهم  أمر  هذا  إلينا  بالنسبة  املجلس،  كأجهزة  كتقرروه 

املجلس.

املرتبطة  إليها  أشير  التي  اإلشارات  يخص  فيما  الحال  بطبيعة 
باملبادرة التشريعية، الدستور واضح أن التشريع كاين املشروع بالنسبة 
أشرت  وأنا  النواب،  والسادة  للسيدات  بالنسبة  واملقترح  للحكومة، 
بوضوح أن إيال كان ينبغي أن نتعهد عليه في املجال التشريعي هو تقوية 
 11 اآلن  لحد  عندنا  صحيح  املقترحات،  ديال  التشريعية  الحصيلة 
مقترح، لكن اللي كيبرمج هاذ ال�ضي راه ما�ضي الحكومة، أنا عطيتكم 
واحد اإلشارة بالنسبة للجنة تقنية بين وزارية عندنا 42 اآلن كنقولو 
يمكن يكون فيها نقاش، يمكن تتعدل، يمكن تطور في النقاش داخل 
اللجن، لكن اللي كيملك البرمجة ديالها ما�ضي الحكومة، بمعنى آخر 
السيدات والسادة النواب لهم كما أنه في األسئلة اآلنية كتقبل الحكومة 
الجواب على األسئلة اآلنية، ولكن الثلث اللي تبرمج، بمعنى آخر هناك 
التقديرية  للتجاوب اإليجابي، السلطة  استعداد من طرف الحكومة 
للبرمجة تبقى للسيدات والسادة النواب واألجهزة ديال املجلس، فأؤكد 
مرة أخرى السيد الرئيس على أن التعاون ينبغي أن يكون من طرف 
الجميع، وهذا هو اللي كيعكس فعال الروح ديال الديمقراطية، اللي 
تفخر به بالدنا، ونعتزو به جميع، ألن الحوار هو اللي كيمكن نتوصلو 
به ل سواء على املستوى التشريعي أو املستوى الرقابي لتطوير املمارسة 

والتجربة ديال بالدنا اللي هي تنمو وتخطو في إطار املبادرات اآلن قام 
به  أتى  أو ال على املستوى ما  النواب،  الداخلي ديال مجلس  النظام 
الدستور آليات جديدة مهمة حنا كنديرو فيها مراحل تأسيسية مهمة، 
بالنسبة للمقترحات املشاريع القوانين التنظيمية ندوة الرؤساء ملجلس 
املستشارين في الصباح برمجت الجلسة بعد جلسة األسئلة، وعندما 
إلى  النصوص وفق املسطرة  آنذاك ستحال  النقاش والتصويت  يتم 
مجلس النواب وملكتب مجلس النواب وألجهزته هي التي تقرر بشأن 

البرمجة، وشكرا لكم.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول الوضع املزري 
ملجموعة من السجون املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا أحد النواب مشكورين، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئشلرةاع دةررحملرةط يط ح:

بك ةرةاع درةا ئيس،

املغربية،  السجون  لبعض  املزرية  وضعية  عن  الوزير،  السيد 
نسائلكم السيد الوزير؟

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

معر ب اعالق تر ةملكلفر ةا8زي ر ةاعم رير ةاعزيزر عشدر ةاع در
ةابرمل 0روةملجتمعرةملدني:

السؤال،  هذا  طرح  على  املحترم  والفريق  النائبة  السيدة  أشكر 
ألنه  التريث،  ينبغي  مزرية  وضعية  على  عام  الحكم  الحال  بطبيعة 
اللي  املوضوع،  حول  شامل  وتقرير  تشخيص  هناك  يكون  أن  ينبغي 
يمكن نأكد لكم هو أنه بالنسبة للمندوبية العامة إلدارة السجون هي 
تملك استراتيجية، عندها خلفية واضحة بأنها تتعاطى مع البعد ديال 
واملقاربة ديال أنسنة ظروف ديال االعتقال ديال النزالء، تيهيء الظروف 
املالئمة لتأهيل املعتقلين وتأهيلهم لإلدماج، واتخاذ اإلجراءات الوقائية 

باش تحمي الظروف ديالهم على املستوى األمني وغيره.

إدارة  التحديث  يخص  فيما  مفتوحة  أوراش  الحال  بطبيعة 
السجني  الشأن  تدبير  في  الحكامة  إجراءات  تعزيز  وكذلك  السجنية، 
بأنه إضافة لهاته الجهود، هناك إكراهات  بشكل عام، خلينا نقولو 
كتكون املناسبة ديال املناقشة ديالها على مستوى كل سنة فيما يخص 
اإلدارة  هاذ  أمام  املطروحة  البشرية  واإلمكانات  املرصودة  امليزانية 
اللي هي كتقوم يعني إدارة السجون وإعادة اإلدماج، أهم معضلة فيها 
على  كيأثر  كيؤدي  االكتظاظ  وهاذ موضوع  االكتظاظ،  هي موضوع 
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على  ديالهم،  التصنيف  على  السجناء،  ديال  اإليواء  ديال  الظروف 
الرعاية الصحية والنفسية ديال السجناء، باش يمكن التأهيل ديالهم، 
وكذلك على الجوانب املرتبطة يعني بتوفير الشروط إعادة اإلدماج، 
هناك جهود، لكن هناك إكراهات مرتبطة باملوارد املادية والبشرية، 

وشكرا لكم.

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة، تفضلوا مشكورين.

ةاب ئشلرةاع دةررحملرةط يط ح:

الوطني  التجمع  الفريق  في  البداية نحن  في  الوزير،  شكرا السيد 
لألحرار نهنئكم على الثقة املولوية وعلى ثقة رئيس الحكومة، ونتمنى لكم 

التوفيق في مهامكم.

السيد الوزير نحن لم نتسرع، بل التشخيص كاين، والتقارير كاينة 
2 مهمات استطالعية تدارت لسجن عكاشة والسجن  البرملان،  عند 
لحقوق  الوطني  املجلس  عن  صادر  تقرير  هناك  بالقنيطرة،  املركزي 
اإلنسان، اللي كيوصف بهاذ العبارة بأن وضعية السجون هي وضعية 
مزرية وهيكلية، السيد الوزير عن هاذ التقارير أسفرت على النتائج 

التالية: أسفرت على أن مشكل ديال السجون كيتجلى في االكتظاظ، 

االعتقال  هاذ  االحتياطي،  االعتقال  كثرة  إلى  راجع  االكتظاظ  وهاذ 

االحتياطي بدوره راجع لعدم تبني واحد السياسة جنائية، هاذ السياسة 

الجنائية الحالية كدير عندها اإلفراط في االعتقال االحتياطي، دون تبني 

وسائل العقوبات البديلة من ضمنها اإلفراج الشرطي.

كذلك السيد الوزير، املساحة املخصصة لكل سجين، في التقرير 

أسفر التقرير ديال سجن عكاشة بأن 3 داألمتار و5 داألمتار فيها 56 

سجين، كذلك السيد الوزير عدم تصنيف السجناء كما ذكرتم السيد 

الوزير، أن هناك بعض السجناء هم محكوم عليهم بجريمة القتل مع 

املعتقلين بجريمة إهمال األسرة، هناك واحد االختالط، مما ينتج عنه 

في عوض ما يتصلح لنا ذاك السجين وال يتصلح لنا ذاك كذا وال كذا 

بالعكس كيزيد له انحرف منين تيخرج من السجن، فيما يخص السيد 

الوزير األسر كتعيش واحد املحنة في الزيارة في تعقد املساطر منين كدير 

تزور دير صلة الرحم مع املعتقل ديالها، كاين واحد املحنة في القفة...

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 

تعقيب إضافي؟ إذا نشكر السيد الوزير على حسن املساهمة في هاذ 
الجلسة، وبذلك نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 

األعمال، نمر لتناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة 
�ضي  والتنمية،  العدالة  فريق  الكرماط  عزيز  املحترم  النائب  للسيد 

الكرماط تفضل السادة النواب ما زلنا مستمرين دقيقتين، تفضلوا.

ةاب ئبرةاع درعزيزرةاك م ط:

راه باقي ما بديتش السيد الرئيس والوقت..

ةاع دررئيسرةلجلعل:

ها هو قدامي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاع درعزيزرةاك م ط:

بك ةرةاع درةا ئيس،

السيد الوزير، اليوم املغرب عرف واحد التقسيم جهوي جديد 

اللي انتقل من 16 جهة إلى 12 جهة، طبعا الوزارات هي ممثلة بمديريات 

جهوية وبأكاديميات على مستوى الجهات، اليوم هناك قلق شديد عند 

مجموعة موظفين اللي كيشتغلو في املديريات الجهوية وفي األكاديميات، 

اكاديميات التربية الوطنية والتعليم، قلق حول املستقبل ديالهم، اليوم 

كاين تساؤل وكاين اضطراب، كاين تخوف من استقرار ديال الوضعية 

ديالهم اإلدارية على مستوى املكان اللي كيشتغلو فيه، فكيتسائلوا ما 

وضعهم في إطار التقسيم الجديد؟ اليوم غادي 4 ديال الجهات اللي 

ما غاديش تبقاشاي، وهذا كيعني أنه اليوم عندنا هاذ املوظفين واش 

غادي ينتاقلو لهاذ يعني املركز اللي غادي تكون فيه اإلدارة الجهوية؟ 

واش غادي يبقاو في األماكن ديالهم بمعنى غادي تخلق واحد امللحقات 

بغيناكم  أنا  الجهة؟  مستوى  على  الحكومية  القطاعات  لهاذ  إدارية 

قلق شديد  كاين  اليوم  ألنه  املوظفين،  تطمأنوا  اليوم  الوزير  السيد 

عندهم، وكاين حديث الحديث اللي كل اليوم يدور حول هاذ املسألة 

غيوقعش  ما  أنه  باللي  تطمأنوهم  بغيناكم  ديالهم،  الوضعية  وهاذ 

واحد تغيير للوضعية ديالهم، ألنه غتعطى لهم االختيار في الوضعية 

ديالهم، أوال فين بغاو يشتغالو فين بغاو يمشيو، إذا كان وال بد أنه بعض 

املوظفين يتم لحاجة اإلدارة يجب أن تكون هناك تحفيزات وتعويضات 

لفائدة هؤالء املوظفين، ألنه اليوم هاذ املوظفين بناو األسر ديالهم، 

املساكن ديالهم وليداتهم كيقراو، ما يمكنش بين عشية وضحاها كاين 

اللي اشتغل 20 عام 15 عام بين عشية وضحاها يلقى راسو أمام هاذ 

التقسيم الجهوي الجديد، واللي هو غيلزموا باش يغير املكان ديالو، 

السيد  بغيناكم  األثر �ضيء،  أكيد غيكون عند واحد  باملناسبة  واللي 

الوزير اليوم، الحكومة تطمئن املوظفين هاذ الفئة من املوظفين ألنه ال 

�ضيء سيتغير في وضعيتهم اإلدارية من خالل ...

ةاع دررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة.
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ةلحك8ملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةا8زي ر ةاع درمحمدرمشديعر
ةملكلفرب ا8ظ فلرةاعم8م لروتحدنثرةإلدةرة:

بك ةرةاع درةا ئيس،

الهام جدا،  السؤال  هاذ  اللي وضع  املحترم  النائب  السيد  أشكر 
خصوصا اآلن نحن على عتبة انطالق مسلسل ديال الجهوية، في هاذ 
اإلطار اللي تيرمي إلى إعادة هيكلة الدولة، ال بد من اإلدارات، مطالبة 
بأن تعمد إلى استحضار كل هذه االنشغاالت، كل هذه الهواجس في 
الجهوية،  للمصالح  اإلدارية  والهيكلة  اإلداري  التقسيم  يعني  إعادة 
في هذا األمر كل االنشغاالت  النائب املحترم ستراعى  وبالطبع السيد 
وكل األوضاع اإلدارية واإلجتماعية واإلنسانية وظروف التمدرس يعني 
بشكل متأني بشكل مسؤول، أكيد سنستحضر كل هذه االنشغاالت 

أن  العموميين  املوظفين  والسادة  السيدات  أطمئن  املناسبة،  وبهذه 

الحكومة ستستحضر كل هذه االنشغاالت، وستسهر على هذا األمر بكل 

تأني، بكل مسؤولية وسنتمنى إن شاء هللا، هذه فرصة كذلك للموظفين 

واملوظفات أن يعني، نساهم جميعا في بناء الدولة من جديد، ونأخذ 

بعين االعتبار، كما قلت هذا املعطى الجديد وكل اإلدارات واعية بهذه 

املسؤولية نتمنى إنشاء هللا أن نساهم فيها جميعا، نقابات، مؤسسات، 

إدارات، موظفون كذلك إلنجاح هذا املسلسل الجيد، شكرا.

ةاع دررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، نشكر الجميع على حسن املساهمة رفعتر

ةلجلعل.
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