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محضر  لجلسة  لثالثة و لستين بعد  ملائة

 لتاريخ: اإلثنين 28 رمضان 1440ه )3 يونيو 2019م(.

 لرئاسة: السيد ادريس الشطيبي النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  ابتداء من   لت4ق ت: ثالث ساعات وسبعة عشر دقيقة 
الحادية صباحا.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدو1  ألعما1: 
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي؛ .•

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية؛ .•

واإلقتصاد  التقليدية  الصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
اإلجتماعي؛

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة العالقات مع البرملان واملجتمع املدني. .•

 لس د إدريس  وط بي رئيس  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لسادة  ل4زر ء  ملحترم4ن،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 32 سؤاال، من فضلكم، سؤاال 
واللوجستيك  والنقل  التجهيز  التالية:  القطاعات  شفهيا موزعة على 
واملاء؛ الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي؛ إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ القطاعات املكلفة بإصالح 
اإلدارة والوظيفة العمومية؛ الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي؛ 
الشؤون العامة والحكامة؛ النقل؛ الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ 
العالقات مع البرملان واملجتمع املدني. واآلن أطلب من السيدة أمينة 

فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  تالوة  املحترمة  املجلس 
مشكورة.

 لس دة أسماء  غالل4 أم نة  ملجلس:

وكر   لس د  لرئيس،

توصل املجلس من فريق التجمع الدستوري بمقترح قانون يق�سي 
بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة 
بنائها وترميمها. عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب هي : 154 سؤاال شفويا؛ 418 سؤاال كتابيا؛ 
131 جوابا عن أسئلة كتابية، تم سحب سؤال شفوي واحد، شكرا 

للسيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة األمينة، السيدات والسادة النواب املحترمين، أود 
اإلشارة فقط فيما يخص.. من فضلكم السادة النواب، قلت فقط فيما 
يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب بناء على 
املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النواب، فقد برمجت املواضيع 

التالية:

أوال-تأمين مختلف الوسائل النقل العمومي للمواطنين والحد من 
املضاربة في هذا القطاع، وذلك بمناسبة عيد الفطر عن فريق األصالة 

واملعاصرة؛

السؤال الثاني-معاناة الساكنة القروية من أزمة العطش في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة، عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛

المتحانات  الجيد  اإلعداد  شروط  توفير  الثالث-مدى  السؤال 
البكالوريا عن الفريق الحركي؛

البكالوريا  امتحانات  لتنظيم  الجارية  األخير-التحضيرات  السؤال 
للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  الجاري،  الدرا�سي  املوسم  برسم 

واإلشتراكية.

حضر ت  لس د ت و لسادة،

أعمالها،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
األول،  السؤال  واملاء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  بقطاع  ونستهلها 
والسادة  للسيدات  التأهيل  املوانئ من  بحرمان بعض  متعلق  سؤال 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي هذا السؤال، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لعزيز أبا:

وكر   لس د  لرئيس،

 لسادة  لن4 ب،
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 لسادة  ل4زر ء،

في الحقيقة نتأسف على بعض املوانئ اللي هي مهمة ويمكن لها 
تعطي اقتصاد مهم، وخاصة في األقاليم الجنوبية عدم تجهيزها وعدم 
إكمال املوانئ، وأخص بالذكر ميناء بوجدور وميناء »أفتيسات« التابع 

ملدينة بوجدور، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد الوزير، الجواب، مرحبا مرحبا السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

شكرا، أوال السيد النائب املحترم الكلمة ديال الحرمان في التقدير 
ديالي مجانبة للصواب، ألنه بالنسبة للموانئ ديال األقاليم الجنوبية 
على وجه الخصوص، أنت عارف بأن كاين توسيع ديال ميناء طرفاية 
غيكلف 50 مليار سنتيم، توسيع ديال ميناء الداخلة الحالي 30 مليار 
25 مليار السنتيم. وتعلم  سنتيم، ميناء ديال الصيد ديال »ملهيريز« 
ديال  امليناء  هذاك  هو  هللا،  شاء  إن  األمر  سنام  أن  الجميع  ويعلم 
الداخلة األطل�سي اللي من املنتظر أن تبلغ التكلفة ديالو 10 مليار ديال 
الدرهم تقريبا، ألف مليار سنتيم، وصدر مؤخرا املرسوم ديال السيد 
رئيس الحكومة، الذي يق�سي بإعالن املنفعة العامة لبناء هاذ امليناء 
بجماعة »العركوب«، باإلضافة إلى أنه سنويا عندنا تقريبا واحد 7 مليار 
ونصف تنديروها للصيانة وخاصة جرف.. في ما يتعلق ببوجدور ميناء 
النائب تيعرف ألنني درت زيارة لهاذ األقاليم، وهاذ  بوجدور، السيد 
امليناء اللي تبنى في 2010 وكلف تقريبا 40 مليار ديال السنتيم تدارت 
فيه واحد العدد ديال املشاريع اللي تتأهلو خاصة: تثبيت الجرف املائي، 
إنشاء بنايات االستغالل، تقوية سور امليناء إلى غير ذلك... هناك طلب 
كنتي تقدمتي به السيد النائب وواحد املجموعة ديال املنتخبين يتعلق 
بالتوسعة، احنا الدراسات تنديروها، لكن هاذ القضية ديال التوسعة 

ديالو مرتبطة بالسياسة العامة في املجال ديال الصيد البحري، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لعزيز أبا:

السيد الوزير، بالنسبة مليناء بوجدور هو ميناء محتجز على 12 
باخرة ديال صيد السردين، مع العلم أن مدينة بوجدور هي مدينة خزان 
للسمك يعني وخاصة سمك السردين. والدراسة اللي كان انطلق بها 
ميناء هو طلع ب300 مليون ديال الدرهم في 2006 اللي كان ودشن فيها 
هاذ امليناء هذا، وبقات التكملة ديالو اللي كانت في سياسة الحكومات 
األولى باش يكون يعني الرصيد طويل ألنه هو وميناء يعني ما عندوش 
األخرى،  للموانئ  واقعة  هي  اللي  الرمل  ديال  الصيانة  ديال  مشاكل 

وكذلك العمق يعني يمكن لو حاليا فهذاك 190 يعني على طول الشريط 
اللي فيه البواخر، هو ناقصة 8، مع العلم أن إيال زاد يمكن لو يكون 
ميناء ديال أعالي البحار خاصة قرية »تافتيسات« اللي هي قرية مهمة 
ومدينة مهمة، كذلك هو القوارب يمكن اليوم يموتو الصيادين فيها، 

كان واحد digue اللي يمكن لو يحميها من هذه املشاكل، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

من  املحترم  النائب  السيد  تفضلو  إضافي؟  تعقيب  هناك  شكرا، 
الفريق الحركي.

 لنائب  لس د عاد1  لسباعي:

 لس د  لرئيس،

اآلن  بالرافعة،  آسفي  ميناء  تزويد  على  نشكركم  الوزير،  السيد 
هي في طور يعني التنقيب وغتكون جاهزة عما قريب. بغينا نسولوكم 
السيد الوزير، أشنو واقع في امليناء املعدني آلسفي؟ التأخر ملا يقارب 
ثالث سنوات، امليزانية 400 مليار سنتيم، مشروع ملكي دشنو سيدنا 
في 2013، التقارير تشير إلى تصدعات خطيرة في الخرسانة السبب ديالها 
مواد البناء املغشوشة. قمتم السيد الوزير، بزيارات عدة زيارات لورش 
امليناء دون إشراك ممثلي الساكنة، ودون أي توضيح رسمي في املوضوع. 
يعني االشتغال  الحرارية اشتغلت وبدات  في املحطة  التصفية  اليوم 
ديالها، تتكبد خسائر كبيرة في نقل الشاربون من الجرف الصفر، ومن 
ميناء آسفي، ومن ميناء البيضاء، يعني بالشاحنات اللي كتدوز أو كتمر 
عبر شوارع وأزقة املدينة، البارح ماتت واحد السيدة عبر الدهس ديالها 

بالشاحنة، صوائر النقل...

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ شكرا للسيد النائب انتهى 
الوقت. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ردكم السيد الوزير على التعقيب.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

ال في ما يتعلق بامليناء املعدني ديال آسفي، أوال مكاينش تأخير ديال 
ثالث سنوات، يعني كاين تأخير تقريبا ديال واحد السنة. وهاذ القضية 
ديال أنه هناك أمور ديال البناء مغشوشة غير صحيح، كل ما هنالك 
أن كاين بعض اإلشكاالت اللي كانت مرتبطة بالرصيف ديال الفحم 
الحجري، اللي مرتبطة la conception ديالو، عاودناه كلو، ونحن اآلن 
بصدد إجراء يعني الترتيبات األخيرة باش نفتحوه إن شاء هللا. بطبيعة 
الحال، كانت بعض اإلشكاالت اللي طرحات للساكنة فيما يتعلق يعني 
بتموين أو تزويد يعني محطة الفحم الحجري عبر الطرق، هذا مكانش 
عندنا فيه خيار، احنا تنتأسفو أننا وصلنا له وتنعتذرو للساكنة على 
هاذ األمر هذا، لكن امليناء كميناء بالتكلفة ديالو واالستراتيجية ديالو، 
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إن شاء هللا، غيكون عندو بطبيعة الحال آثار إيجابية على املستوى 
الوطني ألنه ميناء وطني...

 لس د رئيس  لجلسة:

القروي  العالم  تزويد  برنامج  عن  سؤال  املوالي  السؤال  شكرا، 
باملاء الصالح للشرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، فليتفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لرحمان  لعمري:

 لس د  لرئيس،

 لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتغطية 
بصفة  القروي  بالجماعات  للشرب  الصالح  للماء  املهول  الخصاص 

 ُيْؤِمُنوَن ».
َ

ال
َ
ف

َ
ۖ  أ لَّ �َسْيٍء َحّيٍ

ُ
اِء ك

َ ْ
َنا ِمَن امل

ْ
عامة، كما قال تعالى »َوَجَعل

 لس د رئيس  لجلسة:

الجواب السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وكر   لس د  لنائب،

شكرا أوال السؤال كان قاصد تيتكلم على املنطقة ديال شفشاون، 
في إطار تعميم التزويد باملاء الشروب باإلقليم برمج املكتب الوطني 6 
مشاريع مهيكلة بواحد الكلفة مالية ديال 185 مليار ديال السنتيم، 
فيها مشروع تزويد الساكنة املحادية لسد »الوحدة« والتابعة للجماعة 
الترابية ديال »بني احمد الشرقية«، »بني احمد الغربية«، »ابن فغلوم«، 
تقريبا  الكلفة  »الوحدة«  مياه حقينة سد  من  انطالقا  »املنصورية« 
31 مليار سنتيم. وكاين مشروع ديال تزويد الدواوير التابعة الجماعة 
الترابية ديال »تزكان«، »السطيحات«، »بني منصور«، »بني بوزرة«، 
»بني سلمان« بكلفة ديال 28 مليار ديال السنتيم. وهادو غادي نشرعو 
في االستغالل ديالهم، إن شاء هللا، بالنسبة »السطيحات« و«تزكان« في 
نهاية الشهر، قناة الجر الرئيسية ابتداء من فاتح يوليوز 2019، جماعة 
»بني بوزرة« و«بني سلمان« و«بني منصور« ابتداء من نهاية 2019، ثم 
مشروع تأمين التزويد بمدينة شفشاون وتزويد 7 جماعات انطالقا من 
السد ديال »موالي بوشتة« فيها »تانقوب«، »دردارة«، »الغدير«، باب 
تازة، »فيفي«، »بني دركول«، »بني صالح« بكلفة ديال 44 مليار ديال 
السنتيم. وعندنا اآلن فيما يتعلق بالجبهة اللي فيها جماعة ديال »بني 
اسميح«، »امثيوة«، »بني رزين«، »إيونان«، »بني صالح«، »باب برد«، 
»بني سلمان«، »وازكان«، هادو، إن شاء هللا، غادي تكون فيهم واحد 

االتفاقية أنا وقعتها أنا واملدير العام للمكتب الوطني ورسلناها لوزارة 
الداخلية ولوزارة املالية، إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

 لنائب  لس د عبد  لرحمان  لعمري:

.. ولكن هذه البرامج نعم كاينة صحيح، إال أنها تعرف تعثرا كبيرا 
فيما يخص البرنامج ديال تزويد 6 جماعات من املاء الصالح للشرب، 
و«السطيحات«،  و«تزكان«  »تاسيفت«،  جماعة:  قلتم  كما  وهم  أال 
و«بني سلمان«، و«بني منصور« و«بوحمد«. هذه الجماعات التي كانت 
سوف ترى النور بهذه املادة الحيوية في 2018، إال أن هذا املشروع عرف 
تعثر كبيرا زيادة على ذلك أن هاذ املشروع عنده مشاكل داخلية فيما 
السقايات، وهذه  بالنافورات أي  الدواوير خاصة  يخص تزويد هذه 
ولم  الساكنة، هناك من رفضها  النافورات هناك مشكل مع بعض 
يقبلها ألن السقاية فرض على املواطن أو على.. بصفة عامة 500 درهم، 
بعض املواطن ال يقدر على التكلفة حتى وإن قدر على التكلفة يبعد عن 

السقاية ما يبعد 3 كلم، 4 كلم نظرا للتشتت السكاني.

طبعا هناك برنامج آخر فيما يخص التزويد كما قلتم مشروع من 
بوشتة«، حتى سد  »موالي  منها سد  األخرى  الجماعات  باقي  جماعة 
ي تنجز ولكن لحد اآلن لم يرى النور ال 

ّ
»موالي بوشتة«هادي 5 سنين مل

السد متوقف ملدة حتى الجماعات التي كانت تنتظر هاذ املادة الحيوية 
ما زالت تنتظر. كما نسائلكم أيضا عن سد »بني منصور« الذي تنتظره 
الساكنة الذي يعد من أكبر السدود على الصعيد الوطني، لحد اآلن لم 

يرى النور ما جوابكم على هاذ السؤال.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب املحترم 
من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل.

 لنائب  لس د ي4فل وباط:

من   95% بأن  ديالكم  اإلحصائيات  فواحد  قلتو  الوزير،  السيد 
الساكنة مزودة باملاء الصالح للشرب، راه بعدا كنشوف السيد الوزير، 
غير دائرة في إقليم تازة فيها أربع جماعات مازال ما استافداتش: جماعة 
»برارحة«، »كاف الغار«، »الكوزات«، »تاينست«. السيد الوزير، هادي 
6 شهور واحنا كنطلبو معكم لقاء، وانت كتقول لنا شوفو مع مدير 
الديوان، احنا لو كان بغينا مدير الديوان السيد الوزير، كاع ما نطلبو 

معاك لقاء، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ تفضلوا السيد النائب املحترم 
من الفريق اإلشتراكي.
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 لنائب  لس د يب ل صبري:

في  لها  املرتفعة  بالحرارة  الوزير،  السيد  معروفة  اللي  األقاليم 
الصيف، وهذا إقليم ال يوجد فيه ماء ويعاني، السيد الوزير، الناس 
إقليم  ساكنة  الوزير.  السيد  والكوبات  الستيرنات  من  غير  كتشرب 
السيترنات. آش غادي  الوقت غير من  معروف وكيشرب مازال فهاذ 

نعدلو السيد الوزير، باش نحلو املشكل لهذه الساكنة؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

األصالة  فريق  من  آخر  إضافي  تعقيب  النائب،  السيد  تفضل 
واملعاصرة تفضل.

 لنائب  لس د محمد غ ات:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، كنشكروك على املجهود اللي قمتو به، الربط ديال 
سد »تامسنا« بجماعة »امكارطو« بإقليم سطات. كنتمناو باش يّدار 
نفس املجهود مع جماعة »سيدي عبد الكريم« ألنها محادية لجماعة 
»امكارطو«مع العلم بأن امليزانية راه ما�سي �سي حاجة كثيرة 25 مليون 
ديال الدرهم، وتقريبا غادي تفيد 50 وال 51 دوار، شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ إذن السيد الوزير، ردكم على 
التعقيبات.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد  طرحها  اللي  الشكلية  املسألة  بهاذ  نبداو  الرئيس،  السيد 
النائب املحترم، اللي قال بأنه طالب موعد هاذي 6 اشهر. هذا مجانب 
نواب  كاين  بأنه  يعرف  النائب خصو  السيد  ألنه  باملطلق،  للصواب 
�سي  هو  ليه  نديرو  يمكنش  وما  الوزير  السيد  مع  وغيتلقاو  سابقينو 

استثناء فهاذ املسألة هدي.

طيب، املسألة الثانية فيما يتعلق بإقليم شفشاون، صحيح السيد 
أن كان  ديال  القضية  لهاذ  أمينا منين اشرتي  النائب مشكورا كنت 
املشروع األول كانت فيه إشكاالت اللي كانت مطروحة مع الساكنة. دابا 
هاذ املوضوع تجاوزناه، نتمناو على هللا، إن شاء هللا، أن هاذ املشاريع 
كلها تّدار في الوقت ديالها، ألن هاذ املشاريع على مستوى امليدان تنلقاو 
فيها إشكاالت. صحيح هداك ديال »موالي بوشتة« في الحقيقة احنا 
ي ساليناه كان يفترض أن تكون انطلقت فيه 

ّ
السد شحال هاذي مل

األشغال ديال الربط، لألسف الشديد هاذ ال�سي ما ّدارش. لكن كاين 

فيما يتعلق بالجبهة، هاذي اتفاقية جديدة فيها 61 مليار ديال السنتيم، 
في  الحال  نقادوها، واحنا بطبيعة  باش  الشهرين  فهاذ  حرصنا عليها 

إتجاه أننا نطلقوها قريبا.

أنا اللي بغيت نقول ألنه كاين واحد العدد ديال التخوفات عند 
السادة النواب، فيما يتعلق بهاذ القضية ديال املاء. أنا قلت سابقا تحت 
هذه القبة بأنه الربط واحد العدد ديال املجاالت القروية باملنظومة 

ديال املاء...

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال الرابع في هذا القطاع سؤال حول 
والسادة  للسيدات  الخصاص  بمناطق  للشرب  الصالح  املاء  توفير 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل.. نعم؟.. سؤال 
عن السياسة الحكومية املتبعة إلنجاز واستغالل السدود للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د إسماع ل  لبقالي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، عرف املغرب إنجاز مجموعة من السدود على مدى 
سنوات طوال، ولكن يبقى استغالل هذه السدود والثروة املائية الوطنية 
بصفة عامة يعرف ضعفا ملحوظا. لذلك نطالبكم السيد الوزير، عن 
السياسة الحكومية من أجل توفير املاء الصالح للشرب على الخصوص 

بالنسبة للساكنة؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

بالطبع اإلخوان تيعرفو بأن بالدنا عندها سياسة عمومية في مجال 
السدود بشكل عام، لكن في مجال التزويد باملاء هذه السياسة انطلقت 
منذ عقود، وكاين عليها واحد اإلشتغال ألنه اآلن عندنا تقريبا الطاقة 
18,6 مليار ديال األمتار املكعبة، األفق ديال  التخزينية ديالنا حوالي 
السنوات املقبلة هو نوصلوها ل30 مليار ديال األمتار املكعبة. السبب 
يكاد  الوضع  اللي تتجعلنا فواحد  تغيرات مناخية  األول هو أن كاين 
يكون وضعا دقيقا جدا؛ املسألة الثانية هو أنه مستقبال سيتم ربط كما 
قلت، تنقول في السؤال السابق ربط جميع الدواوير أو جميع الجماعات 
باملنظومة ديال التوزيع املائي، باش حتى هذيك اللي غتعرف خصاص 
بسبب الجفاف، متكونش مرتبطة بالعيون وال باآلبار املحلية وإنما ترتبط 
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بواحد املنظومة. وهذا بطبيعة الحال غيكلف واحد األموال كبيرة جدا، 
لكن اململكة املغربية ما عندهاش خيار إال أن تصل إلى هذه النسبة من 

التخزين، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب تفضل.

 لنائب  لس د  سماع ل  لبقالي:

وكر   لس د  ل4زير،

ولكن اسمح لي رغم جوابكم على السؤال املقدم من طرف السيد 
إلقليم  نرجع  غادي  ضروري  ولكن  شفشاون،  إقليم  عن  النائب 
شفشاون ألنه اإلقليم اللي كنعرفو مزيان. هاذ اإلقليم كيعرف واحد 
املفارقة غريبة أنه كيعرف أعلى نسبة تساقطات مطرية على الصعيد 
الوطني وأقل النسب من نسب تزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب، 
وهاذ ال�سي مراجعش لقلة املوارد املائية، بحيث هناك مجموعة من 
سنوات،  منذ  الطبيعة  يؤثث  الذي  بوشتى«  »موالي  سد  السدود 
مكاينش هناك التجهيزات الضرورية األساسية من أجل تزويد الساكنة 
باملاء الصالح للشرب وتعثر هاذ التجهيزات، هناك سد »الوحدة« أكبر 
سد في إفريقيا وفي املغرب اللي كنشوف هو أن مجموعة ديال الجماعات 
الشرقية والغربية«، جماعة  إقليم شفشاون جماعة »ابن احمد  في 
»املنصورة«، جماعة »بني فغلوم«، هاذي 10 سنوات وهي تنتظر املاء 
مكاينش،  املاء  ولكن  تتهالك،  موجودين  النافورات  للشرب،  الصالح 
واد »القنار« هو معلمة وطنية ديال املاء، ولكن املاء غير موجود عاد 
في الساحل، هناك تعثر في إنجاز هذه املشاريع السيد الوزير، كنضطرو 
نعطيو املاء بالصهاريج للساكنة في فصل الصيف، في إقليم شفشاون 
هاذ ال�سي غير معقول كنطالبوكم السيد الوزير، من أجل تسريع وتيرة 

إنجاز هاذ املشاريع باش املواطن على الصعيد الوطني أو في شفشاون...

 لس د رئيس  لجلسة:

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

 لنائب  لس د إسماع ل ملاوي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

بالتوازي محطة  كيف يعقل السيد الوزير، بناء سد دون إنجاز 
املعالجة وصهاريج الري واملاء الصالح للشرب، وإال السيد الوزير، فهاذ 
السد اللي تتبنيو يكون عرضة لتبخر املياه وترسخ األوحال، وهذا هذر 
للمال العام. خير مثال السيد الوزير، سد »تيوين« بإقليم ورزازات هاذ 
الساكنة التي تعاني في صمت من ماء له طعم وله لون وله رائحة. السيد 

الوزير، كان معرض جوابكم على سؤال كتابي بأن هاذ الساكنة سيتم 
ربطها متم 2018، احنا في 2019 ولم يحصل �سيء.

السيد  وسياستكم  تفعلون،  ال  ما  تقولون  أنتم  الوزير،  السيد 
الوزير، سياسة تجارية، سياسة فاشلة في تدبير قطاع املاء، السيد 
الوزير، قطاع املاء في املغرب يسير بسرعة البراق نحو الحائط وأنتم 
مسؤولون على ذلك، وفصل الصيف سوف يكون فصل حارق، وسوف 

ترون حجم الضغوطات التي سوف يعاني منها الشارع، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

على  ردكم  الوزير،  السيد  ال.  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل 
التعقيبات.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وكر   لس د  لرئيس،

في ما يتعلق بشفشاون أن جاوبت يعني بالتفصيل، وأنا قصدت 
نجاوب بالتفصيل باش نعطي واحد العدد ديال األمور، ما بغيتش نرجع 
للتاريخ، دابا سد »الوحدة« أنت عارف فوقاش تبنى سد »الوحدة«؟، 
دابا إيال بغينا نساءلو، راه سد »الوحدة« وعالش ما دارش ذاك ال�سي؟ 
أنا هاذ ال�سي ديال التاريخ أو ال باش مدارش أنا مبغيش ندخل فيه، 
أنا اللي عليا هو أن األمور اللي ملتزم بها نديرها، وأنا ذاك ال�سي عالش 
قصدت وشكرت السيد النائب اللي طرح السؤال قاصد، وجاوبت على 
كاينة فهاذ املوضوع، علما  اللي  اتفاقية  تكلمت على آخر  شفشاون، 
أنني تنقول هاذ املوضوع ديال الخصاص في املاء كاين، وهاذ املوضوع 
ديال الخصاص في املاء مرتبط بواحد العدد ديال اإلشكاليات احنا 
تنعالجوها. بالطبع كاين واحد العدد ديال األمور اللي غادي تدار في 
املستقبل، وخصها واحد املدى زمني معين. وهاذ ال�سي عالش السيد 
النائب، اللي تكلمتي ليا وأنا كنشكرك على هاذ السجع اللي جاء في الكالم 
ديالك، لكن السجع ال يغني، الحقائق هي هاذي. احنا تنبنيو السدود، 
وتنربطوها وتنحلو اإلشكاليات على املستوى امليداني : منها نزع امللكية، 
منها القضايا ديال الساكنة والسياسة العمومية في بالدنا هي سياسة 
عمومية في مجال املاء واضحة، وأنا تكلمت ما عرفتش واش انتبتهي 
أشنو قلت وال ال؟ قلت راه عندنا 18,6 مليار ديال األمتار املكعبة كطاقة 
الحكومات  إال  تستطيعه  مليار. وهذا ال  تخزينية، وغنوصلوها ل30 
القوية اللي عندها واحد التصور بعيد املدى. وإال إذا جينا نساءلو 
التاريخ راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما دارتش لألسف الشديد، 

وهي التي تنيخ بكلكلهاعلى ما يجري اآلن، وشكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي سؤال حول توفير املاء الصالح 
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للشرب بمناطق الخصاص، للسيدات والسادة النواب .. من فضلكم 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات 

السيد الرئيس تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د حسين آنت أولح ان:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، مع انطالق اإلرهاصات األولى لفصل الصيف، وارتفاع 
درجة الحرارة بشكل ملحوظ، تعاني مجموعة من املناطق املغربية من 
الخصاص في املاء الصالح للشرب، مما يزيد من معاناة ساكنة هذه 
املناطق. وبالتالي السيد الوزير، ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها 
لتوفير املاء الصالح للشرب بهذه املناطق ملواجهة ظاهرة العطش الذي 

يعد مشكال حقيقيا يؤرق بال ساكنة هذه املناطق؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

شكرا السيد النائب، أنا غنركز باش نعطي مجموعة من املعطيات 
يعني عطفا على األسئلة السابقة. املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
الوطني.  املستوى  على  ترابية  715 جماعة  في  تقريبا  تيدخل  للشرب 
اللي  41 مركز  باستثناء  إشكاالت  ما عرفتش  ديالو  التدخالت  عموم 
كانت عرفت إشكاالت في السنة املاضية، واللي احنا حصيناها وبطبيعة 
الحال نشتغل عليها، باش، إن شاء هللا، في الصيف ديال 2019 هناك 
الشروب  باملاء  والتزويد  ديالها  العجز  ديال  نهاية  يعني  ستعرف  من 
بشكل عادي، وفيها اللي غيبقى فيها بعض اإلشكاالت، وسنحرص بمعية 
السلطات املحلية على أن يتم بطبيعة الحال التموين ديالها بهاذ املادة 

الحيوية، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د حسين آنت أولح ان:

وكر   لس د  ل4زير،

السيد الوزير، ما معنى أن يتجدد مشكل املاء الصالح للشرب في 
املناطق  بعض  وهناك  اإلشكاليات؟  معالجة  دون  صيف  فصل  كل 
السيد الوزير، اللي املشكل ديال املاء مطروح على طول السنة، واللي 
كيتضاعف مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خصوصا في 
فصل الصيف. نعطيك مثال السيد الوزير، بإقليم شيشاوة، مجموعة 
»اوالد  »هديل«،  كجماعة  اآلن،  من  املياه  شح  كتعرف  املناطق  من 

املومنة«، »سيدي عبد املومن«، »املزوضية«، »اشمرن« وغيرها... واللي 
كتعاني من الخصاص في هاذ املادة الحيوية.

في  محددة  اإلستراتيجية  واحد  تعطيونا  الوزير،  السيد  بغيناكم 
الزمن مبنية على تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل تعبئة املوارد 
املالية الكافية لتلبية حاجيات الساكنة، خصوصا وأن جاللة امللك 
نصره هللا، سبق واعطى التعليمات ديالو في 2017 لإلسراع إلى إيجاد 
الحلول لهذه األزمة، بعيدا عن الحلول الترقيعية. السيد الوزير، في 
على  وقادر  متكامل  مندمج  بإخراج مشروع  كنطالب  إقليم شيشاوة 
تزويد هذه  وذلك من خالل  املاء،  قلة  ديال  اإلشكاليات  هاذ  تجاوز 

املناطق من خالل سد »أبي العباس«.. وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب املحترم من 
فريق التجمع الدستوري.

 لنائب  لس د خرب4ش عبد  ل4دود:

التي  الصحراوية  األقاليم  أحد  الزاك  آسا  إقليم  الوزير،  السيد 
تشهد ارتفاع مهول لدرجات الحرارة، عموما تتجاوز 45 درجة. السيد 
الوزير، ما بالك باإلنقطاع املتكرر للكهرباء واملاء؟، مدينة آسا مدينة 
عط�سى ودائما يتكرر هذا السيناريو كل صيف. أشنو هو الحل السيد 
الوزير؟ وشنو هي إستراتيجية الحكومة إليجاد حل لهذا املشكل؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، تفضلوا السيد الوزير ردو على 
التعقيبات.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

 لس د  لرئيس،

أنا قلت فيما يتعلق بهاذ القضية ديال الخصاص، الخصاص كاين، 
العدد ديال املراكز  اللي مرتبطة بواحد  آنية  اللي هي  هناك معالجة 
واللي غيستمر ربما التموين ديالها عن طريق بعض الصهاريج في بعض 
األقاليم، متافقين؟ هذا كاين وال يمكن أن ننكره، على املدى البعيد 
زوا معايا ألن 

ّ
2 ديال املستويات وأنا بغيت السادة النواب يرك كاين 

هذا موضوع مهم وقعت فيه إختالالت في السابق ما في ذلك شك، ما 
يمكنليناش ما نرفعوش الطاقة التخزينية ديالو، خصنا نرفعوعها باش 
يمكن لينا نخّزنو املاء اللي غادي نوزعو. املستوى الثاني هو التوزيع، 
اآلن عندنا خارطة ديال التوزيع على املستوى الوطني اللي غتكلف واحد 
العدد ديال املاليير ديال الدراهم لربط جميع الجماعات وجميع الدواوير 
الجماعات  ديال  العدد  واحد  كانت  سابقا  بمعنى  املائية،  باملنظومة 
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واألقاليم ترتبط باملياه الجوفية، تترتبط بسميتو ما بقاتش مع توالي 
 املواطن 

ّ
الجفاف غارت بعض اآلبار وغارت بعض العيون، ce qui fait وال

تيقول لك أنا خصني نرتبط باملنظومة املائية، هذا خصو اشتغا، لو كان 
جيت أنا وقلت ليكم غنديروه في سنة غتقولوا هذا كالم ما شاّدش، 
هذا غياخذ بضع سنوات باش جميع الدواوير وجميع الجماعات ترتبط 
باملنظومة املائية، تيبقى فذيك الوقت غير كيفاش ندبرو القضية ديال 
التخزين، هناك مناطق غيكون فيها التخزين عبر السدود، هناك مناطق 

سنضطر إلى أن تكون فيها التحلية ديال مياه البحر، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

باملاء  الخاصة  العدادات  نزع  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الصالح للشرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د  لشرقي  لغلمي:

وكر   لس د  لرئيس،

باملاء  الخاصة  العدادات  نزع  عملية  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
الصالح للشرب نسائلكم؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وكر   لس د  لرئيس،

الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  باملكتب  يتعلق  فيما  أنا غنجاوب 
للشرب، بطبيعة الحال بالنسبة اللي غيجيو بالنسبة العقد املفوض 
هناك وزارة اللي عندها الوصاية على هذا األمر، طبيعة الحال هاذ 
بين  وما  الزبون  بين  يبرم  الشروب هوعقد  باملاء  التزّود  ديال  العقد 
املكتب الوطني، و بموجبه الزبون يستفيد بطبيعة الحال من املاء ويكون 
العّداد في اسمه، هناك واحد العدد ديال اإلختالالت تتم�سي من عدم 
تأدية الفواتير إلى سرقة املاء إلى واحد العدد ديال اإلشكاالت اللي املكتب 
الوطني للماء والكهرباء الصالح للشرب يحاول معالجتها، و تتم�سي إما 
بقطع املاء و بطبيعة الحال وبترتيب واحد العدد ديال الذعائر، اللجوء 
لهاذ القضية ديال نزع العّداد عادة ال تكون إال في حاالت استثنائية 
بعد توالي هاذ اإلشكاليات واملخالفات من طرف الزبناء، شكرا السيد 

الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

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

 لنائب  لس د مصطفى  لكردي:

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس د  ل4زير،

السيد الوزير املحترم كنشكركم أوال على املجهودات اللي كتقوموا 
بها في جميع القطاعات اللي كتشرف عليها الوزارة ديالكم وخصوصا 
قطاع املاء، كما كنوهو بالحصيلة ديال الحكومة في هذا القطاع التي 
كانت تعمل على رفع نسبة الولوج إلى املاء بالعالم القروي إلى 97%، 
وكذلك تعميم تزويد املجال الحضري باملاء وكذلك مواصلة سياسة 
بناء السدود من أجل توفير هذه املادة الحيوية، وهذا كله السيد الوزير 
د املاء هذا اإلجراء 

ّ
د عدا

ّ
ال يمنعنا أن نبدي بعض املالحظات كنزع العدا

املطلع على عقدة اإلشتراك، سواء مع املكتب الوطني القطاع ديال املاء 
أو مع الوكاالت املستقلة أو مع الشركات املفوض لها، ال يوجد بتاتا هذا 
اإلجراء في هذه العقود، بل يوجد فقط في أحد الفصول فسخ العقدة، 
الذي يأتي بعد اإلجراءات املسطرية تنتهي إلى توقيف اإلستفادة من 
نزع  بالضبط  يعني  املاء ال  ديال االستفادة من  التوقيف  املاء، وهاذ 

العّداد.

لنحرم األطفال والنساء من املاء، السيد الوزير بالنسبة لهاذ العقدة 
اللي قراها كيلقاها سرد ملجموعة من اإللتزامات للمواطنين، وليس فيها 
التزام واحد للطرف اآلخر، ليس فيها التزام واحد للطرف اآلخر، لذا 

نطالبكم السيد الوزير املحترم أن تعيدوا النظر في محتوى هذه العقدة 

أوال ألن العقدة هي شريعة...

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد الوزير في 

ما تبقى لكم من الوقت.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

ديال  تتعتبرعقود  هذي  مني،  أحسن  عارفينها  تعتبرأنتما  ...هي 

فهاذ  بزاف  نتكلم  مبغيتش  ما  أنا  اإلشكاالت،  بعض  وفيها  اإلذعان، 

املوضوع، ولكن اللي يمكن نقول ليك هو نزع العداد، نزع العداد ال يلجأ 

إليه إال بالنسبة لواحد العدد ديال الزبناء التي تتكرر أخطاؤهم، ولكن 

مع ذلك أنا أعدك، غنجمع الناس ديال املكتب الوطني إذا كان فعال 

هاذ القضية مجانبة للقانون غنوقفوها، ولكن في انتظار ذلك راه كاين، 
راه كنقول ليك واحد العدد ديال كاين اللي 40 شهر مخلصش، كاين 

اللي كيسرق، آش بغيتي ندير لهاذ املكتب الوطني منين تيكونوا عندو 

إشكاالت مع هؤالء الزبناء؟ تيلجأ لواحد املسألة اللي ربما قانونيا غير 

محررة بالشكل الكامل، أنا أعد بأن أنظر في هاذ األمر...
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السؤال السادس، شكرا السيد الوزير، السؤال السادس 
سؤال عن تقييم البرامج املحدثة الخاصة بالطرق القروية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

 لنائب  لس د حسن ب4ركالن:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن تقييمكم 
للبرامج املحدثة الخاصة بالطرق القروية؟

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

هو التقييم العام ديال هاذ البرامج هاذي، أنا في اعتقادي هو تقييم 
إيجابي، ألنه هاذ البرامج بديناها ف1995 كأول برنامج، وأصبح لبالدنا 
في عموم هاذ البرامج ديال الطرق القروية واحد النوع من الدربة، واحد 
النوع من التجربة اللي خالتنا درنا البرنامج األول وعاود درنا البرنامج 
الترابي،  التأهيل  ديال  البرنامج  وعندنا  إنهائه،  بصدد  ونحن  الثاني، 
وكذلك نحن بصددها إنهائه وشرعنا في البرنامج ديال تقليص الفوارق 
الترابية واإلجتماعية في العالم القروي، وأنا في هذا ألتقي مع اللجنة 
املوضوعاتية اللي دارها مجلس النواب، اللي خلصات إلى أنه في العموم 

هذه البرامج كانت لها إيجابيات متعددة، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

 لنائب  لس د حسن ب4ركالن:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

األرقام والحصيلة التي تفضلتم بقرءتها لألسف ال تزال ضعيفة 
الجبلي  الطابع  ذات  األقاليم  من  مجموعة  باإلحتياجات،  مقارنة 
والصحراوي، حيث السيد الوزير املحترم أن هذه املشاريع من شأنها أن 
تساهم في فك هاذي املناطق القروية والتقليص من الفوارق املجالية، 
وأيضا تمكين الساكنة من الولوج لبعض الخدمات األساسية، وكذلك 
على املستوى اإلجتماعي ضمان استقرار هذه الساكنة والحد من ظاهرة 

الهجرة القروية.

أما على املستوى اإلقتصادي السيد الوزير املحترم، هاذ املشاريع 
من شأنها أن تساهم في جلب مجموع من اإلستثمارات وسوف تمكنن ال 
محالة من تشغيل شباب هذه املناطق، السيد الوزير املحترم، فانعدام 
هذا النوع من املشاريع له وقع كبير على انفتاح األقاليم على مختلف 
جهات اململكة وأيضا انفتاح بعض الدواوير على األقاليم على سبيل 
املثال: الطريق التي تربط تنغير ببني مالل عبر إملشيل التي سوف تساهم 
في انفتاح جهة درعة تافياللت على جهة بني مالل أزيالل، والطريق 
15.04 الرابطة بين بوملان وألنيف عبر إكنيون، وكذلك الطريق الرابطة 
 15.07 والطريق  تنغير،  بإقليم  مصي�سي  وجماعة  مالب  جماعة  بين 
ورزازات،  بإقليم  وسلسات  وجماعة  تارميغت  جماعة  بين  الرابطة 
والالئحة طويلة السيد الوزير املحترم. لهذا السيد الوزير ندعوكم إلى 

تكثيف املجهودات والعمل على إنزال برامج قادرة على تلبية..

 لس د رئيس  لجلسة:

على  الوزير  السيد  ردكم  ال،  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
التعقيب فيما تبقى من الوقت تفضلوا.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وعلى كل حال هو السؤال ديالك في األول كان سؤال عام كان سؤال 
مهم جدا، لكن من بعد دخلتي في التفاصيل ديال بعض األقاليم اللي كان 
ممكن تسولني عليها بشكل مباشر، غير هو التقييم التقييم ديال البرامج 
ديال الطرق القروية هو تيرتبط بالنسبة ديال الولوجية فاش كنا في 
1995 كنا في %34، دبا مع البرنامج الثاني ديال الطرق القروية اصبحنا 
تقريبا في %80، هل هناك بعض األقالين وبعض الجماعات الزال فيها 
خصاص؟ أكيد، ولكن هذا نحن نسعى إليه أن اللي تيهمني في الحقيقة 
ملجلس  املوضوعاتية  اللجنة  كانت  عالش  ال�سي  وهاذ  القضية  فهاذ 
النواب مهمة، واش هاذيك التشاركية كانت أو ما كانتش؟ هاذي مزيانة 
ألن هذا اللي درنا اآلخراني ديال تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية 
ألن  صعب،  التشاركي  هذاك  نقولك  وأنا  تشاركي،  أساس  على  تبنى 
تيدخلو فيه بطبيعة الحال الجماعات واملنتخبين والسلطات املحلية 

وليس سهال، لكن هذا خيار خذاتو بالدنا وخيار على كل حال مزيان.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، يعني آخر سؤال في هذا القطاع سؤال حول 
للسيدات  الطرقي،  التجهيز  مجال  في  املبرمة  اإلتفاقية  تنفيذ  مدى 
تفضلوا  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  ل4دود خرب4ش:

السيد الوزير، عن مدى تنفيذ االتفاقيات املبرمة في مجال التجهيز 
الطرقي نسائلكم؟
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 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

السيد النائبانا بغيت نشكرك هذا سؤال تيتعلق بسيدي ايفني؟ 
نشكرك  بغيت  انا  أخرى،  حاجة  �سي  كاينش  ما  إيفني  ياك؟ سيدي 
حيث درتيه على سيدي إيفني، طيب هو فيه 2 ديال اإلتفاقيات كاينة 
اإلتفاقية األولى فيها 46 مليار ديال السنتيم وهاذ اإلتفاقية مزيان نقول 
ليك عليها كاينة مشاريعمنجزة فيها 39 كيلومتر وفيها 2 ديال املليار ديال 
السنتيم ّدارت، وكاين مشاريع التي توجد في طور اإلنجاز الكلفة تقريبا 
ديال واحد 19 املليار ديال السنتيم وفيها واحد العدد ديال املقاطع، 
فالطريق الوطني رقم 21 فيها الطريق ما بين سيدي إيفني والخصاص 
رقم  الجهوية  بالطريق  إيفني  سيدي  واد  على  فنية  منشأة  بناء  فيها 
104، وكاين مشاريع اللي توجد في طور الدراسة فيها منشأتين فنيتين 
فيها واحد العدد ديال املقاطع وفيها الطريق اللي شرتو ليها في السؤال 
ديال 1919، الرابطة بين إيدا وكوكمار وتيموالي واللي هاذي ّدارت فيها 
دراسات، حاجة اللي بغيت نقولك هو اإلتفاقية في األول كان فيه تقريبا 
39 مليار ديال السنتيم تم تحيينها بعد الدراسات، اآلن تنكلمو على 
46 مليار ديال السنتيم بمعنى أن الشركاء ديالنا واخا احنا عندنا فيها 
%78، لكن عندنا مجلس إقليمي وعندنا مجلس الجماعة وعندنا وزارة 
الداخلية خصهم يعطيو سميتو ديالو باش نكملو هاذ املشاريع، شكرا 

السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  ل4دود خرب4ش:

الوزير، اإلشكال اآلن في ضعف مجموعة من الجماعات  السيد 
الترابية عن اإللتزام يعني الوفاء باإللتزامات ديالها خاصة بعد توقيع 
قدرة  عدم  يعني  بحجة  املواطن  نحرم  يعني  هل  اليوم  االتفاقيات، 
وفي  عام،  بشكل  الترابية  أوالجماعة  اإلقليمي  املجلس  أو  الجماعة 
الحقيقة هذا إشكال وطني املطلوب اليوم من الحكومة وهي أنها تفي 
املواطن بشكل عام بغض  وباإلستجابة لحاجيات  ديالها  باإللتزامات 
النظر عن قدرة الجماعة الترابية عن الوفاء بإلتزاماتها وباالتفاقيات 
املوقعة أم ال؟ الواقع طبعا أن في إقليم سيدي إيفني ال الجماعات 
الترابية و ال املجلس اإلقليمي يعني ليسوا دائما عندهم هاذ اإلمكانيات 
للوفاء بإالتزامات، إذن شنا هي اآلن السياسة الحكومية شنا هو العمل 
ديال الحكومة طبعا لإلستجابة لحاجيات املواطن باش توصلو الطريق 
أينما كان؟ هذا من جهة من جهة السيد الوزير نبغي نذكركم بواحد 

املسألة أساسية وهي أن الطريق السريع من تزنيت الداخلة هذا مشروع 
ملكي ويعني وطريق محوري في بالدنا، اليوم كاين تأخير في اإلنجاز خاصة 
املحور ديال كلميم طانطان وكاين أيضا ضعف ديال الجودة، أنا بغيتكم 
تبعثو لجنة لتق�سي الحقائق عن مدى جودة. املواد املستعملة في هاد 

الطريق السريع، شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي، ال. إذن نشكركم 
تكفيكم؟  ثواني   2 مساهمتكم،  حسن  على  املحترم  الوزير  السيد 

تفضلوا، ال انتهى الوقت.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

غير القضية ديال الغش والجودة، ما�سي عاو ثاني كلنا غادي نوليو 
مهندسين.

 لس د رئيس  لجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  السيد  لكم  شكرا  إذن 
واإلقتصاد  التجارة  واالستثمار  الصناعة  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة، 
الرقمي. السؤال، من فضليكم السؤال األول في هذا القطاع، سؤال 
عن إصالح ميثاق االستثمارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لع دي:

وكر   لس د  لرئيس،

في  اإلستثمار  يكتسيها  التي  البالغة  لألهمية  بالنظر  الوزير  السيد 
وإحداث  املضافة  والقيمة  الثروة  وخلق  الوطني  اإلقتصاد  إنعاش 
مناصب الشغل والنمو الناتج الداخلي الخام، فإننا نسائلكم ما هي 
اإلستثمارات  مجال  إلصالح  وزارتكم  وإستراتيجية  إستراتيجيتكم 
وإدماج املراكز الجهوية لإلستثمار ضمن هذا املجال؟ وما هي التدابير 
التي تعتزمون اتخاذها إلخراج هذا اإلصالح في أقرب وقت ممكن؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة كاتبة الدولة مرحبا.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، إذن كنا كنعرفو بأن مناخ األعمال 
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اليوم تغير على الصعيد العالمي وأيضا على الصعيد الوطني، البد هناك 
أيضا من تحيين هذا اإلطار قانوني دارت الوزارة إجراءات يعني عديدة 
خالل السنوات األخيرة منها املجموعات ذات النفع اإلقتصادي، النظام 
األسا�سي للمقاول الذاتي، إحداث الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات 
والصادرات، إحداث وكالة التنمية الرقمية، تتميم مدونة التجارة فيما 
يخص توطين املقاوالت، هناك مجموعة أيضا من املساهمات القانونية 
بشركات  املتعلق   17.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   20.19 منها: 
املساهمة، قانون 21.19 بتتميم وتغيير القانون 5.96 املتعلق بشركة 
التضامن، أيضا هناك إصالح املراكز الجهوية استثمار واللجن الجهوية 
املوحدة لالستثمار باملصادقة على القانون رقم 47.18 املتعلق بإصالح 
املراكز الجهوية اإلستثمار وإحداث اللجان الجهوية املوحدة لإلستثمار، 
هاد القانون جا في إطار الجهود املبذولة الرامية إلى تشجيع اإلستثمار 
كما ذكر تم و دعم املقاولة وخلق فرص الشغل، خلق الثروة، وذلك 
أيضا من أجل جعل هاد املراكز الجهوية هي يعني كتحل محل كافة 
اللجان الحالية املتداخلة في تدبير االستثمار، وبالتالي غتشكل إطارا 

واحدا لتقييم ودراسة ومعالجة كل امللفات.

كيفما أشرتم أيضا هناك ميثاق اإلستثمار اللي غادي يخرج حاليا 
اللي تم تبعا لتوجيهات السيد الرئيس، عملت الوزارة بمراسلة مختلف 
القطاعات الوزارية والهيئات املعنية خالل يعني السنة املاضية، اليوم 
كنتكلمو على حصيلة اللي هي اليوم كمشروع هو عند األمانة العامة 
الحكومة منذ يناير 2019، وذلك على ضوء املقترحات اللي تقدمت بها 

جميع الوزارات والقطاعات املعنية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عز  لدنن حل مي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس دة  ل4زيرة  ملحترمة،

بها  اللي قامت  باملجهودات  أننا كنوهو  البداية من  في  طبعا البد 
الحكومة في مجال دعم اإلستثمار واللي جزء منها شرتوا لو، طبعا البد 
من أننا نشيرو فعال للمخرج ديال مناخ اإلستثمار، مناخ األعمال اليوم 
املغرب الرتبة 60، طبعا البرنامج الحكومي فيه 50 وهذا اشاء هللا ممكن، 
كذلك 32.8 املليار ديال الدرهم استثمارات أجنبية مهمة، التراجع ديال 
نسبة البطالة %0،5 ، طبعا بالنسبة يعني للمراكز الجهوية لإلستثمار 
مازال خص هداك النصوص التنظيمية، وبغينا في أقرب وقت ممكن، 

وكذلك بالنسبة للتنصيب ديال هاد اللجان.

بالنسبة مليثاق اإلستثمار طبعا هذا يعني تدار فيه على حساب يعني 
الكالم ديالكم، يعني تدار فيه مجهود، فعال خاصو يخرج في أقرب وقت 
ألنه يعني القانون القديم ما بقاش ساري املفعول وطبعا تسجالت عليه 

مجموع ديال املالحظات، وبغينا نديرو فيه مجموعة ديال اإلشارات اللي 
نتمناوا فعال التاخدوها بعين اإلعتبار.

وربط  الديمقراطي  الخيار  ديال  التقوية  األولى، البد من  النقطة 
املسؤولية باملحاسبة، وطبعا املحاربة ديال التبخيس واملحاربة ديال 

يعني إفساد الثقة في املؤسسات، كذلك البد من احترام يعني..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب، تتفضلوا السيد النائب، تفضلوا.

 لنائب  لس د لحسن حد د:

السيدة كاتبة الدولة امليثاق ديال اإلستثمار طال انتظاره، راه 6 
سنوات هادي معرفتش أنا آش كنتاظرو من بعد، دبا الجهوية خدات 
الطريق ديالها، املراكزالجخوية لإلستثمار موجودة، عالش كننتظروا؟ 
أنا تنظن، تنتمنى أننا ما كنتظروش كذلك مدونة الضرائب باش تخرج 
عاد نديرو هاد، أنا تنظن يمكنا نخرجو وإلى كان �سي يعني تعديالت 
يمكن لنا نعملوها من بعد ننعملوها، ولكن هذا راه مسألة كنتظروها 

املستثمرين على املستوى الوطني و على املستوى الدولي.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب إضافي آخر، السيدة كاتبة الدولة ردكم على تعقيب السيد 
النائب.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

أنا تنشاطر صراحة رأي يعني السادة النواب املحترمين على أساس 
ككل،  لبالد  يعني  كينتظروه  جميعا،  كنتظروه  االستثمار  امليثاق  أن 
كينتظروه املستثمرين، وجاب محاور جديدة، ما كنتظروهش مطوال، 
اللي هي مهمة  وما غاديش نتظروه مطوال، كانت هناك يعني محاور 
اللي جا بها هاد ميثاق لإلستثمار، الضمانات املمنوحة للمستثمرين، 

التدابير النوعية..

 لس د رئيس  لجلسة:

ببعض  واالنترنيت  االتصاالت  شبكة  ضعف  عن  سؤال  شكرا، 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املناطق 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د إند ر أيجار:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس  ملحترم،



عدد.90–11.شوال.1440  )14.يونيو.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5461  

 لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

 لسادة  ل4زر ء  ملحترمين،

شبكة  ضعف  عالش  نسائلكم  املحترمة،  الدولة  كاتبة  السيدة 
ااالتصال خاصة في املناطق القروية رغم التزام ديال القطاع املكلف 

بهاد املادة؟ وشكرا .

 لس د رئيس  لجلسة:

السيدة كاتبة الدولة تفضلوا.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

حيوي  قطاع  هذا  بأن  كنقول  أنا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
ودائما الحكومة ملتزمة وغادي تبقى ملتزمة ما�سي غير غير هاد الحكومة 
حكومات أخرى، ألن هذا خيار إستراتيجي ديال الدولة اللي التاجهات 
فيه، وهو أوال تحرير هاد القطاع ديال االتصاالت و أيضا بالنسبة أليضا 
لربط يعني املجاالت القروية بهذا األمر، ربما كان السؤال على إقليم 
الحوز يعني بشكل أدق، كاين هناك أيضا برنامج اللي كان تدار اللي هو 
إحصاء ل 200 منطقة قروية في اإلقليم ديال الحوز، كان هناك أيضا 
199 اللي فات البرمجة ديالها وتأمين التغطية الهاتفية فيها على مستوى 
199، بقات واحد املنطقة اللي فيها مسالك قروية بالنسبة يعني شوية 
صعيبة، أيضا هناك تدابير اتخاذت على هذا املستوى وهو أنه صادقت 
تنفيذ  على  للمواصالت  األساسية  الخدمة  ديال  تدبير  ديال  اللجنة 
املخطط الوطني للصبيب العالي والقا�سي بتنفيذ برامج أخرى تتوخى 
تغطية املناطق الغير املغطاة أو تحسين الخدمات املواصالت باملناطق 
التي سبق لتغطيتها، سيتم أيضا من خالل يعني السنوات القادمة على 
تغطية املناطق القروية ككل غير املغطاة بإقليم الحوز والبالغ عددها 
126 منطقة قروية بشبكات الهاتف النقال من الجيل الثاني والثالث 
والرابع، وتحسين التغطية والخدمات على املقدمة على جميع األصعدة.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب، السيد النائب تفضلوا.

 لنائب  لس د إند ر أيجار:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على اإلقناع ديالها وعلى الجواب ديالك، 
ولكن السيدة الوزيرة ما تنسايش أنه راه التنمية بدون اإلتصال راه ما 
كايناش، أنه راه كاينين ناس في العالم القروي اللي ما قديناش نوصلو 
ليهم الطريق، على األقل نوصلوا ليهم reseau باش يتواصلوا، كاينين 
اللي هما في مناطق نائية وهها اللي يمكن يكونوا استثمار للمستقبل 

وإستثمار الحالي، ولكن ما عندوهمش باش يسوقوا، أنه التسويق ديال 
اللي جيت وال كذا ، كاين عبر األنترنيت، معندهومش االنترنيت، واحنا 
في هادي 2019 وهاد االتفاقية تدارت تقريبا في 2010 أو ال ما عنديش 

الحقيقة بالضبط، لحد اآلن مازال احنا في طور اإلنجاز..

 لس د رئيس  لجلسة:

التجمع  من  إضافي؟  تعقيب  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
الدستوري، تفضلوا .

 لنائب  لس د عبد  لرز ق يانت  دب4 :

غياب تام لشبكة اإلتصاالت بجماعة سيدي يعقوب إقليم أزيالل في 
كل من أكادير ايت الهندي وآيت منصور وصورن، رغم ذهابنا إلى الوكالة 
بمدينة بني مالل وراسلنا الجهات بسطات إلى حدود اليوم بدون شك، 

وشكرا السيدة كاتبة الدولة.

 لس د رئيس  لجلسة:

ردكم السيدة كاتبة الدولة على التعقيب، أه ما زال، �سي املالحي 
السيد النائب املحترم، تفضلوا.

 لنائب  لس د محمد  ملالحي:

وكر   لس د  لرئيس،

الصبيب على  في  كاين هناك ضعف  الدولة،  كاتبة  السيدة  فعال 
املنطقة الشمالية من تطوان عبر واد الو الى الجبهة، يعني في الوقت ديال 
الدروة كيكون إشكالية ديال التواصل، وهذا خصو يتعطى لو واحد 
االهتمام، ألنه ناس اللي كيمكن يكونوا في فصل الصيف، خصهم، 

يعني، يتوفر لهم جميع اإلمكانيات..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر، ال، تفضلوا 
السيدة كاتبة الدولة ردكم على التعقيبين.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

أنا كنقول بأن، كيف ما قلت في األول هناك، يعني، هناك الحكومة 
عازمة على تغطية جميع املناطق القروية بشبكة املواصالت وكنقولو 
بأن هذا فعال ورش اللي هو مهم جدا، ولكن كيتطلب أنه خصو شوية 
ديال الوقت باش يكون هناك استكمال لكل املناطق واللي ذكرتوها، 
واللي أكيد مناطق أخرى من املغرب وحنا عازمون على هذه، يعني، على 
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التزام ديالنا في تغطية كل املناطق القروية واملناطق النائية في اململكة، 
وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

اإللكترونية  التجارة  مواقع  عن  سؤال  املوالي،  السؤال  شكرا 
تفضلوا  اإلشتراكي،  الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

وكر   لس د  لرئيس،

التجارة  تطور  اليوم  أنه  تعلمين  كما  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
اإللكترونية فتح املجال أمام الجميع من أجل أنه غيولج لهاد املجال، 
أوال السرعة، ثانيا اإلمكانيات وبساطة الولوج وأيضا الوصلوا لواحد 
الخدمات اللي هي أكثر تقدما، لكن اإلشكال اليوم املطروح على الواجهة 
األخرى داك التاجر الصبراني اللي كيتعامل مع املستهلك أحيانا كيكون 
تاجر وهمي، أحيانا بنود العقد ال تنفذ على الوجه املطلوب املتعاقد 
البضاعة ما كتوصلش لألجل، واحد املجموعة ديال  أحيانا  بشأنه، 

اإلجراءات اللي كتجعل املستهلك اليوم ضحية للنصب..

 لس د رئيس  لجلسة:

السيدات والسادة النواب، من فضلكم.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

وهاد الظاهرة تتنامى إلى حدود أن هناك أرقام تتحدث عن..

 لس د رئيس  لجلسة:

املتحدثون..

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

وجود حوالي %30 من العمليات هي عمليات نصب واحتيال فهاد 
املسألة، السيدة الوزيرة نسائلكم عن التدابير اللي غتخذها الوزارة من 
أجل التنفيذ ديال القانون والتنزيل ديال القانون 31.08 وأيضا األرقام 

واملعطيات اللي كاينة في هاد املجال، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، فعال كنتافقو بأن هناك، يعني، تطور 
اإللكترونية  التجارة  هذه  أن  لنا  كيخول  واللي  التكنولوجيا  عرفته 
هي  اللي   2020 ديال  إستراتيجية  أيضا  هناك  كبير،  بشكل  تطورت 
إستراتيجية اإلقتصاد الرقمي اللي غادي يخول لنا أنه يكون هذا الرقم 
يكبر بشكل سريع جدا، كاينين أرقام اللي ذكرتهم هنا، وكاين أرقام أخرى 
اللي هي اإلستعماالت ديال األنترنيت أو يعني الدفع بالبطائق البنكية، 
يعني، لالستهالك فهي بشكل كبير، هناك تدابير اللي إتخذتها الوزارة اللي 
منها اللي داخلة في اإلطار القانوني ل31.08 هو خلق خلية لتتبع هذه 
الخروقات اللي، يعني، كتوقع لينا في بعض األحيان في بعض اإلنتهاكات 
أو الخروقات اللي كتوقع، هناك تتبع هناك أيضا يعني فرض بعض 
العقوبات على هذه املواقع اإللكترونية، ما كنقولش بأن هاد ال�سي 
كافي، هناك أيضا أمر اللي خصنا نتفاهمو عليه كاملين هو أن هذا األمر 
كيستوجب تدخل جميع القطاعات وجميع الوزارات املعنية بهاد، يعني، 
تطبيق هذا القانون ديال حماية املستهلك، هناك أيضا موقع إلكتروني 

وهو khidmat almostahlik.ma اللي كيخول أيضا أنه هاد املستهلك

أو بعض األحيان املوّرد أنه يقّدم الشكاية ديالو عبر هذه البوابة 
ألجل بحث مدخل.

 لس د رئيس  لجلسة:

النائب، ال، استنفذتم وقتكم، هل هناك  السيد  تعقيب  شكرا، 
تفضل باقي تفضل.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا على جوابكم، فقط أنا اللي بغيت نأكد 
عليه هو أن الوزارة اليوم مدعوة إلى وضع وصالت إشهارية للمستهلك 
ألن املستهلك هو الحلقة الضعيفة في هاذ العملية، وأيضا التأكيد على..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن نمر للسؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  النسيج  قطاع  وضعية  عن  املوالي سؤال 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب.

 لنائب  لس د محمد ب4دس:

 لس د  لرئيس،

قطاع  يعرفها  التي  الخانقة  األزمة  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
النسيج باملغرب؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة كاتبة الدولة .
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وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

كلنا كنعرفو بأن قطاع النسيج هو قطاع حيوي اللي كيساهم في 
اإلقتصاد الوطني، هناك مخطط تسريع التنمية الصناعية ل 2014-
2020، اللي هو جاب شاملة كتضم التصدير والسوق الوطني على حد 
ن هذه 

ّ
سواء، كتزّود هذا القطاع ب 9 منظومات كلنا كنعرفوها كتمك

املنظومات في 2020 من خلق 135 ألف منصب شغل تحقيق 10.5 مليار 
ديال الدرهم كرقم معامالت إضافية بنسبة للصادرات، وهناك أيضا 
إقالع 117 قاطرة في إطار املنظومة الفعالة، هناك أيضا إلتزامات ديال 
الدولة في 2020، وهي دعم اإلستثمار املادي لصالح قاطرة املنظومات 
الصناعية في قطاع النسيج القبلي من أجل خلق منظومات تسمح بخلق 
تكامل في قطاع النسيج واأللبسة، تسهيل ولوج املناطق الصناعية عن 
لتمويل  آليات  توفير  للكراء،  مناطق صناعية مخصصة  توفير  طريق 
الشركات الصغرى واملتوسطة عن طريق خلق شراكات مع األبناك، 
تطوير السوق املحلية وكذا التقليص من حجم القطاع الغير مهيكل 
للقطاع، فقط  الجديدة  تتالئم واالحتياجات  التكوين  برامج  وتفعيل 
بغيت نقول بأن هناك أيضا تم إطالق إنجاز منطقة صناعية بمعايير 
بضواحي  الشكاك  عين  بمنطقة  املقارن  الجلد  بقطاع  دولية خاصة 
أ2000  إحداث  62 مشروع  يزيد عن  ما  إنجاز  يرتقب  فاس،  مدينة 
خليتين  إنشاء  تم  وأيضا  الصناعية،  املنطقة  هذه  في  منصب شغل 

تسهران على التنسيق ومتابعة تطبيق عقود.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

 لنائب  لس د محمد ب4دس:

ربما  ال  ذكرتي  اللي  اإلجراءات  هاذ  الحقيقة  في  الوزيرة،  السيدة 
ه بعض الوحدات على املستوى ديال املحور املعروف طنجة 

ّ
كتخص يال

القنيطرة الدار البيضاء، أما باقي املغرب ما كاين والو من هاذ ال�سي، 
فبالتالي أنا كنذكر على أساس أنه هاذ القطاع هوالعمود الفقري للتنمية 
اإلقتصادية للمدن التي تفتقر إلى بدائل لإلقالع الصناعي على مستوى 
التشغيل والتصدير ضامن لفرص الشغل في عدد من مدن اململكة، أكثر 
من 4000 مقاولة منظمة كانت تنشط في امليدان، اآلن العدد ال يتجاوز 
بعض املئات جلها تعيش أزمة مالية خانقة ومهددة باإلفالس، ما بين 
2010 و 2018، 160 ألف فرصة شغل اللي مشات ما كاينش البديل، 
غادي كنعطي مثال بسيط ما عنديش إحصائيات على مستوى املغرب 
ولكن كنعطي مثال بسيط على املستوى ديال واحد املدينة متوسطة 

اللي هي تازة، كان ث43 وحدة ديال اإلنتاج 43 وحدة ديال اإلنتاج، 
6000 فرصة شغل ما بين 280 مليون درهم و 30 مليون درهم كرقم 
معامالت سنوي بالعملة الصعبة، هاذ العدد تقلص إلى 6 وحدات في 
700 فرصة للشغل أقل من 50 مليون درهم، لذا نسائلكم السيدة 
الوزيرة هل لدى الحكومة مقاربة جديدة لتدارك الوضع وتجاوز االزمة 

وإيقاف النزيف؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عال1  لعمر وي:

ما تيخفى على حد السيد الوزير راه املشاكل اللي كيعرفها قطاع 
النسيج واأللبسة، وخاصة في مدينة بحال فاس اللي هو املشغل األسا�سي، 
هاذ املشغل هذا اللي كاين واحد املكتب ديال الشغيلة هو النقل ديال 
اللي  الخصاص  على  تيغطي  وطبعا  والخصوصية  والعامالت  العمال 
كيعرفو النقل العمومي في املدن ديالنا على العموم، وهذا الخصوصية 
د النسيج اللي كيخدموا بالليل وكيخدموا بالسالسل وتيخصهم العمال 
في نفس الوقت، اليوم كاينة واحد الدورية واحد السيف ديال واحد 
الدورية ديال وزارة النقل اللي دايما كتهدد هاد املؤسسات هاد الدورية 
املقتضيات ديالها غير قابلة التطبيق على األقل بشكل آني اليوم، اليوم 
هاد الدورية هذه اللي كتطلب واحد االستثمارات كبيرة هناك واحد 
multi-national باغيين يمشيوا بحالهم 2700 ديال منصب شغل عند 
multi-national مقسومة على 30هي شوف شحال من حافلة خصها 
تصاوب واش في فاس يمكن لها تقبل اليوم ألفين حافلة جديدة، اليوم 
الناس ديال la MUT و ديال CGEM تينتاظروا من وزارة الصناعة أنها 

توقف معهم..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر ؟ ال، ردكم السيدة كاتبة الدولة 
على التعقيب اإلضافي.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

غير فقط للتذكير أن بالنسبة يعني قصر أو قطاع النسيج في بعض 
املناطق في املغرب هذا ربما فيه شوية محايد شوية للصواب هو يعني 
األرقام  بعض  نعطي  بغيت  غير  فقط  اململكة  جهات  جميع  كيشمل 
جهة الدار البيضاء -سطات كاين 75 مشروع مبلغ استثماري 1874 
مليار أو مليون ديال الدرهم 22386، جهة فاس -مكناس 11 مشروع 
مبلغ االستثمار 390 مليون ديال الدرهم، جهة الشرق 7 مشاريع بمبلغ 
123 مليون الدرهم، جهة طنجة- تطوان -الحسيمة 31 مشروع، جهة 
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الرباط-سال، جهة مراكش -آسفي، جهة سوس -ماسة كلها يعني منتشرة 
بجميع جهات اململكة، انا متافقة معكم بأن هناك..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السؤال املوالي سؤال عن املضاربة العقارية في أرا�سي املناطق 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصناعية 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د خالد  لشناق:

السيدة كاتبة الدولة املحترمة، ماذا أنتم فاعلون للحد من ظاهرة 
املضاربة العقارية باألحياء الصناعية ببالدنا؟

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيدة كاتبة الدولة.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال اللي هو مهم جدا، 

الحكومة واعية بالعراقيل اللي هي كيشكلها هاد العقار أمام اإلستثمار 

وهي  ديالو،  الغالء  في  ديالو  النذرة  كيسبب  يعني  بأن  كنعرفوا  ألننا 

هاد  كتفاقم  يعني  باإلستثمار  كتمس  يعني  أنها  لألسف  ممارسات 

الوضع، الوزارة كانت حريصة على تزويد السوق العقاري بجيل جديد 

من الفضاءات تستجيب ملتطلبات املستثمرين والرهانات التنافسية 

الدولية بكلفة تكون في متناول املستثمرين هذا من جهة، مع تحديد 

نوعية ومساحة الفضاء بتطابق مع الطلب، أيضا يجب التصدي لهذه 

البقع  العراقيل قامت الوزارة بإدماج نموذج أو بنوذ خاصة بتثمين 

األرضية بالعقود دفاتر التحمالت بإنجاز املناطق الصناعية الجديدة 

اللي غايحد من مشاكل املضاربة، وأيضا تلزم املقتضيات املستثمرين 

بنائها في جدول زمني محدد مسبقا،  بالشروع في إنجاز املشاريع وفي 

وهناك أيضا لجان محلية مشتركة على التكوين اللي كتعمل على تفويت 

األرا�سي في مختلف املناطق الصناعية وفق املعايير الواضحة وإيال كان 

هناك إخالل بإحدى البنود السالفة الذكر كيترتب عنه إلزام املستثمر 

إما بأداء الذعيرة باإلضافة إلى إلغاء تسجيل عقد بيع البقعة ويتم أيضا 

نزع امللكية عن طريق املحكمة، بالنسبة للبقع التي تم..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د خالد  لشناق:

لكننا  الخطيرة،  الظاهرة  هاد  من  للحد  الوزارة  مجهودات  نثمن 

مع كامل األسف، السيدة كاتبة الدولة، مؤسسة العمران ما غادياش 

معكم في نفس التوجه بصفتها هي املسؤولة عن تجهيز وبيع مجموعة 

من املناطق الصناعية باملغرب على سبيل املثال ال الحصر إقليم إنزكان 

آيت ملول بمنطقتيه الصناعيتين آيت ملول و تاسلة بالدشيرة إلى حدود 

اليوم أزيد من 153 بقعة ال زالت خاوية على عروشها ملدة تفوق 20 

سنة، مؤسسة العمران تؤكد بأنها باعت كل �سي مائة باملائة ولكن إيال 

باعت كل �سي كما تقول عالش ما احترماتش دفتر التحمالت اللي كيلزم 

املستثمر كما قلتم السيد كاتب الدولة بمدة محددة إلنجاز املشروع، 
أنا غانجاوبكم عالش السيدة كاتبة الدولة، املحافظة العقارية تؤكد 

بأن هاد العقارات ما زالت في إسم العمران مع العلم بأن كاين بعض 
العقارات اللي استطاعوا املضاربين يحولوها في األسماء ديالهم في خرق 

سافر للمقتضيات من دفتر التحمالت املصيبة والطامة الكبرى السية 

كاتبة الدولة هما هاذ املستفيدون من هاذ العقارات اللي ال عالقة لهم 

باإلستثمار، باهلل عليكم واش مياوم أو femme de ménage أو حارس 

غادي يستثمرو؟ غادي يديرو اإلستثمار؟ هاذ ال�سي كيبّين التواطؤ ديال 

مؤسسة العمران مع املضاربين، هاذ ال�سي راه مصيبة خصكم تفتحو 

تحقيق أنا أتحّمل مسؤوليتي فهاذ الكالم السيدة كاتبة الدولة.

 لس د رئيس  لجلسة :

اللّبار،  ال�سي  تتفضلوا  إذن..  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عزيز  للّبار:

السيدة كاتبة الدولة، أوال ماذا أعدتت الوزارة إليجاد حلول سريعة 

ملستثمرين فاس -مكنس؟ ثانيا كتكميل للسيد النائب املحترم راه مشكل 

سيستيم  هاذ  اليوم  املحافظة،  نطاق  في  املستثمرين  عويص  اليوم 

جديد 2 و 3 ديال األسابيع و3 و 4 من الناحية ديال فالبد من اإلسراع 

بغيتو  حالة  في  الصناعي،  العقار  في  املضاربين  ملحاربة  إليجاد حلول 

تحققو وتشجعو تشغيل اليد العاملة وتنّميو اإلقتصاد اإلجتماعي فالبد 

من تطبيق كناش التحمالت، ألن بزاف ديال الناس كيستثمرو ولكن 

اللي كتضيع هي األرض ديال البالد، أما من l’article 28 السيد الوزير ها 

هو ذا معكم ال بد من إعادة النظر الن الناس بقاو دبا اليوم كي تيقولو 

بالدارجة بحال ذاك املرا اللي هي ما متزوجة ما مطلقة الناس عشرات 

وش،وهنا 
ّ
السنين ديال الناس االرا�سي واملمتلكات ديالهم وما تيستغل

نداء حتى للسيد الوزير التعمير خصو يجاوب على هاذ السؤال إن شاء 
هللا، شكرا السيد الرئيس.
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 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ ال، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة، من فضلكم 
السيدات والسادة النواب من فضلكم.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

السادة النواب املحترمين، احنا متفقين على املسألة وهي أنه هناك 
إخالالت في هاذ األمر، وأنا كنشكركم ألنكم ذكرتم هذا السؤال وكيتردد 
دائما على قبة البرملان، وأكيد أننا واعيين وملتزمين بأننا غادي نمشيو 
الوطني،  باإلقتصاد  باإلستثمار وكيضر  لحّل هذا املشكل ألنه كيضر 
وكنعرفو بأن هاذ املضاربات يعني فهذا العقار أو املناطق الصناعية 
إخالل لإلستثمارات ولخلق فرص الشغل، واحنا متفقين معكم وأي 
اللي من من جهة  النائب املحترم  للسيد  يعني  بالنسبة  إخالل سواء 
سوس- ماسة أو بالنسبة للجهات األخرى، فاحنا دائما عازمين على أننا 
نشوفو كل اإلخالالت وغادي إن شاء هللا في القريب العاجل يكون هناك 

ردود إلن شاء هللا بالنسبة لهذه األجوبة.

 لس د رئيس  لجلسة:

واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  تحفيز  املوالي سؤال عن  السؤال 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم تفضلوا.

 لنائب  لس د هشام هر مي:

 لس د  لرئيس،

 لس دة  ل4زيرة،  لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت و لسادة  ملحترم4ن،

طرف  من  املبذولة  املجهودات  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
املقاوالت  لفائدة  العمومية  الصفقات  مساطر  تفسير  في  الحكومة 

الصغرى واملتوسطة؟

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

إذن تميزت عروض مواكبة املقاوالت الصغيرة جدا بوضع البرنامجين 
التاليين، هناك برنامج دعم اإلستثمار التنموي واللي هو استثمار نمو 
املوجه لدعم مشاريع استثمار اللي كيبلغ السقف ديالها 2 ديال املليون 
ديال الدرهم لكل مستفيد، هناك أيضا برنامج تحفيز املوجه لدعم 
العصرنة الوظيفية تطوير النظام املعلوماتي مساهمة مالية محددة 
في السقف ديال 1.5 مليون درهم لكل مستفيد، هناك أيضا عرض 
الدعم  برنامج  ببرنامجين وهو  الصغرى واملتوسطة  املقاوالت  مواكبة 
اإلستثمار التنموي أو امتياز منح اإلستثمار تبلغ %20 من االستثمار 
اإلجمالي محددة في سقف ديال 10 ديال املليون ديال الدرهم، وأيضا 
املعلوماتية من أجل عصرنة وظيفية  التقني واألنظمة  الدعم  هناك 
املقاوالت منح التمويل كيوصل ل %80 من كلفة الخدمة، وهناك أيضا 
يجب التذكير بأن مغرب املقاوالت أطلق طلب مشاريع متعلق ببرنامجي 
استثمار نمو وامتياز في دورته لسنة 2019، هناك الحصيلة اإلجمالية 
لعملية دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة ل 2014-2018، مواكبة 
املقاوالت الصغيرة جدا واملتوسطة والصغرى تمكنت من مواكبة 1094. 
مقاولة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، كتهم 1508 مشروع فردي، 
اإلستثمار املتعلق باالنطالق والنمو والتحويل إضافة إلى مشاريع الدعم 
التقني، هذا استثمار إجمالي ب 7.1 مليار ديال الدرهم والتزام بخلق 
75984 منصب شغل، هناك أيضا إستراتيجيات توجهات استراتيجيات 
في أفق 2025 تم تشخيص حلول عملية لتطوير القدرة على الحصول 

على العمل..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د هشام هر مي:

السيدة الوزيرة ركزتي على كل ما هو استثماري بالنسبة للمقاوالت 
دورا  تلعب  املقاوالت  من   90% أن  كنعرفوا  واملتوسطة،  الصغرى 
إستراتيجيا في تحقيق التنمية اإلقتصادية وكذلك كتساهم بنسبة كبيرة 
املقاوالت  العديد من  الوزيرة  السيدة  الشديد  التشغيل، لألسف  في 
لعمل  راجع  ديالها سنويا وذلك  اإلفالس  املتوسطة كتعلن  الصغرى 
املناخ واألرضية اللي غاتشتغل فيها، لذلك كنطالبوكم السيدة الوزيرة 
أنكم تحفزوزا وتشجعوا هاد املقاوالت أيضا %30 من هاد املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة كتشتاغل في الطلبات العمومية كنقصد الطلبات 
العمومية يعني الصفقات العمومية يعني ونظرا لعدم الشفافية في هاد 
الصفقات العمومية كنالحظوا أن بعض املؤسسات العمومية كتعمل 
دفاتر التحمالت على املقاص ديالها وكنقصد بأن دفاتر التحمالت يعني 
التقنية واإلضافية،  امللفات  امللفات اإلدارية كنقصد  ما كانقصدش 
لذلك كنالحظوا أن دائما كتبقى هيمنة املقاوالت الكبرى كذلك السيدة 
الخدمات  قطاع  في  كيشتغلوا  كلهم  أنهم  املقاوالت  هاد  أن  الوزيرة 
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الصناعة التجارة والحرف، أيضا بالنسبة لقانون املالية السيدة الوزيرة 
ما  مازال  املتوسطة  الصغرى  املقاوالت  لفائدة   20% أنه  اللي خص 
كيتفاعلش بالنسبة لبعض املؤسسات، كنالحظوا أن بعض املؤسسات 
كتعلن إعالن طلبات العروض سنويا وما كتلتزامش بهاد املسألة ديال 
%20، حبذا أن قانون املالية أنه يدعم هاد املقاوالت ويخصص لهم 

تقريبا %50 لدعم هاد املقاوالت..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال إذن السيدة كاتبة 
الدولة نشكركم على مساهمتكم القيمة وننتقل إلى قطاع إعداد التراب 
الوزير،  السيد  مرحبا  املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 
السؤال األول في هذا القطاع سؤال متعلق بالتراجع املسجل في السوق 
العقاري ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة غ ثة حاتمي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، يعرف السوق العقاري ركودا لم يسبق له مثيل، 
الحكومة  ستتخذها  التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 

للخروج من هذه األزمة ؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

 لس د عبد  ألحد  لفا�سي  لفهري، وزير إعد د  لتر ب  ل4طني 
و لتعمير و إلسكان وس اسة  ملدننة:

إلدخال السيدة النائبة املحترمة واحد النوع من النسبية في تقييم 
الوضعية ديال القطاع نعطيكم بعض األرقام هاد القطاع ديال العقار 
عرف واحد الدفعة مهمة في 2011-2012 ثم كان واحد التراجع باش 
يوصل ملستويات طبيعية نالحظ منذ تقريبا 5 شهور واحد االنقالب 
ديال هاد املنحى التراجعي بحيث نعطيكم األرقام نسبة 3 أشهر األولى 
ديال 2019 مبيعات اإلسمنت زيادة 7.8 %، القيمة املضافة 2+%، 
19 ألف منصب شغل إضافي، اإلنتاج 6.4+ % الجديد ديال القروض 
العقارية %3.5+ إذن كاين واحد املنحى واحد املؤشرات إيجابية، هذا 
ما كيعنيش بأن ما كاينش مشاكل بالفعل في بعض األحيان كان واحد 
النوع من الترقب ألن النظام مبني على اإلعفاءات الجبائية غادي يوصل 
للنهاية ديالوا في 2020، ولكن احنا نجتهد وهذا هو الخط الناظم ديال 
املقاربة  على  العرض  تكثيف  على  العرض  تنويع  على  الطريق  خطة 
الترابية وتكلفوا بعض الفئات اللي ربما ما استفدت �سي بالشكل الكافي 

بالبرامج السابقة الطبقة الوسطى والعالم القروي.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة تفضلوا.

 لنائبة  لس دة غ ثة حاتمي:

املعلومات، غيرأن األزمة املوجودة  الوزير على هذه  للسيد  شكرا 
حاليا، ألن هناك حاالت تخفيض في بناء املجموعات السكنية ب 51% 
وهناك تخفيض في املبيعات في دراسات وطنية فيها 12.7 % تخفيض 
املبيعات، سواء بالنسبة اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو حتى الفاخرة، 
وفي كل مناطق اململكة، إذن ربما يجب تقييم بعدا التحفيزات اللي 
تعطات لهاد العقار ملدة السنين والدراسة ديالها، باش نشوفو أشنو هي 
النتائج، واش كانت مزيانة وال ال، ربما أعطى تقييم واضح وإجراءات 
منسجمة بين الحكومة، ألن ما�سي غير القطاع ديالكم اللي خصو يدبر 
هاد امللف، بل قطاعات أخرى، ربما إحداث مرصد وطني ملعرفة ثمن 
األرض، باش نكونو ضد املضاربات العقارية، ربما كذلك مراجعة تشديد 
األبناك في تقديم القروض وتقليص اآلجال اللي تيقدمو فيها القروض، 
وضمانات الدولة اللي تتعطي للقطاع الخاص ربما خاصها تزيد فيها، هي 
تراجعت فيها 111 مليون درهم، أخيرا بالنسبة القطاع الخاص واألجراء 
الخاصين، كاين هناك مجموعة من اإلجراءات التي يمكنها أن تيسير إلى 
األمام، ربما كاين عندنا باإلضافة إلى هذا، كاين عندنا مراجعة السياسة 

التي يعتمدها املكتب الوطني في التجزئات..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب؟ شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل 
هناك تعقيب إضافي؟ ردكم السيد الوزيرفي ما تبقى لكم من الوقت إذا 

أردتم.

 لس د عبد  ألحد  لفا�سي  لفهري، وزير إعد د  لتر ب  ل4طني 
و لتعمير و إلسكان وس اسة  ملدننة:

إذن كما قلت، كاين مؤشرات إيجابية ولكن ينبغي اإلجتهاد ليكون 
واحد التطابق أحسن ما بين العرض والطلب على طريق أساسا املقاربات 

الترابية، واستهداف بعض الفئات اللي ربما ماستافداتش لحد اآلن.

 لس د رئيس  لجلسة:

السؤال املوالي، سؤال عن إحداث وكاالت للتعمير بالعالم القروي، 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لزع م:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن ضرورة إحداث وكاالت قروية للتعمير 



عدد.90–11.شوال.1440  )14.يونيو.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5468  

على غرار الوكاالت الحضرية لتبسيط مساطر الحصول على الرخص؟ 
وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير الجواب.

 لس د عبد  ألحد  لفا�سي  لفهري، وزير إعد د  لتر ب  ل4طني 
و لتعمير و إلسكان وس اسة  ملدننة:

بالتأكيد العالم القروي يستحق مقاربات اللي تراعي الخصائص 
ديالو، ال من ناحية الهياكل، ال من ناحية القوانين وال طرق اإلشتغال، 
النقطة  واحد  كان  الحكومي  البرنامج  في  بأن  ليكم  نقول  نبغي  اللي 
التفكير  بصدد  احنا  الحضرية،  الوكاالت  تموقع  إعادة  يخص  فيما 
في خلق وكاالت تعمير جهوية، ولكن بامتدادات على صعيد األقاليم 
وعلى الصعيد املحلي لنشجع التدبير العملياتي ديال القرب اللي تراعي 
التخطيط،  يخص  فيما  النقطة  واحد  على  نأكد  نبغي  الخصائص، 
صعيب نفرقو ما بين العالم الحضري والعالم القروي، خص مقاربة 
بمعناه  الحضري  التخطيط  مراجعة  في  ونحن  خصوصا  إدماجية، 
الضيق، ما نبقاوش في حدود le plan d’aménagement باملعنى الضيق، 
العالم  فيه  اللي  أواسع  التخطيط  ديال  املجال  واحد  عندنا  ويكون 
للوكاالت  بأن  نقول  بغيت  املجاورالقروي،  العالم  وكذلك  الحضري 
الحضرية اآلن، وخا سميتها حضرية، عندها نطاق االختصاص ديالها 
العالم الحضري والعالم القروي، وكتقوم بواحد العمل املهم في العالم 
القروي من حيث التغطية من حيث التغطية بوثائق التعمير، دراسة 
إعادة الهيكلة، املساعدات التقنية واملعمارية، ثم معالجة كذلك طلب 

الرخص مرة اخرى..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لزع م:

السيد الوزير، واش هاد العالم القروي اللي ما قديتوش تعطيوه 
حتى اإلسم في هاد ال�سي ديال الوكاالت، حتى اإلسم جاكم قليل عليه؟ 
واش هاد العالم القروي السيد الوزير، اللي فهاد قبة البرملان، قلتي 
تعطات 70 ألف رخصة، وشوف %48 ديال الساكنة اللي كاينة فالعالم 
القروي، شحال من رخصة تعطات فالعالم الحضري؟ أنا متأكد غير 
الدار البيضاء تعاطت فيها أكثر من هاد العدد، هذا يعني أن الخصوصية 
العالم القروي ال تحترم، البرامج ديال الحكومة ديالكم السيد الوزير، 
البرامج ديال الوزارة ديالكم، دعم للساكنة ديال مدن القصدير باش 
ما تبقاش ومن حقها، دعم ديال الديور ديال 25 مليون و14 مليون، 
اشنو درتو للعالم القروي؟ حتى يجي يسكن فاملدينة عاد تمولو ليه باش 
يخرج من مدينة القصدير، الناس تعاني في العالم القروي، الولد ملي 

كيتزوج ما كيلقاش فين يسكن، عالش؟ ألنه داك املعايير، راه حتى 
العالقة ديالو باألرض صعيب عليه باش يتبثها ملي كيكون عندو أرا�سي 
الجموع وأرا�سي الكيش وأرا�سي أخرى. السيد الوزير، راه هاد الحكومة 
فشلت، وأنا كنقول ربما على أن العالم القروي كيصوت في واحد الجهة 

كتعاقبوه..

 لس د رئيس  لجلسة:

النائب،  السيد  فضلك  من  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
الدور ديالها  من فضلكم، رجاء اإلصغاء للمطرقة، املطرقة كتعرفو 
من  النائبة  السيدة  فضلك،  من  النائب  السيد  الهدوء،  تناشدكم 

الصباح وانتي كتذاكري وخليونا نسيرو الجلسة.

السؤال املوالي، سؤال عن سياسة الحكومة في مجال تنويع العرض 
السكني للسيدات والسادة النواب املحترمين، من الفريق اإلستقاللي 
السيد النائب والسيد النائب، السيد النائب إيوا بزاف، السيد النائب 
النائب  النواب، السيد  النائب، السادة  القبة، السيد  راه حنا تحت 
املطرقة ناشدتكم مرارا الهدوء، وتكرر وال تنصتو إليها، هي ال تشبه 

مطرقة السندان ولكن لها دورها.

إذن السؤال املوالي، سؤال عن سياسة الحكومة في مجال تنويع 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السكني  العرض 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن رف ق:

 لس د  لرئيس،

تنويع  على  بالعمل  برنامجها  في  الحكومة  التزمت  الوزير،  السيد 
العرض السكني من أجل تلبية حاجيات مختلف الشرائح اإلجتماعية، 
من خالل برنامج السكن اإلجتماعي بكلفة 250.000 درهم، وبرنامج 
سكن  وبرنامج  درهم،   140.000 التكلفة  املنخفض  اجتماعي  سكن 
السكني  العجز  تخفيض  تم  حد  أي  فإلى  الوسطى،  للطبقة  موجه 
بالنسبة للفئات املستهدفة من هذا البرنامج لحد اآلن؟ وبالتالي تلبية 

حاجياتها من السكن الالئق وبأثمان مناسبة في متناولها. شكرا .

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

 لس د عبد  ألحد  لفا�سي  لفهري، وزير إعد د  لتر ب  ل4طني 
و لتعمير و إلسكان وس اسة  ملدننة:

كتستفد  اللي  البرامج  يخص  فيما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
من الدعم ديال الدولة لحد اآلن برنامج 140.000 درهم، 250.000 
إنجازات  كاين  املتوسطة،  للطبقة  بالنسبة  البرنامج  معذرة،  درهم، 
مهمة خصوصا فيما يخص 250.000 بحيث اآلن 450.000 حسنات 
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ظروف السكن ديالها عن طريق هاد البرامج والعجز السكني انخفض 
ما بين 2012 و2016 من 800.000 ل 400.000 والهدف ديالنا واحنا 
ماشين في هاد الطريق في 2020 يوصل ل200.000. في املقاربة اللي 
عندنا للنهوض بالقطاع أؤكد على املقاربة الترابية، املسألة ديال الطبقة 
املتوسطة نشتغل اآلن في العالم القروي وفي العالم، وفي الحواضر 
نعطيو األهمية كبيرة اآلن كنبحثو السبل باش حقيقة نحتو املنعشين 
املستثمرين يمشيوا في هاد املجال لتوفير واحد العدد ديال تسهيالت 
تعميرية أساسا نبحث عن هاد املسألة مع املهنيين املعنيين، ثم كذلك 
بالنسبة للعالم القروي نوليه واحد األهمية كبرى بغض النظر على أي 
اعتبار آخر من أولويات تنفعلو هداك اإلجراء اللي جاء في قانون املالية 
األخير ديال بالنسبة للسكن اإلجتماعي نخفضوه ديك العتبة من 500 

ل100 كشرط..

 لس د رئيس  لجلسة:

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

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن رف ق:

شكرا السيد الوزير، رغم العروض املقدمة من طرف الوزارة في 
مجال تنويع العرض السكني، فإن ذلك يبقى غير كافي مقارنة مع طلبات 
وحاجيات املواطنين الراغبين في الحصول على سكن الئق كيضمن لهم 
العيش الكريم، كما أن هذا العرض املقدم ال يحقق العدالة اإلجتماعية 
واملجالية في هذا القطاع حيث أن بعض املدن فيها، عرض، فائض في 
العرض، في حين بعض املناطق كاين واحد الخصاص كبير، وهنا ال بد 
اإلشارة العالم القروي، هو األكثر تضررا من الخصاص املهول للسكن 
سكنية  مشاريع  وإنجاز  توفير  على  تعمل  أن  الوزارة  وعلى  الفردي، 
تستجيب لحاجيات الساكنة القروية حتى ال تضطر إلى الهجرة نحو 
املدينة أو تلجأ إلى البناء العشوائي وما يخلف من آثار سلبية على املجال 
القروي، خاصة في ظل تعقد املساطر والقوانين من أجل الحصول على 
رخص البناء في العالم القروي ونذكر من بينها الشروط التالية: التوفر 

على مساحة الهكتار الواحد؛ بناء نسبة %2 من املساحة اململوكة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن، السؤال، آخر سؤال في 
الناقصة  إعادة هيكلة بعض األحياء  تأخير  القطاع، سؤال عن  هذا 
التجهيز للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة ياعمة بهيش:

وكر   لس د  لرئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن األحياء الناقصة التجهيز و عن 

التجهيزات واملرافق األساسية؟  الهيكلة فيها وعن غياب  تأخير إعادة 
وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لس د عبد  ألحد  لفا�سي  لفهري، وزير إعد د  لتر ب  ل4طني 
و لتعمير و إلسكان وس اسة  ملدننة:

هادي كذلك نقطة أساسية، وكنعطيوها أهمية كبيرة مع العلم 
أن الفكرة ديالنا، أن ننتقلو من املقاربة املجزأة للمدينة على األحياء 
إلى  املدينة  في  مشاريع  من  ننتقلو  املدينة،  وسط  التجهيز  الناقصة 
مشروع مدينة متكامل، األرقام، فيما يخص سياسة املدينة منذ 2012 
136 اتفاقية 55 مليار درهم، تأهيل املدن واألحياء الناقصة التجهيز، 
والتدخالت ديال الوزارة في، مع شركاء آخرين، الطرق التجهيزات ديال 
ملموسة،  بنتائج  العمومية  الساحات  الخضراء،  املساحات  القرب، 
كانت بعض اإلشكاالت هاد الحل كثرة املتدخلين، ربما عدم احترام كل 
في إطار االتفاقيات، كذلك بعض اإلكراهات  واحد اإللتزامات ديالو 
املتعلقة بالقضية ديال العقار، كذلك بعض األمور اللي خص يقومو بها 
الجماعة الترابية في بعض األحيان ما كيقوموش بها وتتم�سي للتعطيل، 
هاديك وثائق التعمير وعاألقل هادوكles arrêtés d’alignement ديك 
القرارات ديال االصطفاف، كذلك ربما التنسيق حنا ما يمكنش لنا 
ندخلو إذا ما كانش التطهير، هادي كلها مشاكل مطروحة، حنا نجتهد 
وتنفيذ  ديال األشغال  التتبع  أكبر فيما يخص  الصرامة  ندخلو  باش 
اإلتفاقيات، ال فيما يخص الجملة وال فيما يخص التكلفة وال فيما 

يخص احترام اآلجال. وla qualité معركة يومية.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة أو السيد النائب تفضلوا.

 لنائب  لس د مصطفى  لح ا:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

أشكر السيد الوزير على اإلجابة ديالو، ولكن كنقولو للسيد الوزير 
أن هاد التأخر اللي كيوقع في إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز، 
ما�سي السبب ديالو دائما هو كثرة املتدخلين وعدم التزام املتدخلين. 
ألن كاين مشاريع اللي املتدخل األسا�سي فيها هو وزارتكم السيد الوزير 
املحترم، ولكن نظرا لضيق الوقت كنعطي مثال واحد على هاد التأخر، 
على واحد املشروع اللي كان من املفروض يتنجز على مرحلتين 2013-
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2014، ثم يكمل في املرحلة الثانية ف 2015، باقي إلى اليوم ما كملش، ما 
وصل خحتى للنص في اإلنجاز ديالو، وهو مشروع إعادة هيكلة وإدماج 
منطقة الهراويين الشمالية السيد الوزير، هذا فيه املساهمة ديالكم 
150 مليون ديال الدرهم من أصل 230 مليون ديال الدرهم في املبلغ 
اإلجمالي، يعني أن الوزارة ديالكم هو الشريك األسا�سي في املوضوع، 
إنارة  ال طرق تصاوبات كاملة، تصاوب واحد القسط منها فقط، ال 
عمومية، ال تطهير، ال مرافق األساسية لي خصها تصاوب، يعني اللي 
هي مرافق عندها عالقة بالصحة وعندها عالقة بالشبيبة والرياضة 
وعندها عالقة كاع القطاعات الحكومية املعروفة، يعني حتى هاديك 
املرافق ما دارت �سي، وهذا أشكال كبير السيد الوزير ينبغي اإلهتمام به 

وينبغي إعطاء، راه ما�سي فقط..

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب.  السيد  شكرا 
الرئيس.

 لنائب  لس د ت4ف ق كم ل رئيس فريق  لتجمع  لدست4ري:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، التجربة أثبتت بأن التأخير كينتج عليه عدة مشاكل، 
وأهمها أن ثمن التكلفة اللي تيكون في الدراسة كيضاعف وكيصعاب 
التطبيق ديالو، خير مثال كندكر دوار سيدي أحمد بلحسن في سباتة 
بالدار البيضاء، اللي بيهم الساكنة ديالو كتعاني وكأنهم ليسو بمواطنين 
دور  إقطان  إعادة  الصفيح،  دور  إلى  فحال  كيتعاملو  اليوم  مغاربة، 
الصفيح، اليوم جا le plan d’aménagement الجديد ما خداش بعين 
اإلعتبار هاديك الساكنة وحطو حي صناعي، إذن ما املصير ديال هاديك 
الساكنة، اليوم مؤسسة العمران كتسهر على هذا املشروع، غادين 
بواحد البطء ثقيل والساكنة كتنتظر املصير ديالها، اللي لحد الساعة 
كيهددوهم، واش  اليوم  ديالها،  أشنوالنتيجة  يعطيها  يقدر  كاينش  ما 
باهلل عليكم السيد الوزير، واحد الناس اللي من 1940 وهما كيسكنو 
فهاديك املنطقة، اليوم كنجيو كنخرجوهم 70 كلم على مدينة الدار 
البيضاء، وهاد ال�سي ما�سي معقول، غادي نراسلكم السيد الوزير على 
هاد املوضوع باش تعطيونا األسباب ديال التأخر، ألن ما يمكنش هاد 

الساكنة تبقى تعاني، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب إضافي آخر، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د أحمد بريجة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، هل هناك تقييم حقيقي لهاد النموذج من البرامج 

ديال إعادة اإليواء وإعادة اإلسكان وإعادة الهيكلة؟ لحد اآلن ما كاينش. 
التجهيز  الناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة  ديال  التجربة  هاد  كانت  إيال 
مزيانة، أودي راه باقين دور الصفيح كاينين بزاف، وأحياء عشوائية 
بزاف اللي نديرو لها إعادة الهيكلة، ولكن أنا متأكد بأنها فاشلة، وما 
عطاتش النتائج ديالها وينبغي نقطعو معاها ألن هاذ املقاربة اللي كاينة 
وهاذ املتدخلين اللي قلتي على أرض الواقع راه مكاين، كاين االتفاقية 
االولى اللي فيها دوار »سيدي احمد بلحسن« و«الهراويين« و«املكانسة«، 
وباقى 8 دواوير أخرى ما كايناش في الدار البيضاء، كيفاش غادي نفكو 

هاذ ال�سي، donc هاذ ال�سي راه خصو يوقف.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، إذن السيد الوزير إذا أردتم الرد 
على التعقيبين اإلضافيين.

 لس د عبد  ألحد  لفا�سي  لفهري، وزير إعد د  لتر ب  ل4طني 
و لتعمير و إلسكان وس اسة  ملدننة:

إعادة  فيما يخص  اجتماع  الحاالت، غدا عندنا  كتطرحو بعض 
ي تاتجي 

ّ
الهيكلة ديال 72 حي بالدار البيضاء، اإلشكال اللي في بالي هو أن مل

تدير إعادة الهيكلة، كيفاش غتدوز الطريق؟. وخص الناس ساكنين في 
وسط الطريق، خص les arrêtés d’alignement تديرهم الجماعة باش 
نبداو نشتغلو. كاين بعض اإلشكاالت، خصنا نشوفو كيفاش نعالجوها 
ونتعاونو عليها، وفيما يخص التقييم العام لهاذ البرامج راه كاين واحد 
اللجنة غتجتمع من دابا واحد 15 يوم نتناقشو بعمق هاذ القضايا اللي 
بالفعل في الحقيقة مهمة، ولكن ما تنفيش أن في بعض األحيان خص 

مراجعة ديال واحد العدد املقاربات.

 لس د رئيس  لجلسة:

إما  ويال اسمحتوا،  الوزير على حسن مساهمتكم،  السيد  شكرا 
أستأذنكم أن ننتهي من األشغال عاد نصليو، وال نتوقف عشر دقائق، 

نتوقف 10 دقائق فقط ألداء صالة الظهر.

 لس د رئيس  لجلسة:

إيال اسمحتو نواصل أشغالنا 15 دقيقة عوض 10 إذن ننتقل إلى 
القطاع املوالي احنا شوف السيد النائب املحترم احنا حددنا الوقت في 
10 دقائق دابا 15 دقيقة ونحن ملزمون كاين البث ألن كتجي األخبار من 
بعد وإذا لم تلتزم الحكومة أو النواب فهذا يخصهم إذن إذا لم يجب 
أحد، سنمر بمعنى الحكومة غائبة، إذن نعم ال واش رجاء تقال للذين 
للذين لم يحافظوعلى الوقت أو ال عندي احنا أضفنا 16 دقيقة، ما 
كاين باس األعراف عند االنكليز احناعندنا القوانين مضبوطة تحقيق 
ياك السيد النائب le droit cutumier العرب ما داخالش في القانون 
فين هي هاد الحكومة؟ إذن ننتقل نواصل أشغالنا وننتقل إلى القطاع 
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في  التحكم  العمومية سؤال عن  بالوظيفة  و  اإلدارة  بإصالح  املكلف 
الزمن اإلداري الفعلي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة أما1 عرب4ش:

وكر   لس د  لرئيس،

البرامج اإلصالحية  وتوالت مجموعة من  تعاقبت  الوزير،  السيد 
لدعم وتأهيل اإلدارة العمومية إال أن النتائج كانت مخيبة لآلمال وعن 
هذه الوضعية. نسائلكم السيد الوزير عن الوضعية الراهنة لإلدارة 
االستثمار  يخص  فيما  خصوصا  اختالالت  من  يشوبها  وما  املغربية 

والتدبير الفعلي للزمن اإلداري في إطار تخليق املرفق العمومي عفوا.

 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا مرحبا بكم.

 لس د محمد بن عبد  لقادر،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس 
 لحك4مة  ملكلف بإصالح  إلد رة وبال4ظ فة  لعم4م ة:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، املرسوم املنظم 

املحدد أليام وساعات العمل املرسوم ديال 2005 كيحدد أيام العمل 

في األسبوع في 5 من االثنين إلى الجمعة ومواقيت العمل من 8 ونصف 

إلى 4 ونصف مع نصف ساعة لوجبة الغذاء وساعة ألداء صالة الجمعة 

وهاد الضوابط ال تحترم متفق معاك ال يحترم مبدأ استمرارية املرفق 

العام بذريعة كل هاد املواقف هادي إذن ما ندخلوش في التفاصيل، 

لكن القانون يعني اإلطار املرجعي القانوني والتنظيمي وضع واحد العدد 

عن  الغير مشروع  التغيب  ديال  الظواهر  هاد  ملواجهة  التدابير  ديال 

العمل فرتب واحد العدد ديال اإلجراءات الردعية واملساطر التأديبية 

الدولة  أعوان  ديال  والتعويضات واألجور  اإلقتطاع  والعقابية وحتى 

وديال املوظفين في الجماعات املحلية إلى غير ذلك، لكن تبين أن هاد 

ال�سي هذا كله ما كافيش واآلن احنا بصدد املراجعة، املنظومة كلها 

ديال تدبير الزمن اإلداري بما فيه وهذا �سيء لم يكن واردأ من قبل بما 

فيه تحميل املسؤولية للمسؤول التسلسلي املوظف ألن املوظف ملي 

كيتغيب بطريقة غير مشروعة عن العمل يتعرض للعقوبة ونحن نعلم 

أن كل املوظفين مرتبين في مصالح أو أقسام أو مديريات إذن كل مصلحة 

أو قسم أو مديرية عنده رئيس، فال يمكن للرئيس أن يتواطأ وأن يسكت 

عن حاالت انفالت وهدر للزمن اإلداري، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة أما1 عرب4ش:

وكر   لس د  لرئيس،

أن  إجماع  إجماع شبه  قلتموه صحيح هناك  ما  الوزير،  السيد 
الوضع العام داخل أغلب اإلدارات العمومية هو التسيب وهدر الزمن 
كما  الوزير،  السيد  املواطنين،  في خدمة  والتماطل  البطء  اإلداري، 
قلتم القانون املرجعي صحيح أنه فيه عقوبات وفيه تدابير وفيه غير أنه 
لحد الساعة على حد العلم ديالنا لم يتم تفعيل هاد األخالقيات ديال 
املهنة ديال املوظفين العموميين، السيد الوزير، ندعوكم من هاد املنبر 
إلى محاسبة املسؤولين ومحاسبة من يخل بهدر الزمن، محاسبة الكل، 
رغم الخطابات امللكية السامية التي وضعت تشخيصا سريريا للوضعية 
السيد  والدولية،  الوطنية  الرسمية  التقارير  رقم  لإلدارة  الصحية 
الوزير، بعيدا عن املزايدات بغينا إدارة مواطنة، خدومة، حديثة تجعل 
في مقدمة أولوياتها خدمة املواطن، املرفق العام حق دستوري مكفول 
للجميع، السيد الوزير، السيد الوزير، بغينا القطيعة مع عبارات ومن 
أمثال اباك صاحبي عفى هللا عما سلف، املواطن املغربي مازال كينتظر 
التطبيق الفعلي ملا جاءت به الوثيقة الرسمية فيما يخص التخليق، 
املرفق العام، وربط املسؤولية باملحاسبة، بغينا ما تبقاش حبر على 
ورق، بغينا الشخص املناسب في املكان املناسب، بعيدا بغينا ناس 
يتقاوا هللا في خدمة هذا الوطن العزيز بكل مسؤولية وحرفيةومهنية 

وكفاءة كفى وكفى السيد الوزير من هدر..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن فيما تبقى لكم 
من الوقت ما كاينش تعقيب إضافي؟

 لس د محمد بن عبد  لقادر،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس 
 لحك4مة  ملكلف بإصالح  إلد رة وبال4ظ فة  لعم4م ة:

هدر  هو  اللي  السؤال  نطاق  في  نبقاوا  املحترمة،  النائبة  السيدة 
الزمن اإلداري، التشخيص اللي وضعناه م�سى أبعد من املواقيت ديال 

االلتحاق واالنصراف للمرفق العام.

 لس د رئيس  لجلسة:

الوظيفة  في  األجرية  العدالة  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محم4د إمري:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،
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السيد الوزير، يعتبر إصالح الوظيفة العمومية من األوراش التي 
أهم  من  األجرية  العدالة  موضوع  ويعتبر  الحالية  الحكومة  فتحتها 
اإلشكاالت التي تعاني منها هذه املنظومة على اعتبار أن ضمان العدالة 
األجرية من شأنه أن يشكل صمام أمان للسلم ولألمن اإلجتماعي، عن 
اإلجراءات العملية والخطوات اإلجرائية التي قمتم بها لضمان العدالة 

األجرية نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير املحترم.

 لس د محمد بن عبد  لقادر،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس 
 لحك4مة  ملكلف بإصالح  إلد رة وبال4ظ فة  لعم4م ة:

شكرا، أوال ينبغي اإلقرار بأن منظومة األجور في املغرب تطورت 
تدابير  كانت هناك  أن  األخيرة بشكل كبير جدا، بحيث  السنوات  في 
املؤقتين  ترسيم  من خالل  العمومية  الوظيفة  في  الهشاشة  ملواجهة 
ديال  املعدل  أن  كذلك  الدنيا،  الساللم  وحذف  وسحب  واملياومين 
األجور في الوظيفة العمومية يعني عرف واحد القفزة من 5800 درهم 
إلى 7600 درهم وأيضا ال يمكن أن نن�سى بأن املراجعة داألوضاع املادية 
داملوظفين ذوي الدخل املحدود في املقابل لم تراجع أجور وتعويضات 
كبار املسؤولين في املناصب العليا منذ 1993 لم تراجع، وهذا ما ساهم 
في تقليص الفوارق ما بين األجور الدنيا واألجور العليا، لكن إختالالت 
كاينة، املجلس األعلى للوظيفة العمومية، املجالس األعلى للحسابات 
في التقرير ديالو على الوظيفة العمومية وضع نفس التشخيص اللي 
وضعناه في الوزارة، وهو أن تعدد الهيئات واألنظمة األساسية وتعدد 
في  كبير  تفاوت  واحد  خلق  التعويضات  أنظمة  وتعدد  الترقي  أنظمة 
منظومة األجور والترقي، وبالتالي فضمان العدالة األجرية ال يحتاج فقط 
إلى تدابير أو إجراءات لكن يحتاج إلى مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، 
وكاين هناك رؤية عرضت على الحكومة ونحن بصدد تدقيق اإلجراءات 

املترتبة عنها وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

 لنائب  لس د محمد  لط4يل:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، حقيقة الطرح ديالنا لهاد املوضوع في فريق العدالة 
بموضوع  عالقة  عندو  حقيقي  املشكل  بواحد  مرتبط  هو  والتنمية 
أشمل، هو موضوع إصالح اإلدارة وفي العمق منو إصالح نظام الوظيفة 
الوظيفة  ديال  القانون  ديال  املشروع  ننتظر  زلنا  ال  اللي  العمومية، 

بين يدينا أصابه ما أصابه من االهتراء  اللي  القانون  العمومية، ألن 
والتقادم وافتقاد الوحدة ال املنهجية أوال االنسجام التشريعي، في العمق 
من هاد اإلصالح كاين إصالح منظومة األجور، بخالف ما تفضلتم به 
في اإلجابة هو أن هاد املنظومة هادي تتعرف واحد املجموعة ديال 
اإلختالالت أقرتها أكثر من دراسة، وأكثر من تقرير، بعض التقارير هذه 
أقبرت نتائجها وأخفيت خالصاتها حتى قبل من الوالية اللي مضت، ألن 
التوصية ديال املجلس األعلى للوظيفة العمومية الذي أو�سى بمراجعة 
هذه املنظومة والكفاءة اإلختالل البين الظاهر الواضح األبرز اللي هو 
االختالل بين األجور العليا واألجور الدنيا ، في الدول النامية واسمح لي 
اللي تحترم نفسها �سي شوية، التفاوت ما بين األجور ال يتجاوز خمس 
أضعاف، في حين أنه في سياقنا املغربي مع كل األسف يكاد يتجاوز 15 
وال 20 مرة، وهاد األمر تيولد، مع كل األسف، نوع من اإلحباط والغبن 

النف�سي عند املوظفين...

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تعقيبكم السيد الوزير فيما 
تبقى من الوقت.

 لس د محمد بن عبد  لقادر،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس 
 لحك4مة  ملكلف بإصالح  إلد رة وبال4ظ فة  لعم4م ة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد النائب املحترم، ال يمكن اختزال مشكل بهاد التعقيد اللي هو 
العدالة األجرية في الهوة بين األجور الدنيا واألجور العليا في الوظيفة، 
غير صحيح، الهوة تقلصت 26 مرة في 20 سنة األخيرة، اآلن كاين صعوبة 
الستقطاب الكفاءات العليا لرئيس قسم أو مدير، يمكن هاد ال�سي كاين 

في قطاع آخر ما�سي في الوظيفة العمومية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال آخر، آخر سؤال أظن في هذا القطاع، 
سؤال عن حماية األرشيف اإلداري للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  لرحمان حرفي:

بسم هللا.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  ل4زر ء  ملحترمين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

األرشيف  قانون  تفعيل  حول  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 
للحفاظ على الوثائق اإلدارية وصيانتها وتنظيمها؟
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 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا.

 لس د محمد بن عبد  لقادر،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس 
 لحك4مة  ملكلف بإصالح  إلد رة وبال4ظ فة  لعم4م ة:

شكرا السيد النائب املحترم، هذا سؤال ربما ألول مرة يطرح في 
مهم  األرشيف  ديالو،  األهمية  نظرا  على،  وكنشكركم  املجلس  هاد 
وهو  ديالها،  واملرافق  الدولة  ذاكرة  الوطنية،  للذاكرة  بالنسبة  جدا 
أيضا مهم بالنسبة لتفعيل واحد الحق في الحصول إلى املعلومة، احنا 
عندنا قانون واللي انتما ساهمتو في اإلعداد ديالو وفي املناقشة ديالو 
دالحق في الحصول على املعلومة ال يمكن تمكين املواطن من الحصول 
على املعلومة، بال ما يكون عندنا واحد اإلطار ديال تدبير املعلومة من 
خالل األرشيف وديال التحيين ديالها والترتيب والتصنيف ديالها، لذلك 
فاملشرع جعل هاد املؤسسة ديال أرشيف اململكة ضمن املؤسسات 
اإلستراتيجية، وكاين هناك قانون، وكاين هناك التقائية، قانون دالحق 
في الحصول على املعلومة في املادة 11، ألزم جميع اإلدارات واملؤسسات 

باش تكون عندها موارد بشرية، وتكون عندها هياكل لتدبير املعلومة 

ولتدبير األرشيف في مختلف املراحل ديالو، كاين هناك مرسوم السنة 

املاضية أصدره السيد رئيس الحكومة يحث جميع اإلدارات ديال الدولة 

واملؤسسات على أن تتعاون مع أرشيف اململكة من أجل ترشيد هاد 

اآللية ديال حفظ األرشيف والوثائق التي توجد في حوزة اإلدارة، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

 لنائب  لس د عبد  لرحمان حرفي:

السيد الوزير املحترم، نعتبر أن أهم القوانين التي أصبحت تتوفر 

املتعلق   69.99 رقم  قانون  القانونية  ترسانتها  ضمن  بالدنا  عليها 

باألرشيف وذلك لم له من دور حيوي سواء في الحفاظ على ذاكرتنا 

الجماعية أو الحفاظ على الوثائق اإلدارية وصيانتها وتنظيمها خدمة 

للمرتفقين واستجابة ملتطلباتهم لكن السيد الوزير عمليا ال زالت العديد 

من املصالح اإلدارية واملؤسسات العمومية لم تلتزم بمقتضيات هذا 

القانون رغم استكمال الترسانة القانونية املتعلقة به منذ سنة 2015 

لذلك البد من التأكيد على األهمية البالغة في تفعيل هذا القانون الذي 

من شأنها الحفاظ على الوثائق اإلدارية وصيانتها ملا له من أثر إيجابي على 

عمل اإلدارة وشفافيتها، السيد الوزير املحترم، كما نود أن نثير االنتباه 
إلى وجود مجموعة من القوانين رهين بتفعيل هذا القانون كقانون 

الحق في الحصول على املعلومة من خالل حفظ املعلومة بصفة عامة 

واألرشيف بصفة خاصة، لذا يجب على الحكومة حث..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال إذن السيد الوزير إذا أردتم الرد 
على التعقيب فيما تبقى لكم من الوقت 15 ثانية.

 لس د محمد بن عبد  لقادر،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس 
 لحك4مة  ملكلف بإصالح  إلد رة وبال4ظ فة  لعم4م ة:

في نطاق املهام األفقية والتنسيقية املنوطة بهذه الوزارة في رمضان 
من السنة املاضية بالضبط جمعنا الكتاب العامون د جميع الوزارات 
تقديم  أجل  من  املغرب  أرشيف  ملؤسسة  العام  املدير  السيد  مع 
العام  املرفق ديال األرشيف  تدبر هاد  دليل يوجهون اإلدارات كيف 

وسنجمعهم خالل هاد السنة.

 لس د رئيس  لجلسة:

مساهمتكم  على  أو  على حسن  ونشكركم  الوزيرن  السيد  شكرا 
القيمة في هذه الجلسة وننتقل إلى القطاع املكلف بالصناعة التقليدية 
واالقتصاد االجتماعي السؤال األول سؤال عن تعطيل إنشاء بعض 
مجمعات الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة تفضلي.

 لنائبة  لس دة مباركة  لصفا:

وكر   لس د  لرئيس،

تعطيل  في  ساهمت  التي  األسباب  عن  نسائلكم  الوزيرة  السيدة 
بعض منشآت مجمعات الصناعة التقليدية؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا مرحبا السيدة كاتبة الدولة، تفضلي.

وزير  لس احة  لدى  كاتبة  لدولة  جم لة  ملصلي،   لس دة 
و القتصاد  الجتماعي  و لصناعة  لتقل دنة  و لنقل  لج4ي 

 ملكلفة بالصناعة  لتقل دنة و القتصاد  الجتماعي:

وكر   لس د  لرئيس،

أنتم  ملوضوع  بالنسبة  أوال  السؤال،  على  النائبة  السيدة  شكرا 
تعرفون أن موضوع املجمعات مجمعات الصناعة التقليدية هي تدخل 
البنيات التحتية واملجمعات  في إطار دعم هاذ كتابة الدولة مشاريع 
يعني دائما تتم في إطار شراكة ما بين الفاعلين املحليين وما بين الوزارة 
وبالتالي فبالنسبة لنا هناك تتبع ألن يعني عملية اإلنجاز تكون في الوقت 

أحيانا تكون بعض العراقيل املرتبطة بالدرجة األولى بالعقار.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.
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 لنائبة  لس دة مباركة  لصفا:

السيدة الوزيرة، هاد التخصص كيبقى التخصص ديالكم وبالتالي 
هاد املشاكل ديال العقار واملشاكل ديال الشركاء أنتما خصكم ضبطها 
قبل ما أنكم ديرو هاد الشراكات فعلى سبيل نعطيك النموذج ديال 
املجمع الصناعة التقليدية بإقليم كلميم حوالي دابا 3 سنين وال حياة 
تنادي، كنعرفو جميع أنه مجمع واحد كاين في شارع املسيرة أكل الدهر 
اللي كنتو ديرويعني من  البرامج  باللي أن  عليه وشرب، نزيد نضيف 
2009 حتى 2017 جهة كلميم واد نون كانت مشرفة وكان دائما تحصل 
على املراتب األولى من ناحية اإلبداع إلى غير ذلك، وبالتالي هاد األخطاء 

وهاد املشاكل انتما كتحملو املسؤولية ديالها ولكم واسع النظر.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، جوابكم ردكم على التعقيب السيدة 
كاتبة الدولة.

وزير  لس احة  لدى  كاتبة  لدولة  جم لة  ملصلي،   لس دة 
و القتصاد  الجتماعي  و لصناعة  لتقل دنة  و لنقل  لج4ي 

 ملكلفة بالصناعة  لتقل دنة و القتصاد  الجتماعي:

وكر   لس د  لرئيس،

أوال كنظن أن املبدأ ديال أن تتم عقد اتفاقيات بين الشركاء هذا 
هو املعمول به في هاد القطاع، واحنا كنعتقدوا وكنعتبروا بأن الشراكة 
الوزارة  كايهمش فقط  ما  التقليدية  الصناعة  هي مهمة ألن موضوع 
الوصية، ولكن كذلك املتدخلين والفاعلين املحليين، احنا قمنا هاد 
العام بواحد العملية ديال التتبع لكل املشاريع اللي هي تابعة لوزارتنا 
وحاولنا نوقفوا على بعض املشاريع اللي فيها تعثر ووجدنا أنه من جملة 
100 مشروع تقريبا 15 اللي فيها بعض الصعوبات وهاد الصعوبات 
نتيجة هاد التشخيص الداخلي اللي دراتو األطر ديال الوزارة مشكورة 
بينات أنه هاد 15 جزء كبير كيما قلت مرتابط بالعقار وجزء آخر مرتبط 
بطبيعة الشركاء، بالنسبة لكلميم، السيدة النائبة، املجمع ديال املسيرة 
هو من املجمعات اللي تعرضت لإلصالح وأنا شخصيا زرته وفيه حركية 
مهمة وفيه صاغة وفيه معلمين كبار اللي كنعتزوا بالعمل اللي كيقوموا 
به وكنأكد أن اليوم املوضوع ديال البنية التحتية هو موضوع كان يعني 
لحد الساعة كيتدبر بأن الرأي يعني املسؤول عن تنفيذ املشروع هو من 
املحليين، ولكن مستقبال إنشاء هللا احنا في إطار إعادة التفكير ألن تتبع 
تنفيذ املشاريع ما يكونش فقط من طرف الفاعلين املحليين ألن ضرر 
الصعوبات اللي وقعات خاصة عند بعض املجالس اإلقليمية، من جهة 

أخرى جميع الزيارات امليدانية اللي تنقوموا بها..

 لس د رئيس  لجلسة:

سياسة  عن  سؤال  املوالي  السؤال  الدولة،  كاتبة  السيدة  شكرا 

للسيدات  والتضامني،  اإلجتماعي  اإلقتصاد  في مجال دعم  الحكومة 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد الرئيس 

ال�سي محمد مالل.

 لنائب  لس د محمد مال1:

وكر   لس د  لرئيس،

التي  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الدولة،  كاتبة  السيدة 
وخاصة  عام،  بشكل  اإلجتماعي  اإلقتصاد  لدعم  الحكومة  اعتمدتها 

التعاونيات املتواجدة بالعالم القروي؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة كاتبة الدولة جوابكم.

وزير  لس احة  لدى  كاتبة  لدولة  جم لة  ملصلي،   لس دة 
و القتصاد  الجتماعي  و لصناعة  لتقل دنة  و لنقل  لج4ي 

 ملكلفة بالصناعة  لتقل دنة و القتصاد  الجتماعي:

شكرا السيد النائب املحترم، موضوع اإلقتصاد اإلجتماعي كما ال 
يخفى عليكم هو موضوع مهم، اليوم يشكل أحد الرافعات األساسية 
للتنمية خاصة على املستوى املحلي والجهوي، بالنسبة لنا أهم ورش 
اشتغلنا فيه هو وش إخراج إستراتيجية جديدة تليق بمستوى تطلعاتنا 
جميعا كمغاربة وكفاعلين بهاد القطاع اللي اليوم نسبة مساهمته في 
الناتج الداخلي الخام ال زالت ال ترقى إلى مستوى يعني ما نطمح إليه، 
كذلك مستوى أنه اليوم مازال عندنا في املغرب عدد املتعاونين بالرغم 
أن عدد التعاونيات مرتفع 20 ألف تعاونية، ولكن عدد املتعاونين أكثر 
من 500 ألف ال زالت يعني ضعيفة مقارنة مع اإلمكانات الطبيعية التي 

نتوفر عليها ومع كذلك اإلمكانية البشرية..

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيبكم السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد مال1:

شكرا لكم السيدة كاتبة الدولة على الجواب ديالكم، لكن كذلك 
كما تفضلتم، فهاد القطاع له دور مهم كرافعة للتنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية لكن السيدة كاتبة الدولة كما تفضلتم كذلك هاد القطاع 
يحتاج حقيقة إلى دعم من الحكومة ألنه يعاني مجموعة من اإلشكالية 
املستوى  على  التسويق  سواء  تسويق  بالتسويق  يتعلق  فيما  خاصة 
التعاونيات  هاد  ولوج  وكذلك  الداخلي،  املستوى  على  وال  الخارجي 
في  واملواكبة  التكوين  كذلك  مستحيل،  شبه  فهو  البنكية  للقروض 
مجال اإلدارة والتسيير، وكذلك خلق نوع من اإللتقائية، السيدة كاتبة 
الدولة، بين هاد القطاع ألنه قطاع أفقي يمكن أن يخلق الثروة ويمكن 
كذلك أن يخلق فرص شغل كثيرة ، إذا ما استطاعت الحكومة أن 
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تخلق هاد اإللتقائية بين هذا القطاع والقطاعات األخرى كالسياحة 
الدولة  كاتبة  السيدة  ثم  الترابية،  الجماعات  املنهي وكذلك  والتكوين 
وقعتوا مجموعة من اإلتفاقيات وأعطيكم مثال اإلتفاقية التي وقعت 

مع مجلس جهة مراكش آسفي..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا للسيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة 
النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة م نة  لطالبي:

وكر   لس د  لرئيس،

الدعم لخلق أنشطة مدرة للدخل والدعم للتعاونيات والدعم لكل 
أشكال اإلقتصاد التضامني واإلجتماعي بطريقة متساوية للجميع هذه 
هي املقاربة الناجعة من أجل الحد من الفوارق االجتماعية وتحسين 
أوضاع الفئات املعوزة والحفاظ على كرامتها عوض املقاربة اإلحسانية 

التي ال تكون لها إال مساعدة مؤقتة ولها لألسف.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، ردكم على 
التعقيبين السيدة كاتبة الدولة.

وزير  لس احة  لدى  كاتبة  لدولة  جم لة  ملصلي،   لس دة 
و القتصاد  الجتماعي  و لصناعة  لتقل دنة  و لنقل  لج4ي 

 ملكلفة بالصناعة  لتقل دنة و القتصاد  الجتماعي:

اإلشارة  تمت  يعني  ما  كيف  موضوع  أوال  النواب،  السادة  شكرا 
هذا اقتصاد اجتماعي هو اقتصاد تتحقق فيه االلتقائية بين العديد 
من الفاعلين في إطار هاد االلتقائية بين مختلف الفاعلين واللي اليوم 
كنشتغلو عليها في إطار تنزيل استراتيجية برامج العمل اللي احنا مقبلين 
اليوم في املرحلة ديال اإلنجاز ديالها مع الشركاء برامج العمل وكذلك 
من خالل عقود البرنامج اللي غادي تكون اللي غنحرصو من خاللها على 
ضمان االلتقائية بين مختلف املتدخلين من جهة، وكذلك على الجواب 
املواكبة  طريق  عن  ويعني  التكوين  هي  اللي  الثالثية  اإلشكاالت  على 
والتمويل والتسويق، اليوم كاينة مبادرات كاينة برامج مع يعني مجموعة 
تعاونيات  إلى  احترافي  ما�سي  نوع  فيه  اللي  عمل  إلى  التعاونيات  من 
احترافية بل أكثر من ذلك أن التعاونية ألنها اليوم القانون كيعرفها 
كمقاولة إلى مقاوالت واللي كتستاطع فعال أنها تحول إلى مقاوالت قوية 
قادرة على تحقيق التنافسية واليوم بالدنا تتوفر على إمكانيات مهمة 

خاصة املوارد الطبيعية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، آخر سؤال في هذا القطاع سؤال عن ظروف العيش الصعبة 

النواب  والسادة  للسيدات  الفردي  التقليدي  الصانع  يعيشها  التي 
من الفريق املحترم فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب �سي 

مسعودي.

 لنائب  لس د جما1 مسع4دي:

وكر   لس د  لرئيس،

أجل  من  الوزارة  استراتيجية  عن  الدولة  كاتب  السيد  نسائلكم 
تحسين ظروف العيش ديال الصانع التقليدي الفردي؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

وزير  لس احة  لدى  كاتبة  لدولة  جم لة  ملصلي،   لس دة 
و القتصاد  الجتماعي  و لصناعة  لتقل دنة  و لنقل  لج4ي 

 ملكلفة بالصناعة  لتقل دنة و القتصاد  الجتماعي:

شكرا السيد النائب، هو الصانع التقليدي ما يمكن إال نقولو أنه 
الحلقة األساس، الحلقة األساس اليوم في الصناعة التقليدية في املغرب 
هو الصانع التقليدي باإلمكانات اللي كيتوفر عليها وباليد املاهرة اللي 
من خاللها كيستطع يحول مواد بسيطة إلى منتجات تقليدية ومنتجات 

فنية ذات قيمة عالية.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

 لنائب  لس د محمد أوريش:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، في البداية البد أن نثمن املجهودات 
ديالكم السيدة الوزيرة وطموحكم الكبير إلحداث نقلة نوعية في هاد 
القطاع، وبغيت نشكركم بالخصوص في تقديم هاد الحصيلة املرحلية 
بهاد الشكل هذا اللي بغات تسهل التواصل مع املؤسسة التشريعية 
ومع الفاعلين ومع عموم املهتمين، كذلك بغيت نشكركم في إطار هاد 
العمل ديالكم في إطار هذا القطاع نثمنكم على إعداد هاد املشروع 
ديال القانون 50.17 الذي سيعتبر ثورة تشريعية في قطاع الصناعة 
التقليدين  الصناع  بأوضاع  النهوض  من  سيمكن  والذي  التقليدية 
خصوصا الفرادى منهم، فيما يتعلق بالتغطية الصحية وباالستفادة 
من نظام املعاشات، موازاة مع هاد الجهود املعتبرة البد من تقديم بعض 
املالحظات وبعض املقترحات السيدة الوزيرة املحترمة للنهوض بأوضاع 
هاد الفئة هادي البد من تأهيل املحالت ديال الصناع التقليديين نفرضو 
االهتمام به ألن كيعيشو في محالت ضيقة فيها الهشاشة ال تليق بكرامته، 
وبهاد املناسبة كنطلب منكم السيدة الوزيرة باش تهتمو بالسوق ديال 
الصناعة التقليدية في مدينةتارودانت هو سوق كبير ونوعي ويحتاج إلى 
تأهيل نطلب منكم أن تقومو بإعادة تأهيله واملساهمة في تأهيله، كذلك 
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مسألة غالء املواد األولية كذلك صعوبة الوصول إلى التمويالت بدون 
فائدة وبدون ضمانات وكنبغين باش ننطلب منكم باش تدرسو التجربة 
ديال جهة سوس ماسة املتعلقة بنموذج خلق جمعية اسميتها سوس 

مبادرة اللي كتقدم قروض بدون ضمانة وبدون فوائد.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال. تفضلوا السيدة كاتبة الدولة ردكم 
على التعقيب.

وزير  لس احة  لدى  كاتبة  لدولة  جم لة  ملصلي،   لس دة 
و القتصاد  الجتماعي  و لصناعة  لتقل دنة  و لنقل  لج4ي 

 ملكلفة بالصناعة  لتقل دنة و القتصاد  الجتماعي:

شكرا السيد النائب املحترم على تثمين هاد املجهودات، هو فعال 
اليوم صدور القانون املرتبط بأنشطة الصناعة التقليدية واللي تحال 
واحد  يكون  النواب  مجلس  أن  كنتظروا  واللي  مؤخرا،  البرملان  على 
التفاعل إيجابي وسريع مع هذا القانون، ألنه فعال هذا القانون يعتبر 
قانون إطار لهاد القطاع وتأخرت لعقود، واليوم غادي يعطي واحد النوع 
واحد الطفرة نوعية بمستوى الصناعة التقليدية في بالدنا، وأن هذا 
القانون كذلك غادي يساهم في تطوير وتأطير القطاع، واحنا كنعرفوا أن 
الصناع التقليدين اللي هم أساس محتاجين أننا نبنيو عندهم أكثر من 
ساهمو في بناء البنيات التحتية اللي كنشتغلو فيها نبنيو عندهم واحد 
الفكرديال التكتل ألن الصانع التقليدي بوحدو اليوم ما يقدرش يساهم 
في التصدير، وما يقدرش فعال تكون عندو قدرات تنافسية كبيرة، في 
بناء واحد العقلية ديال التكتل إما عبر تعاونية، إما عبر مقاولة غادي 
يساهم في حل العديد من املشاكل، في مقدمتها مشاكل املواد األولية، 
احنا اليوم املبادرة خدمناها في إطار الصويرة، ومع صناع يستاجبو 
للعملية ديال التعاونية، فاستاطعو اليوم أنهم غادي يولجو لإلستفادة 
من مادة العرعار عبر السمسرة بشكل منظم مع املياه والغابات، املوضوع 
ديال التمويل وهذا يمكن له يتكرر في العديد من املدن، موضوع ديال 
التمويل، فعال اليوم احنا بصدد تشجيع مبادرات ديال القروض ألن 
كاين أشكال متنوعة ولكن البد من مراعاة قدرة الصانع اللي ما عندوش 
قدرة على الضمانة وما عندوش قدرة على الرسوم اللي كتكون مرتفعة، 
فاليوم كاين تشجيع لهاد املبادرة اللي كاينة فمبادرة سوس، التشجيع 
لها في العديد من الجهات من أجل توفير عرض مناسب لتمويل مشاريع 

الصناع.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا للسيدة كاتبة الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 
هذا  في  األول  السؤال  والحكامة،  العامة  الشؤون  قطاع  إلى  وننتقل 
التعريف  ورقم  املوحد  اإلجتماعي  السجل  مآل  عن  سؤال  القطاع 
الفريد لكل فرد للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة م م4ية أفتاتي:

إنجاز  كبير  بشغف  نرتقب  اإلجتماعية،  العدالة  أفق  في  شكرا، 
السجل اإلجتماعي املوحد وذلك بإرساء منظومة الدعم وإعادة توزيع 
الثروة، ثم التضامن املؤس�سي مع فئات في وضعيات الفقر والهشاشة. 
متى سينجز هذا السجل املهم للتفرغ ملا هو أهم، وهو تعبئة التمويل 

الكافي لشبكات الدعم اإلجتماعي اإلجتماعي؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد الوزير مرحبا، تفضلوا للجواب عن السؤال األول.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

الحمد هلل اللي املغرب وضع واحد الحد لواحد التبدير على املستوى 
اإلجتماعي. كتعرفو بلي املغرب اليوم فيه تقريبا 139 برنامج اجتماعي، 
مفرقين بين القطاعات وما كاينش انسجام بيناتهم. زيد عليها صندوق 
املقاصة، هاد الفو�سى فهاد الجانب ما يمكن يتوضع لها حد، إال في إطار 
هاد السجل، مع األسف السجل تيطلب وقت طويل، غتكون التجربة 
إن شاء هللا في السنة املقبلة في الجهة الرباط زعير ومن بعد غادي تتعمم 
في املغرب، باغين نستعجلو به ولكن ما يمكنش، هذا عمل تقني ضرورة 
من البرمجة، إذن التعميم غادي يولي بعدا التجربة ديال الرباط زعير 

إن شاء هللا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب تعقيب.

 لنائب  لس د ي4فل  لناصري:

السيد الوزير كنثمنو هاد ال�سي اللي جاء على لسانكم وكنوهو بهاد 
التوجه اإلجتماعية اللي طبع العمل ديال الحكومة، يأتي هاد املشروع 
والشاملة  العميقة  الهيكلة  إعادة  إطار  في  الوزير  السيد  قلتي  كيفما 
واللي  والحماية،  الدعم  في مجال  الوطنية  والسياسات  البرامج  ديال 
كيفما قلتي سيؤدي إلى مأسسة حقيقية للحماية اإلجتماعية وتحقيق 
اإللتقائية بين هاد 140 برنامج اللي ذكرتي السيد الوزير، هاد السجل 
تكون عندنا واحد معرفة دقيقة موثوقة  أننا  الوزير  السيد  غيمكنا 
ومحينة ذات الجودة لخريطة الفقراء واملهمشين اللي كاين على املستوى 
الوطني، واملقصد األسمى ديال هاذ ا التسجل هو أننا بالفعل نوصلو 
نضمنو أن ذاك الدعم املالي املباشر يوصل لجميع الفقراء واملهّمشين 
في أي منطقة من املناطق ديال البالد، فلهذا السيد الوزير كنقترحو 4 

ديال مقترحات:

وموضوعية  دقيق  تكون  املعطيات  بعض  تعتمدو  أنكم  أوال: 
وإستعمال التقنيات التكنولوجية باش ضبطو الحاالت املمكنة ديال 

االزدواجية، وكذلك الحالت ديال الغش املحتملة؛
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ثانيا: خص اإلشتغال بشكل دقيق على اإلطار القانوني والتنظيمي 
ديال الوكالة الوطنية للتسجيالت باش تدققو العالقة مع املتدخلين 

الحكوميين بصفة دقيقة؛

استفادة  معايير  �سي  تديرو  خصكم  الوزير  السيد  حاجة  ثالثا: 
تستهدف الطبقات املتوسطة وديرو لها �سي استهداف هاذ الطبقات 
املتوسطة باعتبارها أنها صمام األمان وأنها املستهلك الرئي�سي في بالدنا..

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي على هاذ السؤال؟ السيد الوزير ردكم على 
التعقيب.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

شكرا، نعطيو هي نموذج ديال الرميد، ما�سي بالضرورة الفقراء اللي 
ما عندهم والو اللي كيستافدو، كاين اللي كيستافد وما عندوش الحق 
يستفد، هذا نموذج، وكذلك الهدف هو التغطية الصحية توصل واحد 
%90 وباغين نمشيو للتغطية اإلجتماعية، ألن مع األسف كاين واحد 
الشريحة اآلن غتمّسها الشيخوخة وما عندها تقاعد ما عندها والو إذن 
داخلين في واحد البرنامج اجتماعي قوي، وهاذ السجل هو اللي غيكون 

املفتاح فعال باش يكون فيه شوية ديال العدل، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة :

إذن ننتقل للسؤال األخير في هذا القطاع سؤال عن حصيلة محاربة 
اقتصاد الريع، نعم ما كاينش تعقيب إضافي، صافي السيد النائب إذن 
سؤال عن حصيلة محاربة اقتصاد الريع، سؤال عن حصيلة محاربة 
اقتصاد الريع للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلي  النائب  السيد  تفضل  واملعاصرة، 

مرحبا.

 لنائبة  لس دة مريم و حساة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم يتمحور حول حصيلتكم في محاربة 
اقتصاد الريع واللي كل�سي كيتكلم عليه غير هو أن األمر ما بقاش فقط 
استغالل  أجل  من  واألفراد  للشركات  املمنوحة  باملأذونيات  كيتعلق 
املقالع وال النقل واللي هو فعال مشكل حقيقي ألن املتضرر الكبير من هاذ 
ال�سي كامل هو املواطن اللي كيخدم و يدمر واملستفيد هو شخص اللي 
ما بذل حتى �سي مجهود، ولكن املشكل الحقيقي هو أن الريع في املغرب 
ينا كنلقاو الريع اللي هو مسكوت عنه، 

ّ
بدا كياخذ أشكال متعددة، ول

واليوم بغيت نتكلم على املوظفين األشباح الذين ينخرون جسد اإلدارة 
املغربية واملالية العمومية للدولة، كذلك االمتيازات اللي كيحصلو عليها 

ينا كنتكلمو على الال عدالة بين 
ّ
بعض املوظفين دون غيرهم، حتى ول

املوظفين ديال الدولة، الريع كذلك يشمل اإلستفادة من الصفقات 
العمومية بطريقة غير مشروعة والتحايل على القانون لكي تستفيد 
جهة معينة، كذلك يشمل التقاعدات السمينة التي يحصلون عليها 
بعض األشخاص ضاربين عرض الحائط، الشعار الذي لطاملا تبجحو 
به اللي وهو األجر مقابل العمل، السيد الوزير، أمام هذه التناقضات 

وبعيدا عن أي مزايدات ماذا أنتم فاعلون؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير جوابكم.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس دة  لنائبة  ملحترمة،

مع األسف كون هاذ ال�سي جا في السؤال الكتابي، مكتوب غادي 

نجيبولكم الجواب على حالة بحالها، ألن السؤال ديالكم نسألكم عن 

حصيلة الحكومة في مجال محاربة اقتصاد الريع واش غتوّجد؟ كنتو 

أنت  دقيقة،  نجيولألجوبة  باش  ساهل  يكون  باش  ال�سي  هاذ  تكتبو 

كتكلمي على املقالع املقالع كاين قانون كاين دفتر التحمالت اآلن كاين 

تقرير على البيئة كاينة لجنة هاذ ال�سي متجاوز إيال عندك �سي حاالت 

خاصة جيبيها لنا، املكتب عندي مفتوح، التقاعد راه قانون ديري مقترح 

يغّيرو هاذ القانون، إيال كاين �سي حاالت آريها ولكن تتكلمي بصفة عامة 

ما يمكنش نجاوب بصفة عامة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة مريم و حساة:

السيد الوزير، إيوا زعما إجابتكم زعما تعهدنا فيكم دائما التهرب 

عن جوهر السؤال، وأنكم تمشيو دائما أنكم تمررو مغالطات للرأي 

العام هذا سؤال كيما توصلتو به محاربة اقتصاد الريع بصفة عامة، 

وما تقدمت به عطيتك أنا نماذج متعددة وبغيتك أنا اليوم ما�سي تجي 

تعطيني مزايدات وتبقى تقول ليا تهضرة خاوية، تعطيني أرقام عطيني 

مؤشرات عطيني شنو درتو، ما�سي تجي وتبدا تقول ليا ال واه عطيني 

سؤال كتابي، إيال ما كنتش أنا اليوم داخل هاذ القاعة نتوجهو ليكم 

بأسئلة اللي هي داخلة في اإلختصاصات ديالنا اللي هي املراقبة ديالكم 

عالش احنا كاينين هنايا؟ عالش جينا؟ اليوم أنا تنسولك السيد الوزير 

عطيني باملؤشرات.
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن رّدكم 
على التعقيب السيد الوزير تفضلوا.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

شكرا، إيوا ربما تيقولو البادئ أظلم، راه كاين أحزاب ريع، كاين 
برملانيين ريع، كاين رؤساء الجهات ريع، كاين رؤساء مجالس ريع، راه 
الريع السيا�سي، الوزراء جاو باالنتخابات واالنتخابات املغاربة عرفو كي 
مرات عرفو الناس كي مرات االنتخابات وعرفو اآلن اللي كيغّوت على الريع 
مولود بالريع، أما احنا خّدامين بالقوانين إيال كان �سي حاالت جيبوهم، 
قلنا احنا البيبان ديالنا مفتوحين وإيال كاين حاالت خاصة جيبوهم، 
احنا إيال كان ريع أنا معك نحاربوه، ولكن بالكالم العام هذا ما خّدامش 
ألن ما عطتينيش ملف معين باش نجيب لك جواب معين، تصنت لي 

هاذ الريع، ريع التقاعد هاذي قوانين ديال البالد وهذه مؤسسات.

 لس د رئيس  لجلسة:

إلى  وننتقل  على حسن مساهمتكم،  الوزير، شكرا  السيد  شكرا 
القطاع املكلف من فضلكم على حسن مساهمته بالعكس بالش ما 
بغاش ال�سي خالد حسن املساهمة غير املساهمة، إذن غير املساهمة 
السيد الداودي، إذن من فضلكم ننتقل إلى القطاع املكلف بالتنمية 
املستدامة، السؤال األول في هذا القطاع سؤال عن إنجازات الحكومة 
للسيدات   ،2030 لسنة  املستدامة  التنمية  خطة  أهداف  لتحقيق 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

 لنائب  لس د عمر  حمين:

وكر   لس د  لرئيس،

لقد تضمنت خطة التنمية املستدامة لسنة 2030 أهدافا بمثابة 
نسائلكم  لذا  والعدالة،  واملساواة  الرخاء  تحقيق  تروم  رؤية جديدة 
السيدة كاتبة الدولة عن إنجازات الحكومة لتحقيق هذه الخطة ومدى 
العالم القروي والجبلي ومنها  استهداف األقاليم ذات الطبيعة ديال 

إقليم ميدلت وتزنيت وبني مالل؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة الجواب مرحبا السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا.

 لس دة يزهة  ل4 في، كاتبة  لدولة لدى وزير  لطاقة و ملعادن 
و لتنم ة  ملستد مة  ملكلفة بالتنم ة  ملستد مة:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، الذي له راهنية 
عندها  اليوم  هلل،  الحمد  بالدنا،  بالفعل  جدا  كبيرة  ودولية  وطنية 
تتصدر طليعة البلدان التي ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، 
كاينة واحد  حكومة وقطاعات مجتمع مدني وقطاع خاص، حقيقة 
الدينامية في البالد ممكن تشاهدوها من عدة مؤشرات لتنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة ألن بالدنا عندها اإلطار قبل أن تعتمد األمم األمم 
ألهداف  األلفية  من  وانتقلت  املستدامة،  التنمية  أهداف  املتحدة 
التنمية املستدامة بالدنا اعتمدت في إطار القانون بمثابة ميثاق للبيئة 
والتنمية املستدامة اللي كيحد اللي كيق�سي على أن تكون لنا إطار 
وطني لإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اللي اليوم عندنا واحد 
الحصيلة مشرفة كحكومة، في، يعني، لتنفيذ هذه األهداف في إطارها 
الوطني مع كذلك اشتغال الحكومة على إطار خاص لتنفيذ األهداف 

األممية أجندة 2030.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

 لنائب  لس د محمد مرزوق:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر   لس د  لرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، في البداية ال بد أن نثمن وننوه باملجهودات 
التنمية املستدامة، ونسجل  في مجال  تبذلها بالدنا وما حققته  التي 
كذلك بارتياح املجهودات التي تبذلونها السيدة الوزيرة على هاد القطاع 
وكذا الزيارات امليدانية التي تقومون بها، ومن بينها زيارة إقليم بني مالل 
مؤخرا، وفي املقابل ال بد أن نسجل مجموعة من التحديات وجب العمل 

لرفع رهاناتها وأهمها:

أوال: وفاء الحكومة بتحقيق األهداف املوجهة للقطاع، كما جاءت 
للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  بتفعيل  وذلك  الحكومي،  البرنامج  في 
التنزيل  في  اإلسراع  هو  الوزيرة  السيدة  اآلن  املطلوب  املستدامة، 
الشامل، إذا أردنا أن ننتقل إلى اإلقتصاد األخضر الشامل، هناك 21 
مخطط عمل قطاعي معدة باإلضافة إلى مخطط أفقي يتعلق باألداء 
املثالي للدولة، إذن اشنو خص دابا؟ خص العمل والتنفيذ، بغينا فعال 
من الدولة تعطي نموذج وتعطي القدوة في مجاالت البنيات األساسية، 
في املباني، في النقل املستدام، في املشاريع الكبرى كاملغرب األخضر، 
التسريع الصناعي وغيرها، كما نجحت في اإلنتاج بغينا كذلك تنجح في 

املواكبة ديال التنمية املستدامة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن، تفضل السيدة كاتبة 
الدولة للرد على التعقيب.



ي547 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.90–11.شوال.1440  )14.يونيو.2019( 

 لس دة يزهة  ل4 في، كاتبة  لدولة لدى وزير  لطاقة و ملعادن 
و لتنم ة  ملستد مة  ملكلفة بالتنم ة  ملستد مة:

اللجنة ونتحدث عن هذا املشروع  إلى  نأتي  أن  أتمنى  أنا  حقيقة 
الطموح الواعد الكبير، الذي ال يمكن أن ألخصه في دقيقة أو دقيقتين، 
اإلستراتيجية  اللجنة  هو  اللي  الحكامة  إطار  عندها  الحكومة  اليوم 
التنمية  ألهداف  خاص  إطار  على  تشتغل  املستدامة،  للتنمية 
املستدامة، املخطط الوطني أو األفقي ملثالية اإلدارة احنا في طور تنزيله، 
بدات  املستدامة  للمستدامة  الدولة  كتابة  منها  الوزارات  مجموعة 
بالنقل املستدام أي بحيث أننا عندنا اليوم سيارات خضراء، بدينا بأننا 

نشتغلو على النجاعة الطاقية في اإلدارة، الوزارة..

 لس د رئيس  لجلسة:

األخير، سؤال عن مآل مشاريع مطارح  أو  املوالي  السؤال  شكرا، 
النفايات النفايات ببعض املناطق للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د ب4سلهام  لديش:

وكر   لس د  لرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن مآل مشاريع مطارح للنفايات 
بعدد من املدن املغربية؟

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

 لس دة يزهة  ل4 في، كاتبة  لدولة لدى وزير  لطاقة و ملعادن 
و لتنم ة  ملستد مة  ملكلفة بالتنم ة  ملستد مة:

السيد النائب املحترم، اليوم حصيلة الحكومة نوعية فيما يتعلق 
 Paradigme بواحد التحول خص تديرو بالدنا فيما يتعلق بتحول في
هللا،  شاء  إن  غادي،  اللي  مخطط  على  كنتكلمو  اليوم  أن  بحيث 
يوصل أللف منصب شغل، اليوم 9 ديال املراكز هي تشتغل، 19 في 
إطار األشغال وأخص بالذكر بني مالل، بوجدور، طنجة، القنيطرة، 
الحسيمة العيون، بوجدور مكناس، خنيفرة، تزنيت، الداخلة وهادو 
مدن أنا زرتها واطلعت ميدانيا على األشغال وعلى واحد التحول اللي 
غادي يكون إن شاء هللا في واحد الورش كبير اللي باإلضافة إلى أننا 
فيما  للتثمين  للمركز  قديم  مطرح   25 2025 سنحول  ل   2019 من 
يتعلق بتطوان وتركيزت والصويرة والحاجب وطنطان والرحامنة وتازة 
بها ووزان وسيدي  آيت  واشتوكة  والعرائش وسيدي قاسم وسطات 
إيفني، صفرو، الراشيدية، زاكورة، تنغير وقلعة السراغنة وجرادة هادو 
املخططات املديرية انتهت، والصفقات في طور يعني تحويل اإلعتمادات 
تطلق  تم�سي  الجماعات  أو مجموعة  الجماعات  هاد  أن  أساس  على 

الصفقات باإلضافة إلى..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د ب4سلهام  لديش:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة عن تفاعلكم اإليجابي مع السؤال، 
وأهمية التوضيحات الواردة بجوابكم ما تنختلفوش معكم، السيدة 
الوزيرة، حول األهداف املسطرة واإلستراتيجية املتابعة للقضاء على 
آفة بيئية اللي محدقة بعدد من املدن املغربية، بحواضرها ومحيطها 
تتبذلها  اللي  الوزيرة املحترمة، املجهودات  القروي وتنتمنوا، السيدة 
الحكومة في هاد املضمار غير أن تكرار هاد السؤال فهاد القبة من طرف 
السادة النواب هو نابع من واحد املعاناة اللي تتعيشها واحد العدد ديال 
الجماعات سواء حضرية أو قروية اللي تتفتاقر ملطارح حديثة تتراعي 
الحفاظ على البيئة وتتحافظ على الصحة العامة للمواطنين، هنا على 
سبيل الذكر ال الحصر تنذكر نبغي نذكر املشكل اللي مازال مطروح في 
الوزيرة  القنيطرة، ذكرتي السيدة  البيضاء، الخميسات، سال،  الدار 
ولكن مازال املشروع ما كاينش مازال هو حبر على ورق منذ عشرات 

السنين لذلك، السيدة الوزيرة املحترمة، ال بد أنكم..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لزياني:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د رئيس  لجلسة:

ال ما بقى لكمش الوقت ال باقي باقي تفضلي تفضلي كان عاطيكم 
الوقت اللي قبل.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لزياني:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

السيدة كاتبة الدولة املحترمة، سبق لي سألتك تحت هاد القبة عن 
مع مآل مطرح الفنيدق اللي كيضم املطرح ديال العمالة ككل، عمالة 
املضيق-الفنيدق اللي كتنباعث منه رائحة كريهة، كذلك كنبغي نسألكم 
على مطرح طنجة، مدينة طنجة الكبرى اللي اليوم تأهلت تبارك هللا 
حضاريا، الرائحة الكريهة اللي كتنبعث من املطرح واللي كتعم أغلب 

مناطق مدينة طنجة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، السيدة كاتبة الدولة فيما 
تبقى لكم من الوقت.
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 لس دة يزهة  ل4 في، كاتبة  لدولة لدى وزير  لطاقة و ملعادن 
و لتنم ة  ملستد مة  ملكلفة بالتنم ة  ملستد مة:

كما قلت السادة النواب، هو أننا اآلن كنباشروا تحول نوعي فيما 
يتعلق بإشكاالت النفايات ونجيوا للجنة ونتحدث بشكل أوسع على هاد 
البانوراما الوطنية في ما يتعلق بما يتبقى من الزمن السيا�سي للحكومة 
، ثانيا الفنيدق هو في طر الحل، طنجة حل املشكل وأنا مستاعدة نم�سي 

ونزور مع السيدات والسادة النواب ونتعرفوا على كذلك التحول.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا لكم على حسن مساهمتكم في 
هذه الجلسة ، وننتقل إلى القطاع املكلف بالنقل، مرحبا السيد كاتب 
الدولة، سؤال عن غياب النقل املدر�سي في العالم القروي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا من 

سيطرح السؤال فريق التجمع الدستوري ال أحد.

 لنائب  لس د عبد  لرز ق يانت إدب4:

واش ديال النقل املدر�سي السيد الرئيس؟ السيدة الوزيرة، تعاني 

والتالميذ من مشكل  الفتاة  منها  القروية وخصوصا  املناطق  ساكنة 

النقل املدر�سي، لذا نسائلكم السيد الوزير هل من تدابير عملية لحل 

هذا اإلشكال؟ تفضلوا السيد الوزير مرحبا تفضلوا.

 لس د محمد يج ب ب4ل ف، كاتب  لدولة لدى وزير  لتجهيز 
و لنقل و لل4جست ك و ملاء  ملكلف بالنقل:

ما عرفتش واش طرح  الوزيرة  السيدة  النائب هضر على  السيد 

السؤال للوزير املعني وال أنا هو.

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب، وبالفعل النقل املدر�سي سواء لحساب الغير 

وال الحساب الخاص يخضع لدفاتر التحمالت اللي هي مبسطة واللي 

تنحاولوا من خاللها نوفروا املستثمرين الذاتيين وأيضا املقاوالت وحتى 

الجمعيات ديال اآلباء حتى هي عندها اإلمكانية إذا توفرت فيها الشروط 

السيد  القروي، وتعلم  العالم  في  املدر�سي  النقل  بهاد  تقوم  أنها  على 

النائب على أنه االختصاصات اليوم اللي جات في القوانين التنظيمية 

عطات هاد الصالحية للمجالس في العماالت واألقاليم هي التي تدبر من 

اآلن فصاعدا صدور القانون التنظيمي للنقل املدر�سي بالعالم القروي، 

شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب تفضلوا.

 لنائب  لس د عبد  رز ق يانت إدب4:

الوزير احنا  الوزير على هاد الجواب، ولكن السيد  شكرا السيد 
دابا عندنا الجماعة ديال سيدي يعقوب تقريبا كنوفروا 150 مليون 
دالسنتيم السيد الوزير للنقل املدر�سي كل سنة، السيد الوزير، هاد 
ال�سي اللي كتقول ديال املجالس اإلقليمية عندنا 2 شريناهم من املبادرة 
الوطنية من مجلس الجماعة ووحدة عطاتها لنا الجهة ووحدة عطاتها 
لنا la fondation de OCP دابا احنا عندنا الشتات في املنطقة 64 دوار 
عندي 600 تلميذ كتقرى في LYCEE، عندي ما يزيد على 1500 طالب في 
الثانوية ديال الخوارزمي كلهم كيلتحقوا بهاد املؤسسة، السيد الوزير، 
واحنا دايرين دابا اتفاقية مع جمعية هي اللي كتسير هاد النقل املدر�سي 
ديال هاد أرباب النقل راه غير الخطافة راه ما كاينش �سي حد آخر زعما 
مقنن وال �سي حاجة وهما اللي كنخلصو ليهم على عبر الجمعية، السيد 
الوزير،  السيد  لنا،  تحلوها  اآلفة  هاد  لنا  تشوفوا  بغيناكم  الوزير، 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ردكم على التعقيب السيد الوزير.

 لس د محمد يج ب ب4ل ف، كاتب  لدولة لدى وزير  لتجهيز 
و لنقل و لل4جست ك و ملاء  ملكلف بالنقل:

وكر   لس د  لرئيس،

هو السيد النائب نحن نقدر أن هناك بالفعل خصاص في املجال ديال 
النقل املدر�سي بالعالم القروي لكن هو القانون تيحدد اإلختصاصات 
أنا ال يمكن أن يطلب مني في الوزارة على أنني نقوم بواحد العمل اللي هو 
ما�سي من االختصاص ديالي، أنا اليوم اللي ممكن ندير هو أنه بالفعل 
نيسروا املساطر للحصول على مثل هذه الرخص ديال النقل املدر�سي 
اللي  املدني  املجتمع  ديال  الجمعية  وخاصة  الجمعيات  ندعموا  أننا 
مرتابطة بجمعية اآلباء وغيرها، وأننا بالفعل نتعاونوا في إطار شراكة 
مع املجالس اللي عندها هاد اإلختصاصات اللي هي مجالس العماالت 
واملجالس ديال األقاليم على أساس أننا في إطار الشراكات اللي ممكن 
أننا بالفعل يكون عندنا واحد الدعم من نوع خاص باش نيسروا هاد 

املجال ديال النقل املدر�سي بالعالم القروي، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

السؤال املوالي، سؤال عن انتظار لساعات مراكز الفحص التقني 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

 لنائب  لس د  سماع ل و4كري:

وكر   لس د  لرئيس،
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االنتظار  عن  يسائلكم  والتنمية  العدالة  فريق  الوزير،  السيد 
لساعات بمراكز الفحص التقني؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير للجواب.

 لس د محمد يج ب ب4ل ف، كاتب  لدولة لدى وزير  لتجهيز 
و لنقل و لل4جست ك و ملاء  ملكلف بالنقل:

 لس د  لرئيس،

السيد النائب املحترم، املراكز ديال الفحص التقني تتخضع لواحد 
املسطرة ديال العرض والطلب وبالفعل اليوم في إطار أنا منين جيت 
للوزارة في 2013 كان عندنا حوالي واحد 235 مركز ديال الفحص السيد 
النائب، اليوم راحنا في 425 اللي هي خدامة وواحد 25 اللي هي في طور 
%100 خالل  زائد   450 بمعنى غانوصلوا ل  الرخص  اإلنجاز عندها 
هاد الخمس سنوات، 3 ديال طلبات العروض طلبنا 330 مركز احنا 
عرضناهم ما جاتنا إال 170 بمعنى %50 ديال اإلستجابة، اليوم عندنا 
%5 داملراكز على الصعيد الوطني اللي عندها %100 ديال امللء وعندنا 
النسبة ديال امللء على الصعيد الوطني في حدود %65 بمعنى الثلثين 
بمعنى كاين واحد الثلث اللي مازال فارغ وكاين العديد من االكتظاظ في 
بعض املدن على داك ال�سي عوض ما نفتحوا في 2016 كان آخر طلبات 
العروض مشينا عوض ما نطلبوا انفتحوا مراكزا هنا في الدار البيضا 
 APPEL والرباط فين غتلقى األرض في وسط فغانفتحوا الخطوط فقط
D’OFFRE اللي درنا في دجنبر 2017 طلبنا تقريبا واحد 130 خط جديد 
باش تفتح ما جاونا غير 70 اللي عطا هللا، إذن كاين طلب من واحد 
الجهة على بعض الخطوط، الحكومة تتقوم بما يلزم من فتح طلبات 

العروض ولكن اإلستثمار لحد اآلن ال يواكب، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن قشب ل:

وكر   لس د  لرئيس،

السيدة الدور املحترم، ال يمكن أن نجادل في ما تقوم بها وزارتكم 
من مجهودات كبيرة ألجل تجويد هذه املراكز التي تعتبر الضامن األول 
للسالمة، غير أن مشكل االكتظاظ بمراكز الفحص التقني للسيارات 
يعرف ازديادا مضطردا خالل السنوات األخيرة، كون حظيرة السيارات 
الجديد  التحمالت  دفتر  مع  تتما�سى  ال  والتي  ارتفاعا،  عرفت  ببالدنا 
الذي يلزمها بعدم تجاوز 20 سيارة في اليوم من الحجم الصغير و13 
من الحجم الكبير لكل مركز، السيد كاتب الدولة، أن دفتر تحمالت 
هذا لم ينصف العالم القروي، ولم يراعي فيه التقليص من الفوارق 

املجالية بحيث تسجل بهذه املراكز أعلى نسبة اكتظاظ تجبر الوافدين 
على اإلنتظار أليام بذل ساعات كما هو مسجل باملدن، مما يترتب عنه 
املواطن  هو  األكبر  الخاسر  ويكون  العربات  أصحاب  مصالح  تعطيل 
وتسجل عليهم املخالفات الناتجة عن هذا التأخير التي هو في عنى عنها، 
كما أن هاته املراكز متواجدة بالعالم القروي غالبا ما تكون باملراكز 
الكبرى التي تربط عددا كبيرا من الجماعات الترابية املحيطة بها، كما 
هو الشأن للمركز الوحيد بقرية بامحمد الذي يعرف إقباال كبيرا لعدد 
العربات والتي تتوافد عليه من10 جماعات مجاورة، خصوصا بعد 
إغالق مركز الفحص التقني الثاني وتحويله إلى مدينة أخرى، لذا السيد 
كاتب الدولة نقترح عليكم فتح املجال في وجه االستثمار عوض اإلقتصار 
على النظام املعمول به حاليا أي طلب العروض، ثم القيام بافتحاص 
دوري لهاته املراكز والقيام بتكاوين للعاملين بها ألجل تحقيق الجودة 

والحكامة الالزمتين، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن، فيما تبقى لكم من الوقت، 
السيد كاتب الدولة.

 لس د محمد يج ب ب4ل ف، كاتب  لدولة لدى وزير  لتجهيز 
و لنقل و لل4جست ك و ملاء  ملكلف بالنقل:

وكر   لس د  لرئيس،

هو السيد النائب املحترم ، احنا يمكن نقول من القطاعات القليلة 
الصعيد  على  التقني  الفحص  مراكز  لجميع  االفتحاص  دارت  اللي 
 systéme الوطني، الجميع بدون استثناء، ال يمكن ألي مركز ألن عندو
تانخدمو بsysteme داك ال�سي مباشر، تيكون باملباشر أنه يدوز 25 
هو عندو غير 20 ما يمكنش systéme ما تيقبلش، ثم إنه هاد ال�سي اللي 
تكلمتي عليه ديال املجال القروي في آخر طلبات العروض ديال 2016، 

تقريبا %70 ديال الطلبات اللي اعطينا مشاو...

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا شكرا السيد كاتب الدولة على مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، السادة النواب، 
إذن السؤال األول في هذا القطاع، سؤال عن جودة املحروقات املوزعة 
باملغرب للسيدات والسادة النواب، للسادة والسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة فاطمة  لزهر ء برصات:

وكر   لس د  لرئيس،

القائلة  األخبار  مدى صحة  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
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برداءة وضعف جودة املحروقات التي تروج في السوق الوطنية؟ وما 
هي اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل الحد من عملية الغش في هذا 

املجال؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد الوزير، مرحبا بكم، تفضلوا.

 لس د عزيز رباح، وزير  لطاقة و ملعادن و لتنم ة  ملستد مة:

هللا يبارك فيكم الجميع السادة النواب السيدات النائبات، عواشر 
مبروكة وعيد مبارك، ما غنتشاوفوش، فنبغي نقول للسيدة النائبة 
املحترمة أنه كاين واحد املنظومة ديال املراقبة، كاينة مديرية تابعة 
لوزارة الطاقة واملعادن، عندها 5 ديال املختبرات على الصعيد الوطني، 
خدمو فيها ما يقارب من 40 شخص كيديروا سنويا ما يقارب من 2000 
اإلستيراد، طبعا  ديال  املكان  في  مراقبة  املحطات و1300  في  مراقبة 
عموما النتائج كتجينا حوالي %95 ديال الجودة ديالها، هاد املنظومة 
بما فيها القانون لم تعد كافية، اليوم كاين تقنيات جديدة، تنظن خصنا 
نزيدو في الغرامات، تنظن خصنا نمشيو نديرو شراكات مع مختبرات 
معتمدة دوليا، هو اللي اآلن كنشتغلو فيها مع جميع املتدخلين باش 
 la نطورو املنظومة ديال املراقبة ديال الجودة وديال الحمولة وديال
traçabilité، ملي كيدخل املنتوج حتى فين كيم�سي، ألن هناك حديث، 
كنسمعو الكالم، أنا ال ابني على الكالم، ولكن املهم هو نجودو املنظومة 

باش املنظومة تم�سي لصالح املراقبة ولصالح اإلقتصاد الوطني.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا التعقيب السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة فاطمة  لزهر ء برصات:

ملا  ولكن  أكيد  ديالكم،  التوضيحات  على  الوزير  السيد  شكرا 
كنتكلموا ولو تكون ديك %5 ديال هاد النسبة اللي ممكن يعني املواطنات 
واملواطنين يتزودوا بواقود ما عندوش الجودة الالزمة، فحنا كنتكلمو 
هنا على سالمة املواطنات املواطنين، يعني مسألة ما�سي ساهال واخا 
يكون %1، وبالتالي كنعتقد بأن الوزارة يعني باإلضافة لهاد املجهودات 
تبذل مجهود أكبر من أجل أن املواطنات املواطنين يكونوا كيتزودوا 
بوقود عندو جودة عالية، خاصة وأنه اليوم يعني مخصش يكون نهائيا 
الحديث على هادي املسألة ديال الجودة في ظل االرتفاع اللي كيعرفوا 
يعني سوق املحروقات و املعاناة ديال املواطنات واملواطنين إيال بغينا 
نقولو من األعطاب اللي كيعانيو منها جراء هاد االرتفاع ديال الثمن ديال 
املحروقات ما خصش يزيدوهم أعطى األخرى، يعني تكاليف أخرى اللي 

ممكن أنهم كيتحملوها كذلك.

السيد الوزير، أكيد املسألة ديال املحروقات واملناسبة شرط من 
وبالحذر  الالزمة،  بالجدية  معها  تعامل  أنها  الحكومة  على  الضروري 

الالزم ملا كنتكلموا على الثمن وال على الجودة عالش؟ ألن هاد القطاع 
عندو تأثيرو، تأثير كبير في الحياة اليومية ديال املواطنات واملواطنين، 
واللي نتمنى أن هاد املجال اتعطى ليه أهمية بشكل األكبر في املستقبل، 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي ؟ ال، ردكم على التعقيب السيد الوزير.

 لس د عزيز رباح، وزير  لطاقة و ملعادن و لتنم ة  ملستد مة:

ما  اللي  هادوك  بحل  عطيت  املحترمة  النائبة  السيدة  مع  أتفق 
ملتازمينش اللي راه تنطبقوعليهم الغرامات والعقوبات، باملناسبة هاد 
ال�سي ما كاينش فيه يعني tolérance 0 ما فيهاش هاد ال�سي، ما كاينش 
فيه حد أدنى ألنه القضية كتعلق كما أشرتم بصحة املواطنين ألنه 
عندو عالقة البيئة، يتعلق أيضا بجودة التأثير على جدودة السيارات. 
احنا كنشتغلو الآن مع تجمع النفطيين ومع الجماعية املغربية ديال 
مستوردين السيارات باش إن شاء هللا نشتغلو على هاد املجال بما 

يحقق ما أشرتم إليه السيدة النائبة املحترمة.

اآلن  معتمدة  كانت  التي  املنظومة  أخرى،  مرة  كما  الثالث  األمر 

تجوزت من الناحية التقنية، اليوم كاين تقنيات جد متقدمة ملراقبة 

الجودة وتقرر اعتمادها والتعديل اللي غادي يتدار في القانون بما فيه 

املرسوم، نشير إلى التقنيات الحديثة ملراقبة هذه الجودة.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير في هذا القطاع، سؤال حول دعم 

تعميم الكهرباء في املناطق النائية بواسطة الطاقة املتجددة للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب.

 لنائب  لس د عمر خف ف:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

بالكهربة  الربط  تعميم  في  باملساهمة   2017 سنة  تعهدتم خالل 

تلك  دعم  طريق  عن  العادي  الربط  فيها  استع�سى  التي  باملناطق 

املناطق اباعتمادالطاقة املتجددة. وفي هذا الصدد، نسائلكم عن عدد 

املناطق القروية التي قمتم بدعم إستعمال الطاقة املتجددة بها؟ وعن 

على  عليها  تشرفون  الذي  القطاع  طرف  من  املعتمدة  اإلستراتيجية 

تعميم هاد التجربة في باقي املناطق؟
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 لس د رئيس  لجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

 لس د عزيز رباح، وزير  لطاقة و ملعادن و لتنم ة  ملستد مة:

أشكر السيد النائب املحترم، التجربة األولى التي انتهت في 2017 
همت 900 دوار، 20 ألف مسكن، 990 مليار ديال السنتيم، التجربة 
األولى والتي كانت ناجحة مع العلم أنه آنذاك كانت األثمنة غالية جدا 
ديال األلواح الشمسية، نحمد هللا أنه أوال مع املصانع اللي والت في 
املغرب، 3 مصانع ديال األلواح الشمسية ومصنع ديال الريحي، وغادي 
يجيوا مصانع أخرى، اليوم األثمنة تنزل إلى حوالي %50 فأصبح بمتناول 

حتى الفالح، أصبح بمتناول الجميع.

األمر الثاني هو أنه تداربرنامج في إطار الفوارق املجالية واإلجتماعية، 
1020 مشروع في إطار االتفاقية العامة، كيهم هدا فيه تقريبا غادي 
ياخذ واحد 130 مليار ديال السنتيم، وبدات العملية ديال اإلنجاز اللي 
باملساهمة ديال املكتب الوطني واحد 60 مليار ديال السنتيم، وهاد 
ال�سي راه اآلن ينجز وكيدار ما�سي من خالل وزارة الطاقة واملعادن، هاد 
ال�سي راه كيدار مع السادة الوالة، السادة العمال، مع املجالس الجهوية، 
إذا كانت هناك أماكن أخرى احنا جاهزين. باملناسبة، كاين جهات اللي 
اتفقت مع املكتب الوطني، بعض الجهات باش تعاون الرحل وتعاون 
بعض املساكن البعيدة، هي غتوفر اإلمكانات املادية واملكتب الوطني 
غايعطي الدعم التقني واحنا جاهزين نديروا شراكات باش نمشيوا لهاد 

األماكن البعيدة.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د عمر خف ف:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيح وعلى هاد املساهمة ديال 
الوزارة ديالكم فهاد الطريق، أريد فقط إستغالل هاد الفرصة وأطلب 
منكم كذلك العمل على تعميم الطاقة الشمسية بجميع الجماعات 
القروية الستغاللها في اإلنارة العمومية التي ظلت فاتورتها تثقل ميزانية 

أغلب هاد الجماعات.

راه  تيعاني،  راه  الصغير  الفالح  باس حتى  فيها  ما  الوزير،  السيد 
خدامين بالبوطة وتتعرف البوطة دابا راه مكلفة لهذا، السيد الوزير، 
طلقوا لنا هداك املشروع اللي سمعنا راه تتداول في الحكومة بأن راه 
الفالح الصغير غادي ينطالق راه واحد العدد، السيد الوزير، ديال 
الفالحة راه الفالح الكبار راه قادين على روسهم غانقولها لك من هنا من 
هذا املنبر، ولكن الفالح الضعيف الصغير اللي مثقل راه ال إله إال هللا، 
لهذا بغينا السيد الوزير راه هاد ال�سي راه كاينة تجربة فهاد املجال ديال 

الضخ ديال املاء راه األمور غادية مزيان..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد الوزير فيما تبقى لكم 
من الوقت.

 لس د عزيز رباح، وزير  لطاقة و ملعادن و لتنم ة  ملستد مة:

موضوع  بسيط،  ما�سي  الحقيقة  في  موضوع  هذا  أشكركم،  أنا 
كبير جدا اللي هو املحور الثاني فيما يتعلق باإلنتقال الطاقي في البالد 
منذ عشر  تنطالق  اللي  الطاقة  ديال  الكبير  املشروع  انتقال  ديالنا، 
سنوات واآلن كندخلوا للموجة الجديدة في إنتاج الطاقات املتجددة 
وفيه أيضا النجاعة الطاقية، اليوم كاينة لجنة وطنية كتشتغل على 
اإلنارة العمومية، طبعا هذا فيه أيضا املساهمة ديال الجماعات خصنا 
نشوفوا املساهمة ديال الجماعات، احنا كنقلبوا على اإلمكانية نديروا 
بعض  في  تجارب  كاين  الشراكات  فهاد  الخاص  القطاع  مع  شراكات 
املدن، اآلن فيها نوع من املراجعة ألن بالنسبة الشركات خصها سوق 
كبير، بالنسبة للفالحة نفس األمر وصلنا إلى توافق مع وزارة املالية 
ووزارة الفالحة غندخلوها في املنظومة ديال الدعم ديال الفالح مدام 

كاين منظومة ديال الدعم ديال..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير شكرا على حسن مساهمتكم في 
هذه الجلسة، وآخر قطاع ننتقل إلى القطاع األخير املكلف بالعالقات 
مع البرملان واملجتمع املدني سؤال عن وضعية العاملين في املؤسسات 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السجنية 

والتنمية تفضلوا السيد النائب

 لنائب  لس د ج4 د عر قي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي تعتزم 
الحكومة اتخاذها إلنصاف موظفي اإلدارة العامة للسجون حيث لم 
تستفد هذه الفئة من موظفي الدولة بعد من التعويض على السكن 
ومن تعويضات مخولة لقطاعات أمنية مماثلة ما يشكل مسا بمبدأ 

املساواة؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير للجواب.

 لس د مصطفى  لخلفي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالعالقات مع  لبرملان و ملجتمع  ملدني:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

البد من أن أتوجه السيد الرئيس بالشكر للسيد النائب املحترم على 
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طرح هاد السؤال ألن فعال كاين مشكل بالنسبة لهاد الفئة، املبدأ ديال 
املماثلة مع باقي القطاعات األمنية املشابهة هذا مبدأ تم إرساؤه في سنة 
2009 وطبق آنذاك، لكن الذي حصل هو أنه من بعد في القطاعات 
األخرى وقعات زيادات في التعويضات، لكن هاد الفئة لألسف الشديد 
ما استفداتش من هاديك الزيادات رغم أنها كتواجه نفس املخاطر 
ما عندهمش هم العطل، في أي لحظة ممكن يوقع االستدعاء ديالهم 
كيواجهو مخاطر، الحكومة السيد رئيس الحكومة كانت توجهات له 
الوزارة  انعقدت اجتماعات على مستوى  املاضية  السنة  رسالة هاد 
والوظيفة  احنا  إتفاق  املالية، حصل  وزارة  مع  العمومية  دالوظيفة 
العمومية، املندوبية ديال السجون مع الوظيفة العمومية ولكن مع 
وزارة املالية ما وصلناش لألسف للنتيجة املرجوة، هاد ال�سي غادي 
نعملوا على تجديد الطرح ديالو، ألنه البد من توجيه عناية لهاد الفئة 
اللي كتقوم بواحد األدوار جد مهمة. في نفس الوقت تم العمل على تعزيز 
الحماية القانونية للموظفين ديال قطاع السجون، من خالل التعاقد 
مع محامين من أجل الدفاع عنهم في القضايا ديالهم، أيضا اإلستجابة 
ألكبر عدد من طلبات االنتقال، الشروع في مراجعة نظام توقيت العمل 
باملؤسسات السجنية، الشروع في وضع برنامج وقائي للحد من األخطار 
املهنية، وأيضا تعزيز األعمال والخدامات واالنـشطة اإلجتماعية لفائدة 
املوظفين، لكن املبدأ اللي طرحتوه في السؤال إن شاء هللا نعمل على 

إعادة طرحه من أجل حل هاد املشكل وإنصاف هاد الفئة.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لنائب  لس د سمير عبد  مل4لى:

شكرا السيد الوزير املحترم، البد أن نشكر الحكومة على املجهودات 
التي تقوم بها لفائدة قطاع السجون وذلك خدمة للساكنة السجنية، 

ولتحقيق أنسنة الفضاءات السجنية.

السيد وزير، ال يختلف إثنان حول األدوار الطالئعية ا التي يقوم 
بها موظفوا إدارات السجون، وأيضا الظروف الصعبة لإلشتغال على 
اعتبار أنهم يتعاملون مع فئة لها وضعية خاصة وتعيش ظروف نفسية 
صعبة جراء الحرمان من الحرية، ولذلك فالتعاطي معها يحتاج إلى 
مقاربة خاصة ومجهود مضاعف يتجاوزما يقوم به العديد من املوظفين 

في القطاعات األخرى.

السيد الوزير املحترم، تبقى التحفيزات املمنوحة لهذه الفئة ضعيفة 
وال تتناسب مع املجهودات املبذولة، ناهيك عن الحرمان من التعويض 
عن السكن والتعويض املناسب على املخاطر التي يتعرض لها هؤالء 
يوميا في مواجهة العديد من الحاالت، وخصوصا بعض فئة السجناء، 
بالقطاعات  ما يطالب به هؤالء املوظفين هو مساواتهم مع نظرائهم 

األمنية أو مع نظرائهم بقطاع العدل.

إن العمل الذي يقوم به هؤالء في ظل الخصاص املهول للموارد 
البشرية باملؤسسات السجنية..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد الوزير، 
إذن بهذا نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم، وبهذا نكون 
قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، وننتقل اآلن 

لتناول الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر.

أول كلمة، الكلمة للمتحدث األول حول تأمين مختلف وسائل النقل 
العمومي للمواطنين والحد من املضاربة في هذا القطاع، وذلك بمناسبة 
ال�سي  تفضل  فليتفضل،  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  الفطر  عيد 

اشرورو، مرحبا.

 لنائب  لس د محمد  ورورو:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس دة  ل4زيرة،  لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

هاد تناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار املادة 152 
السيد الوزير يتزامن يعني كيتزامن مع عيد الفطر اللي كنتمناو إن شاء 
هللا يدخل علينا جميعا بالصحة والعافية وعلى للشعب املغربي، أكيد 
الدينية،  واألعياد  الوطنية  األعياد  ديال  مناسبات  في  الوزير  السيد 
التدابير،  من  مجموعة  فيه  البرنامج  واحد  كتوجد  ديالكم  الوزارة 
عامة،  بصفة  العمومي  النقل  يعني  ملواكبة  اإلجراءات  من  مجموعة 
لكن السيد الوزير ديما كتقييم العمل في أخير هاداألعياد كنلقاوا بأنه 
تيوقعوا عدة مشاكل، كاين املشكل األول هو املضاربة، كاين ارتفاع 
مهول في األسعار، كاين استغالل ديال الشركات لهاد املناسبة هادي 
باش كيرتافوا األسعار، وكاين مشكل آخر هو أنه املغاربة ملي تيبغيوا 
يحيىيوالرحيم مع العائالت دياهم تيلقاوا أيضا صعوبة باش يوصلوا 
في الوقت املناسب، أكيد السيد الوزير بأن هذا مشكل، يعني مشكل 
املدن  بعض  أو  الكبرى  املدن  باستثناء  بأنه  تنالحظو  ولكن  هيكلي 
املتوسطة يعني على الصعيد ديال التراب الوطني كنالحظو بأنه كاين نوع 
من النقص ونوع من يعني النقص في الخدمة ديال هاد املسافرين اللي 
كيمشيو يلتحقو بالعائالت ديالهم و تنلقاو بأنه دائما تنلقاو بأنه النقل 
السري أيضا كيساهم وكيعاون باش كيفك هاد املشكل، بغينا السيد 
الوزير تعطيونا أشنوهما اإلجراءات الفعلية والعملية اللي غادي تقومو 

بها فهاد العيد إن شاء هللا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا للسيد النائب السيد كاتب الدولة تفضلوا.
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 لس د محمد يج ب ب4ل ف، كاتب  لدولة لدى وزير  لتجهيز 
و لنقل و لل4جست ك و ملاء  ملكلف بالنقل:

هو بالفعل السيد النائب املحترم وضع هاد النقطة اللي تتهم بعض 
املواسم ومنها املواسم ديال األعياد و هي فرصة بالفعل باش نتمناو 
لجميع املغاربة عيد فطر مبارك سعيد واللي بالفعل الوزارة مع مختلف 
املحطات  تيذكرو  اللي  محلية  جماعات  كانو  سواء  اآلخرين  الشركاء 
الوزارة من  ديال  املختلفة  املصالح  أيضا  ثم  الدرك،  األمن  الطرقية 
املراقبة وغيرها تنوجدو واحد البرنامج ديال التعاطي والتعامل مع مثل 
هذه املناسبات، وهاد املرحلة ما تتبداش حتى اآلن، تتبدى بمحطة 
استباقية اللي من خاللها يتم اإلعالن على الرخص االستثنائية، بمعنى 
أنه تنطلبو من جميع املحطات، من جميع املندوبين ديالنا على أنهم يديرو 
إعالنات باش اللي بغى يدير �سي خط استثنائي وأقول خط استثنائي 
بين مكان ومكان آخر على أنه يقدم الطلب ديالو وكاين واحد اللجنة هي 
اللي تتبث فهاد الرخص االستثنائية، ليعلم السيد النائب املحترم على 
أنه تنعطيو اآلالف من الرخص االستثنائية في كل مناسبة وكل اآلالف 
اللي هي محددة زمنا ومكانا غادي يخرج من طنجة للدار البيضاء صافي 
حتى الرجوع ما عندوش الحق يرجع التدبير ديال هاد العملية بالفعل 
من حيث األسعار اليوم األسعار مقننة القانون ديال 1996 اللي صدر في 
الجريدة الرسمية ديال دجنبر هو اللي مطبق، وبالنسبة لهاد الرحالت 
االستثنائية بأنه ما تنسمحو ليهمش يرجعو عامرين خاصهم إيال مشاو 
إرجع خاوي كاين زائد %20 فقط على السعر اللي هو محدد ال يمكن 
أن يضاف، اإلشكال فين كاين؟ هو السيد النائب بالفعل تكلم عليه، 
هو في الطريقة ديال التدبير ديال األطفال ديالنا هو أن واحد العدد 
ديال املواطنين تيدبرو في آخر لحظة وثانيا هو الهدف من هذا املنبر هي 
فرصة باش ندعي جميع املواطنين يمشيو يقتانيو التذاكر من الشبابيك 
إيال وقعت إضافة للسعر يخبرونا بها عندنا املفتشية وعندنا املراقبين 

وعندنا 4646.

 لس د رئيس  لجلسة:

معاناة  الثاني عن  للمتحدث  الكلمة  الوزير، شكرا  السيد  شكرا 
الساكنة القروية من أزمة العطش في ظل ارتفاع درجة الحرارة من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  لعزيز لشهب:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، كتعرفو كل ما كيحل فصل الصيف إال واحد 
مجموعة د املناطق ديال بالدنا كتعاني من هاد املشكل ديال النقص 
وزان  بإقليم  الحال  هو  كما  الشروب  املاء  على  الحصول  في  الحاد 
لألسف منذ 2009 أعطى جاللة امللك، انطالقة واحد املشروع ضخم 

اللي من خاللو غيتم التزويد واحد املجموعة ديال الدواوير بهاد املادة 
الحيوية، هاد املشروع اللي عرف واحد التعثر وتأخر كبير احنا سبقنا 
السيد الوزير تكلمنا معاكم فهاد املوضوع وفعال كاينة واحد الدفعة، 
اآلن هاد املشروع اللي تأخر منذ 2009 كنا كنتظرو أنه يتحل املشكل 
2017-2018 ولكن مازال اآلن مازال اآلن الساكنة ما استافداتش بما 
يكفي من املاء الصالح للشرب وهاد ال�سي اللي تيجعل واحد التذمر كبير 
لدى عموم املواطنين وكانت عدة وقفات احتجاجية بسبب هاد األزمة 
املاء الشروب، الغريب السيد الوزير أن عدة جماعات على ضفاف أكبر 
سد على املستوى الوطني ما ماستفداتش كما هو الحال بالجماعات 
الترابية ديال املجاهرة ديال سيدي بوصبار ديال سيدي رضوان كذلك 
جماعات أخرى اللي هي فيها القنوات واليني تم التدبير ديالها يعني ألن 
املشروع تعطل بزاف وهاد القنوات تكسرت وكاين تعثر كبير في تزويد 
الساكنة، احنا اللي بغيناكم، السيد الوزير، أنكم تعملوا على املتابعة 
الدقيقة لهاد املشروع، بغيناكم السيد الوزير تزيدوا تبحثوا في األسباب 
الحقيقية من جهة ومن جهتها دعاوهم من أجل حلول باش تحلوا هاد 
املشكل داملا، ال يعقل ال يعقل أن الساكنة باش تحصل على املا خصها 
تنقل عدة كيلومترات ال يعقل أننا بعد أكثر من كيما قلت عشر سنوات 
وما زال الناس ما كيستافدوش، الناس مازال ماعندهمش املا السيد 
الوزير يعني هاد املسألة هادي احنا ما�سي كنوجهو لكم اللومة انتما ألن 
كانت واحد التراكم ديال عدة مشاكل ولكن اليوم حرام علينا اآلن في 

بالدنا نسمعو..

 لس د رئيس  لجلسة:

الجواب السيد الوزير، جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

 لس د عبد  لقادر  عمارة، وزير  لتجهيز و لنقل و لل4جست ك 
و ملاء:

وكر   لس د  لرئيس،

عطفا على داك ال�سي اللي كنت قلت قبايلة في األسئلة الشفهية، 
بطبيعة الحال هاد القضية دالخصاص داملا كاين وراه انت شرتي ليه 
ما�سي غير وزان كانت واحد العدد ديال املناطق لسبب هو أن واحد 
العدد ديال التزويد باملاء كان مرتبط بواحد العدد ديال املنظومات 
توالي  كاين  دابا   ، أغراضها  استنفذت  أنها  نقولوا  لنا  يمكن  محلية 
سنوات الجفاف هذا طارح واحد العدد ديال اإلشكاالت، أنا قلت من 
الناحية اإلستراتيجية الحكومة تشتغل على أمرين املسألة األولى هو 
تعزز القدرات التخزينية في البالد عندنا 18.6 مليار ديال الدرهم، األفق 
ديالنا هو نوصولوا ل 30 مليار ديال الدرهم باش نكونوا متأكدين ألن 
منين غنربطوا الدواور والجماعات باملنظومة ديال التوزيع يكون عندنا 
املا إما غيجي من السدود وال غيجي من التحليل، املستوى الثاني هو هذا 
اللي شرتي ليه باش ما يمكنش يكون عندنا مشكل في اململكة املغربية 
جميع املنظومات خاصها ترتبط باملنظومة ديال التوزيع يكون عارف 
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باللي جاية من الباراج ديال موالي بوشتى وال جاية من الباراج الوحدة 
وال جايا من �سي باراج آخر هداك ال�سي اللي شرتي ليه فيما يتعلق بوزان 
صحيح، ولكن أنت عارف بأن هاد ال�سي دارت فيه اجتماعات كانت 
فيه إشكاالت ألنه في الحقيقة هاد القضية ديال تعامل الساكنة مع 
املاء هو تعامل حرج وحساس ما تيمكنش تدوز القنوات ديال املا باش 
تم�سي تديه لواحد الجماعة أخرى لواحد الدوار آخر وانت عندك تما 
دواور وهاد ال�سي اآلن تيتعالج، احنا بطبيعة الحال املعالجة اآلنية ما 
نخليوا حتى �سي واحد بال ما إذا اضطرينا غادي نديروا الصهاريج وهاد 
ال�سي تنديروه بمعية السلطات املحلية، لكن الحل الحل الجذري لهاد 
باملنظومات واملثال  الدواوير وجميع الجماعات  ال�سي هو ربط جميع 
ديال موالي بوشتى هو مثل واضح دابا السيد عندنا وساليناه ومازال 
ما اربطناهش مع األسف الشديد كان هناك بعض التأخر أنا ال أنكر 
هذا، لكن احنا اللي مهم بالنسبة لنا هو أن نتدارك هذا التأخر بالنسبة 
لواحد العدد ديال السدود وراه اإلشارة ديال سد الوحدة رانا شت لها 

قبايلة ألن..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، وفي موضوع التحضيرات لتنظيم امتحانات 
الفريق  من  طلبين  هناك  الجاري  الدرا�سي  املوسم  برسم  البكالوريا 
الحركي واملجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية أول متكلم هو الفريق 

الحركي تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة حك مة بل قساوي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس دة  ل4زيرة،

 لسادة  ل4زر ء  ملحترم4ن،

السيدات والسادة النواب املحترمون، صراحة الكل كيعرف بأن 
البكالوريا،  امتحانات  اجتياز  على  قادمين  الثانوي  السلك  تالميذة 
وصراحة احنا ما عندناش شك بأن التحضيرات غاتكون في املوعد مع 
ما تم هدره من الزمن املدر�سي ديال هاد السنة، صراحة عندنا واحد 
البعض  يخص  فيما  وهي  كتشغلنا  هي  اللي  األمورات  من  املجموعة 
منها في ما فيما يخص تالميذة القطاع العمومي بحيث ال بغينا نحققو 
تكافؤ الفرص كيما كنعرفوا بأن تالميذة التعليم الخصو�سي كيمكن 
لهم يخلصوا باش يديروا داك التحضيرات المتحانات ديال األقسام 
التحضيرية أو املعاهد الجامعية، حنا عندنا طلب السيد الوزير وهو أن 
يكون ما نكرهوش يتخلق قسم في اإلقليم أو ال قسمين في اإلقليم أوال 
على حسب يعني العدد ديال التالميذ اللي متفوقين، ولكن ما عندهمش 
اإلمكانيات باش غادي يخلصوا على راسهم باش يوجدوا االمتحانات، 
بهذا غنكونو كنحققوا العدالة أو تكافؤ الفرص، أيضا فيما يخص يعني 
في املراقبة في األقسام أثناء االمتحانات ال بد من نطورو هادوك اآلليات 

ديال détection ديال هاد les telephones باش ما يكونش عندنا واحد 
ما نربيوش وليداتنا على أنه يبقاو يغشوا، وأيضا البد من فكروا في برامج 

إعالمية تحسيسية اللي..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، املتحدث الثاني في هذا املوضوع، أي موضوع 
التحضير للتنظيم امتحانات البكالورياه من املجموعة النيابية للتقدم 

واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د جما1 بنشقرون كريمي:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

 لس دة و لسادة  ل4زر ء،

فعال املوضوع مهم، في البداية البد أن ننوه بمجهودات الوزارة، 
املجهودات الحثيثة لقطاع التعليم في إطار معالجة وإصالح أعطاب 
على  ونحن  تخاطبنا  أيضا  األعطاب  وهذه  التعليم،  التربية  منظومة 
أبواب هذه اإلمتحانات املهمة اللي تعتبرنافذة أساسية لتثبيت الذات 
ولخلق اإلستقرار في املستقبل لشاباتنا وشبابنا، الحقيقية اليوم هو أننا 
علينا أن نضمن املساواة وتكافؤ الفرص كما نص عليها دستور اململكة 

ل سنة2011، هذا املشكل قائم السيد الوزير على مستويين:

أوال: ظاهرة الغش وكيف يمكن التصدي إليها؛

البكالوريا  إلى  الوصول  يبلغون  الذين  التالميذ  عدد  هو  ثانيا: 
ويحصلون عليها، باملقارنة مع عدد املتمدرسين منذ البداية.

هذا في الجانب األول، في الجانب الثاني أيضا على مستويين آخرين، 
نالحظ اليوم أن العطلة في القطاع العام بدات األسبوع األول من ماي 
وهذا غريب جدا، في الوقت التعليم الخصو�سي مازال كيدرس التالميذ 
إلى الساعة إلى الآلن، فكيف يمكن أن نشكل هنا مبدأ املساواة، علما 
إضرابات  وكانت  الوزير،  السيد  يستكمل  لم  الدرا�سي  البرنامج  بأنه 
بشكل  معالجتها  تمت  لألساتذة، وعشنا محطة صعبة جدا  متكررة 
اإلكراه  أمام هذا  اإلمتحانات  ديال وضع  اآلن  فاملآل  توافقي جدي، 
أوال ديال الزمن املدر�سي، ثانيا ديال الحظ املتساوي للتالميذ في تلقي 
الدروس حتى تكون هاد امتحانات موحدة، ال يعقل أن نتقدم االمتحان 
بشكل مختلف، وبالتالي الواقعهو أن يتضرر التالميذ، مشكل ثاني وأخير 
وهو مشكل العتبة أيضا، اليوم يجب إلغاء هاد العتبة السيد الوزير، 
اإلستقطاب  ذات  والكليات  املعاهد  إلى  الولوج  في  منصفة  غير  ألنها 
املحدود، علما بأن املفصل األسا�سي هي املباراة، أننا ندخلوا كل �سي وخا 
يكونوا جايبين 10 في املعدل وندوزلهم مباراة كتابية وشفوية لضمان 

الساوات، ألنه كاين مبالغة في النقط من طرف..
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير مرحبا، تفضلوا.

 لس د سع د أمز زي، وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي 
و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

شكرا السيدة النائبة والسيد النائب املحترم على هذا السؤال، فهاد 

الظرفية اآلتية ونحن مقبلين على هذا االستحقاق الوطني املهم األسبوع 

املقبل إن شاء هللا يوم الثالثاء 11، أريد أن أقول أن الوزارة قامت بواحد 

العداد ديال التدابير منذ ابتداء السنة باش هاد اإلستحقاق الوطني 

يدوز في أحسن الظروف، حقيقة املنظومة عرفت واحد التوقف جماعي 

اللي واحد العداد ديال األسابيع من طرف أطر األكاديميات، وهذا من 

األول كانت الوزارة عندها من األولوية ديال األولويات هي استهداف 

املستويات اإلشهادية باش نستدركو الزمن املدر�سي، وباش نقومو واحد 

العداد ديال برامج الدعم اللي تمت بطريقة منتظمة، واليوم الحمد 

هلل التالميذ ديالنا في طور التهييئ لهذا االمتحان، وندعوا لهم في ليلة 

العيد بالنجاح وأيضا االتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمنه 

تكافؤ الفرص للجميع، بعض املعطيات املهمة الحمد هلل اللي ما خصنا 

نفرحوا بأن البالد ديالنا غادي يقدم تقريبا 450 ألف تلميذة وتلميذ 

اللي غادي اجتازوا البكالوريا يوم الثالثاء املقبل، بما فيهم واحد 100 

ألف املترشح األحرار، تزايد ديال %25 ملاذا؟ ألن هاد الفئة هادي عبرت 

على اإلنخراط ديالها والنجاح ديالها، السنة املنصرمة كان النجاح 18% 

وارتفع ل %25 لهذا كاين اليوم واحد اإلقبال كبير من طرف هاد الفئة 

هادي، أيضا هاد الفئة كانت كتكون غيرفي البكالوريا العامة، اليوم 

700 مترشح حر اللي دخل بالنسبة للبكالوريا املهنية، بالنسبة أيضا 

ارتفاع مهم %36 فيما يتعلق باملترشحين باملسالك الدولية كنا في 18 

ألف اليوم تقريبا 25 ألف مغربي اللي غادي يجتاز هاد البكالوريا.

هاد  التحسيس ضد  أيضا  هي  الدورة  هاد  املستجدات  أهم  من 
الظاهرة ديال الغش والسنة املنصرمة كان واحد اإلنخفاض هائل، وهاد 
السنة عملنا أيضا جاهدا باش هاد الظاهرة ديال الغش باش نقضيوا 
عليها، حقيقة بأن كاين هاد الجانب اإللكتروني هو اللي كيغلب على هاد 
الغش، لهذا الوزارة اقتنت واحد العداد ديال التجهيزات التكنولوجية 
باش يمكن لها تتدارك هاد القضية، وأيضا أريد أن أشيد بالدور ديال 
السلطات املحلية، االإدارة العام لألمن الوطني، الدرك امللكي، وزارة 
الداخلية على املصاحبة واملواكبة لهاد العملية منذ إيجاز استنساخ 

املواضيع وتوزيع املواضيع.

إذن إن شاء هللا في األسبوع املقبل غادي اجتازوا هاد الطلبة هاد 
االمتحانات، درنا واحد العدد ديال املبادرات جديدة ومبتكرة وبما فيها 
تكييف االمتحان بالنسبة للتالميذ في وضعية إعاقة، تقريبا 4 ديال 

األجرءات تدارت:

مع  تتالءم  املواضيع  طبيعة  صياغة  املواضيع،  طبيعة  هي  أوال: 
وضعية هاد التالميذ؛

لهاد  منحه  ليتم  اإلضافي  الزمن  للتالميذ؛  بالنسبة  املصاحبة 
التالميذ، وأيضا لجنة ديال التصحيح خاصة في إطار هاد التكييف ديال 

املواضيع.

إن شاء هللا سنعمل جاهدين باش يكونوا نتائج الدورة األولى يوم 
26 يونيو باش نبداو مباشرة في الدورة االستدراكيه بداية يوليوز 5-4-
6 يوليوز باش نعلن على النتائج ديال الدورة االستدراكية 13 يوليوز، 
وهاد ال�سي اللي غيمكن لهاد الحاصلين على الباكالوريا باش يجتازوا 
مباراة اللي شرتوا لهم السيد النائب املحترم في أحسن الظروف، ونحن 
نعمل على تكافؤ الفرص هفاد املباراة والرفع من مستوى ديال الطاقة 

االستيعابية ديال املؤسسات ذات اإلستقطاب املحدود، وشكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، مسبقا عيد فطر مبارك سعيد مسبقا، وشكرا 
للجميع على الصبر واملساهمة والتعاون، ورفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة  لر بعة و لستين بعد  ملائة

 لتاريخ: اإلثنين 6 شوال 1440ه )10 يونيو 2019م(.

 لرئاسة: السيد عبد الواحد االنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  واثنان  ساعتان   لت4ق ت: 
الثانية بعد الزوال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدو1  ألعما1: 
الحكومية التالية:

الصحة؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

املكلف بحقوق اإلنسان؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

الثقافة واإلتصال؛ .•

 لس د عبد  ل4 حد  أليصاري، رئيس  لجلسة:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الشفهية  األسئلة  جلسة  في  مجددا  نلتقي  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي 
برسم هذه الدورة الربيعية ويتضمن جدول أعمالها 27 سؤاال شفهيا، 
تهم القطاعات التالية: الصحة، التربية الوطنية والتكوين املنهي التعليم 
األسرة  اإلنسان،  بحقوق  املكلف  القطاع  العلمي،  والبحث  العالي 
والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية، القطاعات املكلفة بكل من 
التجارة الخارجية، الشؤون العامة والحكامة، التنمية القروية واملياه 

والغابات، وأخيرا قطاع الثقافة واالتصال.

في البداية نستمع إلى املراسالت التي توصلت بها الرئاسة، وقبل 
أن أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس لعرض ذلك، أهنئكم جميعا 
بمناسبة عيد الفطر السعيد، أدخله هللا علينا وعليكم وعلى بالدنا 

باليمن والبركات، تفضلي السيدة األمينة املحترمة.

 لس دة أسماء غالل4 أمن ة  ملجلس:

وكر   لس د  لرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

- مشروع قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من 
الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1337، 31 مارس 

1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية.

ومن فريق العدالة والتنمية توصل مكتب املجلس ب:

- مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير املادتين 44 و77 من القانون 
التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

القانون  من   115 املادة  بتغيير  يق�سي  تنظيمي  قانون  مقترح   -
التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم.

- مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات.

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 

بشأن التفتيش العام للمالية.

بمثابة مدونة   65.99 رقم  القانون  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح   -

الشغل.

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 املتعلق 

باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى.

ومن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية توصل املجلس ب:

 08.12 رقم  القانون  16 و38 من  املادتين  بتغيير  قانون  - مقترح 

املتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء.

- مقترح قانون بتتميم املادة 430 من قانون املسطرة املدنية كما تم 

تغييره وتتميمه.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

مجلس النواب هي:

- 28 سؤاال شفويا؛

- 146 سؤاال كتابيا.

شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة األمينة، أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين 

على أننا سنكون على موعد مباشرة بعد هذه الجلسة مع جلسة عمومية 

تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.
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حضر ت  لس د ت و لسادة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع   
ونستهلها بقطاع الصحة، نقطة نظام، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد  لس م4:

فقط تنبيه لواحد اإلشارة واليوم كنتزامنو مع املجالس اإلقليمية 
اليوم كاين دورات ديال املجالس  البالد ديالنا جميع املجالس  ديال 
نبهنا الرئاسة  لنا  البرملان، وسبق  اإلقليمية مع الجلسة العامة ديال 
لهاد املوضوع، كنطلبو من الرئاسة باش تم مراسلة العمال والوالة بهاد 
األمر ما تبقيو تجيبو لنا الجلسة العامة ديال اإلثنين باش يحيدو لنا 
هاد اإلحراج وما نبقاوش نحضرو باش ما نخليوش هاد الكرا�سي فارغة 

نعم، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

على  وشكرا  الداخلي،  النظام  بمقت�سى  منظم  موضوع  شكرا، 
اإلفادة، السؤال األول يتعلق باالنقطاع املتواصل لعرض بعض األدوية 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة إور ق  لب4يسفي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير املحترم األمن الدوائي ال يقل أهمية على األمن الغذائي 
من  مجموعة  وفقدان  اختفاء  عن  وذعر  بخوف  يتسائلون  واملغاربة 
األدوية الحيوية منها أدوية الخاصة بأمراض السكري، أمراض القلب 
والشرايين، لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم 
لتتبع املخزون االحتياطي للدواء ومحاربة االحتكار واملضاربة في الدواء؟ 

وشكرا، حفاظا على صحة املغاربة.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

وع دكم مبارك سع د،

السيدة النائبة سؤال مهم حول يعني تدبير املخزون الدوائي وحول 
ظاهرة ديال انقطاع األدوية في األسواق العاملية بشكل عام، يعني هادي 
ظاهرة عاملية واللي نبغي نطمأن بأنه تبقى محدودة عندنا 7000 دواء 
اللي متداولة في السوق الوطنية اليوم أقل من %5 ديال األدوية اللي 

يمكن تعرف يعني انقطاعات وما�سي انقطاعات يعني اللي كتكون بعد 
يعني  مرتبطة  داخلية  أسباب  هناك  أسباب،  وعندها  مؤقتة  املرات 
باملساطر املطبقة، باملراقبة ديال املخزون االحتياطي بحكم القانون 
17.04 ولكن كذلك القانون ديال املراقبة ديال املخزون االحتياطي أو 
القانون الخاص باملخزون االحتياطي اللي صدر فيه مرسوم في 2002 
واللي حقيقة ما كيالءمش األدوية كمادة اليوم وحنا اليوم مع وزارة 
ديال الحكامة بصدد تحيين ديال هاد القانون، ولكن كاين هناك عوامل 
خارجية مرتبطة باالختيارات االستراتيجية. بالدنا الحمد هلل %65 ديال 
يعني الحاجيات كيلبيها السوق الوطنية، فرنسا راه ما كاين حتى 10% 
ديال التصنيع ديال األدوية في فرنسا وبالتالي انقطاعات كتكون كبيرة، 
الشركة األم  تكون على مستوى  اللي يمكن  انقطاعات  هناك كذلك 
يعني املواد األولية مركزة في 3 ديال الدول أساسية، الواليات املتحدة 
والصين والهند إيال املادة األولية انقطعت راه يمكن ما يكونش عندك 
الدوا في البالد ديالك، كذلك هناك جاذبية ديال السوق واحد السوق 
وطني مغربي اليوم اللي كيستهلك 450 درهم في السنة غير كافي لبعض 
الشركات ألنها تبيع الدوا في املغرب، تفضل تبيعو عند الجار اللي ربما 
كيستهلك 2 مرات أكر على أنها تبعيو عندنا، كل �سي هاد ال�سي كنتغلبو 
عليه كذلك بالرخص املؤقتة اللي كنعطيوها ملا كينتهي الدوا، عندنا 
كذلك الصفقات العمومية اللي فيها مشكل، ألنه ملا كيكون الثمن ديال 
الدواء منخفض ما كيجي حتى �سي واحد يشارك في الصفقة العمومية 

كتولي.

 لس د رئيس  لجلسة:

النائبة،  السيدة  أو  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د أحمد رو دي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نعم انقطاع بعض األدوية بشكل عام أمر عادي ووارد 
على الصعيد العالمي، إال أنه املشكل السيد الوزير في املغرب يتكرر 
وبشكل كثير خصوصا بعض األدوية ألمراض مزمنة كالسرطان وأمراض 
القلب وكذلك أمراض الغدد، وهي أدوية ال يمكن االستغناء عنها وغيابها 
يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، السيد الوزير، احتياجات السوق املغربي 
من األدوية هي معروفة واإلحصائيات تقول أن ما بين 20 حتى ل 40 دواء 
هي التي تنقطع بشكل روتيني واملشكل هو مشكل تدبير ومراقبة السيد 
الوزير، واش وزارة الصحة، السيد الوزير، من خالل املرصد الوطني 
ملراقبة األدوية ما قدراش تراقب املؤسسات الصناعية اللي هم ملزمون 
باحترام املخزون االحتياطي من أجل تدبير مرحلة االنقطاع إلى حيث 
تسوية الوضعية، طبقا للمرسوم اللي ذكرتو، السيد الوزير صناعة 
األدوية باملغرب عرفت تراجع هادي سنين كنا السيد الوزير كنصنعو 
تقريبا %80 من االحتياجات املحلية اآلن نصنع أقل من %60 والسبب 
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دول  إلى  الجنسيات  املتعددة  الصناعية  الشركات  بعض  رحيل  هو 
الجوار، السيد الوزير يجب أخذ تدابير جديدة لدعم وتشجيع الصناعة 

املحلية واللي هي الوسيلة الوحيدة لضمان األمن الصحي للمغاربة.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال 
املوالي وهو عن إعداد..، آه هناك تعقيب إضافي تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

 لنائبة  لس دة غ ثة حاتمي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير األدوية منقطة األمصال ضد السم وهذا يسبب لنا 
11 سنة، األسبوع ما  إحراج كلنا، األسبوع املا�سي مات طفل عندو 
قبل مات طفل عندو 3 سنوات، بعض األسابيع من قبل ماتت فتاة 
في خنيفرة، إذا من الضروري إيجاد حل لهاد أمصال السم خصوصا 
ونحن مقبلين على فصل الصيف، ألن ال يعقل أن يموت أطفال هكذا 
في 2019 باملغرب بسبب عدم وجود أمصال في املستشفيات العمومية، 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد 

على التعقيب.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

شكرا لكم، أوال املرصد الوطني ديال مراقبة الدواء خدامين احنا 

اآلن كنعززوه باملوارد البشرية باش نقويو الدور ديالو ثم كذلك الرخص 

املؤقتة كنحاولو ما أمكن نستعملها باش يمكن نستاجبو لهاد املسألة 

هادي، تشجيع الصناعة الدوائية الحكومة واضعة مخطط التسريع 

الصناعي اللي فيه الصناعة الدوائية داخلة كذلك هناك يعني تحفيزات 

مهمة وراه بانت النتائج ديالها في مجموعة ديال الوحدات اللي كتصنع 

بالسم  يتعلق  فيما  للسرطانات،  مضادة  البيولوجي  النوع  من  أدوية 

l’institut pasteur مع pasteur كيشتغل في إطار شراكة باش..، الشريك 

خاص..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إعداد استراتيجية وطنية 

شاملة ومتكاملة للوقاية من التدخين واملخدرات للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من نفس الفريق فريق العدالة والتنمية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عبد  لخال د  لبصري:

 لسالم عل كم ورحمة هللا،

وطنية  استراتيجية  إعداد  إمكانية  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
شاملة ومتكاملة للوقاية من أخطار التدخين واملخدرات، بما في ذلك 
محاربة زراعتها وإنتاجها وترويجها واستهالكها، وكذا تحسيس املواطنين 

بمخاطرها على الصحة العامة واألمن االجتماعي لبالدنا؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا، املرجو حسن استعمال 

داك مكبر الصوت باش يسمعوكم السادة النواب

 لس د أنس  لدكالي وزير  لصحة:

فيما يتعلق بالتدخين، سؤالكم فيه التدخين واملخدرات، السيد 

النائب املحترم، املسح الوطني لعوامل االختطار لألمراض غير السارية 

بين لنا بأن هناك %23 دالرجال و%2 دالنساء اللي كيستهلكو التبغ، 

وهذا تيشكل واحد انخفاض مهم، انخفاض ب %32 مقارنة مع سنة 

2000 وهذا راجع فعال ألنه كان هناك برنامج وطني للوقاية ومحاربة 

التدخين اللي كانت في ضمن املخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 

النتائج من خالل  ديال  يعني، مجموعة  إعطى،  واللي   ،2019-2010

التدابير اللي تم سنها.

ملحاربة  وطنية  إستراتيجية  فعال  هناك  باملخدرات،  يتعلق  فيما 

أشكالية املخدرات عبر اعتماد مقاربة مندمجة ومتوازنة تأخذ بعين 

اإلعتبار البعد ديال الصحة العامة، هناك مقاربة اليوم طبية، نفسية، 

إجتماعية، للتغلب على هاد الظاهرة هادي ومرتبطة كذلك بالصحة 

النفسية والعقلية.

وضعت  الصحة  وزارة  العربي،  املستوى  على  رائد  بلد  املغرب 

اإلدمان  ديال  االضطرابات  من  والتكفل  للوقاية  وطنية  إستراتيجية 

ومجموعة ديال املراكز اللي تم فتحها مع شركاء، وكذلك مراكز ديال 

صحة الشباب اللي كتهتم بهاد املجال هو مخطط 2018-2022 اللي 

فيه 7 املحاور، فيها الرصد املبكر وتوفير عرض عالجي مالئم، من خالل 

كذلك بعض األدوية البديلة بحال mitadol فيما يتعلق باملخدرات، 

يعني، السائلة، خدمات الحد من األضرار، دعم الكفاءات ديال، يعني، 

والشراكة  الحكامة  تقوية  عام،  بشكل  الصحة  مهنيي  وديال  األطباء 

والتتبع والتقييم ومكافحة الوصل والتمييز، شكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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 لنائب  لس د مصطفى  إلبر ه مي:

شكرا السيد الوزير، هو في الحقيقة هذا السؤال، من فرط ما 
ولكن  من طرحه،  الجدوى  كنتساءلو حتى عن  كنطرحوه،  كل سنة 
ومدام  التدخين،  ملحاربة  العالمي  اليوم  تخليد  وهو  شرط  املناسبة 
نظرا لي كاين العالقة ما بين التدخين واملخدرات فكنشوفو شنو هما 
املجهودات للي ّدارو بالنسبة للمغرب، على الصعيد العالمي كاين 6 
داملليون ديال املواطنين اللي كيتوفاو سنويا و160.000 من األطفال 
بسبب التدخين السلبي، املغرب من بين الدول األكثر استهالكا للتبغ، 
ت مفتوحة 

ّ
و عدنا السوق وال

ّ
واملشكل السيد الوزير هو أننا في املغرب وال

وكاين يعني اإلشهار اللي ولى ضارب، يعني، كاين واحد املنافسة شرسة 
ما بين الشركات، جميع محالت البقالة إال وفيها داك ال�سي باألضواء، 
وذاك ال�سي زوين وحتى العلب، والو دايرين بحال علب العطر، وكل �سي 
كيدير اإلشهار والقانون اآلن تقريبا عندو أكثر من 30 سنة ما كيطبقش 
91.15، املرسوم ما بغاش يصدر، الحكومة ما بغاتش تصادق على 
هاديك اإلتفاقية الدولية للمنظمة العاملية للصحة ملحاربة التدخين، 
وكنقومو ببعض، يعني، اإلجراءات هنا وهناك، كنقولو أوّدي راه حنا 
كنحاربو التدخين، اللوبي عرفناه ديال هاد الشركات، كاين أكثر من 5 
ديال الشركات اآلن اللي كتنافس في املغرب، ولكن واش الحكومة من 

هاد الضعف أنها ما تصادقش على هاد اإلتفاقية..

 لس د رئيس  لجلسة:

وشكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الرد السيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت، شكرا نمر للسؤال املوالي، وهو عن الخصاص 
النواب  الحاصل في األطر الطبية والشبه الطبية للسيدات والسادة 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة م نة  لطالبي:

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

نسائلكم السيد الوزير حول الخصاص املوجود في األطر واملمرضين 
داخل قطاع الصحة، خصوصا بعد اإلحصائيات األخيرة اللي، يعني، 
املنظمات الدولية املختصة في مجال الصحة والتي تقول بأن هناك 

تراجع في خدمات قطاع الصحة؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

 لس د أنس  لدكالي وزير  لصحة:

شكرا السيدة النائبة، الخصاص على مستوى املوارد البشرية هو 
مسألة، يعني، إشكالية بنيوية اللي كتعرفها املنظومة الصحية الوطنية، 
هاد الحكومة تجاوبت مع هاد املسألة بالرفع من العدد ديال املناصب 

الصحة  لقطاع  منصب   4000 على  صوت  املوقر  مجلسكم  املالية، 
عليهم  زدنا  إيال  تقريبا  يعني،   ،800 هي  إيال جمعناهم   ،2019-2018
2017 هي 9500 في نصف والية وظفنا أكثر ما وظفات الحكومة السابقة 
في الوالية كاملة، وبالتالي هاد املجهود اليوم ها هو كاين وغيستمر، كاين 
كذلك مجهود على مستوى التكوين في املعاهد ديال التكوين ديال املهن 
التمريضية، وكاين كذلك الرفع من عدد ديال املناصب بحال املقيمين 
يعني اللي كيمرو من 197 هادو ديال التخصصات 2017 إلى 521 في 
2018 إلى 700 في 2019، نفس ال�سيء بالنسبة يعني اليوم في قطاع 
الصحة كنكونو فتنا العتبة ديال 50 ألف، عندنا 51 ألف و221 في 
2018 في الوقت اللي 7 سنوات ماضية ما فتناش آي 47، 48 ألف، 

شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة م نة  لطالبي:

شكرا السيد الوزير، لكن اإلشكال السيد الوزير يظل قائما دائما 
600 طبيب هم اآلن يدبرون  كيف يعقل السيد الوزير أن أكثر من 
املجال اإلداري داخل هاد املستشفيات في حين أن هناك خصاص، 
هناك مستشفيات تم تدشينها من طرف جاللة امللك، لكنها موصدة 
لعدم وجود األطر الطبية واألطر كذلك التمريض، ثم السيد الوزير 
كيف يعقل بأن هناك يعني واحد االنتشار الغير املتساوي ما بين األقاليم 
وما بين املستشفيات في بعض املدن هناك مركزة في املدن الكبرىن، لكن 
هناك خصاص في مدن أخرى كذلك هناك خصاص في التخصصات 
السيد الوزير، طنجة على سبيل املثال اآلن تحال عليها حاالت تقوم 

بإحالتها على املركز على مدينة الرباط، كذلك السيد الوزير..

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائب من الفريق االستقاللي.

 لنائب  لس د لكبير قادة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير هاد اإلشكال ديال النقص الحاصل في األطر الطبية 
وشبه الطبية أصبح تقريبا عام وشامل بالنسبة لجميع املناطق وخاصة 
املناطق النائية، السيد الوزير اآلن لو كان غير كان حسن التدبير ديال 
األطر اللي هي كاينة حاليا، ألنه اإلشكال نعطي مثال هنا في املستشفى 
اإلقليمي ديال بوعرفة راه كاين اإلشكال هو أنه في بعض التخصصات 
كاين طبيب واحد والوزارة سمحالو باش يم�سي 15 يوم يعني يخدم 15 
يوم ويرتاح 15 يوم، ولكن ديك 15 يوم راه دابا تقريبا جميع الجماعات 
جميع الجمعيات كل �سي اإلقليم وال عامر غير بسيارة اإلسعاف باش 

ينقلو املر�سى من بوعرفة واإلقليم كلو لوجدة، شكرا.
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 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لفريق التجمع الدستوري.

 لنائب  لس د عدي خزو:

وكر   لس د  لرئيس،

املؤسسات  في  األطباء  بتعيين  نطالبكم  املحترم،  الوزير  السيد 
املستمر  الحضور  لضمان  تنغير،  بإقليم  القروي  بالعالم  الصحية 
النساء  وفاة  لتفادي  القروي  بالعالم  الصحية  باملؤسسات  لألطباء 
الحوامل واملواليد الجدد كما وقع مؤخرا لحالة وفاة مولود جديد في 

الطريق بين امسمرير ومال دادس، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب إضافي من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 
املحترم.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لزع م:

 لس د  لرئيس،

مزمنة  قضية  هي  الخصاص  ديال  القضية  هاد  الوزير،  السيد 
والسيد الوزير النواب ديال األمة صوتو على 4000 منصب شغل في 
القانون املالية األخير، اشنو لحد اآلن استوعبتو منو، راه ما استوعبتو 
منو لحد اآلن حتى %20، السيد الوزير الخصاص مهول ال�سيء اللي 
داء  الرحامنة  إقليم  مثال  التخصصات  كاينة بعض  أن  كيجعل على 
السكري، أطباء التخدير، تقنيي أشعة قالل، املداومة ما كيملهاش 
تصايب، الوالدة كيضطرو منين تكون �سي عملية خاصها تم�سي ملراكش، 
وهاد ال�سي كيعطي واحد املشاكل ديال حياة أو موت، السيد الوزير هللا 
يجازيكم بخير راه مربط فرس هنا راه كاينة تجهيزات كثيرة اللي صرفات 
عليها الدولة وصرفتو عليها وما كتخدمش عالش؟ ألن ما كاينش اللي 

يخدمها، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد تفضلوا.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

شكرا، هاد الخصاص هو تراكم، هو اختيارات دارت في املا�سي فيما 
يتعلق باملنظومة التكوينية الطبية اللي دول أخرى ما دارتهاش جعلت 
من الطبيب يعني مهنة كباقي املهن، وبالتالي حالت ما يكفي من الكليات، 
هاد ال�سي ما درناهش، اليوم احنا بصدد االستدراك احنا في استدراك 
واالستدراك غياخد الوقت 4000 منصب في سنة واحدة ما غيبقاش 
النتائج بسرعة، خاصنا نتسناو 4000 منصب د 2019 اللي مازال ما 
حليناهاش ياله غتبدا، ياله دبرنا حتى ليونيو 2019 ما بذمة السنة 

السابقة يعني من مناصب، واحد العدد من املناصب اللي تنحولوها 
ألن ما كيجيش لها مثال األطباء وتنحولوها إلى ممرضين 2900 منصب 
للممرضين والقابالت، أكثر من 400 منصب القابالت وهادي كلها أرقام 
قياسية باملقارنة مع السابق، فيما يتعلق باألطباء األطباء العامون هاد 
السنة ولو حلينا 500 منصب ما عمراتش كلها ولكن شحال عمرات أكثر 
من 190 وحتى هذا رقم قيا�سي في السنة اللي قبل 84 طبيب عام اللي 
خذينا في السنة اللي قبل منها 140 دابا 190 أكثر من 190 وهاد ال�سي راه 
احنا غاديين فيه، كذلك اإلقامة تكلمت عليها وصلنا ل 700 في الوقت 
اللي هادي عامين 197 إيوا راه كاين مجهود، راه ما يمكنش أي ضرب 
10 في سنة واحدة ما كاين حتى �سي نظام ديال هاد ال�سي، وكاين واحد 
الطاقة استيعابية ديال الكلية اليوم، هاد السنة كذلك املباريات ديال 
كلية الطب غينطلقو إن شاء هللا في يوليوز وراه جميع الكلية اخذات ما 
يمكن ألق�سى ما يمكن، مع العلم أن خصنا نشجعو القطاع الخاص 
كذلك الغير النفعي باش يستثمر في التكوين نحتاج إلى مضاعفة 3 د 
املرات العدد األطباء اليوم ما�سي غدا اليوم سنقوم بذلك إذا لم نقوم 
بإطالق اإلمكانيات والجهد ديال كل املتدخلين عمومي الحمد هلل راه 
الكلية ديال طنجة والكلية ديال أكادير والكلية ديال العيون في القريب 
القطاع  ديال  املجهود  ثم كذلك  اللي غتفتح عمومية  أخرى  وكليات 
الخاص الغير النفعي أو النفعي ولكن أركز على الغير النفعي باش يمكن 
لو يستمر فهاد املجهود اللي بدا فيه احنا اليوم النقاش اللي عندنا اليوم 

هو عالش؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، عن الخصاص في األطباء للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلوا 

السيد النائب لوضع السؤال.

 لنائب  لس د ي4فل وباط:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة لتمكين املراكز الصحية التابعة 
للجماعات القروية من األطباء حتى تتمكن الساكنة من االستفادة من 

حقها الدستوري في التطبيب والعالج؟

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

وكر   لس د  لنائب  ملحترم،

في 2018 111 ديال املناصب ديال األطباء العامون اللي وجهناها 
دعم  ديال  السياسة  إطار  في  قررنا  كذلك   2018 في  القروي  العالم 
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املستعجالت واملخطط التسريع في علم املستعجالت باش نصيفطو 300 
ديال األطباء العامون املستعجالت منين خذيناهم خديناهم في إطار 
الحركية وبالتالي 300 قدام 111 راه غيخليونا كذلك خصاص، ولكن 
هذا اختيار صعب اللي كان خصنا نديروه، عالش؟ ألن املستعجالت 
عليها ضغط كبير واملنبع ديالو تلك املراكز الصحية خاصة القروية، 
اليوم كاين واحد العمل في تعزيز املوارد باملراكز القروية في يعني إدخال 
الطب عن بعد ألنه كذلك يمكن لو يساعدنا في الرفع من التأطير الطبي، 
فيه كذلك بالنسبة للمدن ملا كتكون اإلمكانية ألن بعض املدن كتلقى 
5 ديال األطباء في املستوصف، بما فيها طبيب أسنان بما فيها الطبيب 
النف�سي مثال في مجموعة د املدن، دخلنا لطب األسرة اللي هو واحد 

مستوى آخر متقدم للمقاربة ديال الخدمات الرعاية الصحية األولية..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د ي4فل وباط:

لكن  من طرفكم  املبذولة  املجهودات  رغم  الوزير،  السيد  شكرا 
غياب  من  تعاني  القروية  للجماعات  الصحية  املراكز  من  العديد 
والعالج  التطبيب  من  الساكنة  حرمان  عن  ذلك  يترتب  مما  األطباء 
خاصة بالنسبة للمر�سى الذين ال يستطيعون التنقل للمستشفيات 
البعيدة انت كتقول السيد الوزير قلتي على املستعجالت املستعجالت 
بعدا خاصها تكون في الدوائر في الدوائر خاصها تكون ما�سي تكون في 
املستشفيات اإلقليمية، دابا غير باش يم�سي املستشفى اإلقليمي احنا 
بالنسبة إلقليم تازة باش نوصلو للمستشفى اإلقليمي السيد تيكون 
مات كاينة 70 كلم، دبا هذا هو املشكل اللي كاين كبير وكاين املشكل 
الكبير هو ديال سوء التدبير، كتم�سي دبا ل�سي مستوصف تتلقى فيه 5 
ديال األطباء الطبيب تيخدم ساعتين غدا ما كيمشيش كيبقاو يتناوبو 
كيخدم نهار في السيمانة، وكاين ناس راه ما عندوش كاع الطبي كاع واحد 
آخر تيخدم نهار في السيمانة الطبيب، ألن فيه 5 وفيه 6 العدد كاين في 
الباليص بزاف كاين الباليص اللي ما فيهمش حتى �سي طبيب كاع، وهاذ 

ال�سي زعما راه حشومة كاع.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة 
من الفريق الحركي.

 لنائبة  لس دة حك مة بل قساوي:

السيد الوزير الجماعة ديال موالي بوعزة ما فيهاش الطبيب ديال 
املركز الصحي والجماعة كتبعد 70 كلم على خنيفرة، آش من رسالة 
وهاذ  يولدو  باغيين  اللي  العياالت  هاذ  الناس؟  لهاذ  تعطيو  كتبغيو 
الناس اللي مراضين أشنو غادي يديرو؟ و70 كلم والطريق مكرفسة ما 

عرفناش هاذ الناس آش من ميساج كنعطيوهم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد النائب من فريق األصالة 
واملعاصرة تفضل.

 لنائب  لس د عمرو ودي:

السيد الوزير املحترم، يعاني إقليم الرشيدية من خصاص مهول في 
عدد األطباء وخصوصا منطقة مرزوكة العاملية اللي كتعرف خصوصا 
الحمامات  زوار  لعدد  مضاعفا  إقباال  السنة  من  الفترة  هذه  خالل 
الرملية، السيد الوزير منطقة مرزوكة منطقة عاملية تعاني من إشكال 
حقيقي في التطبيب والعالج، تتوفر على مستوصف قروي فقير ال يتوفر 
على املعدات الطبية الالزمة باإلضافة إلى طبيب يعني طبيب غير مداوم 
يعني ال يحضر بصفة دائمة وما كانش حاضر �سي سنتين هاذي عاد جا 
واحد الطبيب مرة كاين ومرة ما كاينش، إذن فيجب إعطاء أهمية لهذه 

املنطقة العاملية، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ فضلوا السيد النائب من فريق العدالة 

والتنمية.

 لنائب  لس د مصطفى  لح ا:

وكر   لس د  لرئيس،

وكر   لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

كيما  فعال  واملسألة  وموجود  مشكور  الجهد  الوزير  السيد  املهم 

تفضلتو هي مسألة تراكم، ولكن بصفتنا احنا نواب ديال األمة راه ما 

ي يعني بالغة لواحد املستوى حرج، عاد 
ّ
كنذكرو �سي مسألة حتى تتول

ز على مثال واحد هو 
ّ
كترفع هنا لقبة البرملان، والكالم كثير ولكن أنا غنرك

املستشفى اإلقليمي ديال موالي رشيد، وإن كان هو سميتو ديال موالي 
ومترامية  واسعة  أخرى  مناطق  كيغطي  راه  لنا  بالنسبة  ولكن  رشيد 

األطراف، يعني وكاين واحد الخصاص مهول في les radiologues أطباء 

بزاف،  كبير  الخصاص  واحد  كاين  باألشعة  بالفحص  خاصين  اللي 

الضغط خصويتعوض  واحد  فكاين  يلتفت  فين  اإلنسان  حيلت  ما 

علىاألقل يكونو �سي موظفين اللي يمكن ممرضين اللي يمكن يعوضو، 

وشكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب من املجموعة 

النيابية تفضلوا.
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 لنائب  لس د عبد هللا  إلدري�سي  لب4زيدي:

األطباء  ديال  كبير  فيه خصاص  الوزير  السيد  تاونات  إقليم  غير 
وباملناسبة السيد الوزير بغينا نعرفو املستشفى القرب اللي في دائرة 

تيسة إقليم تاونات األشغال ديالو فين وصالت؟ شكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات التعقيب والتعقيبات 
اإلضافية.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

تكون  ويمكن  قبل  الساعة  واحد  التعقيبات  ليا  تصيفطو  بداو 

تكلمت  أنا  النائب  السيد  باملستعجالت  يتعلق  فيما  أوال  معطيات، 

هي  اللي  القرب،  مستعجالت  فيها  بما  عام  بشكل  املستعجالت  على 

غالبيتها اليوم 94 كاينين في املراكز يعني قروية دوائر اللي عندها طابع 

 قلت هاذ 300 راه وجهناها كذلك لهاذ املراكز وثيبقى دائما 
ّ
قروي، ال

اإلختيار فيما يتعلق باملناصب الجديدة، فيما يتعلق بخنيفرة ما نن 
ساوش بأن مجموعة ديال املراكز الصحية من املستوى الثاني أو األول 
القروية راه كتّدار اليوم أغلبيتها في إطار البرنامج ديال تقليص الفوارق 

املجالية واإلجتماعية، يعني صندوق التنمية القروية فالتالي هذا وزارة 

الصحة كتساهم ب 150 مليون ديال الدرهم وكتّبع في بعض الحاالت 

يعني اإلنجاز ديال املشروع أو كتسلمو فيما بعد، فبالتالي هاذ القضية 

ديال خنيفرة احنا كنت حاضرهناك وأكيد أنه هناك عمل باش يمكن 

تدارك ديال هاذ الخصاص على مستوى خنيفرة، مرزوكة تّبعت هاذ 

الحالة ديال الطبيب اللي خرج على التقاعد بدا التعويض ديالومؤقتا 

في انتظار أنه يكون طبيب قار، مرزوكة فعال وجهة سياحية أساسية 

كيكون طبيب مؤقت مرة مرة، ولكن احنا كنشتغلو باش يمكن نوصلو 

إلى طبيب قار وهاد املسألة حتى هي مرتبطة باالختيار ديال الطبيب 

ما�سي ديال الوزارة، تيسا هناك اآلن إمكانيات مالية عبأت من أجل 

استكمال هاد املشروع ديال املستشفى املحلي ديال تيسا، في إطار يعني 

كل ما تنقومو به على مستوى إقليم تاونات كذلك واللي غيشهد واحد 

الزيارة في القريب ألن فيه كذلك مجموعة ديال املشاكل والخصاص 

كذلك على مستوى البنية التحتية، الدار البيضاء الكبرى، كاين مقاربة 

 les ديال   une mutualisation اإلمكانيات  تجميع  يعني  فيها  جديدة 

ressources، هناك اليوم فيما يتعلق باملداومة الليلية أو فيما يتعلق 

ببعض أقطاب التخصصات ما تنديروش كل �سي في جميع املستشفيات 

الدار البيضاء راه مدينة كبيرة يمكن اإلنسان يدير طب العيون باش 

يجمع أطباء املوارد اللي عندو ويدير طب األطفال في جهة أخرى وهاد 

ال�سي راه بدينا تنخدمو عليه مع بطبيعة الحال املوارد..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تسهيل ولوج املواطنات 
النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  للمستشفيات  واملواطنين 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لف4يقر:

وكر   لس د  لرئيس،

فيما  الحكومية  املجهودات  عن  نسائلوكم  الوزير،  السيد  شكرا 
االستشفائية  الخدمات  واملواطنات  املواطنين  ولوج  بتسهيل  يتعلق 

العمومية.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

تدارك  أجل  من  اليوم  كثيرة  املجهودات  النائب،  السيد  شكرا 
والعرض  االستشفائية  الخدمة  ديال  املجال  هاد  في  الخصاص 
بأن  قال  العرض  واحد  قدم  الحكومة،  رئيس  السيد  االستشفائي، 
1000 في هاد الوالية هادي 1000 سرير جديد، 6000 سرير في طور 
اإلنجاز و2000 سرير في طور الدراسة بمختلف األقاليم ديال اململكة، 
هناك كذلك مقاربة اليوم مبنية على استخدام أحسن وأنجع للطاقة 
السريرية وتشجيع طرق أخرى لالستشفاء كاملستشفى النهاري، اليوم 
كاين %10 د املستشفيات باش خدامة في املستشفى ديال النهار ألن 24 
ساعة، كذلك تيسير الولوج واالستقبال عبر املصالح ديال االستقبال 
املراكز  ديال   5 الفوترة  وديال  االستقبال  هاد  ديال  الرقمنة  وعبر 
االستشفائية الجامعية و6 د املراكز اإلقليمية اللي بدا فيها هاد العمل، 
ثم هناك ما يتعلق باألنسنة ديال الخدمات راه كتشوفو بأن مجموعة 
ديال املصالح اللي تم إعادة ديال التأهيل ديالها، تقليص ديال املواعيد 
إما في العمليات الجراحية كاين برنامج على مستوى سنة 2019، وراه 
بدا كيعطي األكل ديالو وكاين كذلك يعني طموح باش نوصلو إلى هدف 
%50 ديال املواعيد عن بعد في أفق 2021 وهذا كذلك كنشتغلو عليه، 

شكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، تعقيب للسيد النائب تفضلوا.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  لف4يقر:

شكرا السيد الوزير، عندما نسمع الجواب ديالكم كنفرح السيد 
الوزير كارثي فقد  السيد  الواقع  البرملان، لكن  القبة د  الوزير داخل 
املستشفيات  عبور  محطة  اإلقليمية  املستشفيات  بعض  أصبحت 
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ألبسط  تفتقد  ألن  وبركان  تاونات  اإلقليمي  كاملستشفى  الجماعية 
الوالدة، جمعيات  العالجية كمصلحة  الضروريات، تقديم الخدمات 
بوهودة  كجماعة  الترابي  جماعة  من  القادمة  الحوامل  النساء 
والجماعات املجاورة بمجرد وصوله املستشفى اإلقليمي تاونات تبعد 
يتم إرسالهم املستشفى الجامعي بفاس  40 كيلومتر بسيارة إسعاف 
الذي يبعد عن الجماعة ب100 كلم، مما يتسبب في العديد من وفيات 
الحوامل لكن عن مخاطر الطرق بسبب املسالك الوعرة، السيد الوزير 
املتعلق  سيما   2021-2016 الحكومي  البرنامج  بتنزيل  فقط  نطالبهم 
باالستراتيجية الوطنية لتكريس صحة األم والطفل من خالل تأهيل 
فضاءات الوالدة بالعالم القروي، السيد الوزير مستشفى إقليم تيسا 
متوقف منذ 4 سنوات على األشغال أغتنم هذه الفرصة لدعوتكم لزيرة 
إقليم تاونات املنكوب صحيا لتكتشفو هذا الوقع املر، املستعجالت 
مريضة، التجهيزات الطبية غير مستعملة انعدام التخصصات، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب من الفريق االستقاللي.

 لنائب  لس د  ملفضل  لطاهري:

السيد الوزير، وهللا إيال بقينا نحشمو نهضرو في هاد ال�سي ديال 
قالو  كما  لها  يرثى  زعما  ال�سي  داك  القروي،  العالم  بالنسبة  الطب 
بيدكم، ديرو واحد  ال�سي  ال�سي راه خاص تشوفو هاد  اإلخوان هاد 
اللجنة وتخرجو تشوفو املسائل ديال العالم القروي، أما الهضرة هنايا 

راها الصراحة عيينا، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
التعقيب والتعقيبات اإلضافية.

 لس د أنس  لدكالي وزير  لصحة:

السيد النائب، ايال جات على الخروج، أنا كنخرج، كنت في سيدي 
سليمان ودابا غاد آلسا ومن بعد لطاطا ومن بعد للرشيدية، أسبوع ما 

كاين مشكل، الخروج كنخرجو وكنشوفو املشاكل..

 لس د رئيس  لجلسة:

الصوت السيد الوزير من فضلك.

 لس د أنس  لدكالي وزير  لصحة:

املستوى  على  بوحدو  ما�سي  العمل  اليوم  املشاكل،  وكنشوفو 
املركزي، احنا تنديرو واحد العدد ديال مجهودات، وكاين خطة وكاين 
عمل، كاين كذلك إهتمام باملستوى الجهوي وبالدور اللي كيقومو به 
باش  هادي  املسألة  لهاد  تتبع  وكاين  املستشفيات،  واملدراء  املناديب 

يمكن نحسنو من املستوى ديال الخدمات، املحطة ديال العبور املراكز 
االستشفائية اإلقليمية ما�سي دائما صحيح، ما�سي صحيح، كاين إفراط 
في بعض املرات، كاين إفراط خاصة ملا كيتعلق األمر بالليل، وتيكون إما 
املداومة ما كايناش أو بعض الحاالت ملا كيتعلق بالوالدة، املجموعة 

ديال الحاالت كتكون مبررة...

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن الخدمات اإلستشفائية 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة زينب ق 4ح:

عن جودة الخدمات االستشفائية، السيد الوزير، نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

 لس د أنس  لدكالي وزير  لصحة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، همنا اليومي هو تحسين الجودة 
ديال الخدمات الصحية، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

لكم الكلمة للتعقيب.

 لنائبة  لس دة زينب ق 4ح:

سؤال مقنع السيد الوزير، جوابك مقنع، غير السيد الوزير، باش 
اللي كتقوموا  من ما نكونوش عدميين، كنشكروكم على املجهودات 
خير  استبشرنا  الوزير،  السيد  كافيش  ما  راه  ال�سي  هاد  ولكن  بها، 
ديال  النزيف  ولكن  ماسة،  بجهة سوس  الجامعي  املستشفى  بقدوم 
األطباء واملمرضين ولى كيخلق واحد وصل لواحد الحد كارثي، باش 
نكونو واضحين، املصالح حيوية، املستشفى الجهوي بأكادير كجراحة 
املفاصل والدماغ واإلنعاش والقلب هاد ال�سي موقف في غياب الطبة 
و الطبة اللينا كيستعنو 

ّ
اللي ما تيعوضوش، في غياب املمرضين اللي وال

بتالميذ ممرضين ما عندهمش الكفاءة واألهلية، وهادو مصالح، السيد 
الوزير، اللي هي حيوية ونتوما أدرى؛

ثانيا-السيد الوزير، املشكل اللي واقع اآلن في كلية الطب مع الطلبة، 
هاد ال�سي راه ما كنظنش أن كيبشر بالخير، ومسألة أخيرة قبل ما نختم 
السيد الوزير، كنطلب منكم بإسم الساكنة ديال إقليم تارودانت اللي 
كنمثلها في هاد القبة املحترمة، باش تفتحوا تحقيق وتحقيق موسع في 

صفقات التغذية باملستشفيات، راه وقعت كارثة في رمضان..
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 لس د رئيس  لجلسة:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

 لنائب  لس د مر د لك4رش:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن ضعف الخدمات اإلستشفائية بإقليم 
الحوز الناجم عن استمرار إغالق العديد من املراكز الصحية باإلقليم 
رغم توفرها على التجهيزات الالزمة، استمرار تغيب األطر الطبية من 
العمل، عن العمل في بعض املراكز حيث الحضور ال يتعدى يومين 
أو ثالثة في األسبوع، الخصاص في األطر الطبية باملستشفى اإلقليمي 
بالحوز، غياب التجاوب بين مندوبي الوزارة باإلقليم والجهة مع ممثلي 
الجماعات الترابية لتدارس املشاكل املطروحة، وسوء تدبير املواعيد 
إجراء الفحوصات حيث طول املدة والتأجيل تلو التأجيل، إعادة النظر 

في تنظيم املستعجالت باإلقليم، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيبات، تفضلوا.

 لس د أنس  لدكالي وزير  لصحة:

شكرا السيدة النائبة، كنشكركم على املداخلة ديالكم، فيما يتعلق 
بتارودانت فطلبكم، يعني، استمعنا إليه وغنقوم بالالزم في هاد الجانب 
هذا، فيما يتعلق باملركز االستشفائي الجامعي، يعني، األشغال غادة 
على قدم وساق، الجمد هلل اليوم، يعني، أكثر من %20 ديال النسبة 
ديال التقدم ديال األشغال في الوقت اللي مازال ما وصلش سنة ديال 
األشغال ديالو، وما زال واحد عامين أخرى إضافية، املستشفى الجهوي 
ديال أكادير اعتبره مستشفى نموذجي صراحة، زرتو عدة مرات، لقاءات 
يعني،  العمل،  واحد  بان  يعني،  الوالي،  السيد  مع  وال  املنتخبين  مع 
واحد املجموعة ديال النتائج اإليجابية اللي بدات كتبان عليه خاصة 
أنه التحقو به يعني أساتذة جامعيين وكذلك أطباء مقيمين اللي عززو 
الطبية  األعمال  ديال  بمجموعة  يقوم  لو  يمكن  راه  املقيم  الطبيب 
والجراحية إلى جانب األستاذ، وبالتالي هاذو عززو احنا اليوم كنشتغلو 
الجهوية  املديرية  بين  كاينة  اللي  اإلتفاقية  ذاك  تفّعل  يمكن  باش 
والجامعة ديال ابن زهر، ثم كذلك فيما يتعلق بالخصاص اللي تكلمتيو 
عليه في األطباء على أية حال هو كيبقى نسبي باملقارنة مع أقاليم أخرى، 
مع العلم أنه أكادير وإنزكان جعلنا منهم أرضيات ديال التدريب بالنسبة 
للطلبة وكذلك عرفو يعني مجموعة ديال األعمال واألشغال إنزكان كان 
يعني القسم أو البلوك ديال العمليات الجراحية كلو تعاود من جديد، 
أكادير هناك أشغال في مجموعة ديال املصالح ديال املستشفى، باش 

يمكن تواكب هاذ الدينامية وتستجب ال للعالج وال للتكوين، فيما يتعلق 
بالحوز العديد من املراكز املغلقة ال أظن، ولكن هناك مراكز اللي كتّدار 
بعض املرات كيديروها جماعات بال ما يتشاورو مع وزارة الصحة، ما 

تتكونش وزارة الصحة ال وجدات ال التجهيز وال املوارد..

 لس د رئيس  لجلسة :

الخدمات  تعريفات  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحية 

واملعاصرة، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د هشام صابري:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بضبط 
يشكو  والتي  الخاص  القطاع  في  الصحية  الخدمات  تسعير  مجال 
املواطنون واملواطنات من تعرضهم لنوع من اإلستغالل بسبب غياب 

أي تنظيم أو تسقيف ألثمان هذه الخدمات؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

شكرا السيد النائب املحترم، اليوم كاين واحد العمل ومفاوضات 
مقدمي  مع  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  اليوم  كتقودها  يعني 
الخدمات، خاصة املصحات وكاين كذلك كل املهنيين، باش يمكن يتعاد 
النظر فهاذ اإلتفاقيات الوطنية اللي فيها جانب اللي كيهم التسعيرة، 
مدى احترام هاذ التسعيرة هاذي وكاين كذلك كل اآلليات ديال املراقبة 
وديال الضبط ديال العالقة بين املواطن، ألن املواطن خصو يكون في 
صلب هاذ اإلتفاقية هاذي، باش كذلك نقلصو من باقي أداؤه بالنسبة 
للمواطن، وفي نفس الوقت يشوف واحد التعريفة اللي خصها تكون 
دائما أوال قانون 131.13 كينص على أن التعريفة خصها تكون منشورة 
في البهو ديال املصحة، منشورة كذلك في املدخل ديال العيادات الطبية، 
كنقومو بعمليات تفتيشية، املفتشية العامة ديال وزارة الصحة هاذ 
العام غادي تديرما أقل يعني ما غتنزلش على 100 عملية ديال التفتيش 
في املصحات، في الوقت اللي السنة املاضية كانت ما وصالتش ل 50، 
كذلك نفس ال�سيء بالنسبة العيادات الطبية اللي هناك اليوم نصوص 
تنظيمية أساسية اللي خصها تخرج للوجود التي تحدد املعايير التقنية 
لهاذ العيادات األساس، وهاذ ال�سي كلو في اتجاه يعني تحسين الخدمات 

للمواطن، شكرا لكم.

 لس د رئيس  لجلسة :

تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.
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 لنائب  لس د هشام صابري:

شكرا السيد الوزير، من خالل الجواب ديالكم أنه ال يحمل إال 
وعود، ولكن واقع األمر هو أنه القانون 13.31 أنه ساري املفعول منذ 
زمان، يلزم املصحات بإعالم كل املعلومات املتعلقة بأسعار الخدمات، 
والتي تعرضها أتعاب املهنيين واملهنيين الصحيين واملزاولين فيها، هاذ 
ه وليد اليوم كاين عّمرو ما طبق، املصحات إلى 

ّ
القانون هذا ما�سي يال

يومنا هذا نقدر نقولك بأنه ما كاين �سي مصحة اللي اللي كتدير إعالن 
ديال رسوم الخدمات، �سيء آخر هو بالنسبة ألي مواطن الوقت اللي 
كيم�سي للمصحة أنه تيكون إيال كان عندو نظام ديال L’AMO وال نظام 
آخر من التغطية الصحية الخاصة كيتم التعامل معه بطريقة مغايرة، 
نفس العملية نعطيك غير مثال السيد الوزير بالنسبة لإلنسان اللي 
 une.fracture.. par.exempleغادي يدير عملية جراحية بسيطة ديال
كتلقى إيال عندو L’AMO يا إما ما غاديش يتم االستقبال ديالو من طرف 
LES CLINIQUES املصحات بعض املصحات الخاصة، أو يكون ملزم 

ألداء فارق الثمن اللي هو األداء ديال النوار، اللي كاين عندنا مشكل..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ كلمة للسيد الوزير في 

بضع ثوان ما تبقى من الوقت.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

املصحات باملئات في وزارة الصحة ملا جيت لقيت فيها 15 ديال 

بالتفتيش ديال  ه كنعززوهم 
ّ
يال العامة، اآلن  التفتيشية  في  العناصر 

املؤسسات العمومية ديال هاذ الصفقات اللي تكلمت عليهم السيدة 

النائبة املحترمة ديال املصحات، إذن راه احنا خصنا كذلك نسّرعو من 

الوزيرة ديال تأهيل اإلمكانيات ديالنا باش يمكن..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تتبع ومراقبة املصحات 

الخاصة للمعايير املعمول بها للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن  ألزرق:

وكر   لس د  لرئيس،

الخاصة  املصحات  وتتبع  مراقبة  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 

باملعايير املعمول بها؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

كلمة للسيد الوزير للجواب.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

السيد النائب املحترم، واعيين بهاذ اإلشكال، اليوم أكثر من 90% 
الخاصة،  للمصحات  كتم�سي  التأمين  صناديق  ديال  النفقات  ديال 
حاملي  أصحاب  يعني  كاين  العمومية  املستشفيات  في  تقريبا  اليوم 
الراميد خصنا نوصلو لواحد املستوى اللي يكون واحد التوازن، يعني 
 هذا واحد 

ّ
جميع املغاربة كيفما كان حامل البطاقة ديالو يم�سي هنا وال

العمل خصنا نديروه، بالنسبة للمصحات وللقطاع الخاص بشكل عام 
راه الحل أسا�سي في اإلتفاقيات الوطنية، وفي الدور اللي خاصها تلعبو 
L’ANAM كذلك يعني واحد الوقت حيدنا لها عبر االتفاقية، حيدنا 
الزجر، خص  ديال  اإلمكانية  إتفاق  ديال  البروتوكول  واحد  عبر  لها 
الوكالة الوطنية تقوم بهاذ الدور ديالها ديال التقنين وديال الضبط 
ديال هاذ املصحات بناء على اتفاقيات جديدة بتسعيرة جديدة بكذلك 
بروتوكوالت عالجية جديدة بعتبات وضع عتبات ملجموعة ديال األعمال 
الطبية والجراحية، هاذ ال�سي كلو وجدناه ونتمناو أن هاذ السنة يتم 
يعني التفعيل ديالو باش يمكن واحد الصفحة جديدة في تعامل الوزارة 

مع املصحات وتعامل املصحات مع املواطنات، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن  ألزرق:

ي 
ّ
شكرا السيد الوزير، صحيح على أنه الخدمات الصحية خصها تول

ي املريض فين ما م�سى يتعالج ويتشافى، 
ّ
بحال العام بحال الخاص، يول

هناك إشكاليات عند هاذ املصحات وهو التعريفة بحال اللي تكلمتو 
ّ
إال

عليها قبل، فخص املراجعة ديالها من 2006، 13 العام خص واحد 
التاريخ ملراجعة التعريفة ونطّبقو القانون ما كاينش النوار وما كاينش 
هذا  مقابل  ولكن  املصحات،  هاذ  كايناش  وما   de guarantie شيك 
خص واحد التعريفة تكون مالئمة للخدمات ديال العصر، ألن دبا راه 
كيتطور كاين هناك كذلك اإلشكالية ديال TPA دبا األطر الصحية من 
العام كتمارس في الخاصن خصو يتنظم راه كاين في دول أخرى كيدخل 
ذاك  على  فاتورة  وكيعطيك  ص 

ّ
وكيتخل املستشفى  قلب  في  الطبيب 

الخدمة اللي عطاك وهو في الطب هذا وتيمارس في الخاص، اليوم كاين 
واحد شوية ديال الفو�سى خص واحد التنظيم ديالها وخص مراجعة، 
 l’ordre de medecin ألنه كاين خالف بين وزارة التعليم العالي ويعني
كاين هناك ما معترفش وهاذو معترفين و بالتالي نقدم هاذ، شكرا السيد 

الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير.. في بعض 
الثوان، نمر للسؤال املوالي وهو حول توسيع نطاق التغطية الصحية 
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الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لزياني:

وكر   لس د  لرئيس،

التغطية  نطاق  توسيع  مشروع  مآل  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
الصحية لتشمل الوالدين نسائلكم اليوم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

الجواب السيد الوزير تفضلوا.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

الصحية  التغطية  توسيع  ديال  املسألة  النائبة  السيدة  شكرا، 
األساسية أساسية بالنسبة لنا فيما يتعلق بتمويل املنظومة الصحية، 
لقيناش  ما  شفناش  ما  إيال  م 

ّ
القدا غتزيدش  ما  الصحية  املنظومة 

يعني اإلمكانيات من أجل ذلك، واملقاربة التضامنية والجماعية اللي 
لها هاذ التغطية الصحية هي مقاربة مهمة، اليوم عندنا 60% 

ّ
كتشك

ديال التغطية الصحية إيال خذينا الراميد والتغطية الصحية األساسية 
ين وكان واحد العمل 

ّ
بالنسبة للموظفين واألجراء، خصنا نزيدو املستقل

جّبار اجتماعات كثيرة اللي ّدارت اليوم وغنوصلو لنتائج مع بعض املهن، 
كاملهن الطبية على سبيل املثال ومهن النقل بدينا كنوصلو لنتائج، لكن 
هذا القانون كذلك مهم ديال التغطية الصحية بالنسبة لآلباء واألمهات، 
اقشوه على مستوى مجلس املستشارين نتمناو في القريب إن شاء 

ّ
بدينا ن

هللا نصادقو عليه ويجي لهاذ املجلس املوقر من جل املصادقة النهائية، 
املهم فيه هو أنه تعلق األمر ب 200 ألف ديال املواطنات واملواطنين اللي 
غيتم التكفل بهم ولكن شريطة بطبيعة الحال إعادة النظر في النسبة 
 ما 

ّ
ديال االنخراط ديال جميع املنخرطين، يكونو والديهم في الحياة وال

عندهمش يعني �سي كيخلص على �سي وهذا هو النظام التضامني و 
الجماعي.

 لس د رئيس  لجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  للفريق  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمة.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لزياني:

وكر   لس د  لرئيس،

بالضبط السيد الوزير أنا كنت كنتكلم على املشروع ديال القانون 
63.13 اللي هو املتمم ديال القانون 65.09 اللي هو اليوم حبيس بمجلس 
واطلعت  القانون  شفت  ما  بعد  من  ليا  أكدتي  واللي  املستشارين، 
عليه في املادة 5 بالضبط، اليوم انت كتأكد بلسانك على أنه غيشمل 

الجميع كيف يعقل السيد الوزير أن يشمل هذا القانون الجميع وإن 
كان الوالدين ديالو متوفيين؟ طبعا املغاربة ما�سي مساخط الوالدين 
وإنما التضامن خصو يكون بطريقة لبقة ومنطقية ومعقولة، ال يمكن 
أن يعقل أن يكون املأجور أو صاحب املعاش يعني والديه متوفيين وأننا 
 القانون حبيس بالغرفة 

ّ
نقتطعوإجباريا من األجر ديالو! هذا هو اللي خال

الثانية كنظن، ولهذا نطلب منكم السيد الوزير على أن نعملوا جادين 
من أجل إيجاد حل منطقي حل سريع من أجل إخراج هاذ القانون ألن 
اآلباء واألمهات في انتظار إخراج هذا القانون في أمس الحاجة إليه، ولهذا 
ال يعقل أن يتم اإلقتطاع سواء كانوا عندهم التغطية أو ما عندهوش 

أو متوفيين.

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  النائبة، هل  السيدة  وشكرا 
النائب من الفريق الحركي. انتهى الوقت معذرة معذرة، رد السيد الوزير 
كاين رد؟ انتهى الوقت كذلك، وانتهت األسئلة املوجهة لهذا القطاع 
شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم، شنو فيه تعقيب إضافي؟ 
الوزير من فضلك فيه تعقيب إضافي،  تفضل دكتور تفضل السيد 

تفضل السيد النائب املحترم، كلمة لفريق العدالة والتنمية تفضل.

 لنائب  لس د مصطفى  إلبر ه مي:

هو هاذ املشروع قانون ديال التغطية الصحية للوالدين يعني غريب 
واحد املنطق اللي كنغّيبو فيه التضامن، التضامن كيقول باللي بالنسبة 
لو 

ّ
املؤمن كيأّمن نفسو وكيأّمن الزوجة ديالو وكيأّمن األبناء ديالو، وندخ

الوالدين، النسبة شحال  القانون يدخلو معه  معه هذا هو مشروع 
غادي ناخذو لو هي نفس النسبة %5 بالنسبة CNOPS، و6.37 بالنسبة 
la CNSS، إيال ظن بان باللي كاين واحد االختالل في التوازن املالي كاين 
 حّيين 

ّ
 واش اآلباء انتاعو ميتين وال

ّ
مرسوم اللي كيحدد أما نقولو أودي ال

وال عندو 5 وال6 انتاع الدراري وإال األعزب اللي اآلن عندو CNOPS حتى 
صش بحالو بحال اللي مزّوج واللي ما عندوش الدراري حتى 

ّ
هو ما يخل

صش بحال بحال اللي عندو الدراري، وبالتالي هذا ما كاينش 
ّ
هو ما يخل

لو 
ّ
منطق ديال التضامن، التضامن أن كل �سي نخلصو بحال بحال وندخ

الوالدين والزوجة واألطفال هذا هو التضامن.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد فيما تبقى من الوقت.

 لس د أياس  لدكالي، وزير  لصحة:

احنا كنتمناو أن هاذ املوضوع يعني ياخد اإلتجاه الصحيح ديالو، 
أال وهو توسيع التغطية الصحية كيما عملنا مع الطلبة مثال، توسيع 
يعني التغطية الصحية وكذلك الحفاظ على التوازنات املالية ملؤسسات 

ديال التأمين الصحي، شكرا السيد الرئيس.
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 لس د رئيس  لجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، وننتقل إلى القطاع املوالي املتعلق بالتربية الوطنية والتكوين 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي في 8 أسئلة، أولها عن سبل إنجاح 
الحركة االنتقالية للسيدات والسادة النواب املحترمين من املجموعة 
السيد  تفضل  النائب  السيد  تفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية 

النائب.

 لنائب  لس د عبد هللا  إلدري�سي  لب4زيدي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس دة و لسادة  ل4زر ء  ملحترمين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

السيد الوزير قبل طرح هذا السؤال البد من التنويه باملجهودات 
بها إلنجاح حركة االنتقالية واإلستجابة لجميع رغبات  التي تقومون 
اإلنتقال املعبر عنها، سؤالنا السيد الوزير يتعلق بتصوركم ملعالجة هذه 

اإلشكالية التي يعاني منها رجال ونساء التعليم؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

ع4 ور مبروكة بالصحة و لسالمة إن واء هللا،

كنشكرك على هاذ السؤال اللي هو مهم جدا كيفما كتعرفو قبل من 
انطالق املوسم الدرا�سي كاين واحد املجهودات جبارة اللي كتقوم بها 
الوزارة، باش توفر املوارد البشرية الالزمة ومن بينها طبعا كتبقى الحركة 
اإلنتقالية، بغيت نعطي واحد املعلومات في هاذ العام هذا عندنا 15 ألف 
منصب جديد في إطار ديال التوظيف ديال األساتذة أطر األكاديميات، 
وهاذ العام هذا هاذ 15 ألف كاينة منها 8 ألف و150 في االبتدائي منهم 
180 تيدّرسو األمازيغية و6850 بالثانوي، وقد تم تكليف بعض األساتذة 
أطر األكاديميات من أجل سد بعض الخصاصات وكذلك اإلكتظاظ 
اللي كانت تعرفو بعض األقسام، ولكن هاذ التكليفات ما كانتش عندها 
واحد التأثير على الحركة اإلنتقالية، بحيث أنه فهاذ 3 سنين األخيرة 
72 ألف و695 اللي استافدو من الحركة االنتقالية، غير في 2019، 28 
ألف و548، 635 منهم داروها عن طريق هاذيك اآللية اإللكترونية اللي 

عرفت استحسان..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للفريق تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد هللا  إلدري�سي  لب4زيدي:

السيد الوزير، اإلشكال الذي نود طرحه اليوم يتعلق بما ستقومون 
بها للتعاطي مع طلبات الحركة االنتقالية بعد توظيف املتعاقدين جهويا 
الذين سيواجهون بدورهم بصعوبة اإلنتقال خارج الجهات التي عينوا 
فيها، ونتطلع إلى تفهم وضعية الكثير منهم خصوصا املتزوجين الذين 
يرغبون في االتحاق بزوجاتهم العامالت في خارج جهة أخرى، وشكرا 

السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال املوالي وهو حول تجديد 
والسادة  للسيدات  العمومي  بالتعليم  الدراسية  واملناهج  املقررات 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي 

السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لرض4 ني:

وكر   لس د  لرئيس،

الزال التعليم العمومي ببالدنا السيد الوزير يخضع ملقررات وبرامج 
متجاوزة تؤثر سلبا على املستوى ديال التالميذ، وبالتالي ما هي اإلجراءات 

لتجديد وتحيين ومالئمة املناهج الجديدة ملا هو آني؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير، املرجو حسن إستعمال مكبر الصوت 
باش نسمعوكم كاملين ويسمعوكم املواطنين.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا على هاذ السؤال املهم، كيبقى طبعا، هللا ياودي راني تنعرفها 
مزيانة غير من الصوت ديالها راني عارفها، سمحو ليا إذن السيدة النائبة 
تنقول بأنه التجديد ديال البرامج أصبح واحد الحاجة اللي هي مهمة 
وضرورية، خاصة أن بالدنا كتعرف تطورات كبيرة والعالم كلو تيعرف 
التطور، من 2002 الوزارة ما بقات �سي هي اللي تتبدل في البرامج ولكن 
ت كتدير واحد املجموعة ديال الدفاتر ديال التحمالت واللي تيقومو 

ّ
وال

بهاذ البرامج هي مجموعة ديال املتعاقدين، ولكن املستجد اللي غادي 
يجي به القانون اإلطار للتربية والتكوين هو اإلرساء ديال واحد اللجنة 
اللي غادي يكون الدور ديالها هو التجديد ديال هاذ البرامج، وأنتما 
تتعرفو كلكم باللي أن هاذ القانون اإلطار احنايا تنتظرو املجلس ديالكم 

املوقر أنه يوافق عليه بفارغ الصبر، وشكرا.
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 لس د رئيس  لجلسة :

الكلمة للفريق للتعقيب تفضلي السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لرض4 ني:

الفرس يجب إطالق صراح  الدولة، هذا هو مربط  كاتب  السيد 
قانون اإلطار داخل قبة البرملان والحكومة تتحمل مسؤوليتها أنها تخرج 
على هاذ قانون اإلطار ألنه فعال رهين أنه يحقق لينا األهداف ديال 
الرؤية اإلستراتيجية اللي جا بها القانون نفسو، السيد الوزير خصنا 
نعرفو أن هاذ املناهج فعال اللي كتقرا اليوم هي متجاوزة وكتساهم بقدر 
كبير بأن التالميذ ما بقاتش عندهم جاذبية لهاذ املدرسة، وبالتالي وزائد 
ربات أنها تدخل في 

ّ
أنه يعني املناهج قديمة استوفت العشرية ديالها وق

نهاية العشرية الثانية، فبالتالي السيد الوزير يعني ضرورة آنية ما بقاش 
فيها تحّمل الوزارة مسؤولياتها في إصدار هاذ املناهج، كذلك السيد 
الوزير خص أي منهج خرج يواكبو التكوين لألساتذة واألطر اللي غينّزلوه 
باش يكون واحد التنزيل اللي هوفعلي وفعال، كذلك يجب العودة إلى 
النموذج أو البرنامج املدر�سي املوحد باراكة علينا من هاذ قوة العناوين، 

ما بغينا زواق بغينا مادة يتساوى فيها التعليم العمومي..

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟ ما فيش، تنشوفو واش كاين األغلبية، تفضلي السيدة النائبة 

من فريق األصالة املعاصرة.

 لنائبة  لس دة فاطمة  لط4�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

االرتجالية  السياسات  من  الخوف  كل  الخوف  الوزير،  السيد 
للحكومة الناتجة عن عدم القدرة على التخطيط املسبق دون دراسة 
العواقب، السيد الوزير، خصكم اليوم تصارحو املغاربة وتقولو ليهم 
لصالح من تغيير عنوان بعنوان وصورة بصورة على حساب جيوب 
مجموعة من اآلباء اللي مرهقة أصال وعلى حساب الكتبيين اللي الكثير 

منهم معرضين لإلفالس بسبب هاذ اإلرتجالية املتكررة كل سنة.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة السيد الوزير للرد تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

يعني في انتظار إن شاء هللا الصدور ديال القانون اإلطار فالوزارة 
التقويم  ديال  اللجنة  كاينة واحد  األيدي،  هي ما�سي جلسة مكتوفة 

باش  وهاذي فرصة  املهم جدا  العمل  بواحد  تتقوم  اللي  واملصادقة 
في  أنه  بحيث  بها،  كتقوم  اللي  املجهودات  على  ونشكروها  نحييوها 
2018-2019 راه تم إصدار 23 كتاب جديد و23 دليل بيداغوجي جديد 
بالنسبة للقسم األول والثاني ابتدائي، وبالنسبة ل الثاث والرابع تم 
إصدار 26 كتاب جديد و26 دليل بيداغوجي جديد، لكن تنقولها مرة 
أخرى احنا تننتظرو إرساء لجنة دائمة للتجديد واملالءمة املستمرين 
للمناهج والبرامج والتكوينات اللي تينص عليها القانون اإلطار من أجل 

اإلقالع إن شاء هللا بهاذ املنظومة التربوية والتكوينية ديالنا، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

والتعليم  املنهي  التكوين  بين  العالقة  تنظيم  عن  املوالي  السؤال 
املدر�سي والعالي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د حسن  لعنصر:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، سعيا إلى تمكين الشباب من اختيار مسارهم املنهي 
عن وعي وتبصر وتبديد القلق الذي ينتابهم حول مستقبلهم املنهي، فقد 
أصبح من الالزم إعادة هيكلة العالقة الرابطة بين منظومة التعليم 
والتكوين املنهي بما يضمن فعالية أكبر لهذا األخير، ويجعل منه مسلكا 
مستقال بذاته ووسيلة لإلنخراط في مسار منهي حقيقي، وعليه نسائلكم 
كل  في  التوجيه  آليات  لتعزيز  املتخذة  اإلجراءات  عن  الوزير  السيد 

مستويات التعليم والتكوين؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال املهم، فعال التوجيه 
املدر�سي واملنهي تيبقى في صلب األولويات ديال وزارة التربية الوطنية 
بالصدارة  العلمي، وكيحظى  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين 
ديال األولويات ديالها، خاصة من بعد الخطاب امللكي ديال 20 غشت 
2018، وتنزيال للتوجيهات امللكية السامية وكذلك التفعيل ديال الرؤية 
اإلستراتيجية لإلصالح، فقد وضعت الوزارة تصور جديد ومندمج لنظام 
التوجيه، واعطت اإلنطالقة ديالو نهار 29 أبريل 2019 بمدينة أكادير، 
هاد التصور الجديد هو تيقوم على إرساء العمل باملشروع الشخ�سي 
للمتعلم كمحور لتدخالت جميع الفاعلين في مجال التوجيه املدر�سي 
واملنهي والجامعي، وإناطة دور مواكبته منذ نهاية التعليم اإلبتدائي بهؤالء 
الفاعلين بحسب املوقع ديالهم، ومرة أخرى غنرجع وغادي نشير ألهمية 
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القانون اإلطار في خلق الجسور بين مختلف مكونات املنظومة التكوينية 
التعليمية، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د حسن  لعنصر:

شكرا السيد الوزير على املجهودات التي تقومون بها..

 لس د رئيس  لجلسة:

الصوت، الصوت.

 لنائب  لس د حسن  لعنصر:

إلنعاش هاد القطاع الحيوي، الكل يعرف الدور الذي يؤديه قطاع 
التكوين املنهي في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية واملهنية، ففي العديد 
من الدول املتقدمة واملكانة التي يحظى بها داخل املنظومة التعليمية، 
نظرا  املهنية  طموحاتهم  لتحقيق  الشباب  من  العديد  يختاره  حيث 
لقيمته واإلمكانيات التي يتيحها بالنسبة للطلبة الذين يريدون االلتحاق 
بمسارات التعليم العالي ومدارس املهندسين، وهذا حسب رأينا ما تفتقر 
إليه منظومة التعليم والتكوين في بالدنا حيث ال زالت األنظمة متباعدة 
وغير مندمجة القطاع الخاص والقطاع العام، القطاع الخاص فيه 
املعتمد وغير املعتمد، وكذلك ولوج خريجي التكوين املنهي للتعليم العالي 
جد محدودة، إن لم نقل منعدمة، ناهيك عن تأهيل مسارات التكوين 
املنهي ال يعتبر خيارا أوليا، أيضا الفوارق املجالية بين األقاليم يحد من 
نجاعة التوجيه نظرا لغياب بنى تحتية في مجال التكوين املنهي، وأخص 
بالذكر إقليم بوملان، إقليم بوملان، كما تعلمون السيد الو الوزير، يزخر 
بمؤهالت طبيعية وبشرية جد مهمة، وأخص بالذكر على سبيل املثال، 
نسبة النجاح في البكالوريا الذي وصل إلى %95 في السنة الفارطة مما 
يجعله يتصدر املرتبة األولى وطنيا، وعدة مشاريع رأت النور كذلك في 
اإلقليم منها مشروع النور، أو ما نسميه بنور ..، أولى محطات توليد 
الكهرباء املدينة أي إبريل وهو الذي يصل الغالف مالي يقدر ب5.57 
مليار درهم وبطاقة لتخريج الكهرباء 800 ميغا واط، كيغو كذلك أكبر 

منتج للبطاطس والبصل، القصابي منتج الغاسول معروف عامليا..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير للرد على التعقيب.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا النائب املحترم مرة أخرى على السؤال الهام وعلى املالحظات، 
طبعا فيما يخص إقليم بوملان فاحنا غادي ناخذو املالحظات ديالكم 

بعين اإلعتبار، ومرة أخرى كنذكر بأنه راه كاين إصالح كبير ديال املنظومة 
التربوية والتكوينية من جهة، من جهة أخرى كاين الخريطة ديال الطريق 
إلصالح منظومة التكوين املنهي اللي تقدمت أمام سيدنا هللا ينصرو، نهار 
4 أبريل واللي من شأنها أنها تعالج كاع هاد اإلختالالت اللي كانت تتعرفها 
منظومة في السنين السابقة، رغم أنه في املجال ديال التكوين املنهي كما 
باقي املجاالت في املغرب، فكان تقدم كبير فهاد العشرين سنة األخيرة، 
ولكن ال بد من بعض النواقص اللي خصنا نعالجوها، إن شاء هللا، من 

أجل نجاعة أكثر، وشكرا .

 لس د رئيس  لجلسة:

والنظافة  الخاص  األمن  مستخدمي  وضعية  عن  الثاني  السؤال 
والنستنة باملؤسسات التعليمية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

مهمة  خدمات  كتأدي  اللي  الفئة  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
وأساسية للمؤسسات التعليمية واإلدارات التابعة ليكم، كنساءلوكم 
وفي نفس السياق كنساءلوكم عن اإلجراءات اللي غادي اتاخذوها مع 
املقاوالت اللي تاتعاقدو معها انتما من أجل يحسنوا الوضعية ديالهم، 

هي وضعية األمن الخاص والبستنة والنظافة؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على السؤال.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم اللي تيهم واحد 
الفئة مهمة كتقدم خدمات جليلة للمؤسسات التربوية في بالدنا، كيما 
كيعرف الجميع فكانو هذا األعوان وهاد األطر اللي كيشتغلو في البستنة 
طريق  عن  ديالهم  التوظيف  تيتم  كان  الحراسة،  وفي  النظافة  وفي 
املسطرة العادية ديال التوظيف في املا�سي، ولكن بسبب اإلحاالت على 
التقاعد، حاالت الوفاة، وكذلك بالنسبة لإلكراهات اللي تتعرفها، يعني، 
املنظومة ديال التوظيف في البالد ديالنا فاآلن يتم اللجوء إلى التعاقد 
مع شركات خاصة باش هي اللي كتقدم هاد الخدمات هادي، طبعا عن 
طريق األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اللي كدير صفقات عمومية 
وكتعاقد مع واحد العدد ديال الشركات، تم رصد 700 مليون درهم من 
طرف الوزارة من أجل توفير هاد الخدمات في املدارس، وهاد الخدمات 
دابا اآلن هي معممة في الثانويات وفي اإلعداديات وكتشمل %30 من 

املؤسسات اإلبتدائية، كيفما كتعرفو دفاتر التحمالت..
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 لس د رئيس  لجلسة:

الفريق،  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزير، مع األسف  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د سع د بعزيز:

السيد الوزير، داك املبلغ اللي قلتو باهض، أش كيوصل منو لهاد 
الفئة؟ ال �سيء، املشكل فيكم، في وزاراتكم، ألن انتم اللي و�سي على 
التعاقد مع هاد  تتلقى مصالحكم كتقبل  اليوم منين  هاد اإلشكال، 
الشركات بأقل من الحد األدنى لألجر، اشنو كيعني داك ال�سي؟ كيعني 
عطي لداك املستخدمين 800 درهم و700 درهم و1000 درهم، ولوحو 
للشارع، كيعني ضخ األموال لفائدة هاد املقاوالت على العاتق ديال هاد 
أبناء الشعب اللي كيأديو خدمات، وقلتو كيأديو خدمات مهمة، اليوم 
التعليم،  ديال  اإلدارات  وفي  التعليمية  املؤسسات  في  الخاص  األمن 
اليوم العمال دالنظافة والبستنة كيعانيو واملسؤولية ديالهم مسؤولية 
ملقاة على عاتق الوزارة، ألن هي الوصية وهي اللي مسؤولة على حماية 

القانون، قانون مدونة الشغل..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
امتحانات  اجتياز  ضمان  أجل  من  املتخذة  التدابير  عن  وهو  املوالي 
البكالوريا في ظروف جيدة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د  سماع ل و4كري:

وكر   لس د  لرئيس،

اختبارات  إجراء  بصدد  اليوم  املغاربة  التالميذ  الوزير،  السيد 
الباكلوريا، ما هي التدابير املتخذة لضمان حسن سيرها؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

اليوم  ديال  التاريخ  تيبقى  طبعا،  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الثالثاء 14 يونيو هو واحد النهار اللي تاريخي عند الشباب املغاربة اللي 
غيجتازو الباكالوريا، طبعا الوزارة قامت بجميع الترتيبات الالزمة من 
أجل إنجاح هاد املحطة هادي، اللي قلتي محطة مفصلية في املسار 
الدرا�سي واملنهي ديال واحد الشريحة كبير الشباب املغاربة، هاد العام 
العدد ديال املترشحين كيبلغ 441.065 مترشحة ومترشح بزيادة ديال 

ديال  نسبة  واإلناث كيشكلو   322298 منهم  املمدرسين  %0.3، عدد 
%48 املرشحين األحرار كنقصدو األحرار اللي غيدوزوا االمتحان 108 
ألف و787 مترشحة ومترشح مما يمثل %25 من مجموع املرشحين، 
وكذلك كنالحظوا واحد الزيادة في املسالك الدولية حيث أنه تزادت ب 
%36 خيار دالفرنسية واإلنجليزية باملقارنة مع السنة الفارطة كذلك 
التضاعف ديال الباكالوريا املهنية بنسبة 4 داملرات على املقارنة مع 

السنة الفارطة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد  لحرفاوي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير مرحبا بكم، كنثمنوا املجهودات اللي كتقوم بها الوزارة 
ديالكم واللجن املختصة وكذلك األمن الوطني ومحاربة ظاهرة الغش 
والتسريبات اللي انتشرات في املجتمع ديالنا مثلها بحالها بحال العنف 
القيام وكذلك عوامل  تدهور  منها  ديالها متنوعة  املدر�سي واألسباب 
نفسية منها قضية الوظيفة والعتبة واللي والت خطر على املجتمع وهي 
باب أساتذة بل الفساد، من اإلعدادي والثانوي راه انتشرات دابا في 
في  الجامعة ولكن حتى في االبتدائي كاين أمور غريبة كتوقع خاصة 
بالنسبة  املوضوع،  فهاد  تبحثوا  ومزيان  ديال  االستشهاري  االمتحان 
ديال  عملية  كذلك  كافية  غير  ولكن  مهمة  هي  الجنائية  للمقاربة 
التحسيس يمكن نختزلوها في يوم وال أسبوع، وسائل الغش تتجدد، 
قضية الهواتف وال ت متجاوزة دابا والت وسائل إلكترونية جد متطورة 
هاد�سي كيدل بأن العملية التربوية فيها مشكل التراجع ديال التعليم 
العمومي اللي ما بقاش كيضمن كذلك تكافؤ الفرص حتى هو إيالا بغينا 
نقولوا غش من نوع آخر، املطلوب اآلن هو إعادة النظر ضرورة ملحة 
في عملية التقويم في قضية االمتحان كذلك آليات ديال وال املنظومة 
ديال القيام واألخالق اللي أثتت امليثاق وأثتت الرؤيا خص آليات للتنزيل 
ديالها والتفعيل ديالها واملواكبة ديالها، واحنا على أبواب إصالح جديد 
ما عرفتش الرقم ديالو شحال خصنا إصالح يكون كيبني على القيم 
ديالنا، الثوابت الوطنية ديالنا، على األخالق ديالنا، على الهوية ديالنا 

ويكون ينخارط فيه الجميع ونبعدوا على السياسة

 لس د رئيس  لجلسة:

السيد  الرد ردكم  تعقيب إضافي؟  النائب، هل من  السيد  شكرا 
الوزير على التعقيب تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

تتبقى املقاربة الزجرية وحدة ما�سي  النائب املحترم، فاآلن  شكرا 
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ديال  الحمالت  ديال  املجموعة  بواحد  تتقوم  الوزارة  ولهذا  كافية 
السيد  قلتم  كيفما  ولكن  املراقبة  هناك  كاين  وكذلك  التحسيس، 
النائب املحترم تيبقى الدور ديالنا كلنا كيعني كآباء، كإخوان، كأساتذة 
كنواب برملانيين، كحكومة وجميع مكونات املجتمع أننا نحاربوا مثل 
هاد الظواهر اللي خرجت من املدرسة ولكن راه انتشرات وبدات كتنخر 

الجسم ديال املجتمع في عدة ميادين أخرى، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن تقوية البنيات التحتية ملؤسسات التعليم 
العالي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة غ ثة بدرون:

وكر   لس د  لرئيس،

العالي  التعليم  ملؤسسات  التحتية  البنية  تقوية  الوزير،  السيد 
التعليم  وجودة  العالي  التعليم  إلرتقاء  مدخال  باعتبارها  ضرورة  هي 
املغربية  الجامعة  هل  السؤال  واحد  أمام  وغنكونوا  ببالدنا،  العالي 
اليوم ومؤسسات التعليم العالي ببالدنا باملواصفات اللي فيها باملرافق 
البنية التحتية التكنولوجيا  اإلجتماعية املطاعم، األحياء الجامعية، 
وتساهم  تنتج  وهل  املغربي؟  الطالب  حاجة  وتساير  ترق  هل  وغيرها 
في إنتاج الخريج املغربي الذي نريد؟ وهذا سؤال والواقع يجيب عن 
نفسه، ومن جهة أخرى نحن أمام سؤال العدالة املجالية حيث نجد 
تمركز عدد من مؤسسات التعليم العالي في جهة دون أخرى وحتى داخل 
الجهة في إقليم دون آخر رغم أن األساس هو ضمان تكافؤ الفرص بين 
أبناء املغاربة وإحداث مؤسسات التعليم العالي في إطار سياسة القرب، 
كل هذا يسقطنا في ظواهر مثل ظاهرة اإلكتظاظ، ظاهرة االنقطاع 
عن التعليم العالي وخصوصا في صفوف الفتيات، وظاهرة الباكلوريا 
القديمة ولينا اليوم كنسمعوا البكالوريا القديمة اللي كيضرب في مبدأ 

التعليم للجميع إلى غير ذلك..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

السيدة النائبة املحترمة، باش نخبرك بأنه كاين واحد املجهودات 
كبيرة كتقوم بها بالدنا وزارة التربية التربية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي من أجل تأهيل املؤسسات الجامعية وذلك من أجل 
تحسين ظروف العمل والتحصيل بالنسبة للطلبة واألساتذة، والوزارة 
دارت واحد البند خاص لهذا الغرض في امليزانية وهادي أول مرة تتدار 

في التاريخ ديال هاد الوزارة، ما بين 2017-2019 خصصت ما قدره 180 
مليون ديال الدرهم لهاد الغرض، كما أن الوزارة تتعطي 380 مليون 
درهم كل سنة مليزانيات اإلستثمار للجامعات من أجل تمكينها من القيام 
بالعمليات ديال التوسعة وتهيئة البنيات التحتية وتجديد التجهيزات، 
للبنيات  العمراني  املشهد  تحسين  إلى  أدى  كامل  هذا  ال�سي  وهاد 
الجامعية، تجويد ظروف استقبال العاملين واملرتفقين، واآلن تنشوفوا 
جامعات كتشرف املغرب هناك جامعتين جديدتين اللي في املستوى 
ديال طراز الجامعات الدولية اللي هي الجامعة ديال الطب والصيدلة 
بطنجة، وكذلك الجامعة ديال الطب والصيدلة في أكادير، اللي ترصدوا 
لهم غالفات مالية تقدر ب 400 و360 مليون على التوالي لكل وحدة فيها 
وكاين جامعات أخرى تنشوفوا املجهودات اللي تيداروا فيهم والحمد 
هلل والو تيشرفوا املغرب وذلك باش يوفروا الظروف املالئمة للطلبة من 

أجل التحصيل والعلم، شكرا مرة أخرى السيدة النائبة.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 
من فريق العدالة والتنمية تفضلوا.

 لنائب  لس د عبد  لعزيز لعانض:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، كاين بعض القرارات ما تتحتاجش امليزانية، فالبحث 
العلمي مثال كاين بعض املؤسسات التعليمية كاملدرسة الوطنية العليا 
 1993 من  الدكتوراه  بسلك  التكوين  اعتماد  طلبات  اللي  للمعادن 
واملؤسسة مازال تتسنى، في األخير في 2019 تيتجاوبهم بأن ما يمكنش 
يتدرس امللف في انتظار تجي هاد الضوابط البيداغوجية، واش غادي 
نتسناوا هاد الضوابط البيداغوجية عاود ثاني واحد 10 سنين أخرى، 

فلهذا تنطالبوا منكم اإلسراع بهاد األمر، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا، ناخذوا هاد املالحظات بعين اإلعتبار، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

القروي  بالعالم  الفتيات  تمدرس  حول  املوالي  السؤال  شكرا، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من نفس الفريق فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.
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 لنائبة  لس دة عائشة فرح:

تمدرس  تشجيع  برنامج  حصيلة  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
الفتيات بالعالم القروي؟

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاد السؤال املهم جدا، أوال بعدا 
قبل ما نجاوب على اإلجراءات كنقولوا بأن خصنا نفتخروا بالفتيات 
املغربيات بشكل عام سواء في الوسط الحضري والقروي، ألنه الحمد 
هلل تيأديوا واحد النتائج مهمة جدا، وخير دليل على ذلك هو نسبة 
النجاح في البكالوريا اللي كتفوت واحد %56، والوزارة طبعا تتعطي 
واحد األهمية كبيرة بالنسبة لتمدرس الفتيات وخاصة الفتاة داخل 
الفتيات  ديال  التمدرس  نسب  انتقالت  وكنشوفوا  القروي،  العالم 
موسمي 2014-2015 و2018-2019 بالتعليم االبتدائي من %94.2 إلى 
%100 وبالتعليم الثانوي اإلعدادي من 66.1 إلى ّ%75.1، وبالتعليم 
التأهيلي وبالتعليم الثانوي التأهيلي من %29.6 إلى %35.4 وبالنسبة 
ملؤشر املساواة بين الجنسين في التمدرس في الوسط القروي انتقالت 
ما بين املوسمين الدراسيين 2014 و2015 و2018 و2019 بالتعليم 
 0.68 اإلعدادي من  الثانوي  وبالتعليم   0.94 إلى   0.93 االبتدائي من 
إلى 0.80، كذلك االنقطاع لدى الفتيات على املستوى الوطني فنقص 
فهناك  املتخذة  التدابير  هي  شنو  كتبقى  جدا.  مهمة  النسب  بواحد 
طبعا تعزيز الخدمات االجتماعية، املبادرة امللكية مليون محفظة اللي 

استافدات منها %48 من الفتيات باملقارنة مع..

 لس د رئيس  لجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  الفريق  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمة.

 لنائبة  لس دة عائشة فرح:

تحسن  حول  ذكرتيها  اللي  املعطيات  من  بالرغم  الوزير،  السيد 
تمدرس الفتاة القروية وبالرغم من املجهودات املبذولة إال أن الحكومة 
السيد  مثال  فسأعيط  املنشود  املستوى  إلى  بعد  تصل  لم  لألسف 
الوزير إقليم تارودانت فقط هذا إقليم كبير كيفما كتعرفو ففي املوسم 
الدرا�سي الحالي انقاطع عن الدراسة في السلك االبتدائي 560 تلميذا 
من بينهم 230 تلميذة، في السلك اإلعدادي 2600 تلميذ من بينهم 1600 
أنثى، في السلك الثانوي التأهيلي 455 تلميذ من بينهم 244 أنثى. هاد 

األرقام السيد الوزير تدعونا إلى التساؤل كثيرا حول واقع التمدرس 
خاصة بالعالم القروي، فأسباب االنقطاع أو عدم التمدرس الكل يعرفها 
فبالنسبة للفتيات األمر راجع باألساس إلى ما هو مرتبط بالوسط الذي 
تعيش فيه، لذا من واجب الوزارة بالتفاعل مع باقي الوزارات املعنية 
ومع املجتمع املدني تحسيس وتوعية اآلباء بأهمية تمدرس بناتهم، أيضا 
بعد املؤسسات التعليمية السيد الوزير وغياب دور الطالبات في أغلب 
الجماعات وحتى إن وجدت فإنها ال تتوفر على أدنى الشروط سأعطيك 
مثال أيضا السيد الوزير الثانوية اإلعدادية أسادس املتواجدة أيضا 
بإقليم تارودانت انقطع عن الدراسة ما يزيد عن 41 ديال التلميذة 
مقابل 18 تلميذ بسبب البعد وعدم التمكن من فتح دار الطالبة لعدم 

جاهزيتها، إضافة السيد الوزير إلى هزالة املنح املقدمة.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟، انتهى الوقت كذلك السيد الوزير نمر إلى آخر سؤال في هذا 
القطاع وهو عن االستراتيجية الجديدة إلصالح قطاع التكوين املنهي 
الدستوري  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د كريم واوي:

 لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن االستراتيجية الجديدة إلصالح قطاع 
التكوين املنهي، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، هي األمر يتعلق بخريطة الطريق جديدة 
إلصالح منظومة التكوين املنهي والتي تم تقديمها أمام جاللة امللك، يوم 

4 أبريل 2019 وهاد الخريطة ديال الطريق كتهدف إلى ما يلي:

- تأهيل قطاع التأمين وإعادة هيكلة شعبه تماشيا مع متطلبات 
سوق الشغل؛

- تطوير وتحديث الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية التشغيل 
الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية القاصرة املدى، 
وإحداث جيل جديد من مراكز التكوين املنهي التي تسمى مدن املهن 
والكفاءات متعددة األقطاب والتخصصات بكل جهات اململكة وهادي 
أحدث بمثابة نماذج حقيقية وناجعة لتطوير البنيات املوجودة حاليا 
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والتي سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي يقوم على إعادة النظر في 
التكوينات التي تقدمها، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د كريم واوي:

السيد الوزير، بالفعل كما أشرتم تعتبر خارطة طريق املقدمة أمام 
جاللة امللك، واملتعلقة بتطوير قطاع التكوين املنهي والكفاءات واحد 
الرافعة أساسية من أجل املزيد من الدعم ديال املقاوالت بصفة عامة 
ومزيد من إدماج ديال الشباب في سوق الشغل، لكن كما هو معلوم أن 
تنزيل هاد الخارطة على أرض الواقع هو مرتبط بواحد املجموعة ديال 
املدخالت من أهمها كما أشرتم إحداث يعني مدن الكفاءات واملهن 
وكذلك املراكز ديال اللغات األجنبية وهاد ال�سي كل في أفق 2021-2020 
إذن احنا اآلن كنشوفو أن 2020 هي على األبواب ولكن ما كنلمسوش 
وكنالحظو عندنا �سي مجهودات بهذا الخصوص قد أنجزت فلهذا ره 
احنا كنسألوكم السيد السيما على مستوى مشاريع القوانين املتعلقة 
بإحداث هاد املراكز أو الشراكات املزمع عقدها مع الجهات املختصة 
كالجهات أو الدولة أو مؤسسة الحسن الثاني في هذا اإلطار. إذن إلى أي 
مدى وزارات غتلتزم بهاد األفق ديال 2020-2021 من أجل تفعيل هاد 

الخريطة التي سبق كما أشرتم تقديمها أمام جاللة امللك، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي أوال؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد 
على التعقيب.

وزير  لترب ة  لدى  كاتب  لدولة  محمد  لغر س،   لس د 
 ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف 

بالتك4ين  ملنهي:

شكرا، فعال هناك 12 ديال املدن د الكفاءات واملهن غتكون في كل 
جهة و la maîtrise d’oeuvre غتكون عند مكتب التكوين املنهي وإنعاش 
الشغل، هاد البنيات غتكلف ميزانية تقدر ب 3 د املليار و600 د املليون 
ديال الدرهم اللي فيها الدولة فيها الجهات وفيها مكتب التكوين املنهي 
وإنعاش الشغل. البرنامج املسطر سوف يتم احترامه على أساس إن شاء 

هللا بداية األشغال في يناير 2020 والسنة كلها سنة يتحققو.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم معنا في هاته 
الدولة، وهو  بالسيد وزير  املوالي ونرحب  القطاع  إلى  ننتقل  الجلسة 
تفاعل  أول عن حصيلة  في سؤال  اإلنسان  بحقوق  املكلف  القطاع 
اإلنسان  بحقوق  الخاصة  األممية  اإلجراءات  توصيات  مع  الحكومة 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، الكلمة 
ألحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  للط ف  بن يعق4ب:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد وزير الدولة نسائلكم عن حصيلة تفاعل بلدنا مع املقررات 
والتوصيات األممية في مجال حقوق اإلنسان؟ وشكرا السيد الوزير.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد وزير الدولة، تفضلوا.

بحق4ق  وزير  لدولة  ملكلف   لس د  ملصطفى  لرم د، 
 إلنسان:

وكر  س ادة  لرئيس،

أشير إلى أنه بالنسبة لتفاعل مع اإلجراءات الخاصة التابعة ملجلس 
إيجابية  العموم  على  املتحدة  لألمم  دوره  في  التابع  اإلنسان  حقوق 
وفي هذا الصدد أشير إلى أن املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان منذ 
البداية وضعت مصفوفة جامعة لكافة التوصيات وقامت بتصنيفها 
على حسب القطاعات الحكومية املعنية وأيضا وضعت آليات لتتبع 
مستويات تنفيذها، من جهة أخرى أؤكد على أن جميع التشريعات 
الوطنية والسياسات العمومية تستهدف تفعيل وتنزيل هذه التوصيات 
مجال  في  الوطنية  الخطة  أن  ولذلك  لبالدنا،  مختلفة  مستويات  في 
من  كبيرة  مجموعة  تدابيرها  تضمنت  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطي 
هذه  تنزيل  نتابع  ونحن  الخاصة  اإلجراءات  عن  الصادرة  التوصيات 

التوصيات وأؤكد مرة أخرى أن مستوى التنفيذ مستوى محترم.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للفريق في إطار أو عفوا للتعقيب على الجواب تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

 لنائب  لس د سل مان  لعمر ني:

شكرا السيد وزير الدولة، البد أن نقرر اليوم أن فريق العدالة 
والتنمية يسائل الحكومة فيما تملك من صالحيات دستورية، طبعا 
باملحاسبة والتي تقع تحت طائلتها  اقتران املسؤولية  لقاعدة  تطبيقا 
كل السلط والهيئات الدستورية كل في مجال اختصاصاها. اليوم البد 
أن نهنئكم السيد وزير الدولة على ما أنجزته بالدنا في املجال التشريعي 
وفي املجال التنظيمي يكفي أن نشير إلى الخطة الوطنية للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان التي تعتبر منجزا كبيرا جدا تنبني على مقاربة تشاركية 
واسعة كانت تفاعال مع التوصيات األممية في مجال حقوق اإلنسان، 
بالدنا  اعتمدتها  التي  الهجرة  بسياسة  أيضا  أنفسنا  نهنأ  أن  يكفي 
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وغيرها من القضايا الجوهرية، كذلك السيد الوزير البد ننهئ الحكومة 
وبالدنا على ما وقع من تفاعل وتطور إيجابي متراكم في مجال السياسة 
االتفاقية لبالدنا والتي تؤشر عليها املعطيات يعني األدلة واملعطيات، 
كذلك هناك عمل حكومي مهم جدا في إشراك املجتمع املدني تفعيال 
وموضوع  اإلعدام  بموضوع  يتعلق  فيما  الوطنية  الخطة  لتوصيات 
النظام أسا�سي روما للمحكمة الجنائية الدولية لفتح حوار مجتمعي 
في هذا اإلطار للسيد الوزير نهنأكم على كل هذا وغيره، لكن في املقابل 
إلى أنه  انتباهكم وانتباه الحكومة  السيد الوزير اسمحوا لنا أن نثير 
ينبغي بذل املزيد من الجهد لحسن تنفيذ التوصيات األممية في املجاالت 
الثالثة املعاهدات واإلجراءات الخاصة واالستعراض الدوري الشامل 
وكذلك البد من تعبئة الجهود لحسن تنفيذ الخطة الوطنية وإشراك 
وانخراط كل الفعاليات وكل الجهات والقطاع الحكومية هناك عطب..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد وزير الدولة عفوا قبل ذلك 
هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال تعقيب إضافي، تفضلوا السيد وزير 

الدولة.

بحق4ق  وزير  لدولة  ملكلف   لس د  ملصطفى  لرم د، 
 إلنسان:

شكرا السيد النائب املحترم، فقط أشير إلى أن تنفيذ التوصيات 
األممية، أشير إلى أن التوصيات الصادرة عن اإلجراءات الخاصة األممية 
يتطلب تظافر الجهود مثال مشروع قانون املسطرة الجنائية تأخر كثيرا 
يعني عن اإلحالة على البرملان، لكن أيضا عندنا مشروع القانون الجنائي 
موجود لألسف منذ 3 سنوات وكال املشروعين يتضمنان واحد الكم 
هائل من التوصيات فلذلك ينبغي أن نتعاون جميعا لكي تفي بالدنا 

بالتزاماتها.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير الدولة، السؤال املوالي واألخير في هذا القطاع 
والسادة  للسيدات  واملصالحة  األنصاف  هيئة  توصيات  تنفيذ  عن 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

 لنائب  لس دة زك ة  ملريني:

السيد الوزير، ما جوابكم عن املعطيات التالية حصل تقدم بالفعل 
في مجال جبر الضرر الفردي لكن هناك 500 حالة ما زالت عالقة لدى 
رئيس الحكومة منذ 8 سنوات لم تستطيعو لم تستطع حكومتكم أن 
تعتني العناية الالئقة بكل املقابر الجماعية، وأيضا أن تحول املعتقالت 
السرية مثل درب موالي علي الشريف ومعتقل أنفا وغيرها إلى متاحف 
كباقي دول العالم من أجل حفظ الذاكرة، اإلشكال الكبير السيد الوزير 

يتعلق بجبر الضرر الجماعي هناك جماعات ومناطق مهمشة تعاني من 
غياب أبسط متطلبات الحياة ومن العزلة وكانت موضوع التوصيات، 
لهذه  وغيرهم  خنيفرة  الحسيمة  وملاس  إملشيل  كلميمة  مثال  أعطي 
االتحاد  طرف  من  تمويالت  لها  وجدت  مشاريع  برمجت  الجماعات 
األوروبي، لكن هذه املشاريع لم تر النور وفقدت تمويلها لم تستطع 
حكومتكم السابقة والحالية من استكمال ورش املصالحات الفردية 
والجماعية وضمان املساواة املجالية والحقوق االقتصادية االجتماعية 

واللغوية والثقافية، فما ردكم السيد الوزير؟

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

بحق4ق  وزير  لدولة  ملكلف   لس د  ملصطفى  لرم د، 
 إلنسان:

حصيلة  هكذا،  كان  عاما،  كان  سؤالكم  النائبة،  السيدة  شكرا 
في معطيات  اآلن دخلنا  واملصالحة،  اإلنصاف  توصيات هيئة  تنفيذ 
الضرر  جبر  أوال  املوضوع،  أقارب  أن  أحاول  سوف  بأس  ال  خاصة 
الفردي جبر الضرر الفردي في املغرب حصل فيه تطور الفت وغنقول 
بأنه بالنسبة لباقي التجارب الدولية متميز، ألنه وصلنا لحوالي 2 مليار 
درهم في التعويضات عن الضرر الفردي، هذا إضافة إلى بنود أخرى 
املتعلقة مثال بالتغطية الصحية وما إليه، بالنسبة لجبر الضرر الجماعي 
نعم نعم ألن األمر يتعلق بتحسين عيش السكان، هذا واحد املستوى 
من التوصيات ال يمكن الوصول إلى تنفيذها في مرحلة وجيزة ونعترف 
بأنه ما زال على الحكومة وعلى الدولة أن تبذل جهودا كبيرة من أجل 
تحسين عيش السكان في 13 إقليما وعمالة التي نص عليها يعني نصت 
عليها يعني توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، وينبغي أن نتعاون بأنه 
اليوم ما بقاتش فقط الحكومة اللي عادت مسؤولة راه عاد الحكومة 
وعاد الجهات والجماعات إلى غير ذلك، بالنسبة ملا تفضلتم به بالنسبة 
للمساواة يعني اللغة وغيرذلك مرة أخرى أقول بأن املسؤولية جماعية 
ألنكم تعرفون أن ما يمكن أن يضمن املساواة اللغوية هو املشروع 

القانون التنظيمي املتعلق ب..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، انتهى الوقت هل من تعقيب في ما تبقى؟ 
تعقيب الفريق فيما تبقسى من الوقت بضع ثوان، انتهى شكرا، تعقيب 
إضافي من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب 

املحترم.

 لنائب  لس د عمر عبا�سي:

وكر   لس د  لرئيس،

في الحقيقة السيد وزير الدولة يهمنا في الفريق اإلستقاللي كثيرا 
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اإلنصاف  هيأة  توصيات  في  األمنية  الحكامة  جانب  حول  نسائلكم 
واملصالحة، طبيعة الحال هناك عمل مهم تم القيام به ولكن توصيات 
هيأة اإلنصاف واملصالحة شكلت لحظة تاريخية كبيرة في التعاطي مع 
الحكامة األمنية، لذلك العمل ديال الخطة الوطنية كان عمل مهم جدا 

ومع ذلك كنسألوكم السيد الوزير إيال بقى �سي وقت ما الذي تم؟

 لس د رئيس  لجلسة :

الوقت  تبقى من  في ما  الدولة  النائب، السيد وزير  شكرا السيد 
تفضلوا.

بحق4ق  وزير  لدولة  ملكلف   لس د  ملصطفى  لرم د، 
 إلنسان:

أؤكد للسيد النائب املحترم أنه على صعيد الحكامة األمنية وقع 
تطور كبير اليوم، اليوم ما بقاش اختطاف اليوم التعذيب أقول اللي هو 
منهجي لم يعد موجودا باملطلق، كاين التعذيب اللي هو حاالت معزولة 
وأنا بصفتي وزير دولة مكلف بحقوق اإلنسان الشكايات ال تكاد توجد، 
بالنسبة للتدخل األمني في الشارع العمومي يعني أصبح فيه تطور بكبير، 
لذلك يمكن أن ننهئ أنفسنا على أنه كاين تطور ولكن أقول أيضا مازال 

يلزمنا بذل مجهودات أخرى تمكن..

 لس د رئيس  لجلسة:

حسن  على  وشكرا  الوقت،  انتهى  الدولة،  وزير  السيد  شكرا 
والتضامن  باألسرة  املتعلق  وهو  املوالي  للقطاع  وننتقل  مساهمتكم، 
واملساواة والتنمية اإلجتماعية في سؤال حول تأخر صدور النصوص 
التنظيمية الخاصة بتفعيل القانون اإلطار للنهوض بأوضاع املعاقين 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة فاتحة و4باني:

وكر   لس د  لرئيس،

ل إخراج القانون اإلطار 97.13 املتعلق 
ّ
السيدة الوزيرة املحترمة، شك

بالنهوض بحقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة حدث تشريعي مهم و إنجاز 
ن هذه الفئة من اإلندماج اإلجتماعي واإلقتصادي 

ّ
اجتماعي كبير، يمك

الالئق فاليوم السيدة الوزيرة نتساءل معكم حول أجندا الوزارة لتنزيل 
النصوص التنظيمية لهاذ املشروع ؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة :

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب تفضلوا.

 لس دة بس مة  لحقاوي، وزيرة  ألسرة و لتضامن و ملساو ة 
و لتنم ة  الجتماع ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هذا من األسئلة املهمة التي تدفع بنا 

إلي األمام من أجل تفعيل القوانين ذات األهمية البالغة مثل القانون 
اإلطار املتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، كما تعلمون 
أن النصوص التنظيمية التي يحيل عليها هذا القانون ثقيلة جدا تتطلب 
الوقت بل تتطلب الدراسة الكافية حتى نتخذ اإلجراءات املواتية، ومنها 
كما تعلمون املالءمة ديال التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية 
التي نصت عليها اإلتفاقية التي صادق عليها املغرب والتي هي امتاح 
منها القانون اإلطار، وكذلك نظام جديد لتقييم اإلعاقة نؤسس عليه 
تسليم بطاقة اإلعاقة وأيضا نظام الدعم اإلجتماعي الذي يحيل عليه 
لبناء  الضرورية  الدراسات  املجموعة من  وبالتالي هاذ  القانون،  هذا 
هذه النصوص التنظيمية تأخذ الوقت الكافي، ناهيك على ما يتعلق 
بما يرتبط بالتزامات قطاعات أخرى، مثال الترتيبات التيسيرية والنص 
التنظيمي الذي أحيل على وزارة التربية الوطنية كذلك وزارة الصحة 
وكذلك وزارة التشغيل اللي خصها تخّرج واحد النص تنظيمي متعلق 
بالئحة املخاطر التي تهدد األشخاص في وضعية إعاقة عند الشغل، 
فإذن هذا هو الّباكيدج إيال بغينا نقولو ديال األنظمة ديال النصوص 
املسطرة  نستكمل  عندما  قريبا  عنها  نعلن  أن  يجب  التي  التنظيمية 

املرتبطة بالدراسة وكذلك صياغة النصوص التنظيمية املرتبطة بها.

 لس د رئيس  لجلسة:

كلمة للفريق للتعقيب تفضلوا.

 لنائب  لس د حمزة  لص4في:

وكر   لس د  لرئيس،

الخاص  اإلطار  القانون  الوزيرة  السيدة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
بوضعية األشخاص في وضعية إعاقة تنشر في الجريدة الرسمية في 19 
ماي 2016، هاذ الفئة السيدة الوزيرة نثمن املجهودات اللي تتقوم بها 
الحكومة ووالوزارة ديالكم بالرقي باألوضاع ديالها، ولكن النصوص 11 
املادة في هاذ القانون اإلطار مرتبطة بنصوص تنظيمية، لذلك السيدة 
الوزيرة نحن ندعو إلى اإلسراع وتفعيل تنزيل هذه النصوص التنظيمية 
للرقي بهذه الفئة اللي هي مواطنين املغاربة حسب كيما قلتي القوانين 
نفّعلو هاذ  أننا خصنا  التي صادقت عليها بالدنا  الدولية  واإلتفاقات 
القانون ألنه من شأنه الرفع والرقي باألوضاع ديال هاذ الفئة وقطع 
الطريق على اإلنتهازيين وعلى املتاجرين بأوضاع هذه الفئة، خاصة في 
العالم القروي اللي واحد العدد ديال املمارسات تتمارس ونعطيك مثال 
ما وقع في إقليم شيشاوة لذلك السيدة الوزيرة، هاذ الفئة البد من 

اإلسراع بتنزيل هذه..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب من فريق األصالة واملعاصرة تفضل.
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 لنائب  لس د  دريس أوقمني:

وكر   لس د  لرئيس،

األمهات  بعض  بالضبط  و  املغربية  األسر  بعض  الوزيرة  السيدة 
املغربيات اللي هما موظفات ومستخدمات، بالهم هللا سبحان وتعالى 
تامة حركية  إعاقة  األحيان  وبعض  إعاقة  في حالة  ديالهم  باألطفال 
وما  عليهم  كتعّسف  مازال  ديالهم  اإلدارات  األسف  مع  ولكن  تامة، 
كتعطيوهوش الوقت املناسب أنهم يأوى هاذ األطفال كيكونو محتاجين 
لواحد العناية خاصة، والبد أن السيدة الوزيرة شوفو املسألة هاذي مع 

اإلدارة وأقول اإلدارة املغربية، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على 

التعقيب والتعقيبات اإلضافية.

 لس دة بس مة  لحقاوي، وزيرة  ألسرة و لتضامن و ملساو ة 
و لتنم ة  الجتماع ة:

العمل  مجال  هو  بل  اإلرتجالية،  مجال  ليس  املجال  هاذ  طبعا 

األعمال  تكون  الكافي حتى  الوقت  نأخذ  لذلك  املؤسس على دراسة، 

ناضجة، لكن السؤال ديال األستاذ الكريم أنا مافهمتوش، اشنو هو 

املطلوب؟ وإال فهناك مجموعة من الخدمات التي تتقدم بها الحكومة 

من خالل مختلف الصناديق خصوصا صندوق التماسك اإلجتماعي، 

كاين في مجال التعليم التمدرس ديال األطفال في وضعية إعاقة اللي 

اليوم وصلنا ل156 مليون ديال الدرهم من بعد ما كان 17 مليون في 
سنة 2002، اليوم ليس هناك أي خصاص بالنسبة للمراكز وأنا كنقول 

لك الناس اللي كيمارسوا هاد العمل داك املراكز هما اللي غادي يشهدوا 

بهذا األمر..

 لس د رئيس  لجلسة:

األشخاص  وضعية  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

املسنين ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د محمد  لت4يمي بنجل4ن:

وكر   لس د  لرئيس،

السيدة الوزيرة، عدد املسنين تزداد كل سنة، اليوم كاين تقريبا 

واحد 3 ماليين ديال املسنين، في 2030 غتكون تقريبا 6 ماليين املسنين، 

من  الفئة  بهذه  للعناية  التدابير  عن  الوزيرة  السيدة  كنسولوكم 

املواطنين؟

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

 لس دة بس مة حقاوي وزيرة  ألسرة و لتضامن و لشؤون 
 الجتماع ة:

طبعا، كاين واحد الزيادة ديال %35 حسب اإلحصاء ديال 2004 
واإلحصاء ديال 2014، وبالتالي نحن نتوجه نحو قاعدة شائخة بدال 
من القاعدة الشبابية، ما قمنا به طبعا لن يكون كافيا، لكنه ذو أهمية 
بالغة خصوصا أننا أحدثنا املرصد الوطني للمسنين باش نعرفو أوال، 
الوضع ديال املسنين في بالدنا، وكذلك نواكب هذا التطور والتحول 

الديموغرافي املجتمعي؛

ثانيا، أطلقناها منذ 2013 حملة تحسيسية لتقليص الفجوة بين 
األجيال، ألن املشكلة اليوم من الناحية القيمية، وكذلك من ناحية 
النهوض  على  ناهيك  متعاقبة،  أجيال  ديال  مشكلة  هي  العالقات 
باملؤسسات التي تعتبر مؤسسات للرعاية اإلجتماعية لفائدة األشخاص 
املسنين وعددها 64، وقمنا بتأهيليها بدعومات مختلفة، كما أنه تم 
ما  جلساء،  يصبحون  الذين  اإلجتماعيين  العاملين  على  اإلشتغال 
يمكنش يكون مربي ديال أطفال في نفس الوقت يقوم بهذا العمل ذي 
مؤسسات  نزالء  املسنين  األشخاص  مع  التعامل  عند  الخصوصية 
اإلطار  تحديد  وهو  كبير  ورش  في  اليوم  ونحن  اإلجتماعية،  الرعاية 

اإلستراتيجي للعمل من أجل املسنين.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد  لت4يمي بنجل4ن:

التزام  شكرا السيدة الوزيرة على هاد الجواب، العناية باملسنين 
دستوري واجب على الحكومة باش تكون مع هاد املسنين، واحنا اليوم 
املتدهورة  الوضعية  املسنين هم  هاد  املظلم،  الجانب  كنشوفوا ألن 
آخر  في  ولكن  الوطني،  الواجب  أدوا  اللي  واملتقاعدات  للمتقاعدين 
املطاف كيلقاوا نفسهم بواحد بواحد األجرة اللي هي ضعيفة جدا، هي 
أجرة مهينة ليست بأجرة حقيقية، كاين الجانب املأساوي كذلك هو 
التغطية الصحية %80 ديال هاد املسنين ما عندهمش تغطية صحية، 
وبالتالي هم كيعانيو ألن تبعات الشيخوخة كتجي لهاد املسنين، واحنا 
اليوم عاجزين باش نلبيو الطلبات ديالهم، املسنون، السيدة الوزيرة 
، راه كنقولو املسنون راه هم كنز في كل دار، ولكن، ولكن الحقيقة، 
الحقيقة أن احنا ما زال ما كنعطيوهمش الكرامة ديالهم، ألن ملي 
تيشوفو هاد، هضرتي على هاد املراكز، هاد املراكز تفتقد ألدنى شروط 
الكرامة ديال املواطن، ديال املسن، وبالتالي هم كيرفضوا باش يمشيوا 

لهاد الديور، هاد الدور هادي، وكذلك...
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
الرد فيما، في بضع ثواني السيدة الوزيرة فيما تبقى، أعتقد، من الوقت 

8 ثواني بالضبط.

و لشؤون  و لتضامن  وزير  ألسرة  حقاوي  بس مة   لس دة 
 الجتماع ة:

املؤسسة  ديال  بالدور  مرتبطة  مواضيع  �سي  كاين  اسمحتي  إيال 
ديال البرملان اللي كتعلق بالتشريع في مجال التقاعد، وكذلك في مجال 
التغطية الصحية احنا كنسمعوا بأن الوالدين اليوم عندهم مشكل 

باش يستافدوا من التغطية الصحية.

 لس د رئيس  لجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة، القطاع املوالي هو املكلف بالتجارة الخارجية أرحب بالسيدة 
الوزيرة وفي سؤال يتعلق باملخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الخارجية 

الدستوري تفضلوا السيد النائب املحترم

 لنائب  لس د مصطفى  لبك4ري:

وكر   لس د  لرئيس،

السيدة الوزيرة، عن مآل إعداد املخطط الوطني لتبسيط التجارة 
الخارجية نسائلكم؟

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

التجارة  مساطر  تبسيط  إطار  في  إذن  املحترم،  النائب  السيد 
الخارجية كتعرفوا بأن الحكومة كتوليها واحد األهمية بالغة خصوصا 
في إطار اإلستراتيجية الوطنية أو الحكومية لإلدارة اإللكترونية، دارت 
هناك مجموعة من اإلجراءات اللي دارت من 1986 واملجهودات اللي 
كانت دارت من أجل تبسيط هاد املساطر إلى حد الساعة، هناك توحيد 
الوثائق املستعملة في مجال التصدير واالستيراد ومالءمتها مع املعايير 
الدولية، اعتماد الشباك الوحيد اللي هو porte net من 2011 اللي كان 
دار في بعض املوانئ وتعمم في موانئ أخرى في اململكة، واليوم عندنا 29 
ألف زبون في هاد porte net اللي هو نموذج يحتدى به جهويا وقاريا، 
هناك أيضا تطوير خدمات في الشباك اللي هو porte net، وأيضا الربط 

اإللكتروني بين جميع املتدخلين في ميدان التجارة الخارجية، اعتماد 
التصريح اإللكتروني املسبق على الحاويات املخصصة للتصدير، رقمنة 
وتراخيص  االستيراد  سندات  املستوردة،  البضائع  بوصول  اإلعالن 
 ،2015 في  دارت  كانت  اللي  االستبنات  نماذج  وكذا  السلع  تصدير 
اعتماد األداء اإللكتروني عبر porte net، رقمنة إجراءات مراقبة املواد 
الصناعية املستوردة، حذف وثيقة اإللتزام بالتصدير الخاصة باملواد 
الحرة للتصدير، وأيضا مأسسة اللجنة الوطنية للتنسيق ضد تسهيل 
مساطر التجارة الخارجية وذلك قصد منحها الوضع القانوني والوسائل 

املناسبة إلنجاز املهام ديالها لتسهيل مساطر التجارة الخارجية.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

 لنائب  لس د مصطفى  لبك4ري:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم الذي يبدو واضحا وصريحا، 
هذا املخطط جاء لتتميم إستراتيجية الوزارة في إنجاح املخطط الوطني 
والذي  السابقة  دالحكومة  البداية  منذ  بدأ  الذي  الخارجية  للتجارة 
تتضمنه كذلك البرنامج الحكومي، نعلم جيدا دور املخطط في تنشيط 
وبالتالي  الصادرات والواردات،  في قطاع  الخاصة  التجارية  املعامالت 
سيساعد املقاولة على االستغالل في ظروف سلسة وسهلة تربح الوقت 
وتخفف من التكاليف وهو ما له أثر إيجابي كما قلتم على تحسين مناخ 
تقوم  التي  اإلجازات  بأهمية  واعي  الدستوري  التجمع  فريق  العمل، 
بها الوزارة في دعم اإلقتصاد الوطني عبر اإلعتناء باملقاولة الصغيرة 
واملتوسطة وعلى رأسها املقاولة املصدرة، لذلك فإننا ننتظر بفارغ الصبر 
احترام وتنزيل هذا املخطط مع اإلسراع في إخراج امليثاق الوطني لهاته 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ألنها أحد اآلليات الضرورية لتشجيع 

اإلستثمار الخاص، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال املوالي 
وهو عن العالقة التجارية بين املغرب وتركيا للسيدات والسادة النواب 
السيد  تفضلوا  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

النائب لطرح السؤال

 لنائب  لس د لحسن حد د:

السيدة الوزيرة نسائلكم عن اإلجراءات التي تتخذها الحكومة من 
أجل مواجهة املشاكل التي تطرحها اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا؟

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.
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وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد النائب املحترم، السؤال ديالكم كان بخصوص املشكلة اللي 
عندنا مع تركيا من ناحية تصدير بعض املواد ديال الحديد، إذن غير 
باش نقول بأن املغرب لم يقم بمنع أو إيقاف استيراد ديال املادة ديال 
الحديد من تركيا، كانت الدعوة املرفوعة ضده أمام املحكمة العاملية 
واردات  على  لإلغراق  املضاد  النهائي  الرسم  بتنظيم  كتعلق  للتجارة 
الحديد ذات املنشأ التركي واإلتحاد األوروبي ملدة 5 سنوات اللي بدات 
من 2014، وذلك إثر الشكوى اللي توصلت به من املنتجين املحليين 
للحديد والصلبـ كيشتكيو، أيضا، من التعرض ديالهم للضرر الناتج 
عن إغراق السوق املغربية بهاد املنتوج ذات املنشأ التبركي، تم عقد 
اجتماعات تشاورية إليجاد حلول حبية بين ممثلين من الوزارة والجهة 
التركية، تمت مناقشة املالحظات التي تقدمت بها أو تقدم به الجانب 
التركي بخصوص الجوانب اإلجرائية، ولكن أمام عدم إبداء تركيا لرغبتها 
بمتابعة املشاورات تم تعليق إجراءات التفاوض بشأن هذا املوضوع، 
وقام الجانب التركي باللجوء إلى هيئة التحكيم باملنظمة العاملية للتجارة 
لتنظر في هذه القضية، حيث عقدت هذه األخيرة عدة اجتماعات فنية 
بين الطرفين خلصت إزارها في 2018 السنة املاضية لتقريرها األولي 

متضمنا ألقسام توضيحية،حجج ودالئل، وكانت..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت مع األسف، تعقيب 
الفريق، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د لحسن حد د:

السيدة الوزيرة، االتفاقية ديال التبادل الحر مع تركيا بشموليتها 
العجز  في صالح املغرب، راه  للمغرب، وليست  بالنسبة  غير منصفة 
الدرهم، وكذلك هناك إغراق ديال  مليار ديال   12 تيوصل  التجاري 
السوق املغربية كذلك باللوازم املنزلية باألغدية باملالبس إلى غير ذلك، 
التجار راهم في محنة كبيرة جدا، في وجدة، في خريبكة، في واد زم، بني 
مالل، كلهم اآلن يحتجون على وجود واحد اإلغراق الكبير ديال السوق 
خذاتها  اللي  اإلجراءات  تاخذوا  فاش  حتى  التركية،  بالسلع  املغربية 
للمالبس  بالنسبة   90% الجمركية  التعريفة  في  تزيد  بأنه  الحكومة 
و، يعني، تركيا كتمر من األردن ومصر باش يمكن لها تصدر بالنسبة 

ّ
وال

للمغرب، كاينة هناك حواجز اللي تتقام على للصادرات املغربية اللي 
اإلغراق  للمغرب،  بالنسبة  كبيرة  إشكالية  راه  هادي  ليست جمركية 
الشامل اللي واقع اآلن بالنسبة للصادرات التركية في املغرب هو، يعني، 
أنه تيجعل أنه كثير من الصناعات الوطنية للي في محنة كبيرة جدا، أنا 

تنظن أنه خصنا ال بد نراجعو هاد اإلتفاقية في شموليتها باش يمكن 
تكون منصفة للمغرب، وإيال ما عمل ذلك غادي يكون ،يعني، أنه خطر 

بالنسبة للصناعة املغربية...

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد النائب من الفريق، من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 

تفضل السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د رو د حم4ني:

وكر   لس د  لرئيس،

السيدة الوزيرة، حان الوقت اليوم لتقييم جميع اإلتفاقيات ديال 
التبادل الحر، وخصوصا، بالخصوص مع الدول اللي كتتعتبر مكملة 

وليس بالدول اللي هي مكملة وليست منافسة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب فيما تبقى من الوقت، في 

حدود...

وزير  لصناعة  لدى  كاتبة  لدولة   لس دة  رق ة  لدرهم، 
بالتجارة  و القتصاد  لرقمي  ملكلفة  و لتجارة  و الستثمار 

 لخارج ة:

إذن، يعني، بالنسبة، بخصوص اتفاقية التبادل الحر كتعرفوا بأن 
املغرب منفتح على، يعني، بلد منفتح على، يعني، عاقد اتفاقيات ولكن 
اليوم كندخلوا دخلنا في إطار واحد االتفاقية ديال التبادل الحر من 
الجيل الجديد اللي فيه دائما أن الحرص على حماية املنتوج الوطني 

املغربي، وهذا لذلك قامت الوزارة باإلجراء ضد تركيا من أجل..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة وشكرا على حسن مساهمتكم وننتقل إلى 
الوزير،  بالسيد  نرحب  والحكامة،  العامة  بالشؤون  املكلف  القطاع 
وفي سؤال عن انعكاس ارتفاع النفط في السوق العاملية على األسعار 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الداخلية 

والتنمية، تفضلي السيدة النائبة لطرح السؤال.

 لنائبة  لس دة مجدة بنعرب ة:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، أسعار النفط في السوق العاملية تعرف اضطراب 
واضحا في السنوات األخيرة، وهذا ينعكس بشكل مباشر على السوق 
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الداخلية، هذا األمر يحدث حالة من التوجس لدى املستهلك املغربي، 
لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي يمكنكم اتخاذها لحماية 

املستهلك من انعكاس ارتفاع األسعار على السوق الداخلية؟ وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب ، تفضلوا.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

وكر   لس د  لرئيس،

وكر  للس دة  لنائبة  ملحترمة،

أوال األسعار، كتعرفوا باللي هي دولية، اللي يمكن نتحكمو فيه في 
إطار وقت ضيق هو فقط الهامش ديال الربح ديال الشركات في ظرف 
سنة تقريبا عالش كنتكلمو، أما ما يتعلق ال قدر هللا وصل البرميل 100 
دوالر خصها الحكومة ذاك الوقت غتاخذ تدابير وهي اآلن بصدد اتخاذ 
تدابير مواكبة ألن هاذ ال�سي باش بطا التسقيف شوية، إن شاء هللا 
جاي باش تكون تدابير أخرى ها هي جاية في الطريق إن شاء هللا، ولكن 
ص الحكومة غادية تاخذ تدابير 

ّ
مازال مرتبطين بالسوق العاملية إذن خ

ولكن غتاخذ تدابير على حساب ميزانية الدولة إيال خذات �سي تدابير، 
ال بد �سي واحد اللي تيأدي الثمن إما املستهلك إما الخزينة ديال الدولة، 
وبصفة مباشرة وغير مباشرة راه املستهلك راه الضرائب تتجي من عند 
ب األسعار وصلت 

ّ
املستهلك، إذن فعال عايشين مشاكل كبيرة فهاذ تقل

75 دوالر، اليوم الحمد هلل نزلت على 63 كنتمناو إن شاء هللا في آخر 
الشهر تنزل شوية األثمنة، ولكن التقلبات جاية وماعرفنا �سي فين غادي 

يوقف إذن الحكومة هاذ ال�سي باش أخرت شوية التسقيف، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، التعقيب للفريق تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

 لنائبة  لس دة لبنى  لكحلي:

وكر   لس د  لرئيس،

تنافسية  تعزيز  ضمان  مجال  في  الحكومة  مجهودات  نثمن  أوال 
على  وتكلمتي  الحكومة  على  تكلمتي  الوزير  السيد  لكن  القطاع، 
املواطن هناط أيضا الشركات، والشركات جبنا واحد املجموعة ديال 
التوصيات في التقرير ديال املهمة االستطالعية، كاين 2 توصيات مهمين 
األولى تفكيك التركيز ديال بعض الشركات اللي كّدير من املجال ديال 
اإلنتاج إلى مجال ديال يعني التوزيع بالتقسيط، ما يمكنش يجب فتح 
املجال لشركات أخرى، هنا كنقترحو السيد الوزير أن خّصنا نشجعو 
مجال  نفتحو  التخزين،  ديال  املجال  تدير  باش  والشركات  املقاوالت 
التخزين تكون فيها استثمارات خاصة، األمر الثاني السيد الوزير هاذ 

املحطة ديال الوقود كنلقاو بعض محطات الوقود على خط السيار 
خط واحد موجودة شركة واحدة، مثال الجانب ديال الشمال يجب فتح 
التنافسية ملجموعة ديال محطات الوقود تكون فهاذ الخطوط، األمر 
التالي السيد الوزير في هاذ املجال ديال محاربة التركيز هو خص يكون 
عندنا اليوم مرصد وطني لتتبع أسعار املحروقات في السوق الدولية 
بالستقيف  الوزير مرتبطة  السيد  الثالثة  النقطة  الوطنية،  والسوق 
النقاش  هاذ  تسييس  تم  األسعارات  ديال  التسقيف  األسعار،  ديال 
بواحد الشكل كبير جدا، لكن احنا كنعرفو أن الحكومة قامت وتقوم 
بمجهود مهم جدا مع هاذ الشركات من أجل الوصول إلى حل والتزام في 
مجال تسقيف األسعار، خص هاذ الحل وهاذ املجهود اللي كتقوم به 

الحكومةيبان للعموم اليوم كاين واحد الخفض.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب  إضافي؟  تعقيب  من  املحترمة، هل  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي من الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد الرئيس.

 لس د  لنائب وقر ن أمام رئيس  لفريق  إلوتر كي:

القدرة  يهدد  الحقيقي  هو  األسعار  ديال  اإلرتفاع  الوزير،  السيد 
الشرائية ديال املواطنات واملواطنين ويهدد معه اإلستقرار اإلجتماعي، 
 120 دوالر هنا الدولة 

ّ
الحديث على أن األسعار توصل 100 دوالر وال

عندها الدور الحمائي ديالها اللي خصها تتعامل مع هاذ الوضع، إذا 
اقت�سى الحال تتعامل معه حتى كارثة طبيعية تتعامل معه كذلك، ألن 
الدولة يجب أن تتدخل في لحظة معينة ولو من خالل الدعم باش أنه 
املواطن ما يلقاش نفسو وحيدا أمام كارثة اللي هي إرتفاع ديال األسعار 
اللي كتتمس جميع املجاالت ليس فقط على املستوى ديال الوقود، 
ولكن را ذاك ال�سي كينعكس على األسعار ديال املواد الغذائية وعلى 
جميع الجوانب ديال الحياة اليومية ديال املواطنات واملواطنين، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

على  للرد  الوزير  السيد  لكم  كلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيب والتعقيب اإلضافي.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

شكرا، اللي بغا يسّيس �سي حاجة يسّيسها، احنا عندنا وعد مع 
هذا  يسّيس  بغا  اللي  أما  يحكم،  غادي  اللي  هو  املواطن  املواطنين، 
شغلو، أما هاذ الل�سي اللي قلت قلت لكم أنه تأخرنا باش فعال نتحملو 
املسؤولية، الحكومة غتحمل مسؤوليتها، ولكن راه ما�سي بين عشية 
ال�سي صافي  إيوا زعما هاذ  آراه دروك،  التسقيف  قلنا  وضحاها غير 
الحكومة بين عشية وضحاها راه كاين تخطيط كاين أمور اللي خص 
تعرف التوجه فين غادي في العالم، لنفترض قلنا باغين ناخذو مثال 
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التأمين عالش؟ على 75 على 70 على 80، هاد ال�سي خاصو وقت إذن 
والتسقيف منين يكون عندو عام جاي جاي عام ديالكم تتسالوه غادي 

يجيكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، السؤال املوالي يتعلق بتقديم إصالح نظام املقاصة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

 لنائب  لس د سل مان ح4ليش:

النفطية  املواد  ألسعار  بتحريرها  الحكومة  تدعي  الوزير،  السيد 
السائلة والتي كانت تمثل أكثر نسبة من %60 من نفقات املقاصة، 
نسائلكم عن حصيلة خطة الحكومة املتعلقة بإصالح نظام املقاصة؟ 

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، الحكومة ال تدعي، الحكومة تعمل، هذا 
بعدا خصنا احنا اإلنجازات عطيناها للمواطنين وكاين وقت الحساب 
ثاني، إذن ممكن تقلنا بطيتو شوية ما�سي ما احنا خدامين قريب إن شاء 
هللا يجيكم القانون ديال الوكالة ديال السجل اإلجتماعي باش غادي 
نخدمو ألن ال ما كانش هاد السجل راه ما نخدموا والسجل في العالم 
راه كياخذ وقت طويل وقلنا لكم في 2020 غاتبدى التجربة إن شاء هللا 
في الجهة دالرباط هاد ال�سي ال ما درناهش داك الوقت غتقول لهم ياك 

واعدناكم وحسبوا هاد ال�سي من اليوم، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة للسيد النائب عن الفريق للتعقيب.

 لنائب  لس د سل مان ح4ليش:

شكرا السيد الوزير، احنا مع اإلصالحات اللي درتوا ما كنكروش 
ولكن السيد الوزير بغينا إصالح يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك، 
بغينا إصالح اللي كيضمن شروط املنافسة ويحارب املمارسة املشبوهة 
كاالحتكار، بغينا إصالح مقرون بآليات املواكبة لضبط األسعار الوطنية 
اللي  واملرسوم  التسقيف  املستهلك،  لحماية  الضرورة  عند  والتدخل 
هضرتوا عليه السيد الوزير راه خصو يخرج في أقرب وقت ممكن، راه 
دابا الشركات هي اللي عندها الربح هاد 3 سنين اللي فاتت، السيد 
الوزير، 21 مليار مشات للشعب املغربي، اللهم إن هذا منكر راه هاد 
الفلوس هادو خصها ترجع، راه غيدار بها العجب 2100 مليار سنتيم 
يدارو بها مراكز ديال السرطان، مستشفيات، نديرو األجور للمعاقين، 

للمكفوفين، لألرامل وزيد وزيد وزيد، اللهم إن هذا منكر هاد 21 مليار 
راه الفلوس ديال الشعب، خصها ترجع اللي داها خصها يرجعها راه 
الحقوق هادي راه ما�سي خص وخاص التسقيف في أقرب وقت ممكن 
راه البونبيات كيلعبوا في املازوط كيف ما بغاوا راه عيب وعار وهللا إنها 

ملأساة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، اسمحو لي السيد الوزير، السيد الوزير من 
عطيناكم  ما  مازال  الوزير  السيد  الكلمة،  عندكم  ما  مازال  فضلك 
الكلمة، هل من تعقيب إضافي؟ السيد النائب من فضلك �سيء من 

الهدوء تفضلوا، السيد الوزير، الرد على التعقيب.

 لس د لحسن  لد ودي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالشؤون  لعامة و لحكامة:

السيد النائب املحترم، راه اللي تيحسب بوحديتو تيشيط له راه 
ما نعرف منين جبتي هاد 21 دياالش ودياملن واش دياال لدولة دياملن، 
نديروا بها السبيطارات كن لقينا هاد 21 مليار راه غادي نديرو بها ما 
كايناش غير هاد ال�سي اللي تتتقولوا خاص املواطن يعرف أشنو كاين ، 
جبتو في التقرير ديال البرملان باللي الزيادة ديال درهم لكل لتر 3 السنوات 
عطاتكم 17 مليار هاد ال�سي اللي جا في التقرير، وهاد الزيادة ديال درهم 
زادوها الشركات هكاك ما�سي الدولة باش تقول ندير بها واليوم داك 
ال�سي وصيتونا خصنا نديرو التسقيف باش نحددوا في الهامش ديال 
الشركات هاد ال�سي اللي احنا خدامين فيه والهامش، ممكن نعطيكم 
ي بدينا الحوار مع 

ّ
نجيب لكم ها الرئيس ها هو نجيب لو الهامش اآلن مل

الشركات هبطو الهامش غنيجيبو للرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السيد النائب، شكرا على حسن 
بالتنمية  املكلف  املوالي وهو  للقطاع  نمر  الوزير،  السيد  مساهمتكم 
البري  الخنزير  انتشار  مخاطر  في سؤال عن  والغابات  واملياه  القروية 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السد أحد طارحي السؤال.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4:

السيد الوزير املحترم، طبعا تعرف عدة مناطق في الشرق خاصة وفي 
الجنوبي بصفة أخص ديال انتشار إن لم نقل ديال الزحف ديال الخنزير 
على السكان وعلى املوا�سي وعلى املحصوالت الزراعي ديالهم، شنو دارت 

الحكومة للحد من هذا االنتشار؟ شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة :

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.
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 لس د حم4  وحلي، كاتب  لدولة لدى وزير  لفالحة و لص د 
بالتنم ة  و لغابات  ملكلف  و مل اه  و لتنم ة  لقروية   لبحري 

 لقروية و مل اه و لغابات:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا على تفضلكم بطرح هاذ السؤال، اللي درات القطاع حسب 
اإلختصاصات ديال الوزارة وكذلك حسب القوانين الجاري بها العمل 
فيما يخص القنص باألخص، هناك تحديد نقط سوداء اللي فيها تكاثر 
هاذ الحيوان وتوضع واحد التكثيف ديال الحمالت ديال القنص، وفي 
الحقيقة اعطى النتيجة ديالو بحيث أنه منذ 6 سنوات تم القضاء على 
أكثر من 63 ألف خنزير ومقارنة مع 5000 سنويا، وهذا يعني تيحد من 

تأثير ديال هاذ األضرار ديال الخنزير البري فهاذ املناطق.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب للفريق، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د إبر ه م  لش4يخ:

شكرا السيد الوزير، والسيد الوزير قبل ما نهضرو على اإلجراءات 
خصنا نهضرو أوال على السبب واملخاطر ديال انتشار الخنزير البري أو ما 
وف، والسبب هو بنيوي راجع الختالل 

ّ
يعرف عند عموم املواطنين بالحل

في التوازن الطبيعي بحكم أن الحيوانات اللي كتفترس هاذ الحيوان 
أصبحت قليلة في املغرب، وبالتالي االنتشار ديالو أصبح بنيوي املخاطر 
الغابات  في  الناس خاصة  ديال  الحياة  كيهدد  أوال  ديالو هي عديدة، 
املجاورة للمدن والقرى كغابة بوسكورة بإقليم النواصر، كذلك كيهّدد 
في  في سوس  الجنوب  في  خاصة  الفالحين  ديال  الفالحية  املحاصيل 
الغرب في الشرق بال ما نساو السيد كاتب الدولة املحترم أن مجموعة 
هاذ  ديال  اإلنتشار  بسبب  للمدينة  يهاجرو  اضطروا  املواطنين  ديال 
الحيوان هذا، واالنتشار ديالو كيفما قلنا لواحد الخلل بنيوي في التوازن 
الطبيعي، لذلك السيد الوزير احنا من جهة أولى كنثمنو اإلجراءات اللي 
كديرو الخطة الوطنية اللي درتو، ولكن كذلك كنطالبو بالتكثيف ديال 
هاذ الحمالت خاصة بواحد الطريقة اللي تكون استباقية باش نّقو 
نعالجو املشكل ديالو على تساع، الحاجة الثانية كنطالبو بتعديالت 
في القوانين املرتبطة بالقنص وتكون تسهيالت أكثر من أجل الحد من 
انتشار ديالو، واألهم من ذلك السيد الوزير أن ضرورة التفكير في آليات 
أمر خارج عن اإلرادة ديالهم  املتضررين ألن هذا  الفالحين  لتعويض 
كيفما كنعوضوهم في الكوارث الطبيعية مثل الجفاف كذلك خصنا 
نعوضهم في هاذ األمر هذا في املحاصيل ديالهم نتيجة لهاذ االختالل 

الطبيعي، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

النائب من فريق  شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

وديال  أركان  ديال  بالشجر  تتعنى  مؤسسة  كاينة  الوزير،  السيد 
النخيل أركان من الصويرة حتى لتفراوت حتى لتزنيت ولكن بالنسبة 
النخيل هناك مشكل كبير بزاف ما بين بوعرفة و تندرارة إلى طاطا، هناك 
النخيل مجموعة ديال املسؤولين كبارفي  البيوض ديال  مرض ديال 
البالد استثمرو في النواحي ديال بوذنيب والفرشة املائية مهمة بغينا 
الساكنة ديال بوذنيب. وديال عين الشعير وديال املناطق تستفد، ال 
يعقل إلى حدود اليوم ما كاينش برنامج، احنا ما زال كنستوردو التمر من 
بعض الدول الصديقة، ال يعقل إلى حدود الساعة وفي حين عندنا واحد 
املساحة كبيرة بزاف ديال النخيل، خص نفرقو ما بين األركان ونفرقوا ما 

بين النخيل، هاديك املؤسسة كتعنى بزاف باألركان...

 لس د رئيس  لجلسة:

الدستوري،  التجمع  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي، تفضل.

 لنائب  لس د ب4سلهام  لديش:

وكر   لس د  لرئيس،

غير أنا بغيت نضيف أنه إضافة املناطق اللي ذكرها السيد النائب 
قنيطرة  إقليم  في  القنيطرة  مدينة  بالقريب،  كاينة  السؤال،  واضع 
كينتشر هاد الخنزير بواحد الشكل كبير داخل املدار الحضري في النواحي 
ديال مدينة القنيطرة، وتيسبب واحد عدد ديال املشاكل، فقط نشير 
إلى أنه في سنوات قليلة ماضية دخل لنا ملؤسسة تعليمية، وخصكم 
تصورو املنظر اللي وقع داخل هديك املؤسسة مللي تيدخل خنزير وسط 

التالميذ، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد 
على التعقيبات.

 لس د حم4  وحلي، كاتب  لدولة لدى وزير  لفالحة و لص د 
بالتنم ة  و لغابات  ملكلف  و مل اه  و لتنم ة  لقروية   لبحري 

 لقروية و مل اه و لغابات:

انتشار  يخص  فيما  التحاليل  تنشاطركم  أنا  الحال  اقت�سي  إيال 
الخنزير، إيال اقت�سى الحال غادي نغيرو، نغيرو، يعني، القوانين ديال 
القنص باش يمكن أوال يكون القنص مدى طول السنة، وكذلك في األيام 
األسبوعية كلها، وما يكونش داك السقف ديال العدد ديال القنص 
ديال الخنزير، وبالتالي ال كان هاد ال�سي احنا احنا كاين متابعة كاين، 
محليا كاين تشاور ما بين املياه والغابات والسلطات املحلية وكذلك 
الغرف الفالحية باش يتابعوا هاد املسألة، احنا تنتابعوها عن كثب 



عدد.90–11.شوال.1440  )14.يونيو.2019( الجريدة الرسمية للبرملان4 55  

وغادي نقومو باإلجراءات، فيما يخص البيوض، تنقول السيد النائب 
املحترم أن كاين واحد املجهود كثير فيما يخص زرع النخيل، يعني، 
واحد املجهود كبير، ومن طبيعة الحال املنتوج عاد بدا يبان، وبالتالي 
ما غاديش غادي نكونو نصدرو ما�سي نستوردو الثمر في املستقبل، إن 
شاء هللا، وفيما يخص البيوض هناك دراسات مهمة للي دارتها، للي 
غادي يديرها وزارة الفالحة، أوال، الشتائل تتكون خالية من البيوض 
باش يمكن ليها تغرس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى غادي يكون 
تتبع يعني دالتربة والتواجد ديال البيوض باش يمكن املحاربة ديالو في 
الوقت، في الوقت املناسب، فبالتالي فيما يخص النخيل ال خوف أنه 
واحد املستقبل زاهر تيتسنانا أوال هاد املنتوج هذا، وثانيا كذلك املناطق 
اللي تيكون فيها اإلستثمار، فيعني، أنا تنأكد أنه أ هاد، يعني، هاد املنتوج 
هذا غادي يكون عندو، يعني، واحد األثر إيجابي جدا، ومن طبيعة 
الحال خصكم تعرفوا أن ما حد اإلستثمار تيكون وما حد التكثيف ديال 
املنتوج كيكون، تيبانو األمراض، ولكن كونوا على يقين أن وزارة الفالحة 
واعية بهاد املشكل هذا، واخذا جميع التدابير، باش يمكن أوال يتكاتف 
هاد املنتوج هذا، وثانيا يكون بصحة جيدة ألن من طبيعة الحال غادي 

نصدروه باش نصدرو غادي خصو يكون خال من جميع األمراض.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
نرحب بالسيد وزير الثقافة واإلتصال وهو آخر قطاع في هاته الجلسة، 
في سؤال عن الوضعية اإلجتماعية للفنانين املغاربة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د كما1  لعمري:

العديد من مدن  في  املغربي  الفنان  يعيش  الوزير،  السيد  شكرا 
وأقاليم اململكة وضعية إجتماعية متردية سواء على املستوى املادي 
واملعنوي بسبب الفقر والتهميش واإلقصاء الذي يعاني منه، بناء عليه 
نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابير واإلجراءات اآلنية التي ستتخذها 
من  الشريحة  لهذه  اإلجتماعية  الوضعية  تحسين  أجل  من  وزارتكم 
الفنية  الساحة  وسط  والعطاء  التضحية  من  سنوات  بعد  املجتمع 

بكافة أقاليم اململكة، شكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

وكر   لس د  لرئيس،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، طبعا وزارة الثقافة واإلتصال 
وضعت مخططا عملية وتنفيذيا من أبرز املقتضيات الواردة في هذا 

املخطط إعطاء عناية خاصة للمكانة االعتبارية بالدرجة األولى للفنان 
باعتباره مساهما أساسيا في التنشيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
طبعا وزارة الثقافة اشتغلت على جوج ديال املستويات املستوى األول: 
تنزيل العديد من املراسيم املرتبطة بقانون الفنان تسعى هذه املراسيم 
إلى إعطاء مكانة متميزة للفنان سواء من خالل مرسوم ديال بطاقة 
الفنان، مرسوم يتعلق بتحديد الئحة املهن الفنية وكذلك هناك مراسم 
أخرى في طور املصادقة خصوصا مع القطاعات الحكومية ديال وزارة 
التشغيل وكذلك وزارة الصحة باعتبار أن الفنان له مكانة أساسية 
في إطار يعني التنشيط االقتصادي واالجتماعي، طبعا املستوى الثاني: 
الدعم  رفعات  واالتصال  الثقافة  وزارة  اليوم  الصحية  التغطية  هو 
ديال التعاضدية املرتبطة بقطاع الصحة خصوصا التعاضدية ديال 
الفنانين وصلنا تقريبا 520 مليون سنتيم يعني 5 د املليون درهم و200 
الفنانة  60 مليون درهم لدعم املشاريع ديال  هناك كذلك أزيد من 
وكذلك هناك مشاريع تتعلق بتقديم الخدمات، هناك اتفاقيات أبرمت 
مع املكتب الوطني للسكك الحديدية، هناك اتفاقية أخرى ستبرم مع 

الخطوط امللكية للنقل إلى غير ذلك، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د كما1  لعمري:

شكرا السيد الوزير، كنشكروك على كل املبادرات واملجهودات اللي 
قمت بها، لكن السيد الوزير البد نقولو الحقيقة أن عددا من الفنانين 
لفئة  ينتمون  الذين ال  الفنانين  لهم وكذا  الذين ال عمل قار  خاصة 
الفنانين الشعبيين والفرق الفلكلورية مثل أحيدوس والهي�سي والطرب 
الجبلي والعيطة الجبلية اللي كيعيشو مشاكل وكيعانيو من األمراض 
والفقر واإلقصاء من املشاركة في كل املهرجانات الوطنية والدولية، 
السيد الوزير، بغيناكم تدخلو ودعمو هذه الفئة وبغيناكم تشجعوهم 

باش حتى هما يبانو في القنوات املغربية، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة 
عن فريق العدالة والتنمية.

 لنائبة  لس دة  م نة ف4زي زيزي:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، نحن نعلم بأن الفنانين املغاربة هم يعني لهم إضافة 
نوعية كبيرة جدا في القطاع الفني املغربي يلعب هنا دور فعال جدا 
الدرامااملغربية في تقدم مستمر وهذا يعود بطبيعة الحال إلى اإلبداع 
إلى  الحال إضافة  املغاربة بطبيعة  الفنانة  الذي يقدمه  الكبير  الفني 
العناية امللكية الكبيرة التي يعنيها التي يقدمها جاللته للمغاربة عندنا 
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واحد القانون ديال قانون الفنان اللي يحتاجو أنه تنزل األرض الواقع 
تيستحقو كل  اللي  املغاربة  الفنانين  من أجل ضمانة كرامة وحقوق 
خير، باإلضافة إلى يعني املساهمات في حقوق املؤلفين يعني يجب ضمان 
الشفافية في هاد املساهمات وضمان املصداقية في حقوق املؤلفين ألنها 
تتعني من عدة مشاكل اللي غنطرقو لها إن شاء هللا في اجتماع اللجنة 

املقبل بتفصيل أكبر، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب عن فريق 
التجمع الدستوري في ما تبقى من الوقت، تفضل فيه وقت، تفضل.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن  الزرق:

السيد الوزير، هاد الفنانة وهللا محتاجين بالرعاية مؤخرا هادي 
واحد الشهر كانت واحد النقابة املغربية للفنون الدرامية قامو بواحد 
الورشة دولية وخرجات عدة مخرجات هاد ال�سي كاع اللي درتيوه راه 
مزيان، ولكن مازال خاص ألن كاين �سي فنانة كيقطعو القلب جزاكم 
هللا على هاد ال�سي اللي درتيو ورجاء هاد املخرجات ديال هاد النقابة إيال 
كاين ما تزيدو راهم يستحقو كل خير وكذلك دابا رمضان انتهى كانو عدة 
مسلسالت كان ما يدار كانت الناس خدامة دابا غادي يدخلو لواحد 
املرحلة ديال، فرجاء كاين واحد اللجنة ديال انتقاء هاد السيناريوهات 
اللي تتقبل راه كاين اللي لسبب ما تيق�سى، احنا كنطلبو تكافؤ الفرص 

بين هاد الناس والتوفيق للجميع، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

على  للرد  الوزير  للسيد  الكلمة  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 

التعقيبات، تفضلوا.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

وكر   لس د  لرئيس،

فيما يتعلق بمخرجات اليوم الدرا�سي ديال الهيئة النقابية طبعا 

الدرا�سي وتشتغل كذلك بمقاربة تشاركية مع  اليوم  الوزارة واكبات 

هذه الهيأة لتنزيل التوصيات املهمة خصوصا في الرعاية االجتماعية، 

فيما يتعلق بالفنان خصوصا بالنسبة الفولكلور البد أن نشير أن وزارة 

الثقافة تنظم 31 مهرجانا تراثيا، الهدف من هاد املهرجانات التراثية 

هوإعطاء مكانة خاصة كذلك للفنان الذي يتشتغل على مستوى التراث 

املغربي  للمكتب  بالنسبة  إلى غيرذلك،  املغربية  الثقافة  على مستوى 

لحقوق املؤلف طبعا هاد الحكومة وفي هاد الوزارة قمنا بإخراج مرسوم 

يتعلق بنسخته الخاصة هاد la pub privé هي اللي جعلت املوارد املالية 

تنتقل من 5 د املليون درهم اللي كانت في droit d’aureur ديال حقوق 

املؤلف إلى وصالتل 180 مليون درهم نشتغل على قانون جديد ديال 

املكتب، وكذلك إعادة النظر في القانون ديال حقوق املؤلف إلعطاء 

جات  اللي  املوارد  هاد  من  املؤلفين  هاد  يستفيد  وأن  خاصة  مكانة 

بالنسخة الخاصة، وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

قد  نكون  وبذلك  مساهمتكم،  حسن  على  الوزير  السيد  شكرا 

استوفينا األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا وننتقل بعد قليل إلى الجلسة 

التشريعية املبرمجة، رفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة  لخامسة و لستين بعد  ملائة

 لتاريخ: اإلثنين 6 شوال 1440ه )10 يونيو2019م(.

 لرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 لت4ق ت: ست ساعات ابتداء من الساعة الرابعة مساء والدقيقة 
الخامسة واألربعين.

جدو1  ألعما1: الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل 
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت 

الحياة العامة ذات األولوية؛

- مشروع يتعلق بقانون تنظيمي رقم 04.16 خاص باملجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية؛

- مشروع يتعلق بقانون رقم 40.17 خاص بالقانون األسا�سي لبنك 
املغرب في قراءة ثانية له؛

الوطنية  الوكالة  بإحداث  يتعلق   48.17 رقم  قانون  مشروع   -
للتجهيزات العامة في قراءة ثانية له.

 لس د  لحبيب  ملالكي رئيس مجلس  لن4 ب، رئيس  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م  بسم 
 ملرسلين وعلى آله وصحبه.

افتتحت الجلسة،

 لس د ن  ل4زير ن،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  النواب  يخصص مجلس 
املشاريع التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل 
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت 

الحياة العامة ذات األولوية؛

- املشروع الثاني يتعلق بقانون تنظيمي رقم 04.16 خاص باملجلس 
الوطني للغات والثقافة املغربية؛

بالقانون  خاص   40.17 رقم  بقانون  يتعلق  الثالث  املشروع   -
األسا�سي لبنك املغرب في قراءة ثانية له؛

-املشروع الرابع واألخير، مشروع قانون رقم 48.17 يتعلق بإحداث 
الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في قراءة ثانية له.

وقبل انطالق املناقشة العامة حول مشروعي القانونين التنظيميين، 

يسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر للحكومة في شخص وزير الثقافة 
وكافة  ومكتبها  واالتصال  والثقافة  التعليم  لجنة  ورئيس  واالتصال 
أعضائها، كما أتقدم بالشكر لجميع مكونات املجلس أغلبية ومعارضة 

على الجهود املبذولة قصد إتمام هاد الورش الهام.

التنظيميين،  القانونين  مشروعي  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة 
فليتفضل مشكورا.

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

 لحمد هلل وحده و لصالة و لسالم على أورف  ملرسلين.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

يسعدني الحضور أمام مجلسكم املوقر اليوم في سياق استكمال 
إجراءات املصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين، األول متعلق 
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في 
باملجلس  املتعلق  والثاني  العامة،  الحياة  وفي مجاالت  التعليم  مجال 

الوطني للغات والثقافة املغربية.

ويندرج هذان املشروعان كما هو معلوم في إطار تنفيذ مضامين 
عن  تعبيرا  يشكالن  حيث  اململكة،  دستور  من  الخامس  الفصل 
التحوالت التي عرفتها البالد في السنوات األخيرة في مجال إعداد صياغة 
محددات الهوية الوطنية املتنوعة واملوحدة بخلفية التنمية املستدامة، 
كما يراعي املشروعان االلتزامات الدولية لبالدنا في مجال حماية التراث 
الثقافي واالعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي وسن سياسة لغوية وثقافية 

وضمان حقوق ثقافية واحترام حقوق اإلنسان.

الدراسة من  بكثير من  بأن املشروعين أحيطا  التذكير،  البد من 
سواء  املستفيضة،  والدراسة  الواسع  التشاور  على  املرتكزة  األهمية 
في مراحل إعداده أو أثناء مسطرة املصادقة الحكومية وخالل مرحلة 
الدراسة داخل لجنة التعليم والثقافة واالتصال بهذا املجلس املوقر، 
التي استأثرت بخالصات اليومين الدراسيين املنظمين حول املشروعين 

بحضور مختلف املؤسسات والهيئات املعنية واملجتمع املدني.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

من بين أهداف مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي 
مجاالت الحياة العامة تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في مختلف 
املجاالت العامة ذات األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال 
بوظيفتها بصفتها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع املغاربة 
العامة  املبادئ  استثناء، من خالل مقتضيات تمحورت حول  بدون 
املؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وإدماجها في مجال التعليم 
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وفي مجال التشريع والعمل البرملاني وفي مجال اإلعالم واالتصال، وكذا 
في مختلف مجاالت اإلبداع الثقافي والفني وفي اإلدارات وسائر املرافق 
العمومية والفضاءات العمومية، وأخيرا كذلك في مجال التقا�سي، على 
أن يتم ذلك تدريجيا على مراحل حسب طبيعة املجاالت وما تتطلبه من 
إعداد وتهيء على أساس قيام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية 
واملؤسسات واملنشآت العمومية والهيئات الدستورية بوضع مخططات 
عمل تضمن كيفية ومراحل إدماج هذه اللغة تدريجيا في جميع امليادين.

هذا ويروم مشروع القانون إضافة إلى تحديد التوجهات العامة 
لألمازيغية، حماية  الرسمي  الطابع  تفعيل  في مجال  الدولة  لسياسة 
املوروث الثقافي والحضاري األمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد 
املكتسبات الوطنية املحققة في هذا املجال وتطويرها وتنمية وتعزيز 
القدرات البشرية العاملة في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص.

أما املشروع القانون التنظيمي رقم 04.17 املتعلق باملجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية، فإنه يشكل إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في 
مجال اللغات والثقافة، بهدف تطوير سياسة لغوية منسجمة بالنسبة 
بالحفاظ  املغربية  الهوية  وتعزيز  األجنبية  واللغة  الرسميتين  اللغتين 
على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها، من خالل الولوج إلى الحقوق 
الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان انسجام بين املتدخلين في 

املجال الثقافي والفني.

يضم املشروع 51 مادة مبوبة في 10 محاور نوجز مضامينها فيما يلي:

- يضفي املشروع في بابه األول على املجلس الوطني صفة مؤسسة 
دستورية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافة، ولها شخصية 

اعتبارية وتتمتع باالستقالل اإلداري واملالي ويوجد مقرها في الرباط.

يتألف عالوة على  - وحدد كذلك املشروع تركيبة املجلس الذي 
رئيسه من أعضاء يمثلون خمس فئات وهي:

اللغوية  التنمية  مجاالت  في  املتخصصين  وكذا  الخبراء،  فئة 
املؤسسات  وفئة  املغربية  الثقافية  التعبيرات  ومختلف  والثقافية 
والهيئات الوطنية وفئة الجامعات ومعاهد التكوين وتتكون كذلك من 

فئة الجمعيات واملنظمات غير الحكومية.

- تم تخصيص أبواب أخرى ملؤسسات وهيئات املجلس الوطني وهي: 
أكاديمية محمد السادس للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
مع اإلشارة إلى إعادة تنظيمها وفقا لهذا القانون التنظيمي، كما أورد 
املختلفة  الوطني، وكذلك األحكام  للمجلس  املكونة  املشروع األجهزة 

واالنتقالية واملقتضيات الخاصة بنشر اآلراء التي يدلي بها املجلس.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

يسعدني أن أستحضر بكل اعتزاز وتقدير األجواء اإليجابية والغنية 
التي طبعت مختلف مراحل النقاش بلجنة التعليم والثقافة واالتصال، 

ويشرفني بهذه املناسبة أن أقدم خالص عبارات الشكر والتقدير لرئيس 
اللجنة وأعضاء اللجنة الذين أغنوا النقاش وساهموا في تجويد هذين 

النصين بفضل تعديالتهم ونقاشاتهم الجادة والهادفة.

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

باقي  بعد استكمال  إن تصويتكم على هذين املشروعين سيكون 
التفعيل  في مرحلة  البالد  بمثابة إعالم عن دخول  مراحل املصادقة 
لوطننا  والثقافي  اللغوي  التنوع  تدبير  حول  الوطني  للتوافق  امليداني 
العزيز بشكل راق، من خالل تكريم وصيانة مختلف مكونات الهوية 
الوطنية املتعددة واملتالحمة واالنفتاح على عالم املعرفة والعالم في إطار 
املشروع الحداثي والتنموي الذي يقوده صاحب الجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا بحكمة وتبصر.

تلكم أهم مقتضيات املشروعين املعروضين على أنظاركم اليوم من 
أجل التصويت عليهما، وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير البالد، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لس د  لرئيس:

والثقافة  التعليم  لجنة  مقرر  أشكر  كما  الوزير،  للسيد  شكرا 
واالتصال على كل املجهودات املبذولة، حيث بين أيديكم وفي املوقع 
اإللكتروني ملجلس النواب كل التفاصيل املتعلقة بالتقرير الذي أعده 

السيد النائب عبد الرحمن العمري، أنا كنت أنتظر التصحيح، شكرا.

أفتح باب املناقشة العامة بإعطاء الكلمة ألول متدخل باسم فريق 
العدالة والتنمية للسيد النائب رشيد القبيل.

 لنائب  لس د رو د  لقب ل:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين.

 لس د  لرئيس،

 لسادة  ل4زر ء،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

أمام  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني  املشهود،  التاريخي  اليوم  هذا  في 
مجلسكم املوقر بإسم فريق العدالة والتنمية في إطار التصويت على 
مشروع القانون التنظيمي رقم 4.16 املتعلق باملجلس الوطني للغات 

والثقافة املغربية.

يندرج هذا املشروع في سياق استكمال البناء الدستوري وتنزيل 
املقت�سى الوارد في الفصل الخامس من الدستور بإحداث مجلس وطني 
للغات والثقافة املغربية، مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية 
املغربية،  الثقافية  التعبيرات  ومختلف  واألمازيغية  العربية  اللغتين 
باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معاصرا من جهة، ومن جهة أخرى تلبية 
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حاجة بالدنا إلطار مرجعي وقوة اقتراحية تؤطر إرساء سياسة ثقافية 
ولغوية رشيدة.

كما يأتي هذا املشروع وفاء لإللتزامات الدولية التي صادقت عليها 
اإلقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ومنها  املغربية  اململكة 
واإلجتماعية والثقافية الذي يعد اإلطار املرجعي للحقوق الثقافية على 
املستوى الدولي، وكذا مختلف اإلتفاقيات التي تنص على حماية التراث 
الثقافي وتنمية اإلعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي، مما يتيح لكل دولة 
الحفاظ على خصوصيتها وهويتها الثقافية ومن ذلك الهوية الثقافية 

املغربية.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

 لسادة  ل4زر ء،

إن الحقوق الثقافية هي من حقوق اإلنسان التي ال تقبل التجزئة بل 
متداخلة ومترابطة متساوية في األهمية بالنسبة إلى الكرامة اإلنسانية، 
لقد أضحت الدول مطالبة بحفظ الحقوق املدنية والسياسية بقدر 
والثقافية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الحقوق  بحفظ  مطالبة  هي  ما 
ينضاف إلى البعد الحقوقي للمسألة الثقافية البعد التنموي، لقد ولى 
الزمن الذي كانت تقاص فيه التنمية عبر مؤشرات املادية واإلستهالكية 
أكثر عمقا وشمولية،  اليوم  التنمية  والرقمية فقط، وأضحى مفهوم 

تتداخل فيه عوامل كثيرة ومتعددة ومختلفة.

على  تؤكد  التي  الثقافية  التنمية  تشمل  املستدامة  التنمية  إن 
الدور املحوري للثقافة في تحقيق في تنمية متكاملة وشاملة لإلنسان 
وللمجموعات البشرية، لقد بلغ نموذجنا التنموي مداه، وال مناص من 

استبطان البعد التنموي للثقافة في بلورة النموذج التنموي املأمول.

تناول  واحترام  التنمية  منوال  الثقافي ضمن  بالبعد  اإلعتراف  إن 
التعبيرات الثقافية، وفتح آفاق املشاركة في الحياة الثقافية واملحافظة 
على تعددية املبادرات الثقافية وحمايتها من شأنه إغناء الثقافة وتعزيز 
قدراتها التنموية وآفاقها اإلبداعية، ومن شأنه أيضا دعم التفاهم ونبذ 

الكراهية والصراع والتعصب والتطرف وتعزيز الوحدة الوطنية.

أما بخصوص املسألة اللغوية، إن اللغة محورية في منظومة الثقافة 
وهي وعاء الفكر واإلبداع والتراث، اللغة ال تنمو في فراغ، بل في مجتمع 
له سياقه الثقافي وبعده التاريخي وامتداده الجغرافي، وهي األداة التي 
نعبر بها عن هويتنا الفردية واإلجتماعية، اللغة تشكل عنصرا أساسيا 
في البعد التنموي للثقافة وتضطلع بوظيفة محورية في إيجاد مجتمع 
املعرفة من خالل نقل وتبادل املعلومات والتلقين والتفاهم املشترك بين 

مكوناته.

لقد أثبت التجربة الكونية أن اللغة الوطنية هي األجدى واألقدر 
على القيام بكل األدوار املنوطة بها داخل املجتمع. في هذا اإلطار البأس 

من التذكير على سبيل املثال بأن كل الدول املتقدمة مهما صغر حجمها 
وعدد سكانها تدرس كليا بلغاتها الوطنية وتحتل املراتب األولى في سلم 
جودة التعليم بينما تنفتح على االنجليزية في إطار البحث العلمي بصفتها 
اللغة األكثر تداوال في هذا املجال وغيره من صنوف املعرفة والعمل بها، 
في املقابل كل الدول التي تدرس بلغة املستعمر أو يوجد تعليم مزدوج 
فواقعها االقتصادي يشهد أنها ليست من الدول املتقدمة وتحتل املراتب 
الدنيا في سلم جودة التعليم، اإلنسان ال يبدع خارج لغته ويستحيل 
أن يحافظ على هويته الحضرية وفاعليته اإلنتاجية مع تهميش لغاته 
الوطنية، بل واحتقارها لصالح لغة تتراجع يوما بعد يوم لصالح لغات 

أخرى.

إن فريق العدالة والتنمية يؤمن إيمانا راسخا بحتمية االنفتاح على 
العالم وأن ذلك يشكل ضرورة حضارية وأال تناقض بين الحفاظ على 
الهوية واالنفتاح، إن هويتنا ال تخ�سى االنفتاح بل تدعو إليه، وجعلناكم 
وبالتالي  األلسن  اختالف  آيات هللا  من  وأن  لتعارفو،  وقبائل  شعوبا 
تعلمها مصلحة دينية ودنيوية، ونعتبر أن ما جاء في الدستور بضرورة 
تعلم اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم هو عين الصواب، لكن تبقى 
الترجمة السبيل الوحيد لدمقرطة االنفتاح واجتناب الطبقية املعرفية 
في املجتمع، الترجمة تكفل املواكبة للمعرفة الكونية واالستفادة منها 
بخلق بيئة محلية مناسبة للتقدم العلمي واإلبداع مع املحافظة على 

اللغة الوطنية وتنميتها.

إن توطين املعرفة وخاصة العلوم والتكنولوجيا ال يتحقق إال من 
خالل اللغة الوطنية، منذ بزوغ فجر اإلنسانية والترجمة تشكل جسرا 
بين الحضارات والحوار والتالقح فيما بينها، وتشكل ظاهرة فارقة تسبق 
كل إقالع حضاري، إن املجال ال يتسع لبسط اإلحصائيات الصادمة 
تقرير  أورده  بما  ونكتفي  الرائدة  الدول  مع  مقارنة  الترجمة  لنسب 
اليونسكو بأن عدد الكتب املترجمة في العالم العربي يمثل خمس ما 
تترجمه دولة اليونان الصغيرة، لكل هذه االعتبارات دافع فريق العدالة 
والتنمية بقوة لدى الفرقاء والحكومة لتجد ترجمة مكانها في هذا النص 

القانوني ونثمن قبول الحكومة لهذا التعديل النوعي.

إننا في فريق العدالة والتنمية نتشبث بكل املقتضيات الدستورية 
املتعلقة باملسألة اللغوية ونعتبرها مسألة محسومة فباعتماد العربية 
واألمازيغية كلغتين رسميتين لم يبقى هناك مجال لاللتفاف واملزايدة 
ظلها  في  وعاش  الدستور  حسمها  قضايا  حول  االختالف  واصطناع 
املغاربة كل املغاربة في وئام ووحدة، فكل الدول املتقدمة اعتزت بلغاتها 
العامة  الحياة  مفاصل  كل  في  وفرضتها  واحترمت دستورها  الوطنية 

ووفرت لها كل سبل الحماية وتنمية االستعمال.

في هذا اإلطار نذكر بمقترح قانون يتعلق باستعمال وحماية اللغة 
العربية في الحياة العامة، تقدم به فريق العدالة والتنمية منذ سنة 
2014، وعيا منه بأهمية ذلك، لكن لألسف املزعم يراوح مكانه في أدراج 
مجلس النواب، إننا نراقب بقلق شديد استمرار التخبط والتردد في 



ي 55 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.90–11.شوال.1440  )14.يونيو.2019( 

السياسة اللغوية والسير في منحى لولبي ينقض كل الغزل اللغوي ويعيد 
التجربة فاشلة بالنكوص إلى الفرنسة في التعليم دون أي سند علمي 
أو واقعي ذي مصداقية، إن التحجج بسوق الشغل مثال يفتقد الحجة 
والدليل انطالقا من معطيات ودراسات موثوقة تربط بين هذا التوجه 
اإلقتصادية  املسالك  كل  إن  البطالة،  نسبة  وخفض  الفرنسة  نحو 
والتكنولوجية بالتعليم الثانوي مثال تعتمد الفرنسية منذ زمن طويل، 
لكن ذلك لم يمنع من تف�سي البطالة وعدم تملك اللغة الفرنسية في 
صفوف الخريجين رغم كل التمكين للفرنسية وترك الحبل على الغارب 
باملقتضيات  بالتزام  إلتزامات،  في  والتقصير  العامة  الحياة  في  للتجذر 
الدستورية التي تحتم السهر على إستعمال وحماية اللغتين الرسميتين.

باملناسبة إن العامل اللغوي ليس هو السبب األسا�سي في ضعف 
اإلقبال على كليات العلوم، بل يعود ذلك إلى ضعف فرص الشغل 
املقاعد  ومحدودية  العلوم  كليات  خريجي  أمام  األفق  وانسداد 
البيداغوجية ذات اإلستقطاب املحدود، لقد استنسخنا نموذج كليات 
العلوم دون استنساخ بيئتها الحيوية، وهذا من األوراش التي يجدر 

االنكباب عليها.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

 لسادة  ل4زر ء  ملحترمين،

إن التحكم اللغوي أحدث واقعا لغويا شادا عبر كل الوسائل ثم 
يحاجج به ويتحاكم إليه لتبرير الفرنسة، إن النكوص اللغوي الطارئ منذ 
بضع سنوات منعدم السند في الدستور والتقارير والدراسات الوطنية 
والدولية، وكذا التجربة الوطنية والكونية، إنه توجه خادع وواهم يسعى 
إلعادة اكتشاف العجلة في املسألة اللغوية ويروج ملغالطات غير مبنية 
على أساس، من املغالطات التي ترددت تحت قبة البرملان نذكر، الجزم 
مسبقا بفشل التعريب، ثم الدعوة إلى تقييم التعريب من طرف املجلس 
األعلى للتربية والتكوين، رغم أن التقارير الصادرة عن هذا املجلس تشير 
إلى أن املشكل في منهج تنزيل التعريب ال غير، باإلضافة إلى أن ضعف 
التمكن من اللغات يعود نسبيا إلى التنوع اللغوي الذي يعيشه التالميذ 
املغاربة فهم مجبرون على التعامل مع عوالم لغوية متعددة حسب 
التقرير السنوي للمجلس األعلى للتعليم في 2008، وأن ضعف األداء 
املدر�سي كما تعكسه الدراسات الوطنية والدولية يعود إلى مجموعة 
من العوامل مميزة كولوج التعليم األولي وظروف التعلم وجودة التأطير 
وإستعمال التقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل واملستوى السوسيو 
اقتصادي لألسرة حسب التقرير التحليلي لتطبيق امليثاق الصادر عن 

املجلس األعلى للتربية والتكوين سنة 2014؛

إن التشكيك في التعريب تعوزه الحجة والدليل رغم كل التضييق 
تعطيل  ذلك  ومن  والتطبيق  التنزيل  به  ووجه  الذي  التمكين  وعدم 
أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي أحدثت منذ 16 سنة ملواكبة 

متقدمة  جد  مقتضيات  لها  املنظم  القانون  تضمن  حيث  التعريب 
للنهوض باللغة العربية وتقويتها في التعليم والثقافة والعلم والحياة، 

كما نص على ذلك تصدير الظهير الشريف املنظم لها؛

إن فريق العدالة والتنمية، يثمن ما نص عليه البرنامج الحكومي من 
تفعيل ألكاديمية محمد السادس للغة العربية ويدعو إلى التعجيل بذلك 
لتقوم بالدور الحيوي املنوط بها ويدعو إلى الكف عن كل اإلجراءات على 
األرا�سي التي تناقض مقتضيات عملها، كما ينوه الفريق بالتراكم الذي 
حققه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية لصالح اللغة األمازيغية والتعبير 
الثقافي األمازيغي، ويدعو إلى ترسيخ مكتسباته مع اإليمان الكامل بأن 
خدمة األمازيغية مسؤولية وطنية وتقع على عاتق كل املغاربة كما جاء 

في الخطاب امللكي السامي بأجدير سنة 2001.

إن املسألة اللغوية تهم جميع املغاربة وعلى الجميع التسامي فوق 

كل اإلعتبارات الضيقة إال اعتبار املصلحة الوطنية، إن استشعار هذه 

اإلنخراط  بنفسه عن  ينأى  والتنمية  العدالة  فريق  املسؤولية جعل 

التراشق اإلعالمي واملزايدات اإليديولوجية والسياسوية الضيقة،  في 

العام  سلوكها  في  ومعتبرا  واملغرضة،  الباطلة  اإلتهامات  على  والصبر 

وكذا مواقف بداخل لجنة التعليم أن افتعال صراع وهمي بين اللغتين 

العربية واألمازيغية غير ذي معنى ولن تستفيد منه إال لغة املستعمر 

املتربصة بهما.

إن اللغة من مقومات الدولة ومصالحها اإلستراتيجية خاصة في 
زمن السوق اللغوية والحرب اللغوية اإلفتراس اللغوي، البد من توفر 
اللغوية فوق  املسألة  وتجعل  ذلك،  تستشعر  التي  السياسية  اإلرادة 

املصالح اآلنية أيا كان نوعها وطبيعتها، إن اإلرادة السياسية هي الروح 

التي بدونها تصبح كل هذه التشريعات املتقدمة جثة محنطة تشهد على 

ضياع الزمن التشريعي وتجعل مصداقيتها على املحك.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

 لسادة  ل4زر ء،

حرصا منا للتنزيل السليم للنص الدستوري، قدمنا عدة تعديالت 

إسهاما منا في تجويد النص وتطويره، وهنا أقف عند بعض التعديالت 

التي طرحناها، التأكيد في مسألة اللغات األجنبية على اإلنفتاح على 

اللغات األكثر تداوال في العالم، وعدم الركون للغة واحدة، تطوير تجربة 

الهيئة  عبر  ومأسستها  الترجمة  مجال  في  األجنبية  اللغات  استعمال 

ألهمية  نظرا  والترجمة،  األجنبية  اللغات  استعمال  بتنمية  الخاصة 

هذه األخيرة، دور املجلس في تتبع وتقييم واقع استعمال اللغة العربية، 
التنصيص على دور أكاديمية محمد السادس للغة العربية في اإلسهام 

في تعريب البرامج الدراسية.
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 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

 لسادة  ل4زر ء،

نأمل في فريق العدالة والتنمية، تثمينا للمهام املنوطة بهذا املجلس 
أن يكون بالفعل رافعة حقيقية للسياسة اللغوية والثقافية ببالدنا عبر 
اآلراء والدراسات والتقارير التي سيصدرها، وأن يساهم في وقف فو�سى 

وتخبط السياسات اللغوية.

اللغة  بمكانة  إيماننا  منطلق  ومن  التنمية  العدالة  فريق  في  إننا 
والثقافة كإحدى مقومات الدولة وعناصرها اإلستراتيجية والحضارية 
عاليا صدور مشروع  نثمن  الكبرى،  الوطنية  القضايا  من  باعتبارها 
مؤسساتيا  إطارا  لنا  سيوفر  باعتباره   4.16 رقم  التنظيمي  القانون 
جديدا يتمتع بالشخصية اإلعتبارية واإلستقالل املالي، مهمته اقتراح 
التوجهات اإلستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية 
والسهر على إنسجامها وتكاملها. كما نأمل أن ال يشكل ضم كل من 
مؤسسة محمد السادس للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
كمؤسسة ضمن الهيكلة الجديدة للمجلس خطوة إقبار ملسارهما، بل 
محطة تجديد وتراكم وإحياء وتجد ملهام هاتين املؤسستين في إطار من 
التعاون والتكامل مع باقي الهيئات املكونة للمجلس، سواء في ما يتعلق 
بحماية وتنمية وتطوير اللغة العربية واللغة األمازيغية والحسانية وباقي 
اللهجات والتعبيرات الثقافية املغربية األخرى، أو في ما يتعلق باإلستفادة 

من اللغات األجنبية إلغناء الرصيد املعرفي الوطني.

والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  إحداث  أن  األخير، ال شك  وفي 
كما  العامة،  حياتنا  في  هاما  مؤسساتيا  مكسبا  سيشكل  املغربية 
الذي ظلت حياتنا  والتنظيمي  املؤس�سي  النقص  تدارك  في  سيساهم 
الثقافية بصفة عامة تشكو منه، لكننا في فريق العدالة التنمية نؤكد 
التراكم  هي  أساسية  بقواعد  رهين  املؤسسة  التجربة  نجاح هذه  أن 

والتوافق والتكامل، وشكرا على انتباهكم.

 لس د  لرئيس:

العدالة  فريق  باسم  دائما  الثاني  املتدخل  النائب،  للسيد  شكرا 
والتنمية السيد النائب رمضان بوعشرة.

 لنائب  لس د رمضان ب4عشرة:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

ماسانس خ ف4سق م أزرقا،

إدماس أماوساسن إزرقان،

إستاللة إدماس م4ر  إزرقان،

 لس د رئيس  ملجلس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  ل4زر ء  ملحترمين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

باسم  أمامكم  للوقوف  نعبر عن مدى سرورنا  البداية أن  في  أود 
فريق العدالة والتنمية للحديث عن أهم أحد القوانين في إحدى أهم 
فارقة  لحظة  باعتبارها  وذلك  الوالية،  هذه  في  التشريعية  الجلسات 
نتناول فيها موضوعا متميزا يهم هويتنا الوطنية من خالل إحدى أهم 
مقوماتها الرئيسية أال وهي اللغة األمازيغية والتي تسجل التاريخ على أنها 
انطالقة تشريعية والبداية الفعلية لتنزيل الطابع الرسمي املؤسساتي 

لألمازيغية.

الستينات  سنوات  عسير  بمخاض  األمازيغية  قضية  مرت  لقد 
فعاليات  فيها  تحركت  املا�سي،  القرن  من  والثمانينات  والسبعينات 
وجمعيات املجتمع املدني مطالبة باالعتراف بالحقوق املدنية و بحقوق 
الناطقين بها ولم يبدأ االنفراج إال في غشت 1994 حين أعلن امللك 
الحسن الثاني رحمه هللا في خطاب رسمي عن قرار تعليم األمازيغية في 
أسالك التعليم األولي، وأصدر العفو عن جميع املعتقلين األمازيغيين، 
الهوية  بتعددية  الحكومي  التصريح  في  االعتراف  تم   1998 وفي سنة 
املغربية والتصريح ألول مرة بكون األمازيغية مكونا مركزيا لهذه الهوية، 
للثقافة األمازيغية بقرار من  امللكي  2001 تم إنشاء املعهد  وفي سنة 
امللك، محمد السادس، حفظه هللا، في خطابه التاريخي بأجدير والذي 
حمل أول اعتراف رسمي باللغة األمازيغية وصدور ظهير ملكي يحدد ألول 
مرة األبعاد املؤسساتية للحضور األمازيغي في املغرب وأعلن عن إنشاء 
املعهد سنة 2002، وتوالت القرارات واملبادرات نحو الترسيم والدسترة، 
ففي سنة 2003 تقرر إدراج األمازيغية في مناهج التعليم بحرف تفيناغ، 
وفي سنة 2004 عقدت اتفاقية شراكة مع وزارة االتصال تم بموجبها 
فتحت  كما  األمازيغية،  للغة  الوطنية  اإلذاعة  في  ساعات   4 إضافة 
بالقناة  األمازيغية  باللغة  ناطقة  لبرامج  مرة  ألول  العمومية  التلفزة 
األولى، وفتحت كذلك القناة الثانية لنشر األخبار باألمازيغية ولبرامج 
ناطقة بها وبرامج تتعلق باألمازيغية، وفي سنة 2010 تم إنشاء القناة 
االستعانة  جواز  قرار  وتبعها  متخصصة  أمازيغية  قناة  باعتبارها   8
بمترجمين لألمازيغيين باملحاكم، وفي يوليوز2011 أقر املغاربة دسترة 
الدولة  بذلك  املغرب  ليكون  رسمية  لغة  واعتبارها  األمازيغية  اللغة 
العربية األولى التي تذهب في اتجاه إقرار التعددية اللغوية بشكل رسمي.

ماسانس خ ف4سق م أزرقا،

إدماس أماوساسن إزرقان،

إستاللة إدماس م4ر  إزرقان،

البد من التذكير أنه تفاعال مع املقتضيات الدستورية واستكماال 
الوطنية أعدت  والثقافة  اللغات  تنمية  في مجال  القانونية  للترسانة 
حكومة األستاذ عبد اإلله بنكيران مشروعين قانونين تنظيميين أحدهما 
يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها 
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في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، والثاني يتعلق 
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، وهنا نستحضر عمل اللجنة 
املكونة من قطاعات وزارية مختلفة وأطر وخبراء وباستحضار التجارب 
الدولية واإلستماع لفاعلين وخبراء في املجال تحت إشراف األستاذ عبد 
اإلله بنكيران ورفيقه الشهيد األمازيغي الحر املرحوم األستاذ عبد هللا 

بها.

فبالنسبة ملشروع القانون التنظيمي األول نذكر باإلدماج التدريجي 
لألمازيغية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص مع 
إمكانية إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث املتخصص في اللغة 
والثقافة األمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، عالوة على دمج هذه 
اللغة في برامج محو األمية والتربية الغير النظامية وإمكانية إستعمالها 
الترجمة  توفير  مع  البرملانية  واللجان  العمومية  الجلسات  أشغال  في 
لتأمين خدمة  األمازيغية  اإلذاعية  التلفزية  القنوات  وتأهيل  الفورية 
بث متواصلة ومتنوعة، وإدماجها في مختلف مجاالت اإلبداع الثقافي 
والفني، وإستعمالها في اإلدارات وسائر املرافق العمومية وإدماجها في 

الفضاءات العمومية.

حضر ت  لس د ت و لسادة،

لقد كانت مناقشة هذا املشروع فرصة هامة للتأكيد على الوحدة 
السليم  للتنزيل  القانونية  اآلليات  وتوفير  الروافد  املتعددة  الوطنية 
والفعال للطابع الرسمي للغة األمازيغية في مختلف مناحي الحياة، بعيدا 
كل البعد عن املزايدات وافتعال خالفات واهية وتكريس للتوافق البناء 
حول عدد من القضايا األساسية تضمنتها النسخة املعدلة املعروضة 
اليوم أمام السادة والسيدات النواب املحترمين للمناقشة والتصويت، 
وتم التنصيص على إلزامية التعليم والتعميم والعمل على إتمام املعيرة 
وضمان تعليمهما للمغاربة املقيمين بالخارج وضمان الترجمة الفورية 
في القنوات التلفزية الناقلة ألشغال جلسات البرملان، وإدخال تعديالت 
مهمة تخص األحوال الشخصية والتقا�سي وغيرهما وتقليص أمد تنفيذ 
القانون التنظيمي إلى عشر سنوات عوض 15 سنة، وعلى رأس هذه 
التعديالت عدم اعتبار اللغة األمازيغية لغة التواصل فقط وإنما لغة 
تكريس وتداول في جميع املجاالت، وكذلك ضمان حضور األمازيغية في 

اإلعالم العمومي.

ماسانس خ ف4سق م أزرقا،

إدماس أماوساسن إزرقان،

إستاللة إدماس م4ر  إزرقان،

إن موقف العدالة والتنمية من التعدد اللغوي واضح وبين وهو نابع 
من قناعته انطالقا من الثوابت الوطنية للمملكة، بضرورة الحفاظ على 
اللغات والثقافات ورفض محو خصوصيات الشعوب وتهميش ثقافتها، 
إلى ذلك عقيدة  إلى احترامها وإغناء مضامينها كما تدعون  بل يدعو 
اإلسالم السمحة ومبادئه وقيمه السامية، لقد امتن هللا تعالى في القرآن 

الكريم على عباده بالتعدد اللغوي والثقافي واعتبره آية من آياته التي 
تستحق الشكر »ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم 
وألوانكم إن في ذلك آليات للعاملين« وهو القائل سبحانه »يا أيها الناس 

إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا«.

إن مواقف حزبنا وفريقنا النيابي من األمازيغية متضمنة في أوراقه 
ووثائقه املرجعية وبرامجه ومترجمة بسلوكاته املسجلة خالل املناقشات 
الرسمية والتصويتات وخالل اتخاذ املواقف الحاسمة، وكل هذا موثق 
ومن يريد إثبات العكس فعليه بالحجة والدليل بعيدا عن اإلشعاعات 
وأساليب اإلستغالل البشع لها كما وقع قبل أيام عندما أثير موضوع 
إدراج حرف تيفيناغ في الكتابات املطبوعة أو املنقوشة على األوراق 
اإلقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  اجتماع  خالل  النقدية  والقطع 
بمجلس النواب، حيث روجت بعض األخبار عن مواقف حرفت عن 
لن  األمازيغية،  اتجاه  نواياه  في  وشككت  الفريق  واستهدف  حقيقتها 
ثم تم بعد ذلك تجييش الرأي العام ضده، وما اإللتفاف الجماهيري 
باملناطق األمازيغية حول مشروع الحزب الذي أكدته نتائج اإلنتخابات 
السابقة والتي تعتبر خير دليل على أن هذه اإلتهامات ال سند شعبي لها، 
وإن املواطنين األمازيغ يعرفون جيدا حزب العدالة والتنمية ومناضليه 
ومواقفهم، يعرفون، ويعرفون كذلك بعض املكونات التي استفاقت 
متأخرة وتريد اإليحاء أنها تدافع عن األمازيغية، وهي التي لم يسمع لها 
ركز إّبان إعداد الدستور ولن تجد ولو إشارة للغة األمازيغية في مذكرتها 

املقدمة من طرفها في ذلك الوقت.

إن رفض املقترح الذي جاء من مجلس املستشارين في لجنة املالية 
من   57 املادة  تعديل  حول  النواب  بمجلس  اإلقتصادية  والتنمية 
مشروع القانون 40.17 املتعلق ببنك املغرب والتي تق�سي بإضافة فقرة 
بخصوص إدراج حرف تيفيناغ في الكتابات املطبوعة أو املنقوشة على 
األوراق والقطع النقدية والذي اعتبر من طرف البعض عملية تمييز 
وعنصرية واتهم فريقنا بالتورط في ذلك، علما أن رأي األغلبية الذي 
أيده فريق من املعارضة مبني على جوانب تقنية محضة ال عالقة لها 
التراتبية  باعتبار  وموضوعي  منطقي  موقف  وهو  بمبدأ،  وال  بموقف 
الدستورية بين القانون التنظيمي لألمازيغية والذي نص بوضوح في 
بنك  وقانون  النقدية،  األوراق  على  بتيفيناغ  الكتابة  على   22 مادته 
املغرب الذي يبت في أمور تقنية تهم السياسة النقدية وتبين للجميع 
أن ال عالقة لهذا التصويت بموقف معين، وقد تبين للجميع بعد ذلك 
صوابية هذا الرأي بعد أن تم تقديم مشروع القانون 16.26 املتعلق 
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية على مشروع القانون 

40.17 املتعلق ببنك املغرب.

إن فرصة مناقشة القانون التنظيمي الذي نحن بصدده مناسبة 
مواتية الستعراض املواقف الحقيقية لحزبنا ولفريق العدالة والتنمية 
يحاول  والتي  الفارغة  باملزايدات  املوسومة  النعوت  بكثير من  مقارنة 
البعض وصفنا بها، وهذه املواقف املشرفة للحزب ليست غريبة عليه 
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جزء كبير ألن جزء كبير من قيادييه ومسؤوليه وأعضائه من األمازيغ، 
وهنا ال بد أن نقدم التحية والتقدير لجمعيات املجتمع املدني التي أبلت 
البالء الحسن في التعريف بالقضية والدفع بها بهذا امللف إلى األمام، 

بعيدا عن املزايدات واألدلجة؛

حضر ت  لس د ت و لسادة،

إن فريق العدالة والتنمية لم يذخر وسعا في خدمة قضايا األمازيغية 
من خالل أعضائه ومنهم من هو متخصص في القضية، ضمنهم أسماء 
واملهتمين  األمازيغي  الفاعل  ولدى  األمازيغية  الساحة  في  معروفة 
بالقضية، وهم معروفون بدفاعهم املستمر واملستميت عن األمازيغية 
والشفوية  الكتابية  بأسئلتهم  الفريق  رصيد  أغنوا  ولقد  عقود،  منذ 
ومراقبتهم  الحقوقية  القضايا  عن  بدفاعهم  عرفوا  كما  ومواقفهم، 
وفي  التدريس  في  األمازيغية  إدماج  مجال  في  الحكومة  لعمل  اليقظة 
اإلعالم وفي مجاالت الحياة العامة عموما، والدعوة إلى إخراج القانونين 
لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  بمراحل  املرتبطين  التنظيميين 
ذات  العامة  الحياة  مجاالت  وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية 
األولوية، وبإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية مما خلف 
تراكم مهما لدى الفريق واملجلس في هذا املجال، كما كانت مساهمتهم 
متميزة إلغناء النقاش العمومي حول املوضوع بحضورهم الدائم في 
القنوات التلفزية واإلذاعية، والبرامج الحوارية، وفي وسائل التواصل 
اإلجتماعي وغيرها، كما أن فريقنا كان سباقا بعقد يوم درا�سي حول 
املوضوع حضرت فيه نخبة من الباحثين واملتخصصين واملهتمين، كان 

فرصة لتناول املوضوع من مختلف جوانبه.

وال يفوتنا أن نذكر باملناسبة بأن أعضاء من فريق العدالة والتنمية 
كانوا من األوائل الذين قدموا ملتمسات لرئيس الحكومة في الوالية 
السابقة في يناير 2014، يدعون فيه إلى تعديل املرسوم املتعلق بالئحة 
أيام املناسبات املسموح بها بالعطلة في اإلدارة العمومية واملؤسسات 
العمومية واملصالح ذات اإلمتياز من أجل اعتماد رأس السنة األمازيغية 
13 يناير يوم عطلة مؤدى عنها، »إذ يناير أو أسكاس أماينو«. وتم تجديد 
الطلب في نفس الوالية في يوليوز 2016، كما تم أيضا تقديم ملتمس في 
املوضوع من طرف نواب من فريق العدالة والتنمية في الوالية الحالية، 
مما يؤكد القناعة الراسخة لدى أعضاء فريقنا النيابي بعدالة املطلب 
وما اإللحاح عليه إال تأكيد لذلك في احترام وانسجام مع الدستور الذي 
نص على أن اللغة األمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا 
لجميع املغاربة بدون استثناء، وصار بالتالي التاريخ والثقافة األمازيغيين 
جزءا ال يتجزأ من املكون الثقافي املغربي الزاخر والغني بمقت�سى النص 
يرتبط  الجديد فيما  الدستور  فتنزيل مقتضيات  الدستوري. ولذلك 
بترسيم األمازيغية يقت�سي اإلعتراف بالثقافة والتاريخ األمازيغيين، من 
التنظيمي  القانون  تصاحب  ملموسة  عملية  وإجراءات  تدابير  خالل 
لألمازيغية املرتقب إصداره في غضون الحيز الزمني املحدد في املخطط 

التشريعي.

بهدوء  وضح  ما  يوضح  إذ  والتنمية،  والتنمية  العدالة  فريق  إن 
وموضوعية، وبعيدا عن السجال الذي يضر بالقضية وال ينفعها، فإنه 
الفرقاء أن األمازيغية لغة دستورية  باقي  إلى جانب  يؤكد مرة أخرى 
رسمية لكل املغاربة، لغة تجمع وال تفرق، توحد وال تشتت، وأن املغاربة 
كل املغاربة لم يشعروا عبر التاريخ ولم يستجيبوا في أحلك الفترات، وفي 
عز املؤامرات لدعوات اإلنقسام، وموقف املغاربة بكل مكوناتهم من 

الظهير البربري خير دليل على وحدتهم.

آمنا مطمئنا واحدا  بلدا  املغرب وسيبقى بفضل هللا،  وبهذا ظل 
موحدا.

ماسانس خ ف4سق م أزرقا،

إدماس أماوساسن إزرقان،

إدماس م4ر  إزرقان،

أود أن أنوه بما تم تحقيقه في هذا املجال في الحصيلة الحكومية 
العثماني  الدين  سعد  الدكتور  الحكومة  رئيس  طرف  من  املقدمة 
األمازيغي القح الذي ال ينازع أحد في دفاعه عن القضية األمازيغية، 
والتي كانت من بين دفاعه عن تغيير إسم املغرب العربي إلى إسم اإلتحاد 
املغاربي، قلت أن رئيس الحكومة قدم قبل أيام أمام مجلسنا املوقر 
والذي بسط فيها ما تم إنجازه إلى غاية اليوم، في انتظار هذا القانون 
املعروض أمام أنظار املجلس وكذا آفاق عمل الحكومة في املوضوع، 
وبهذه املناسبة البد أن نثمن التدابير املتخذة من طرف الحكومة الحالية 
والحكومات السابقة لفائدة اللغة األمازيغية من خالل عدد من التدابير 
اإلجرائية على مختلف املستويات، ونطالب الحكومة باملناسبة باإلسراع 
في إعداد البرنامج الدرا�سي للغة األمازيغية بمكوناته اإلسنية واملعجمية 
وبحمولته الثقافية، والعملي على تجديد منهاج اللغة األمازيغية على 
التربية والتكوين، والتي سيحدد  اللغات املدّرسة بمنظومة  باقي  غرار 
إلتزامات كل األطراف والرزمانة الزمنية لتفعيله، وتوفير العدد الالزم 

من األساتذة لتغطية الخصاص في هذا املجال.

كما نسجل التراكم اإليجابي في مسار تدريس اللغة األمازيغية في 
ونشيد   ،2003 سنة  إدماجها  بداية  منذ  الوطنية  التربوية  املنظومة 
مواد  بتدريس  األمازيغية  اللغة  أساتذة  تكليف  عدم  بقرار  باملناسبة 
أخرى غير مادة تخصصهم األمر الذي كانت تعاني منه هذه الفئة من 
أطر التدريس، وننوه كذلك بقرار رئيس الحكومة الشروع في تدريس 
اللغة األمازيغية ببعض املؤسسات واملعاهد العليا، بغية تأهيل الذين 
يتابعون تكوينهم بتلك املؤسسات في مجال اللغة األمازيغية، ومن ضمنها 
املعهد العالي لإلعالم واإلتصال واملعهد العالي ملهن السمعي البصري 
والسينما واملدرسة الوطنية العليا لإلدارة، كما يتم العمل على إدراج 
والتنشيط  املسرحي  للفن  العالي  باملعهد  تدريجيا  األمازيغية  تدريس 
للقضاء،  العالي  واملعهد  والتراث  اآلثار  لعلوم  الوطني  واملعهد  الثقافي 
ونشيد أيضا بإجراءات الحكومة لتعزيز موقع اللغات والثقافة املغربية 
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في املجال السمعي البصري من خالل وضع دفاتر التحمالت متعهدي 
اإلتصال السمعي البصري العمومي، لتعزيز مقومات الهوية الوطنية 
املوحدة وحماية وتقوية اللغة األمازيغية واملساهمة في تفعيل ترسيمهما 
لفائدة  البث  ساعات  من  الرفع  وكذا  البصري،  السمعي  املجال  في 
األمازيغية وكذلك توسيع أصناف جائزة املغرب للكتاب لتشمل اإلبداع 

األمازيغي.

كما عملت الحكومة على تعديل املرسوم الخاص بجائزة املغرب 
للكتاب للتنصيص على األمازيغية كلغة من لغات الجائزة وبإحداث 
جائزة تشجيعية مخصصة لإلبداع األدبي األمازيغي، وجائزة تشجيعية 
للدراسات في مجال الثقافة األمازيغية، كما نثمن أيضا إجراءات دعم 
األمازيغية  الثقافة  مجال  طبعت  التي  والحركية  األمازيغية  الثقافة 
والفن  للثقافة  اإلعتبار  ورد  حماية  ضمنها  األخيرة،  العشرية  خالل 
والفنون  اآلداب  في  املتجسد  الالمادي  بالتراث  واإلهتمام  األمازيغيين 
خالل  من  وذلك  وإنشادن،  وأحواش  كالروايس  األمازيغية  الشفهية 
تشجيع ودعم الجمعيات والفرق املمارسة للفنون التراثية األمازيغية، 
كما نثمن تخصيص 5 مهرجانات كليا للثقافة والفن األمازيغي من أصل 
الروايس  الثقافة سنويا ضمنها مهرجان  22 مهرجان تنظمهما وزارة 
السامية،  امللكية  بالرعاية  حظي  والذي  الناجح،  الجهادية  بالتشيرة 
ونسجل أيضا الدعم املهم للمهرجانات األخرى خاصة للسينما واملسرح 

األمازيغيين وغيرها.

 لس د  لرئيس:

شكرا، دقيقة بإسم اهتمامنا بلغة دستورية، تفضل.

 لنائب  لس د رمضان ب4عشرة:

ماسانس خ ف4سق م أزرقا،

إدماس أماوساسن إزرقان،

إستاللة إدماس م4ر  إزرقان،

ال يسعني قبل اختتام هذه الكلمة إال أن أعبر مرة أخرى عن سعادتي 
وسعادة الفريق الذي أنتمي إليه فريق العدالة والتنمية، واعتزازنا بهذه 
اللحظة التاريخية من تاريخ مجلس النواب، لحظة تشريعية ذات رمزية 
مهمة سوف تنقش في ذاكرة البرملان املغربي لحظة وصول هذا املشروع 
العامة ملجلسنا  الجلسة  في  والتصويت  املناقشة  إلى مرحلة  القانون 
املوقر، إيذانا بانتهاء مناقشة دامت أزيد من سنتين، بعد الجهد الذي 
أبديناه جميعا من أجل تجويده والسعي إلى إخراجه في أحسن حلة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن نمر اآلن إلى فريق األصالة واملعاصرة 
بإعطاء الكلمة ألول متدخل، السيدة النائبة فاطمة السعدي.

 لنائبة  لس دة فاطمة سعدي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لسادة  ل4زر ء  ملحترم4ن،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

في  واملعاصرة  األصالة  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
هذه الجلسة العامة قصد الدراسة واملصادقة على مشروع القانون 
التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
الحياة  وفي مجاالت  التعليم  في مجال  إدماجها  لألمازيغية، وكيفيات 

العامة ذات األولوية.

وفي مستهل هذه املداخلة نرغب في التعبير باسم األصالة واملعاصرة 
عن سعادتنا العارمة بمناسبة هذه اللحظة التي تستحق أن توصف 
املغاربة  كافة  مع  تقاسمها  نريد  والتي  لبالدنا،  بالنسبة  بالتاريخية 
واإلقرار  األمازيغية  في  املتمثل  املشترك  التاريخ  إرثهم  على  الغيورين 
املؤسساتي بتفعيل طابعها الرسمي بعد معارك شرسة ونضاالت طويلة 
وشاقة، خاضها مناضلو الحركة الثقافية األمازيغية املغربية بكثير من 
الصبر والثبات واملثابرة، إذ بعد عقود من النضال التي أثمرت النجاح 
في التنصيص الدستوري على رسمية اللغة األمازيغية، ها هي 8 سنوات 
األمور تمر عجافا، من دون أن يعرف هذا امللف أي تقدم يذكر إن لم 

نقل بأنه قد تم الرجوع به إلى الوراء.

ففي الوقت الذي كنا نعتقد فيه بعد دسترة األمازيغية، أن هذا 
إلى  الهوية واإلنتماء  إثبات  انتقل من مرحلة الدفاع عن  املشكل قد 
مرحلة تدبير التنوعي الثقافي ألمتنا املغربية، اكتشفنا كم كنا ساذجين 
وواهمين في مواجهة قوى وأطراف سياسية ال تزال مصرة على التمادي 
في انتهاك أحد الحقوق األساسية للمغاربة املتجسدة في تعليم التكلم 
والتعلم بلغته األم، تحت تبريرات مختلفة لكنها متهافتة في جوهرها، 
وهكذا مضت 3 سنوات على إحالة هذا املشروع القانون على البرملان، 
من دون أن يتمكن من سلك مسطرته التشريعية العادية في املناقشة 
واملصادقة والتنفيذ على غرار مجموعة من مشاريع قوانين أخرى، وكأن 
هناك من يقف في ركن ما مقسما بأغلظ اإليمان أن هذا القانون لن يمر 
إلى أن جاءنا يوم الفرج هذا من حيث ال ندري وال نحتسب، وذلك بسبب 
وبفضل تعديل بسيط تقدم به فريق األصالة واملعاصرة بلجنة املالية 
على إحدى مواد مشروع القانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون األسا�سي 
لبنك املغرب. وأصر إخوتنا في مجلس املستشارين على اعتماده، فيما 
ألحت األغلبية بمجلس النواب على إسقاطه، وهو التعديل الذي دفع 
البعض وأف�سى به في حينه إلى تشنيف مسامعنا بالسمفونية املشروخة 
املتمثلة في اتهامنا كالعادة، بوضع العصا في العجلة وممارسة التشويش 
على الحكومة وميلنا الستطابة لغة املزايدة السياسية الرخيصة، وما 
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يستتبع ذلك من الراجمات التي تعودنا على تحمل وزرها في كل وقت 
وحين.

هذا علما أن دفاعنا عن حرف تيفيناغ وضرورة تثبيته على أوراقنا 
وطنية  وغيرة  وعملية  علمية  منطلقات  تحكمه  دفاعا  كان  النقدية 
إيديولوجي، سيما وأن  أو  أي تشويش سياسوي  بعيدا عن  محضة، 
العملية في عمقها هي عملية إستراتيجية من وجهة نظرنا، إذ كيف 
يعقل أن نعترف برسمية لغة ما ونختار كتابتها بحرف مغاير مستورد 
من ناحية الشرق أو الغرب، والتي لها مقوماتها وكينونتها الخاصة، ثم 
أال يعي هؤالء بأن القيام بذلك سيخلق ويفرز لنا مستقبال، مشاكل ال 
تنتهي مع األجيال الالحقة باعتباره نوعا من الوصاية والحجر على لغة 
أخرى قائمة بذاتها، خاصة إذا أخذنا بعين اإلعتبار اختيار بالدنا الواضح 
املتمثل في اإلقرار بالتعدد اللغوي القائم على مبدأ الوحدة في التنوع، ثم 
هل يعتقد هؤالء بأن الدولة املغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب 
الجاللة، كانت على ظالل حين أشرت على هذا االختيار؟ نقصد كتابة 
األمازيغية بحرف تيفيناغ، وإال بماذا سنفسر إصرار البعض على العودة 
من جديد إلى موضوع حصل عليه توافق وطني في حينه، واعتقدنا أننا 
انتهينا منه بعد اإلعتراف به رسميا في العاشر من فبرايرمن سنة 2003؟ 
وكذا اإلعتراف به دوليا من لدن املنظمة الدولية ملعيرة األبجديات سنة 

.2004

إذن وبالنظر لكل ذلك، نقول أنه من حقنا اليوم أن نتساءل وبمرارة 
عمن يمتهن حقيقة لغة املزايدة السياسية، ومن يمارس حقيقة لغة 
اإلنتخابية بحرف  الحمالت  أثناء  السيا�سي من يكتب الفتته  النفاق 
بينما  العلنية،  التواصلية  لقاءاته  في  األمازيغية  عن  ويدافع  تيفيناغ 
يسخر منها في اإلجتماعات السرية وينكت عليها في الغرف املغلقة؟ ماذا 
تبدل بين األمس القريب واللحظة الراهنة بخصوص هذا املشروع؟ هل 
ن�سي هؤالء أم تناسوا املرونة والعقالنية التي أبداها فريقنا في مناقشته 
ومدارسة أغلب مشاريع القوانين املعروضة على مجلسنا املوقر، والتي 
صوتنا عليه باإلجماع، مراعاة للمصالح العليا لبالدنا وأمتنا، وبالتالي 
يحق لنا اليوم أن نكشف النقاب عن هذا النفاق السيا�سي لبعض 
املكونات السياسية التي انقلبت على موقفها السابق وساورها الندم 
عليه، خاصة بعد أن عمدت بعض مكونات هذه األغلبية إلى اإلعتراف 
بخطئها الفادح في رفضها التصويت على تعديل فريقنا على مشروع 
بتثبيت  والقا�سي  املغرب،  لبنك  األسا�سي  بالقانون  املتعلق  القانون 
الكتابة بحرف تيفيناغ على األوراق النقدية الوطنية، لينتهي بهم األمر 
في األخير إلى اللجوء بصورة أثارت استغراب كل املالحظين واملتتبعين إلى 
إعالن سحب هذا املشروع القانون املتعلق بالنظام األسا�سي لبنوك 
املغرب من جدول أعمال الجلسة التشريعية، وطلب إعادة الدراسة 
والتصويت عليه في جلسة عامة مقبلة طبعا بعد التعجيل بالدراسة 
التدارس  ألجل  اليوم  نجتمع  الذين  املشروع  هذين  على  والتصويت 

والتصويت عليهما.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

إننا في الواقع ال تتملكنا أية رغبة في إثارة مسألة التخبط واإلرتباك 
الذين وسم عمل وأداء هذه الحكومة، وال غياب االنسجام في الرؤية 
وأفق التفكير واملمارسة بين مكوناتها بل نريد فقط التنبيه على سبيل 
التذكير إلى املواقف الثابتة لفريق األصالة واملعاصرة، ال سيما حين 
يكون املوضوع مرتبطا بقضايا وملفات مصيرية لهذا الوطن الغالي من 
قبيل ملف األمازيغية، ولعله ومن الواضح جدا أن هؤالء الذين ما فتئوا 
يستكثرون علينا في كل مناسبة تقريبا دفاعنا املستميت عن هذا امللف 
الشائك معتبرين كون األمر غير مبرر تماما أنه غاب عنهم تتبع مسار 
نشوء حزبنا واحتضانه بين صفوفه ملناضلين أوفياء سواء كانوا من 

القواعد أو القيادات للقضية األمازيغية.

الرسمية  الوثيقة  تضمنته  بما  نذكر  أن  املناسبة،  بهذه  ويكفينا 
لحزب األصالة واملعاصرة فيما يخص مرجعيته الفكرية والسياسية من 
إشارات ال يلفها أي لبس أو غموض بخصوص ما نحن بصدد الحديث 
عنه، من قبيل التشديد على اإليمان العميق والقناعة الراسخة بما 
ثقافي يشكل رافعة مجتمعية  به األمازيغية كمكون  ينبغي أن تحظى 
الشعور  ولترسيخ  الوطنية  الثوابت  األهمية لصيانة  بالغة  وحضارية 
فقد  ذلك،  عن  وفضال  لألمة،  املشترك  باإلنتماء  والجماعي  الفردي 
دأب حزبنا منذ تأسيسه على ترتيب األمازيغية ضمن أولويات املشروع 
املجتمع الديمقراطي التنموي الذي يسعى ويطمح إلى أجرأته على أرض 
باللغة  النهوض  أن  على  للتأكيد  أية فرصة  يفوت  لن  الواقع، حيث 
األمازيغية وبثقافتها وإظفاء الطابع الرسمي عليها يعد من املسؤوليات 
املشهد  في  أسا�سي  سيا�سي  كفاعل  عاتقه  على  املوضوعة  األساسية 
السيا�سي الوطني الراهن، وهو ال�سيء الذي سجله بامتنان وترحيب 
كبيرين الفاعلون واملتتبعون لهذه القضية وأكدته الخطوات امللموسة 
في  والترافع عنه  التوجه  في هذا  والفعلي  الواعي  اإلنخراط  في  لحزبنا 

مختلف املحطات واملناسبات.

وفي هذا اإلطار، نرتئي ضرورة وأهمية التذكير باملحطات األساسية 
التالية:

لقد بذل حزبناه جهود كبيرة من خالل املذكرة التي رفعها إلى اللجنة 
املشرفة على إصالح الوثيقة الدستورية سنة 2011 بغاية التنصيص في 
الدستور الجديد على رسمية اللغة األمازيغية على خالف بعض األحزاب 
األخرى التي كانت تدافع عن إدراج األمازيغية كلغة وطنية فقط، ومعلوم 
أن الصيغة األولى التي وضعتها اللجنة املكلفة باإلصالح الدستوري كانت 
تنص على أن العربية واألمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة في 
نفس الفقرة قبل أن يتم تعديلها بسبب الضغوط التي مورست على 

هذه اللجنة.

بمجرد تشكيل حكومة السيد عبد اإلله بنكيران عمد فريق األصالة 
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واملعاصرة بالبرملان إلى إعداد مبادرة نيابية في شكل مقترح قانون يهم 
موضوع القانون التنظيمي لألمازيغية وكيفية تنزيلها، غير أن الحكومة 
السابقة لم تعر أي إهتمام يذكر لهذه املبادرة النيابية بل أكثر من ذلك لم 
تقدم من جهتها أي مشروع بخصوص املوضوع، حيث انتظرت النفاس 
األخيرة من نهاية واليتها لتحيل على البرملان مشروع القانون التنظيمي 
رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
ذات  العامة  الحياة  مجال  وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية 
األولوية، وكأنها كانت تبتغي التخلص من هذا املوضوع وليس تدارسه و 
معالجته وهو ال�سيء الذي تبّدا واضحا في العيوب الكثيرة التي تضمنها 
هذا املشروع، والذي قوبل برفض واضح من قبل الفاعلين الثقافيين ال 
سيما من داخل الحركة الثقافية األمازيغية، بل إن هذا ما أكدته األيام 
بعد أن نام هذا املشروع القانون بالبرملان ملا يقرب 3 سنوات في بلوكاج 
بّين ال تخطئه العين، ولم يكتب له أن يستفيق من هذا النوم العميق 

سوى بعد الواقعة األخيرة بشكل يثير الكثير من الدهشة واإلستغراب.

تقدم فريق األصالة واملعاصرة على مستوى الغرفتين بالعديد من 
األمازيغية  اللغة  تفعيل رسمية  تهم  التي  والكتابية  الشفوية  األسئلة 
وإدماجها في مختلف مجاالت الحياة العامة، غير أن الحكومة كان لها 
رأي آخر فيما يخص هذا املوضوع بالذات ولم تعتبره يوما موضوعا ذا 

أولوية بالنسبة النشغاالتها األساسية.

فرض الفريق بهذا املجلس إدراج قضية األمازيغية كسؤال محوري 
ضمن الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسات العامة، التي يجيب عنها 

رئيس الحكومة يوم الثالثاء 11 نونبر 2014.

البرنامج  مناقشة  في  مداخالته  من  مهم  لجزء  الفريق  تخصيص 
الدين  سعد  السيد  برئاسة  الحالية  الحكومة  نقصده  الحكومي 
العثماني، لألمازيغية بل والحديث باللسان األمازيغي وقد كانت الرسالة 

الفريق واضحة في هذا اإلطار.

تنظيم فريقينا البرملانيين بمجلس النواب ليوم درا�سي حول مشروع 
القانون التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 
مجاالت  وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية  لألمازيغية،  الرسمي 
الحياة العامة ذات األولوية، وذلك يوم الثالثاء 21 فبراير 2017، حيث 
لقي هذا اليوم الدرا�سي تجاوبا وتفاعال الفتين للنظر من قبل مختلف 
والهيئات  والحقوقية  الثقافية  الفعاليات  من  واملتتبعين  املهتمين 
املدنية، وبمشاركة مهمة للفرقاء واملكونات السياسية املمثلة داخل 

البرملان وخارجه.

حرص فريق األصالة واملعاصرة في كل املناسبات التي تطرح فيها 
مواضيع ذات الصلة باألمازيغية على املرافعة واإلنتصار لقضيتها، بما 
يضمن ترسيخها وتفعيلها الرسمي ومساواتها باللغة العربية كما هو 
منصوص عليه دستوريا، بما يستدعيه ذلك من السعي والعمل على 
رسم القطيعة مع املنطق اللغوي األحادي الذي ال زال يعشش في ذهن 

البعض، ويدفعهم إلى التنكر للتنوع الثقافي الذي يميز بالدنا من قبيل 
التمادي في استخدام تعابير وصيغ عفا عنه الزمان وأمست مجافية 
ومنافية ملا تنص عليه الوثيقة الدستورية، وتحضرنا في هذا السياق 
واقعة مناقشتنا ملشروع قانون رقم 02.15 املتعلق بإعادة تنظيم وكالة 
املغرب العربي لألنباء، إذ بالرغم من دفاعنا بحجج مفحمة عن ضرورة 
تغيير إسم هذه الوكالة حتى تتما�سى وتنسجم مع املضامين الجديدة 
للدستور، التي باتت تتحدث عن املغرب الكبير وليس املغرب العربي، 
غير أن الحكومة أبدت حزما ال نظير له في رفض تعديلنا تحت مبررات 

نعترف أمامكم أننا لم نفهمها لحد اليوم.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

إن الصيغة النهائية التي جيء بها هذا املشروع القانون إلى البرملان، 
تؤكد بما ال يدع مجاال للشك بأن الحكومة السابقة لم تعمل في الحقيقة 
األمر إال التخلص كيفما اتفق من جمرة ظلت تكتوي بنارها املحرقة على 
امتداد 5 سنوات، سيما وهي التي تعمدت طرحه خالل الهزيع األخير من 
ليل الوالية الحكومة السابقة أي في الوقت امليت، بعد أن دّب التعب إلى 
جميع الفرقاء السياسيين واشرأبت أعناقهم إلى التفكير في كيفية كسب 
رهان معركة االستحقاقات االنتخابية للسابع من أكتوبر لسنة 2016، 
لقد قامت بكل ذلك وهي غير غافلة عن كون األمر يتعلق بمسألة حيوية 
وحساسة وغاية في األهمية، ومن تم فهي تستدعي مقاربة تشاركية فعلية 
الفاعلين  ملذكرات  اإللكتروني  التلقي  االقتصار على  وليس  وحقيقية 
واملهتمين في هذا املجال في انتقاص وتبخيس واضحين للموضوع ولكل 
الفاعلين املعنيين بالقضية، لكن الحكومة السابقة ومعها الحالية التي 
هي استمرار لها نعترف أنها كانت في الواقع منسجمة ووافية ملوقفها 

املناوئ واملناهض لألمازيغية.

إذن وفي الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يفتح التنصيص الدستوري 
بالجدية  معها  التعاطي  ألجل  مصراعيه  على  الباب  األمازيغية  على 
املطلوبة ووجه املوضوع من قبلها بالتهميش والتجميد الغير املبررين، 
التاريخي  الخطاب  منذ  انطلق  قد  كان  الذي  املسلسل  بعد  ال سيما 
لصاحب الجاللة املعروف بخطاب أجدير سنة 2001، حيث عملت كل 
الحكومات املتعاقبة على االنخراط فيه رغم كل الصعاب التي واجهتها، 
في حين عادت في ظل الحكومات السابقة والحالية كل املشاكل التي كنا 
نعتقد بأنها أمست جزءا من املا�سي بعد التنصيص الدستوري على 
األمازيغية من قبيل التراجع والتخبط الذين تم تسجيلهما بخصوص 

تدريس األمازيغية:

- تقليص الحيز الزمني املخصص لألمازيغية ومحاصرتها إعالميا؛

- استمرار استخدام مفاهيم وصيغ غير دستورية تتنافى والتوجه 
الثقافي التعددي للمغرب؛

- استمرار مشكل التسجيل أسماء أمازيغية في كناش الحالة املدنية؛
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السنة  رأس  إدراج  في  واملتمثل  امللح  للمطلب  االستجابة  عدم   -
األمازيغية كيوم عطلة رسمية مؤدى عنه وغيرها من املشاكل املرتبطة 

باملوضوع والتي ال تزال عالقة ومن دون أي حلول تذكر.

وال نعتقد بأن اإلتيان بهذا املشروع قد وضع قطيعة مع مثل هذه 
املشاكل املتشعبة بين إن الكثيرة من اإليضاءات اإليجابية التي يمكن 
العيوب  تعمينا عن  أن  بمقدورها  ليس  املشروع  هذا  على  تسجيلها 
الكثيرة والشوائب الكثيرة التي ال تزال عالقة بين طياته حيث أكدنا وال 
نزال على أنه يبقى بحاجة ماسة إلى تقويم وتشديب وتدقيق بالنسبة 
للكثير من محتوياته سواء من حيث الشكل أو املضمون والحال أننا 
وقفنا أثناء دراستنا لهذا املشروع داخل اللجنة املعنية على مجموعة 
من العيوب واالختالالت، وباملناسبة فهذه املالحظات نتقاسمها مع ثلة 
من الفاعلين في الحركة الثقافية األمازيغية التي شابت هذا املشروع منها 

ما يهم القضايا األساسية التالية:

والتعليم  العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  بقطاع  األمازيغية   -1
العالي: حيث نجد أنفسنا مضطرين إلعادة التأكيد في هذا الجانب على 
أن اللغة األمازيغية هي اللغة األم التي يجب أن تشكل األساس األول في 
بناء منظومتنا التربوية، سيما وأن األمر ال يتعلق هنا بنوع من االعتزاز 
بالذات والهوية فحسب إنما بقصد التعلم بها باملفهوم املعاصر للتعليم 
الذي يفيد ضرورة إرساء املناخ السليم للتعلم مع التشديد في هذا اإلطار 
على أن أهمية وقيمة هذا املشروع ينبغي أن تنطلق من بناء الذات 
الوطنية بمعناها الواسع واملنفتح والشامل وليس املعنى الضيق مما 
يفرض ضرورة اعتماد مقاربة نسقية شمولية للمسألة اللغوية تقوم 
على التفاعل والتكامل بين اللغات العربية واألمازيغية، وكذا اللغات 

األجنبية؛

2- األمازيغية بقطاع اإلعالم واالتصال: إذ تم التأكيد على أن هذا 
املشروع يكرس الصورة النمطية لألمازيغية في مجال اإلعالم أي أن هذا 
املشروع كآلية لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ال يقدم في الواقع أي 
�سيء يذكر لألمازيغية في اإلعالم هذا إن لم نقل بأنه ينتزع منها مكاسبها 
ويبخس دورها، إضافة إلى اكتفاء هذا املشروع باإلشارة إلى األمازيغية 
بمعزل وفي انفصال تام عن الثقافة األمازيغية. أما فيما يتعلق باإلعالم 
الجهوي واملحلي فقد تم السكوت عنه باملرة، بل أكثر من ذلك تعمد 
املشروع إعادة واجترار الحديث من جديد عن مصطلح اللهجات الذي 

كلنا نعتبره متجاوزا وفي عداد املا�سي؛

في  التذكير  تم  حيث  القضائية  السلطة  بمرافق  األمازيغية   -3
هذا الصدد بأن املشروع قيد الدرس قد خصص مادة واحدة ملجال 
التقا�سي حين حصرها فقط في مجال التواصل والترجمة، علما أن 
في  املتقا�سي  يقدمه  بطلب  والترجمة  التواصل  هذا  يربط  املشروع 
املوضوع، وهو أمر مرفوض من وجهة نظرنا إلى درجة يبدو فيها األمر 
وكأنه متعلق بوضع قانون ألقلية أو أجانب أو الجئين في وطنهم. وفي ذات 
السياق تم إبراز كون هذا املشروع ال يشير إلى القوانين التي يجب نسخها 

بغاية مالءمة مقتضياتها مع مشروع القانون، والتي تفوق 18 قانونا. 
األمازيغية وفرملتها  وباختصار شديد، فإن هذا املشروع جاء لحصر 
في مجال ضيق ال يتجاوز التواصل والترجمة، مما يجعل منه في األخير 
مشروعا غير قابل للتطبيق باملرونة والسالسة التي نرتضيها وهو ال�سيء 
الذي سيشكل حجر عثرة أمام الهدف املتمثل في تسريع تفعيل الطابع 

الرسمي لألمازيغية؛

4- األمازيغية باإلدارات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص، 
وقد تم التأكيد في هذا الشأن على كون معركة األمازيغية هي معركة 
إنهاء امليز بين كافة املغاربة سيما وأنه لم يعد من املقبول بتاتا التمييز 
بين املواطنين على أساس اللغة أو الدين أو اللون أو العرق أو القبيلة، 
فاملواطنون هم سواسية أمام القانون، وبالتالي فإن املعركة القادمة 
بالنسبة لألمازيغ بل لكافة املغاربة هي معركة إنهاء امليز وتحقيق املساواة 
داخل مجتمعنا، خاصة وأن هذا املشروع يجسد في الواقع استمرارا 
وتكريسا للميز، ال�سيء الذي يجعل منه مشروعا ارتكاسيا ما دام أنه 
يمس بصورة واضحة بالعديد من املكتسبات التي كان ينبغي ترصيدها، 
مما يجعلنا نقر في األخير بأن صانعي وصائغي هذا املشروع قد قفزوا 
على مجموعة من املكتسبات التي حسمت في شأنها الوثيقة الدستورية؛

5- اآلليات املؤسساتية لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وفي هذا 
الصدد تم التركيز على أن تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ليس مجرد 
قضية تقنية، بل هو مسألة إرادة سياسية حقيقية بامتياز ومقاربة 
قانونية منصفة وعادلة، خاصة وأن اإلرادة السياسية الحقيقية هي 
طرح للعالقة بين اللغتين الرسميتين العربية واألمازيغية طرحا شموليا 
يوفر لهم التعايش التام دون ميز من أي نوع كان مع ضرورة ضمان 
التعدد اللغوي والتنوع الثقافي دون إهمال للتعابير الجهوية خاصة إذا 
استحضرنا اختيار بالدنا للجهوية كنهج ال رجعة فيه مع توفير شروط 
كون  عن  هذا فضال  املؤسساتي،  لإلدماج  الضرورية  العلمي  البحث 
هذا املشروع لم يوضع انطالقا من مبدأ العدالة واملساواة بين اللغتين 

الرسميتين العربية واألمازيغية؛

لبثنا  الرسمي لألمازيغية، فإننا ما  الطابع  6- فيما يخص تفعيل 
نؤكد ونشدد على ضرورة وأهمية اتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية 
من  وتمكينها  األمازيغية  مأسسة  أجل  من  امللتبسة  وغير  الواضحة 
الوجود كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، هذا فضال عن أهمية 
وإعمال النصوص املرتبطة بتفعيل األمازيغية بهدف بناء سياسة لغوية 
وثقافية متوازنة على نحو ير�سي املغاربة قاطبة، ناهيك عن مطالبتنا 
أيضا بإصدار مراسيم تطبيقية في املجال الثقافي الوطني وإلزامية توفير 
مختلف الوسائل املادية والبشرية واللوجيستيكية لتحقيق رهان تفعيل 
الطابع الرسمي للغة والثقافة األمازيغيتين إضافة إلى إبرازنا أن املقاربة 
املعتمدة في إعداد هذا املشروع لم ترقى إلى ما تنص عليه املقتضيات 
الدستورية بخصوص املقاربة التشاركية، كما أنه لم يكرس إلتزامات 
املغرب في مجال حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليه دوليا، ومنصوص 
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عليها في الدستور، وكذا اقتراح ضرورة إعداد مقاربة معتمدة على اللغة 
في إعداد مشروع القانون املالي على غرار مقاربة النوع اإلجتماعي، إنه 
حري بنا أن نلفت اإلنتباه أيضا إلى أننا عمدنا إلى اقتراح مجموعة من 
األفكار وإدخال عدد هام من التعديالت على مشروع القانون، والتي لم 
تتجاوب معها الحكومة بإيجاب في أغلب األحوال، والتي يمكن حصرها 

اقتضابا في ما يلي:

تاريخي  إطار  ضمن  التنظيمين  القانونين  تؤطر  ديباجة  -غياب 
حضاري عام يعيد اإلعتبار للهوية املغربية املتعددة، ويحدد العناصر 

التي تمكن املغاربة من امتالك هذا البعد اإلستراتيجي؛

-الحضور القوي لتعابير اإلمكان، بينما يستدعي املقام استعمال 
لغة قانونية تتميز بالوضوح والوجوب واإللزامية؛

الشعور  على  ذلك  وتبعت  الرسميتين،  اللغتين  بين  امليز  -تكريس 
باملواطنة؛

-غياب نظرية نظرة شمولية للتعليم تراعي ترصيد املكتسبات التي 
تحققت في مجال تدريس األمازيغية؛

-إدماج األمازيغية كلغة رسمية في مختلف مراحل املحاكمة؛

-خلق آلية مستقلة للمتابعة وتقويم اإلنجازات غير التابعة لرئيس 
الحكومة، ألن مهمتها هي أن تكون حكما محايدا ال طرفا في املوضوع؛

-التعميم املنتظر من إحقاق الحق في اإلعالم باألمازيغية من حيث 
على  والتعميم  البث  وساعات  امليزانية  ورفع  البرامج  ونوعية  العدد 
اإلعالم العمومي والخصو�سي والورقي والسمعي والبصري واإللكتروني 

واإلهتمام بالتكوين؛

-استعمال اللغة األمازيغية من أجل محاربة األمية واكتساب الحد 
األدنى املعرفي الذي يضمن فيهم الذات واملحيط؛

-إعادة النظر في الجدولة الزمنية التي تصل إلى 15 سنة خصوصا 
بالنسبة للقرارات التي ال تتطلب تكوينا وال ميزانية؛

تتعلق  التي  سواء  املواد  كل  من  ذلك  طلب  ملن  عبارات  -إلغاء 
بالخدمات اإلدارية أو القضائية.

وتبعا لكل ذلك يهمنا كثيرا أن نحيط الجميع علما بأنه في الوقت 
الذي تعتبر فيه الحكومة هذا املشروع القانون خطوة كبيرة في مجال 
تدبير التنوع الذي يميز بالدنا لكونه يهدف إلى إرساء قواعد صون الكرامة 
على  جاء  كما  املغربي  الشعب  وشرائح  مكونات  بمختلف  والحقوق 
لسان السيد وزير الثقافة واإلتصال، فإنه باملقابل البد من اإلداراك 
بأن تمت فاعلين أساسين ال يزالون مصرون على اعتبار هذا املشروع 
عنوانا جديدا ملرحلة قادمة، مرحلة ال يتعلق األمر فيها بمصادرة بعض 
الحقوق، إنما بمصادرة اإلحساس باإلنتماء وفي ذلك خطورة أكبر ولعل 
التوافقات  العمل بمزيد من  الذي يحثم علينا جميعا  هذا هو األمر 

والتنازالت املمكنة، ملا فيه مصلحة الرقي ببالدنا نحو األفضل، وبما 
تطلعاتها  ويقوي  واستقرارها  أمنها  ويديم  أمتنا  أبناء  تعايش  يضمن 
أوتقدي  املنشودة وشكرا،  والتنمية  والديمقراطية  الكريم  العيش  في 

خشكوم أطاس خوس حسينكم، شكرا على طيب سماعكم.

 لس د  لرئيس:

األصالة  فريق  باسم  الثاني  املتدخل  النائبة،  للسيدة  شكرا 
واملعاصرة، السيد النائب هشام صابري إذا كان النطق سليما. نستمعو 

للسيد النائب، نستمعو للسيد النائب.

 لنائب  لس د هشام صابري:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

قبل الشروع في الجزء الثاني من املداخلة املتعلق باملجلس الوطني 
للغة والثقافة املغربية، ونحن في أيام امتحانات البكالوريا، البد أن 

نتمنى لجميع املترشحين اجتياز امتحان البكالوريا ب..

 لس د  لرئيس:

استمعوا للسيد النائب، استمعوا للسيد النائب.

 لنائب  لس د هشام صابري:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

قبل الشروع في الجزء الثاني من املداخلة املتعلق باملجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية، ونحن في أيام امتحانات البكالوريا، البد أن 
بالتوفيق  البكالوريا  المتحان  مباراة  املترشحين الجتياز  لجميع  نتمنى 
والنجاح، ال سواء منهم التالميذ وال سواء منهم أطر وال حتى البرملانيين 

اللي غيدوزو الباك.

تسجيلنا  من  الرغم  على  املداخلة:  من  الثاني  الجزء  هللا،  بسم 
لتأخر الحكومة في معالجة قضية اللغات والثقافة، إال أننا في فريق 
األصالة واملعاصرة نسجل بارتياح وصول مشروع القانون التنظيمي 
إلى  هذا  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني  باملجلس  املتعلق   04.16
البرملان، والذي يأتي في إطار تنزيل القوانين التنظيمية لدستور 2011، 
وعمال بالتوجيهات امللكية الواردة في الخطب امللكية وال سيما خطاب 
افتتاح السنة التشريعية 2006-2016 للبرملان بتاريخ 9 أكتوبر 2015. 
هذا  بأن  إدراكها  عدم  الحكومة  على  نسجل  دائما  كنا  وأننا  خاصة 
القانون سيلعب عدة أدوار، من بينها: إقتراح التوجهات اإلستراتيجية 
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للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على إنسجامها 
وتكاملها، أي اقتراح صيغ تدبير الشأن الثقافي واللغوي بالبلد في إطار 
علمي وأكاديمي وسوسيو ثقافي شامل بعيدا عن املزايدات والحسابات 

الظرفية وخيار الترضية.

وفي هذا اإلطار، كان البد للحكومة من اإلنتباه إلى اإلشارات التي 
أرسلناها دوما، والتي تؤكد على أمل املغاربة قاطبة في أن يشتغل هذا 
اللغوية  السياسة  على  دستورية  وطنية  مؤسسة  بوصفه  املجلس 
والثقافية املغربية، إليجاد حلول للتحديات التي تعرفها هذه السياسة 
والثقافة  باللغات  املتعلقة  العامة  السياسة  ورسم  تتبع  إلى  إضافة 
املغربية. كما نراهن على أن يؤسس ملرحلة جديدة تتسم باالزدواجية 
إلى جنب  والعربية جنبا  األمازيغية  اللغتان  اللغوية حيث ستتعايش 
وستعطى أو هيكم أولوية كبرى لكل اللهجات والتعبيرات املكونة للثقافة 

املغربية.

لذلك، نرى في فريق األصالة واملعاصرة بأنه من خالل إحداث هذا 
املجلس فإن اململكة املغربية تسعى إلى تحقيق مشروع مجتمعي متكامل 
يرتكز في شقه الثقافي على تجانس مكوناته واستثمار تنوعه وغناه. وال 
تفوتنا هذه املناسبة دون التأكيد على مساهمة املجلس الوطني للغات 
وذلك  األمازيغية،  للغة  الرسمي  الطابع  تفعيل  في  املغربية  والثقافة 
لتمكينها من اإلضطالع بدورها إلى جانب اللغة العربية، إذ يتعين على 
املجلس أن يكون منفذا للسياسات اللغوية والثقافية الرسمية، وال 
سيما فيما يتعلق باللغة األمازيغية من خالل جعلها أداة تواصل وأداة 
للكتابة والتعليم واإلدارة واإلعالم إلى جانب اللغة العربية، وذلك طبعا 
في إطار إنصاف األمازيغية الذي اعترف بها الدستور املغربي وأقرها لغة 
رسمية. لكن الحكومة لم تبلور بخصوصهت آنذاك أي إستراتيجية أو 
برنامجا واضحا لتنزيلها، وهو ما أثار نقاشات حادة خالل السنوات التي 
أعقبت دستور 2011، نقاشات ابتعدت عن املسار الصحيح الذي كان 
ينبغي أن يثار فيه. وكل ذلك بهدوء وبتبصر علمي ودون اإلنسياق وراء 

األحكام الجاهزة واملعيارية.

القانون  بمشروع  املغرب  بأن  نسجل  وأن  البد  اإلطار،  هذا  وفي 
والثقافي  اللغوي  املستويين  الذات على  مع  التنظيمي هذا سيتصالح 
بإنصاف األمازيغية التي اعتبرنا بأن االعتراف الدستوري برسميتها ال 
يشكل سوى الخطوة األولى في هذا املسلسل، والذي كان يستوجب 
للمواطن  اليومية  الحياة  في  األمازيغية حاضرة  اللغة  دستوريا جعل 
كلغة رسمية متداولة في مجال الحياة العامة كهدف نهائي، مرورا بجملة 
من األهداف املرحلية ووفق خطة تدريجية تبدأ باملجاالت األكثر قربا 
من املواطن كإدماجها في الوثائق السيادية، وفي وثائق الهوية، واملدرسة 
والجامعة ومراكز التكوين املنهي بكل أنواعها وفروعها وأسالكها، وعلى 
املستوى اإلعالمي السمعي البصري مع نوع من التشجيع عبر التمييز 

اإليجابي لصالح األمازيغية خصوصا على املستويين الجهوي واملحلي.

إن هذه النظرة الشمولية التي جاء بها الدستور الجديد ملعالجة 

قضايا اللغة والثقافة من خاللهما قضية الهوية املغربية التي أريد لها 
أن تتحلى بصيغة »نحن« وليس »أنا«، وهذا املنحى الذي نريد أن نرسمه 
عبر املجلس الوطني لللغات والثقافة املغربية. كل هذا يجعلنا نفكر 
جميعا في هذا الوطن الذي نعتبره سفينة تحملنا جميعا إلى بر األمان، 
وفي الكيفية األكثر نجاعة وفعالية في قيادتها، على نحو يجعلنا نقتصد 
في الجهد وفي الوقت والتكلفة، آخذين بعين اإلعتبار املعنى األول واألخير 
بهذه القضايا اللغوية، أي املواطن واملواطنة املغربية. وهنا نرى بأنه من 
الواجب الوطني على كل الفاعلين بمختلف مشاربهم، أن يتخلوا عن 
املواقع واإلنتماءات، وأن يتحلوا بروح الوطنية الصادقة، وأن يتركوا 
املؤسسات املعهود لها دستوريا بمتابعة هذه األوراش، تشتغل بدون 

تشويش.

الهوية  ضمن  وأساسيا  هاما  مكونا  يشكل  األمازيغي  اللسان  إن 
اللغوية املغربية، بل وفي صلب تلك الهوية، وبالتالي ال يمكن التخلي عنه 
أو إقصاؤه، بل إن اإللتفاف حول هذا املكون وتعزيز التراكم اإليجابي 
الحاصل في مجال تنميته وتطويره، يستوجب إعادة النظر في الطرائق 
املعتمدة واملتتبعة في تدبير هذا امللف من قبل كل مؤسسات الدولة، 
وكذا من قبل كل املتدخلين حتى نكون عند تطلعات الدستوري الجديد، 
فالكل متفق على أنه ورش اللغات والثقافة في املغرب ينبغي أن يتحقق 
له تصور واضح ومتقاسم، وأن يف�سي في نهاية املطاف إلى تحديد دقيق 

لوظائف اللغات.

على  التنظيمي،  القانون  هذا  مشروع  مناقشة  خالل  من  نؤكد، 
أنه ينبغي للمجلس أن يعمل على حماية وتطوير اللغات املستعملة في 
املغرب، ونهج سياسة لغوية تقوم على التعدد والتنوع عوض األحادية 
والشمول، كما نؤكد على أن املجلس مدعو إلى حماية اللغة العربية 
ومنحها مكانتها في املجتمع املغربي وإدماجها ضمن سياسات التنمية 
أي  وضع  عند  اإلعتبار  بعين  اللغوي  التعدد  أخد  وإلى  املستدامة، 
سياسة لغوية جديدة مع ضرورة حرص املشرع على ضمان التوازن بين 
اللغتين الرسميتين للمملكة، وكذا إبراز التنوع التي تزخر به من خالل 
الحسانية وباقي اللهجات املحلية ومختلف روافدها الثقافية، إذا هناك 
صعوبات في التعامل مع اللغة العربية، والتي أصبحت تتطلب القيام 
بتيسير تلك الصعوبات وإصالح اللغة العربية ذاتها، ألن مطلب اإلصالح 
والتطورهما واجبات كل اللغات، فاللغات اإلنسانية هي كائنات حية 
تتطور مع الزمن. ولهذا ندعو إلى إصالح اللغة العربية الحديثة، حتى ال 
تتعرض لإلنقراض، لذلك يلزم إعطاء العناية الالزمة للغة العربية، عبر 
املؤسسة لتتولى مهمة النهوض بها وتطويرها واإلهتمام كذلك بتهذيب 
وتطويع الدارجة املغربية كأحد التنويعات املختلفة للعربية الحديثة، 
فمن واجبنا كنخب مغربية أن نتوحد للدفاع عن أجرأة التوصيات 
الدستورية املتعلقة باللغة العربية الحديثة، التي تخدم العدالة اللغوية 

واملساواة في الحقوق والثقافة.

هذا  تجويد  منطلق  ومن  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  ونحن 
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النص، وعلى خلفية اطالعنا بمهمة املعارضة البناءة، وإنسجاما مع 
روح ومقتضيات تفعيل الطابع الرسمي للثقافة األمازيغية، كنا نتمنى 
بهذا  عليكم  اقترحناها  التي  التعديالت  من  العديد  مع  تتجاوبوا  أن 
مع  سلبي  بشكل  أخرى  مرة  وتعاملتم  أملنا  خيبتم  لكن  الخصوص. 
التعامل من  تعديالتنا كمعارضة، والحقيقة إن مثل هذا  اقتراحات 
الحكومة مع املعارضة البرملانية ال يشجع على بناء الثقة بين املؤسسات 
الدستورية، ويصيب املغاربة بنوع من اليأس واإلحباط من سياستكم 

العمومية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد الرئيس توفيق كميل، السيد النائب عبد هللا غازي.

 لنائب  لس د عبد هللا غازي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

غساد غ4زمز دييت، غ4برز دييت،

دو  لقبة تايتالل ت إزرفان،

أدالنيت نالواح، األلواح كانين إيسوتار وامورنغ تمازيرت ن املغرب، 
غساد أرنسروس تيمسال أرنسروس تنبدادن كوامور املغرب، غساد 
أرنتارا يات لوحت غومزروي نيغ غتاريخ نيغ، غسان إكاد يان غوسان 
اللي راد نيكتي غتينا ربي ن باب نكنوان، غساد تمازيغت املغرب ترا تك 
أوغلو ترا تفوجو سكيكان أوناروز األمل أناروز غي مال املستقبل إيمال 
 le vivre إكان وين تودرت إمركسن تادراوت نتودرت العيش املشترك

ensemble بكل لغات العالم.

يشرفني بإسم فريقي فريق التجمع الدستوري، أن أتناول الكلمة 
في هذه الجلسة التشريعية املتميزة بإسم فريقي مهنئا جميع من ساهم 
في توفير شروط انعقاد هذه الجلسة وإيصالنا لهذه اللحظة، الشكر 
اللجنة  رئيس  السيد  العرج،  محمد  األستاذ  الوزير  للسيد  موصول 
األستاذ مالل وأعضاء اللجنة لجنة التعليم واإلتصال والثقافة، ولكافة 
مكونات املجلس، هذه الجلسة التشريعية املخصصة للمصادقة على 
مشروع قانونين تنظيميين باألهمية بما كان ألنهما يعتبران شاهدين على 
مسار تطور سيا�سي وفكري وثقافي بالنسبة لبلدنا ولنخبنا بل وتتويجا 
الوطنية  مؤسساتنا  بنجاح  فيه  ساهمت  وطني  ديمقراطي  لنقاش 
والطبقة السياسية على اختالف مشاربها، والفاعلون اإلجتماعيون، 
واملجتمع املدني، واملثقفون، واملبدعون على مستوى الوطني والجهوي 

واملحلي.

فإذا كان من الشجاعة اليوم التذكير في إطار الحق في الذاكرة طبعا 
بما لحق األمازيغية لغة وثقافة بل وإنسانا وأرضا من تهميشومعاناة 
خالل عقود إن لم أقل خالل قرون، واستحضار نضاالت أزيد من نصف 
قرن بتجليات وتمدهرات مختلفة في ميدان الثقافة والفن في الجامعة، 
في السياسة وغيرها خالل العقدين األخيرين توجها مقت�سى دسترتها 
كلغة رسمية للدولة وما تالها من من تردد مريب لم يزد إال من منسوب 
وعينا الجمعي بالرهان وباملكتسب، إن ما توصلنا إليه اليوم ما يشبه 
التوافق طبعا بصدد هذين املشروعين القانونيين هو حصيلة تطور 
للعهد  املوسومة  السامية  امللكية  الخطابات  من  مشروعيتها  تستمد 
الجديد، وعبر مسلسل متصل من املواعيد واملناسبات الوطنية من 
خطاب أجدير التاريخي لسنة 2001 إلى خطاب 9 مارس 2011 وصوال 
إلى اعتماد الدستور الجديد للمملكة بحمولته الحقوقية واملؤسساتية، 
وأحكامه وقيمه، ومبادئه السامية، وثوابته الراسخة وتحديده ملكونات 
الهوية الوطنية وتالحم وتنوع مقوماتها وانصهارها والغنية بروافدها 

املتنوعة.

ونسجل بهذه املناسبة أننا في األحزاب املشكلة لفريقنا فريق التجمع 
2011، اعتبرنا أن مواضيع وقضايا  الدستوري ومنذ صدور دستور 
كانت  والحضاري  الثقافي  والتنوع  اللغوية  والتعددية  الوطنية  الهوية 
حاضرة دوما وباستمرار في برامجنا وأنشطتنا، وتفاعلنا مع املكونات 
اإلجتماعية والثقافية واملجتمعية، وكنا حريصين على تسجيل نبض 
الشارع واستقبال مختلف اإلقتراحات واملساهمات املعبر عنها من من 
التي  العاملة في هذه املجاالت،  طرف املؤسسات واملنابر والجمعيات 
وبأية  نفس  فبأي  واملحلي،  والجهوي  الوطني  العام  الرأي  بال  تشغل 
القانونين  خلفيات خذنا وقاربنا موضوع األمازيغية من خالل هذين 
التنظيميين؟ كان مرجعنا هو املواطنة، كان مرجعنا هو الوطنية هو 

املسؤولية.

لقد كان الفضل والسبق للحركة األمازيغية في ثمانينيات القرن 
كان  حينئذ  سياق  في  وطنية،  مسؤولية  األمازيغية  بإعالن  املا�سي 
الوعي  نتلمس ونستشعر هذا  اليوم  فإننا  وبالطابو،  بالحذر  موسوما 
وعي وإدراك األمازيغية كمسؤولية وطنية، حقا نستشعر ذلك لدى كل 
الفاعلين وبالخصوص على مستوى البرملان حيث حظي هذا النفس 
من  كان  الذي  التدافع  منسوب  خالل  من  وملسناه  املناقشة  خالل 
نصيب هذين املشروعين، ومنذ إحالة مشروع القانونين التنظيمين 
وتقديمهما في اللجنة النيابية املختصة على التوالي يوم 5 يوليوز 2017 
و10 يوليوز 2017، والنقاش والتداول حول مضامينها ومحتوياتها لم 
ينقطع، واإلقتراحات واإلغناء واالتصاالت املثمرة املعبرة عن دينامية 
فكرية وثقافية واهتمام النخب املغربية بهوياتهم ولغتهم وثقافتهم كانت 

حاضرة بقوة لدى فريقنا.

الدستور  ديباجة  مضامين  روح  استحضار  على  حريصين  وكنا 
والقيم والثوابت التي رسمها ورّسخها دستور اململكة واملعبرة عن قناعة 
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املغاربة، ملكا ومؤسسات وشعبا باعتزازهم بالتنوع والتعددية املشكلة 
للهندسة اإلجتماعية واللغوية والثقافية والطبيعية لهذا البلد اآلمن، 
واملوحد واملنصهر عبر قرون وأجيال من التعايش والتساكن واإلستقرار 
املستمر املتجدد بفضل الوعي وروح املسؤولية والحكمة التي يتمتع بها 

املغاربة ملكا وشعبا.

اإلرث  هذا  على  واملحافظة  الصيانة  مسؤولية  جميعا  ونتحمل 
التاريخي والحضاري املادي والالمادي واحترام هذه التعددية والتنوع 
واإلستثمار فيه بتطويره وتنميته وتعزيزه وفاءا آلبائنا وأسالفنا الذين 
خلدوا لنا هذا اإلرث الحضري والتاريخي، ذلك تحت القيادة الحكيمة 
والرشيدة لصاحب الجاللة، نصره هللا، بصفة أميرا للمومنين وساهرا 

على صيانة الدولة ومؤسساتها وخياراتنا وثوابتنا الوطنية الترابية.

كما نقر بهذه املناسبة خالل مدة سنتين من املناقشات واملداوالت 
التي استغرقها هذين املشروعين على مستوى اللجنة النيابية املختصة، 
وما انبثق عنها من لجان فرعية مصغرة كنا حريصين على التوصل إلى 
بناء النصين التنظيمين القانونين التنظيميين يعّبران أصدق تعبير عن 
التجاوب مع املجتمع  مبادئ وقيم وأحكام الدستور من جهة، وعن 
املغربي في واقعه اللغوي والثقافي وطموحه في تحقيق التوازن والعدالة 
اللغوية والثقافية واإلنصاف املجالي في التعبير عن واقع التنوع والتعدد، 

في إطار الهندسة الجهوية الجديدة للمملكة.

وإن تشبثنا بهذه الحدود وبهذه اإللتزامات أملته روح املسؤولية 
السياسية البعيدة عن كل تأخير أو عرقلة أو هدر للزمن التشريعي، كنا 
وال زلنا منفتحين على مختلف اإلقتراحات واألفكار التي تصب في اتجاه 
تعزيز التنوع والتعددية املرسخة للوحدة الوطنية والتماسك اإلجتماعي 

والعدالة املجتمعية.

 لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

سياق هذا الورش، هذا الورش التشريعي املؤسس أطرته لدينا 
رهانات إستراتيجية وتنموية بسعة الوطن، رهانات بسعة الوطن، فلقد 
كان البد أن نستحضر ونعي أنه آن األوان لننتقل بأمازيغية املغرب من 
وضع سمته منطق تدبير األزمة ومجاال خصبا ملشاكل الهوية واإلنتماء، 
اإلشكاالت  من  العديد  لحلحلة  ومدخال  قوة  مكمن  إلى  به  لإلرتقاء 

والتحديات بالنسبة لبلدنا.

هي صمام  املغرب  أمازيغية  اللحمة،  هي ضمان  املغرب  أمازيغية 
أمان التماسك، تماسك الثقافات املوسومة بتنوع، بمقدور أمازيغية 
املغرب أن تكون منصة لتحدي اقتصادي بآفاق مرحبة في خضم تجدد 
نموذجنا التنموي الوطني، باعتبارها قوة كامنة لرأسمال رمزي ال مادي 
يستوجب التثمين فقط. أمازيغية املغرب فرصة سانحة لتموقع املغرب 

جيو سياسيا على مستوى شمال إفريقيا والساحل، باستحضار ريادة 
األمازيغية  وحضور  وقوة  باألمازيغية،  الناطقين  عدد  باعتبار  املغرب 
ثقافة وتراثا وإحساسا باإلنتماء، بل على املستوى الدولي كذلك، حيث 
سيكون متاحا املغرب تسويق نموذج متقدم في التعاطي مع التعدد 

والتنوع كقيمة كونية تؤهله للريادة كقوة إقليمية، ثقافية، تراثية.

 لس د  لرئيس،

و لس د ت و لسادة  لن4 ب،

إن ما توصلنا إليه من الصيغة النهائية لهذين النصين القانونين، 
هو ثمرة تفاعل متميز و بناء ونقاش ديمقراطي، ساهمت فيه جميع 
الفعاليات السياسية والثقافية واملجتمعية، وتجاوبت مع جزء كبير 
اللجنة املختصة  منه الحكومة مشكورة، وبتدبير جيد ومسؤول من 
التي انفتحت واستمعت ملختلف اإلقتراحات واملساهمات من األغلبية 
واملعارضة، ومخرجات األيام الدراسية والندوات الوطنية والجهوية، 
التي تناولت مضامين هذين املشروعين القانونين التنظيميين على مدار 
23 شهرا، أو يزيد من النقاش والتجاذب والتقاطع بين مختلف مكونات 
املجلس املوقر، ساهم من خاللها فريقنا، فريق التجمع الدستوري 
بنصيبه وافر من اإلقتراحات التعديلية املشتركة مع األغلبية، وسجلنا 
فيها موقفنا السياسية التي عبرت عنها قياداتنا الحزبية في مناسبات 
املدني  واملجتمع  الساكنة  مع  تجاوبا  في  اململكة  وعبر جهات  عديدة، 
وبمصاحبة إعالمية فعالة ومشكورة، هدفها األسمى هو التنزيل املحكم 
ملضامين وروح الدستور وتحقيق العدالة اللغوية والثقافية والتعبيرية 
واإلنصاف الجهوي لتعدديتنا وتنوعنا وتنميتها بما يخدم ويعزز الوحدة 

الوطنية.

في هذا اإلطار، ناقش فريقنا مشروع القانون رقم 26.16 املتعلق 
إدماجها  وكيفية  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد 
في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، عبر أبوابه 
10 ومواده 35 بكل مسؤولية، معبرين عن قناعتنا وتصورنا لترسيم 
األمازيغية في مختلف مفاصل ومرافق الدولة والحياة العامة، مقترحين 
كل ما يمكن أن يضمن إلزامية الترسيم واإلدماج مستبعدين العبارات 
اإللزامية  عن  البعيدة  للتأويالت  واملحتملة  الفضفاضة  والصيغ 
والترسيم والتحديد الزمني الدقيق لعملية التنزيل املحكم لهذا املكون 

الثقافي واللغوي الوطني.

ووفقا لهذه املقاربة واملنهجية، أنتج فريقنا مجموعة من اإلقتراحات 
املقاصد ملشروع  املحكم  والتنزيل  الترسيم  عملية  لتمكين  التعديلية 
والحريات  الحقوق  مجاالت  في  لبالدنا  الدولية  وااللتزامات  الدستور 
من  لدينا  تحقق  ما  االعتبار  بعين  أخذنا  كما  عامليا،  عليها  املتعارف 
مكاسب وتراكمات في مجال البحث العلمي واملعرفي املتعلق باألمازيغية، 
بعد إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بما في ذلك ترسيم حرف 
تيفيناغ لكتابة األمازيغية الذي تقدمنا بتعديل على املادة األولى من 
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مشروع القانون 26.16 وذلك تحديدا لتعريف اللغة األمازيغية وحرف 
كتابتها، ولقد تمسكنا بكتابة األمازيغية بحرف تفيناغ ملرتكزات ودواعي 
عديدة إلى جانب العامل التاريخي هناك املرتكز الواقعي الذي تم الحسم 
في النقاش حوله عند انطالق املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وصدور 
التحكيم امللكي لفائدة هذا االختيار اختيار حرف تفيناغ الذي نتمنى من 
أعماق قلوبنا أال ينعت منذ اآلن بأي وصف قبحي من قبيل الشنوية 
أو غيره منذ اليوم، واعتماده من قبل املعهد امللكي في ترسيخ املنجزات 
واملكتسبات املحققة في مجال النهوض باألمازيغية خالل العشر سنوات 
األخيرة في الحقل األكاديمي وتنمية وتأهيل اللغة والثقافة األمازيغية 
في مجال العلوم اإلنسانية والتكنولوجيا الحديثة واألنتروبولوجيا وفي 

معيرة اللغة األمازيغية وتقعيدها.

 04.16 التنظيمي  القانون  مشروع  كذلك  عرف  الرئيس،  السيد 
املتعلق باملجلس الوطني لللغات والثقافة املغربية التي تفضل السيد 
وزير الثقافة واالتصال مشكورا بتقديمه أمام اللجنة املختصة يوم 
10 يوليوز 2017 نقاشا واسعا ومعمقا باملوازاة مع القانون التنظيمي 
26.16 اآلنف الذكر باعتبارهمها مكملين لبعضهما البعض ويندرجان 

ضمن تنزيل الفصل الخامس من الدستور.

إن هذا املشروع الهادف إلى وضع أسس مؤسسة وطنية دستورية 
جديدة معنية بالسياسات اللغوية والثقافية املعبرة عن مكونات هويتنا 
الوطنية املتعددة واملوحدة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة، 
من  ملجموعة  جهود  كثمرة  جاء  هللا،  نصره  السادس،  محمد  امللك 
املؤسسات العلمية واألكاديمية والثقافية الوطنية، وإن هذا املجلس 
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية املقترح إحداثه بمقت�سى هذا 
القانون التنظيمي يعتبر إطارا مرجعيا مستقال وقوة اقتراحية جديدة 
للغوية  سياسات  تطوير  يهدف  والثقافة  اللغات  مجال  في  وحديثة 
املطلوب  األجنبية  واللغات  الرسميتين  للغتين  بالنسبة  منسجمة 
إستعمالها وإتقانها، وكذا تعزيز الهوية الوطنية بالحفاظ وصيانة تنوع 
مكوناتها وتحقيق انصهارها وضمان الوجود إلى الحقوق الثقافية وتطوير 
اقتصاد الثقافة وضمان التوازن واإلنسجام بين مختلف املتدخلين في 

املجال الثقافي والفني من مؤسسات وفعاليات وأجهزة.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

كما أولينا أهمية خاصة لقيم اإلنفتاح املكرسة في تصدير الدستور 
الخاصة  كالهيأة  هيئاته  بعض  خالل  من  املجلس  تعزيز صالحية  في 
بتنمية إستعمال اللغة األجنبية وتفاعلنا إيجابيا مع توسيع تسميتها 
واختصاصاتها لتشمل حركة الترجمة وتطويرها بين اللغتين الرسميتين 
وتنمية  لتمكين  وذلك  العالم،  في  تداوال  األكثر  األجنبية  واللغات 

وإستعمال اللغات األجنبية األكثر تداوال.

السيد الرئيس، أخيرا وأكيد ليس آخرا ألن موضوع الثقافة واللغات 

والهوية ورش يستدعي نفس املواصلة والثبات، أخيرا نقدر في فريقنا 
أنه بقدر ما نسجل بإيجاب إخراج هذين النصين القانونين من عنق 
الزجاجة بنفس القدر ندعو إلى التعبئة ندعو إلى التعبئة الجماعية قصد 
بلورة وأجرأة مقتضياتهما وفق قراءة وتأويل إيجابي لعدد من فصولهما 
ومقتضياتهما، هذا التأويل املبسط األفق واإليجابي نطمح إليه مثال، 
بخصوص مقت�سى التدرج، السيد الوزير، بخصوص مقت�سى التدرج 
الطابع  بتفعيل  املتعلق  التنظيمي  القانون  وكرسه  به  جاء  كمبدء 
الرسمي لألمازيغية في فصله 31 هذا التدرج ال نريده السيد الوزير ذريعة 
للتسويف وال لإلرجاع وال الكبح هو أفق نريده شاسعا وسعي مضطرد 
نتطلع إلى اعتباره فرصة للتجويد نريده فرصة للتجويد وليس إكراها 
وتأطيرا لالنحباس، نفس التأويل اإليجابي نتوقعه بالنسبة ملقت�سى ضم 
املجلس الوطني للهيئات األخرى خاصة أكاديمية اللغة العربية واملعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية والذي اليستصاغ قطعا ونهائيا تأويله تأويال 

يعني تذويب هذه املؤسسات.

كما نظل إلى جانب كل هذا متطلعين إلى التأسيس آللية لتمويل 
تحمالت أجرأة تفعيل الطابع الرسمي من خالل فتح حساب خصو�سي 
للميزانية نتمناه في قانون املالية لسنة 2020 بإذن هللا قصد التحمل 
اللغوية  العدالة  بمنطق  األجرأة  هذه  تمويل  ملتطلبات  العرضاني 
املنشودة على غرار العدالة االجتماعية التي أن�سئ لحساب خصو�سي، 

والعدالة الترابية التي أن�سئ لها كذلك حساب خصو�سي.

نحن اليوم في بلدنا الذي نريده بحق أجمل بلد في العالم نؤسس 
ونمأسس للتعددية والتنوع الذي هو ديدن ودأب املغاربة منذ األزل، 
نؤسس لذلك من خالل منظومة قيم قيم لحمتها هي تيموزغا تيموزغا 
هي منظومة قيم قلت لحمتها sa trame املعنى ديال la trame نسيجها 
تيموزغا كمنظومة قيم واالنفتاح والتسامح والتعدد العيش املشترك 
تدراوت ن تودرت العيش املشترك تدراوت إمركسن تيموزغا قيم وطن 
أحضانه تسع الجميع تيموزغا منظومة قيم تسجل في صلب معركة 
الديمقراطية والتنمية، شكرا على انتباهكم تودرت إيوامور املغرب، 

عاش املغرب موحدا.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر عبا�سي باسم 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لنائب  لس د عمر عبا�سي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

 لسادة  لن4 ب و لنائبات،
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للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
التنظيمي  القانون  مشروع  من  لكل  العامة  املناقشة  في  والتعادلية 
رقم 26.16 املتعلق بتحديث مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
ذات  العامة  الحياة  مجاالت  وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية 
األولوية، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 يتعلق باملجلس 

الوطني للغات والثقافة املغربية.

وإنها ملناسبة فضلى أن نعيد اليوم التأكيد على اعتزازنا في الفريق 
االستقاللي بالعناية امللكية السامية، لكل ما يرتبط بصون الشخصية 
املغربية وحماية الهوية الوطنية الراسخة، وكذلك باملصالحات الكبرى 
التي عرفتها بالدنا منذ تولي جاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا، 
العرش والتي كانت من أبرز لحظاتها الوضاءة خطاب أجدير التاريخي 
التاريخ املعاصر  في  2001 والذي شكل لحظة فارقة  17 أكتوبر  يوم 
لبالدنا وكذا في تاريخ النضال من أجل إقرار الحقوق اللغوية والثقافية، 
وصوال إلى خطاب 9 مارس 2011، الذي عكس بدوره النبوغ املغربي في 

تدبير اللحظات الكبرى والصعبة.

في  املغربية  للتجربة  الكبرى  املعالم  أحد  املسار  هذا  شكل  لقد 
اإلنصاف واملصالحة، ذلك أن دسترة األمازيغية كلغة رسمية، ورصيدا 
مشتركا لجميع املغاربة دون استثناء، والحضور البارز والوازن للحقوق 
الثقافية واللغوية في دستور 2011 الذي عد دستور الحقوق والحريات، 
إنما هو محصلة اإلرادة امللكية الصادقة في إنصاف األمازيغية، ونتيجة 
الثقافية  املطالب  مع  الحية  وقواها  األمة  مكونات  مختلف  تجاوب 

واللغوية للحركة الثقافية.

وعلى هذا النحو، فإن مسار إنصاف األمازيغية لم يكن بفعل ضغط 
خارجي، وال بفعل صدام هوياتي كما حصل في بعض بلدان الجوار، 
اململكة  إلتزامات  تفاعل خالق مع  الناحية محصلة  بل هو من هذه 
الحقوقية التي انخرطت فيها منذ مطلع تسعينات القرن املا�سي بكل 
سيادة وإرادة وحرية. لذلك حق لبالدنا أن تفخر أن تجربتنا هذه بعيدة 
كل البعد في العديد من عناصرها عن تجارب بعض دول الجوار والتي 
الهوية  قضايا  حول  واملجتمعات  األنظمة  بين  ما  باصطدام  تميزت 

والثقافة واللغة.

 لس د  لرئيس،

إنه ملن املفيد ومجلس النواب بصدد التصويت بعد طول انتظار 
على مشروعي قانونين تنظيميين نص عليهما دستور 2011، أن نشير 
ونحن على مشارف ثمانية سنوات من وضع الدستور إلى الحاجة إلى 
القيام بتقييم وطني جماعي وعمومي إلعمال مقتضيات الدستور، وكذا 
القوانين التنظيمية املكملة له، وحصيلة عمل املؤسسات التي نص على 
إحداثها. إن األمر ال يرتبط بالتأكيد بشكل واضح على التأخر الحكومي 
مسطرة  على  وإحالتها  التنظيمية  القوانين  مشاريع  إعداد  في  البين 
املصادقة، ولعل البطء الحكومي في إخراج املراسيم التي نصت عليها 

العديد من القوانين التنظيمية، وهو األمر الذي مازال يجمد العديد 
من املقتضيات الدستورية، بل إن املسار التشريعي لهذين املشروعين 
لهو دليل قاطع ساطع على مسؤولية الحكومتين السابقة والحالية في 
تأخير تطبيق مقتضيات الدستور، وبالنتيجة فإن املسؤولية أيضا هي 
بين  التي أصبح غياب الحد األدنى من اإلنسجام  مسؤولية األغلبية 
مكوناتها أحد العوامل املركزية املعطلة لإلصالح. والشاهد على كل ذلك 
هو أن الخالف ما بين مكوناتها حول التنصيص على حرف تيفيناغ من 
عدمه في القانون هو الذي كان السبب وراء تجميد املسار التشريعي 

للمشروعين ألزيد من سنة.

إن األمر ال يتعلق بالنقد من أجل النقد، وال باملعارضة من أجل 
قيامنا  ومن  صادقة،  وطنية  غيرة  من  نابع  تحليل  ولكنه  املعارضة، 
باملعارضة الوطنية االستقاللية، حيث نشعر أن من واجبنا األخالقي 
أال نداري أخطاء األغلبية التي يبدو أنها يعني منشغلة بانشغاالت بعيدة 

على تطبيق الدستور.

 لس د  لرئيس،

لقد انخرط الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، ومنذ البداية 
في مسعى تحقيق التوافق حول هذين املشروعين على غرار ما نهجناه 
التربية والتعليم  بخصوص مشروع القانون اإلطار املتعلق بمنظومة 
والبحث العلمي، وذلك انطالقا من القناعة الراسخة بأن هذه املشاريع 
الثالثة هي بحاجة إلى توافق وطني كبير يعزز ضمانات حسن تفعيلها، 
بيد أن الصراع داخل األغلبية أجهض مسار التوافق وهو األمر الذي 
دفعنا إلى اإلعالن رسميا عن اإلنسحاب من اللجنة التقنية، وكان ذلك 
إعالنا للعموم عن رفضنا اإلستمرار في العبث وهو األمر الذي وضع 
الجميع أمام مسؤولياته وعجل ببلوغ لحظة التصويت على املشروعين 
في الجلسة العامة، وبصرف النظر عن النقاش الذي تال تصويت لجنة 
املالية في قراءة ثانية على مشروع القانون املتعلق بالقانون األسا�سي 
لبنك املغرب، واملواكبة اإلعالمية له والتي شاب بعض منها التحامل 
وعدم الدقة، فإن من حسناته أن جعل األغلبية تنهي مكرهة خالفاتها 
الصغيرة، وبذلك تمكنا من بلوغ هذه اللحظة التاريخية علما أن موقفنا 
هذين  بأولوية  إيماننا  إلى  يعود  املالية  لجنة  داخل  عنه  عبرنا  الذي 
املشروعين على سائر القوانين األخرى وبأن ترسيم األمازيغية ال يجب 

أن يجزأ.

 لس د  لرئيس،

لقد سبق أن عبرنا وبوضوح بمناسبة الشروع في مناقشة مشروع 
القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على 
أنه ليس من األجدى وليس من الالئق أن يتم الشروع في دراسة القانون 
اإلطار قبل التصويت على هذين املشروعين، لذلك نعتبر اليوم أن مجلس 
النواب عاد إلى املنهجية الصائبة وذلك حتى يتسنى لنا مالءمة القانون 
اإلطار مع مضامين هذين املشروعين، ولسوف تكون مناقشة القانون 
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اإلطار بعد أن تتفق األغلبية مجددا على مضامينه، لسوف تكون فرصة 
لتوضيح العديد من الحقائق ودحض العديد من املغالطات واألراجيف، 
ويمكننا هنا التأكيد على أنه ولسوء حظنا فإن تاريخ بالدنا ملرحلة ما بعد 
اإلستقالل لم يكتب بعد، بما فيه التاريخ الثقافي واللغوي والتربوي وهو 
األمر الذي سمح البعض بالخوض السطحي في تقييم مشاريع التحرر 
الثقافي واللغوي في مغرب ما بعد اإلستقالل، هاجسهم في ذلك تحميلنا 
وزر فشل التعليم ووزر إجهاض أحالم كبيرة، لم تكن أحالم أحزاب بل 
كانت أحالم أمة ودولة سعت إلى التحرر الثقافي واللغوي، ومع األسف 
فكما أجهضت مشاريع التحرر اإلقتصادي مع حكومة عبد هللا إبراهيم 
أجهض مشروع التحرر اللغوي بعده ولم يسمح له بأن يعرف الطريقة 
بفعل  أيضا  ولكن  الشروط صحيح،  توفير  األطر وعدم  لقلة  للتنزيل 
مقاومة القوة الثالثة كما سميت آنذاك والتي عطلت مسارات ومشاريع 
التحرر اإلقتصادي والثقافي، وعطلت بذلك مسار بناء الدولة الوطنية 

الديمقراطية.

 لس د  لرئيس،

لسنا اليوم بحاجة إلى التذكير بمواقف حزب اإلستقالل من دستور 
2011، وبالحملة الوطنية التي قام بها للدعوة للتصويت عليه، كما 
الثابتة والواضحة والتي دعونا  أننا لسنا في حاجة للتذكير بمواقفنا 
من خاللها الحكومتين السابقة والحالية إلى التعجيل بوضع مشاريع 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مقدمتها  وفي  التنظيمية  القوانين 
واملجلس الوطني للغات والثقافة، كما أننا لسنا في حاجة إلى التذكير 
بأننا قدمنا مقترح قانون تنظيمي يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة 
املغربية سنة 2015، باإلضافة إلى مقترح قانون حول وجوب إستعمال 

اللغتين الرسميتين في الحياة العامة.

وعالوة على ذلك يتعين التذكير بأن حزب اإلستقالل خلد يوم 13 
يناير 2015، في احتفال مركزي بمنطقة أجدير رأس السنة األمازيغية 
2965، وأصدر من هناك إعالن أجدير دعا فيه الحكومة إلى اعتماد 
رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا واعتباره يوم عطلة، وذلك بعدما 
كان الحزب قد قرر في يناير 2014 تعطيل العمل في مقرات ومؤسسات 
الحزب  أننا ونحن  بيد  األمازيغية،  السنة  برأس  احتفاال منه  الحزب 
السيا�سي األول الذي دعا إلى جعل رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا، 
لم نقم بذلك من خالل الهجوم على ذكرى 11 يناير، وهو أحد أعضم 
األعياد الوطنية املجيدة كما فعل البعض سامحهم هللا، لذلك ندعو 
في الفريق اإلستقاللي إلى جعل محطة إقرار هذين املشروعين محطة 
لتقوية الهوية الوطنية، ال أن تكون محطة إلحداث شرخ هوياتي في 

بالدنا يمني البعض به النفس.

 لس د  لرئيس،

إن الحديث عن الحقوق الثقافية واللغوية هو ضرب من الحديث 
عن الحقوق والحريات، بما يعني أننا بصدد الحديث عن جزء من الكل 

وعن فرع من األصل، كما أن حالة الحرية في أي بلد من البلدان ليست 
إال خوضا مباشرا في أسئلة الديمقراطية ورهاناتها، إن كفاح الشعب 
املغربي ربط على الدوام ما بين مطلبي اإلستقالل ومطلب الديمقراطية، 
الحركات  قراءة  ذلك  في  تكفينا  الذاتي،  النقد  قراءة  ذلك  في  تكفينا 
اإلستقاللية، وتكفينا في ذلك قراءات اإلنصياغ املغربية للزعيم عالل 
الفا�سي، إن هذا اإلرث الفكرية والنضالي الوطني يؤكد لنا أن اإلسالم 
ظل على الدوام عماد الهوية الوطنية وقلبها النابض، لذلك كانت قراءة 
اللطيف جواب األمة بسلطانها وعلمائها ونخبتها وعامتها على ظهير 16 
ماي 1930، لم تكن تلك الهبة الشعبية التي احتمت باإلسالم ضد 
اإلستعمار موجهة ضد األعراف األمازيغية التي تناولها مطوال الزعيم 
عالل الفا�سي في كتابه مقاصد الشريعة ومكارمها بل كانت هبة ضد 

سياسة املستعمر، فرق تسود.

 لس د  لرئيس،

املطالب  طرح  بمناسبة  أحيانا  ترفع  التي  الشعارات  بعض  إن 
إلى  وحتى  اإلثارة،  إلى  أحيانا  وتجنح  الحدة،  ببعض  تتسم  الثقافية، 
اإلستفزاز، األمر الذي لن يفيد في �سيء، ألن املغاربة اهتدو بنبوغهم 
الخاص إلى املعالجة الهادئة للمسألة األمازيغية بعيدا عن التصادم 
الذي عرفته بعض دول الجوار، لذلك فإن طرح املسألة األمازيغية من 
موقع الخصومة أمر ال يمكن أن يضر إال بها، إن أسوأ ما يسقط فيه 
البعض، هو تقديمهم للمطالب األمازيغية كما لو كانت هناك ضرورة 
لشن معركة مع العربية، بل ومع العرب، إنه ال يصلح أن تنقل إلى 
بالدنا مقوالت ومواجهات حدثت في بعض دول الجوار، ذلك ألن هناك 
من يدفع إلى املواجهة لكي يختصم الناس في لغاتهم الوطنية ولتبقى 
الفرنسية هي السائدة واملهيمنة، وعطفا على ذلك فإن الحركة الثقافية 
مطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية، هي في املحصلة جزء من الحركة 
والحرية  الديمقراطية  أجل  للنضال من  نفسها  نذرت  الديمقراطية، 
واملساواة والكرامة، وهي في كل لذلك تبرأ من الشعارات املستمدة من 
النعرة، والتي تسعى في بعض األحيان إلى املس بالرموز الوطنية، ذلك 
أن مطلب إنصاف األمازيغية ليس مطلبا لفرض أو جهة أو فئة أو حزب 

بل هو مطلب وطني يهم املغاربة وهم في ذلك سواء.

 لس د  لرئيس،

لقد قدمنا 27 تعديل بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 
26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية 
إدماجها في مجاالت الحياة العامة ذات األولوية والتي كانت في املجمل 
تروم تجويد وتدقيق الصياغة اللغوية، وذلك حتى نضمن أال يتحول 
التدرج في الترسيم إلى التحلل من الترسيم، هذا باإلضافة إلى تعديالت 
همت تقليص اآلجال املنصوص عليها في املشروع بالنظر إلى التراكمات 
الحاصلة في بعض املجاالت، كما اقترحنا تعريفا للغة األمازيغية نعتقد 
أنه األنجع لغويا وثقافيا، هذا باإلضافة إلى العديد من التعديالت التي 
وتثمين  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  اختصاصات  تقوية  توخت 

العمل الكبير الذي راكمه منذ إحداثه.
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 لس د  لرئيس،

نؤكد في الفريق اإلستقاللي على وجوب عدم اختزال، على وجوب 
عدم اختزال األمازيغية في األبعاد الشفوية والتواصلية وعلى أن التعاطي 
معها يجب أن يتم انطالقا من كونها لغة رسمية فعلية وليس مجرد 
ترسيم شكلي، وهو األمر الذي يطرح واجبات واضحة على املؤسسات 
اإلستقاللي  الفريق  في  ندعو  لذلك  البرملان،  مقدمتها  وفي  الدستورية 
رئاسة مجل�سي البرملان وجميع مكونات املجلسين إلى العمل دون إبطاء 
لتوفير الشروط القانونية والتقنية إلدماج شامل وفعلي لألمازيغية في 
العمل البرملاني بما يمكن من إعطاء القدوة والنموذج لباقي املؤسسات 
الدستورية، لقد أقر مشروع القانون املتعلق باألمازيغية مبدأ التكافؤ 
في مختلف  املتداولة  األمازيغية  اللسانية  التعبيرات  بينها مختلف  ما 
مناطق املغرب، بيد أن مبدأ التكافؤ يجب أن يتم كذلك ما بين اللغتين 
الرسميتين للدولة، خصوصا ما يتعلق بإستعمال األمازيغية باإلدارات 
وسائر املرافق العمومية، وكذا ما يهم إدماج األمازيغية في الفضاءات 

العمومية.

أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 4.16 يتعلق باملجلس 
الوطني للغات والثقافة املغربية فقد قدمنا 51 تعديال، توخت تعديالتنا 
بشكل  عمله  تركيز  مع  الدستورية  املؤسسة  هذه  صالحيات  تقوية 
حصري على اللغات الوطنية، إنسجاما مع منطوق الفقرة األخيرة من 
الفصل الخامس من الدستور، هذا عالوة على تعديالت همت تمكين 
البرملان من مناقشة التقرير السنوي الذي يعده املجلس، وبخصوص 
املؤسسات التي يتكون منها املجلس الوطني فقد اقترحنا أن تحافظ على 
استقالليتها، انطالقا من قراءة دقيقة للفصل الخامس من الدستور، 
وتأسيا بالعديد من النماذج املقارنة، كما اقترحنا إحداث هيئة خاصة 
اإلسني  املشهد  في  الحسانية  حضور  تعزيز  قصد  وذلك  بالحسانية 
املجلس  تركيبة  همت  تعديالت  إلى  باإلضافة  هذا  باملغرب،  والثقافي 

الوطني بغية تقويتها وضمان التعددية الفكرية ما بين مكوناتها.

 لس د  لرئيس،

إن الحديث عن املجلس الوطني للغات والثقافة، يستدعي بالضرورة 
الخوض في محنة اللغة العربية في هذه البالد، والتي أصبحت مع كامل 
األسف غريبة يزدريها البعض ويعرض عنها البعض اآلخر، ويتهمها آخرون 
دون خجل بأنها ليست لغة العلوم، لذلك لم يتوانى الفريق اإلستقاللي 
ومنذ أن كان في تقديم مقترحات القوانين الهادفة إلى حماية وتطوير 
اللغة العربية، ولكن الحكومات لم تتجاوب مع هذه املبادرة التشريعية 
االستقاللية، األمر الذي يستدعي التأكيد اليوم على أن استمرار تهميش 
اللغة العربية يناقض الدستور، ويناقض التاريخ، ويناقض املستقبل، 
ذلك أن النهضة املغربية املنشودة ال يمكن بلوغها في ظل إقصاء اللغة 
العربية، وعالوة على ذلك فإن اللحظة تستدعي اإلشارة ولو بعجالة إلى 
حالة الثقافة واملثقف والسياسة الثقافية والتراث، وذلك حتى نتفاعل 
مع من اعتبر، بمنتهى السطحية، أن الثقافة مجرد ملح، إن الثقافة هي 

األس والعماد، فال تنمية وال ديمقراطية بدون النهضة الثقافية، وهو 
األمر الذي يفرض عدم السكوت عن صمت املثقف، إن األزمة الثقافية 
سياسة  وغياب  اإلمكانيات  محدودية  مجرد  من  أعمق  هي  البالد  في 
ثقافية حقيقية، إن األزمة الثقافية مرتبطة في أحد أبرز وجوهها بأننا ال 
نقرأ بأن مثقفينا ابتعدو أو أبعدو عن الساحة السياسية وعن التدافع 
املجتمعي، وذلك على خالف ما كان عليه الحال في بالدنا عقودا بعد 
وفي  السياسية  األحزاب  قيادات  في  املثقفون  كان  حيث  االستقالل 
املناصب الرفيعة للمسؤوليات الوطنية، لقد كان املثقف منغمسا في 
أتون النضال ضد السلطوية ومن أجل الديمقراطية، فشتان ما بين 
السوق  تحت سطوة  تإن  اليوم  املغربية  الثقافة  إن  واليوم،  األمس 
والعوملة واالستيالب، إن الثقافة أعمق من مجرد فولكلور، إن الثقافة 
في البدء واملنتهى تعني النقض والعقل وتفكيك األنماط الجاهزة، كما 
تعني أيضا وجوب دمقرطة التاريخ والذاكرة واألرشيف وإنقاذ وتجديد 
التراث املادي والالمادي، لكل لذلك نعتبر أن املجلس الوطني للغات 
والثقافة معني بهاته األسئلة وبهذه الرهانات وإال فإنه سينضاف إلى 
سلسلة املجالس والهيئات واملؤسسات التي صدرت القوانين املحدثة 

لها ولكنها لم ترى النور مع كامل األسف بعد.

 لس د  لرئيس،

كان هذا موقفنا وبيان للناس وللتاريخ وحيث أننا بصدد مشروعي 
قانونين تنظيميين يكمالن الدستور وبالنظر إلى أنهما يتعلقان بقضايا 
تعديالتنا  عن  الدفاع  في  نستمر  سوف  وألننا  األهمية  بالغة  وطنية 
بمجلس املستشارين وألننا على قناعة بأن املحكمة الدستورية سوف 
تقوم بما يجب القيام به صونا ملبدأ سمو الدستور فإننا سنصوت على 

هذين املشروعين باإليجاب، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للفريق الحركي والسيد الرئيس 
محمد مبديع لكم الكلمة.

 لنائب  لس د محمد مبديع رئيس  لفريق  لحركي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م، و لصالة و لسالم على رس14 هللا 
وعلى آله وصحبه أجمعين،

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  ل4زر ء،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

أزو1 أنتما دي  ستما،

 لسالم عل كم إخ4 ني أخ4 تي،
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لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الحركة الشعبية في لحظة 
دستورية تاريخية، وألول مر ينتابني شعور خاص أقر بذلك وأنا أقف 
في هذه املنصة التي ألفت الصعود إليها في أكثر من مرة، مبعث هذا 
اإلحساس هو طبيعة هذه املداخلة التي ترتبط بموضوع وقضية ناضل 
ورافع من أجلها رجال أفداد من الحركة الشعبية على مدى 60 سنة، 
وصراخات سجلها  مرافعات  شاهدت  التي  املنصة  هذه  اعتلو  رجال 
التاريخ دفاعا عن إنصاف األمازيغية، ال أحتاج بأن أذكركم بوقفات 
الزعيم  أحرضان  املحجوبي  رأسهم  وعلى  الشعبية  الحركة  من  رموز 
التاريخي شفاه هللا وأميننا العام األستاذ امحمد العنصر وكثيرون من 
أطر الحزب وبرملانييه »منهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديال« إحساس عميق وخاص كما قلت ينتابني اليوم حيث شاء القدر 
أن ينتدبني فريقي شخصيا، وأن من تربة أمازيغية لم يسعفني الحظ 
ألتكلم األمازيغية، عشرة رموز مناضلي الحركة الشعبية لعقود، وترسخ 
لديه اإليمان بعدالة القضية األمازيغية، لكن الحظ ساعفني اليوم 
ألعلن إنصاف األمازيغية بإسم الحركيات والحركيين، تتويجا لنضال 
دام ستة عقود، وفي هذا رسالة تاريخية إلى العمق املغربي األصيل، 

للمرجعية الفكرية للحركة الشعبية.

معتز اليوم أن أقف أمامكم ألسجل موقف الحزب الذي أتشرف 
باإلنتماء إليه، الحركة الشعبية التي دافعت عن األمازيغية باملمارسات 
األساسية  قوانينه  في  طالب  من  أول  كان  حزبنا  بالشعارات،  وليس 
التسعينات، وهو ما أكدناه  في دستور بالدنا منذ  بترسيم األمازيغية 
في املذكرة التي قدمتها هيئتنا للجنة إعداد دستور 2011، ليكون من 
بين األحزاب القالئل املمثلة في البرملان التي طالبت بإدراج األمازيغية 
في الدستور كلغة رسمية، بينما باقي التيارات الحزبية كان سقفها هو 

مطلب اإلعتراف بها كلغة وطنية وهي في وطنها.

 لس د  لرئيس،

لن أغالي إن قلت بأننا نعيش اليوم لحظة تاريخية ونحن نتدارس 
هذين النصين الذين يحظيان بالسمو التشريعي الذي كرسه الدستور، 
الذات.  مع  التاريخية  املصالحة  عناوين  من  عنوانا  معا  ويشكالن 
وبطبيعة الحال، فإن األمر يكت�سي صبغة خاصة بالنسبة لنا في الحركة 
الشعبية إذ كانت هيئتنا منذ تأسيسها وعلى امتداد عقود سباقة إلى 
ببالدنا، وشكلت دوما  والثقافية  السياسية  التعددية  بإقرار  املطالبة 
حاضنة للمبادرات النوعية والعملية الهادفة إلى إنصاف األمازيغية لغة 

وثقافة باعتبارها مكونا هوياتيا أصيال ومتأصال.

راسخين  قناعة  وعن  إيمان  عن  الشعبية  الحركة  اعتنقت  فقد 
الدفاع عن مغرب قوي متماسك ومتضامن، مغرب متمسك بثوابته 
املقدسة ومتشبث بوحدته الوطنية والترابية، وبتالحم مقومات هويته 
الوطنية املوحدة بانصهار كل املكونات األمازيغية، والعربية اإلسالمية، 
والصحراوية الحسانية الغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية 

واملتوسطية.

 لس د  لرئيس،

إن الحركة الشعبية ولدت في املغرب العميق بمرجعية منفتحة غير 
عرقية، ناضلت من أجل أن يكون لهذا املكون الهوياتي وجود قانوني 
وال نقول معترف به، ألنه ال يمكن البحث عن اإلعتراف لألمازيغية وهي 
تعيش في موطنها، وفي تربتها، وبين أهلها كما يقول الزعيم املحجوبي 
أحرضان، شافاه هللا: »ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن يعترف بنا، نحن نحن 

لسنا أجانب، نحن في بيتنا«.

أجل  لس د  لرئيس  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة،

للغة  اإلعتبار  بإعادة  نشأتها  منذ  الشعبية  الحركة  طالبت  لقد 
األمازيغية، والعمل على النهوض بها وتنميتها ال لتخرج من إطار التواصل 
للعلم  لغة  لتغدو  واملقروء،  املكتوب  التواصل  إطار  إلى  الشفوي 
والتكنولوجيا والثقافة، ولغة التعليم واإلدارة والقضاء واالقتصاد إلى 
غيرها من دواليب الحياة العامة، وبتعرف أدق ناضلنا من أجل نقل 

املغرب الشعبي بتنوعه اللغوي إلى املغرب الرسمي،

حضر ت  لس د ت و لسادة،

 لس د  لرئيس،

إتخذتها  التي  العملية  الخطوات  وبخصوص  ذاكرة،  قضية  لكل 
لها  تنكر  في زمن  األمازيغية  تأسيسها إلنصاف  الشعبية منذ  الحركة 
الجميع ال يمكننا إال أن نتذكر سبقها اإلعالمي املتميز من خالل مجلة« 
أمازيغ« منذ نهاية السبعينيات، مجلة كانت عنوانا إلبراز وجوه إعالمية 
وفكرية بارزة من أمثال العميد محمد شفيق شافاه هللا وصدقي علي 
أزيكو الذي اعتقل على هذا األساس، كما اعتقل طاقم الجريدة الذي 
كان يرافع من أجل إقرار الهوية األمازيغية في شقها التاريخي، ال بد من 
الوقوف أيضا عند مجلة »تيفيناغ« وأسبوعية » اكراو أمازيغ« و الهاتفنا 
وجريدة »تيدمي«، وألن املناسبة شرط ال بد أن أوجه تحية خاصة ألطر 
الحركة الشعبية الذين أشرفوا على هذه املنابر املتميزة، وكانت لهم 
بصمات في تكريس الدفاع عن األمازيغية ثقافة ولغة، كما كانت الحركة 
حاضرة من خاللهم في تأسيس التنسيق الوطني للحركة األمازيغية، وكل 
املبادرات الجمعوية املدنية ذات الصلة بهذا املكون الهوياتي األصيل، 
وكما األمس وكعهدنا دائما، فنحن منفتحون على الحركة األمازيغية 
حركة  املتنوعة،  بهويته  الوطن  خدمة  أجل  من  للتعاون  الجمعوية 
جمعوية ال يمكنني إال أن أحييهنا من هذا املنبر وأوجه لها التحية على 

نضالها املستميت إليالء األمازيغية مكانتها املتميزة.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

إننا نعتبر في الحركة الشعبية هذا املكون الثقافي واللغوي معطى مهما 
في تكريس ثقافة املواطنة والتسامح واالفتتاح والتعايش، وأن النهوض 
بالحقوق الثقافية واللغوية تكريس لدولة الحق والقانون وحاجز أمام 
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االنفالت والتطرف ومدخل أسا�سي للتنمية وتكريس الحقوق والعدالة 
كبيرة  بنسبة  تغطي  الفقر  أن خريطة  باعتبار  واملجالية،  اإلجتماعية 

املناطق القروية والجبلية ذات اإلمتداد األمازيغي.

وتأسيسا على ما سبق، فإننا اليوم، حضرات السيدات والسادة، 
وإذ نعتز بما تحقق لألمازيغية وكافة روافد الهوية الوطنية من حصانة 
دستورية وقانونية، فإننا نؤكد بأن الحسم في هذا املوضوع كان من 
ليست  املغرب  بعيد، ألن هوية  تم منذ زمن  يكون قد  أن  املفروض 
جديدة، إنها هوية قديمة قدم التاريخ ال تحتمل أي تمييز عنصري أو 
تفضيل عرقي بين املغاربة، ألن التاريخ لم يشهد أي تمييز في هذا الصدد 
األمة  لهوية  الحامية  الوطنية  الوحدة  رمز  امللكية  املؤسسة  بضمانة 

ومقومات شخصيتها.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

إننا نعتز في الحركة الشعبية بكون إيماننا واقتناعنا بصواب موقفنا 
في هذا الشأن عززه وبلوره اإلهتمام امللكي السامي من خالل مجموعة 
من املرجعيات، نذكر منها الخطاب امللكي بتاريخ 20 غشت 94 الذي 
دعا فيه جاللة امللك، الحسن الثاني، رحمه هللا، إلى ضرورة العناية 
2001 الذي أعلن  باألمازيغية وتدريسها، وكذا خطاب العرش لسنة 
فيه صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، عن إدماج 
األمازيغية في املسارات الدراسية وهو ما تم تأكيده في الخطاب امللكي 
السامي في أجدير الذي نعتبره في الحركة الشعبية تصحيحا للتأويل 
املغلوط لظهير 1930، إذ نثمن هذه اإلنجازات الدستورية والقانونية 
لفائدة األمازيغية فإننا نسجل أنها ال تشكل في تقديرنا سقف ما نصبوا 
إليه، بل نعتبرها منطلقا لتحقيق اإلدماج اإليجابي املنشود لهذا املكون 
الهوياتي في مختلف مناحي الحياة العامة، ومدخل ذلك إقرار سياسة 
عمومية أمازيغية تجعلها ركيزة للديمقراطية والتنمية البشرية واملجالية 

وديمقراطية لغوية وثقافية منصفة.

 لس د  لرئيس،

إقرار هذين القانونين الهامين ليس هدفا في حد ذاتها ولكن األهم هو 
تنزيلهما على أرض الواقع، وفي هذا اإلطار نؤكد على ما يلي:

-إدماج فعلي لألمازيغية في التعليم واإلعالم عبر تصحيح إختالالت 
التجربة املنطلقة منذ 2003، وإيالء القناة األمازيغية املكانة املستحقة 

من حيث املوارد املالية والبشرية؛

-مراجعة القوانين والتشريعات املخالفة ألحكام الدستور بخصوص 
األمازيغية ومالءمتها مع ديباجته والفصل 5منه؛

-إدماج األمازيغية في برامج التخطيط التنموي وصناعة السياسات 
العمومية؛

-اإلعتراف باألسماء األمازيغية سواء داخل املغرب أو في املهجر؛

العمومية  في املرافق  اللغة األمازيغية  -التنصيص على استخدام 

والالفتات  والشوارع  واألزقة  الطرقية  والعالمات  التشوير  ووسائل 
وغيرها؛

-اعتماد اللغة األمازيغية في كليات الحقوق واملعاهد ذات الصلة 
تيسيرا للمقاضات؛

رسمية  وعطلة  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة  إقرار  إلى  -الدعوة 
للبالد؛

-تمكين أبناء الجالية املغربية بالخارج من األطر الكفئة لتعليمهم 
األمازيغية ومكونات ثقافتها؛

-إدراج اللغة األمازيغية في برامج محو األمية؛

التفيناغ  بحرفها  لألمازيغية  واملؤسسات  الوزارات  -استعمال 
كإجراء علي وعملي ضمن إجراءات أخرى إلدراجها في وثائقها الرسمية 

وفي تعامالتها.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

نثمن اعتماد حرف تفيناغ ونتأسف للجدل الفارغ الذي ظهر حوله 
بخلفيات إيديولوجية متجاوزة، هذا الحرف ليس مجرد خربشات كما 
كان يدعي البعض سامحهم هللا، بل هو حرف معياري فّعال وناجع ومّر 
 
ّ
من مختلف مراحل التقعيد والتنميط، وبالتالي فإن األمر ال يحتاج إال
إلى التنزيل والتطبيق واإلستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد 

التي كانت سباقة إلى اعتماده في املجال التكنولوجي.

حضر ت  لس د ت و لسادة،

إن املغرب بقيادة جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا وأيده، 
الذي كانت له القدرة و الجرأة والريادة لتدبير العديد من املحطات 
املهمة في تاريخه، وال سيما في موضوع العدالة اإلنتقالية قادر بنفس 
إطار  في  الثقافي  وتنوعه  اللغوي  تعدده  تدبير  على  واإلصرار  العزيمة 
الوحدة وفي إطار تعاقد مجتمعي في إقرارا لهذا الحق الدستوري، وهنا 
تبدأ مسؤولية الحكومة ومختلف املؤسسات ألجرأة هذين القانونين 
في  مضامينها  وترجمة  قوية  سياسية  إدارة  عبر  الهامين،  التنظيمين 
املالية  املالي املقبل، فال يكفي كتابة األمازيغية على األوراق  القانون 
والنقود وهو إجراء ندّعمه ولكن األمازيغية وباقي املكونات اللغوية ومنها 
العربية باألساس تحتاج إلى توفير اإلعتمادات الالزمة، تحتاج إلى النقود 
والراسخ  الثابت  موقفنا  نسيان  دون  رسميتين  كلغتين  تنميتها  أجل 

املتمثل في ضرورة اإلنفتاح على اللغات األجنبية.

وبصدق وغيرة وطنية صادقة نتطلع في الحركة الشعبية باإلضافة 
إلى املصادق على هذين القانونين التنظيمين إلى رفع اليد اإليديولوجية 
بمرجعية  والتكوين  للتربية  اإلطار  القانون  مشروع  عن  والسياسية 
الدستور طبعا، ومرجعية القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني 
لللغات والثقافة املغربية، وأهدافه املتمثلة في تطوير السياسات اللغوية 
املنسجمة بالنسبة لللغتين الرسميتين واللغات األجنبية لتجويد مستوى 
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تعلمها وإستعمالها، املطالبة بالرجوع إلى تقييم التجربة اللغوية ملدة 30 
سنة من املمارسة من طرف املجلس األعلى للتربية والتكوين ليس إال 
تفعيال الختصاص هذه املؤسسة الدستورية، حيث نؤمن في الحركة 

الشعبية بمغرب املؤسسات في وقت يكفرها البعض.

ختاما ال يمكن ألي تنمية أن تنجح بدون احترام هوية الشعب، أملنا 
أن نتحدى جميعا لترسيخ مغرب التعايش والتسامح واإلنفتاح والتعبئة 
الجماعية، ملحاربة التطرف واإلرهاب أيا كان مصدره على أساس ديني أو 
عرقي أو املغاالة في الحريات الفردية، أملنا أن ننتصر دوما لقيم الوسطية 
واإلعتدال وملغرب نعتز جميعا بإختالف تعابيرنا اللغوية والثقافية أن 
نكون من طينه وترابه، وفقنا هللا لخدمة صالح الوطن واملواطنين تحت 
القيادة الحكيمة، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، حفظه له 
ونصره، شكرا على حسن إنصاتكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 
وبركاته. تانميرت أيتما إتسما، شكرا سيداتي سادتي، أس أنون زابراش، 

يومكم سعيد والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن كلمة اآلن بإسم الفريق اإلشتراكي 
للسيدة النائبة مينة الطالبي.

 لنائبة  لس دة م نة  لطالبي:

 لسالم عل كم ورحمة هللا،

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د وزير  لثقافة و إلتصا1  ملحترم،

 لس د ت  لنائبات  لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

بامتياز،  تاريخية  الفريق اإلشتراكي نعتبرها لحظة  في  إننا  بالفعل 
هذه  تأخرت  وإن  بامتياز  حقوقية  لحظة  بامتياز،  دستورية  لحظة 
اللحظة التاريخية عن زمنها السيا�سي، وإن تأخرت عن زمانها التشريعي 
في الحكومة السابقة، ومع ذلك نقول إن األمورها بخواتمها ورب ضارة 
نافعة، ونفعها في أن يكون الشرف لهؤالء النواب وهؤالء النائبات اليوم 
في أن يصدر هذا القانون في هذه املرحلة التشريعية، لنا الشرف ولي 
الفريق  بمداخلة  أتقدم  أن  اإلشتراكي  الفريق  فريقي،  بإسم  الشرف 
بخصوص هذين القانونين املهمين اللذان لم يكونا في حاجة ألية مزايدة 
سياسية ألي تعطيل تشريعي ألن بالدنا وطيلة عقود وهي تعمل على 
الوحدة، على تدبير اإلختالف على التعايش على املحبة، فأية مزايدة 
سياسية تتعلق باللغة أو تتعلق بالتعليم هي دفعا للتشتت هي دفعا 
أساسية  تعتبر  أشياء  انقسام  ألية  حاجة  في  لسنا  ونحن  لالنقسام، 

وضرورية و تعتبر جزء من هويتنا املغربية لذلك؛

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

في هذه  الفريق اإلشتراكي  بإسم  اليوم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

الجلسة املخصصة للتصويت على مشروعين مهمين ومؤطرين لواقع 
التعدد اللغوي والثقافي ببالدنا، هما مشروع القانون التنظيمي رقم 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق   16.26
ذات  العامة  الحياة  مجاالت  وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية 
األولوية، ومشروع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات 

والثقافة املغربية.

التاريخية  اللحظة  هذه  أهمية  على  اشتراكي  كفريق  نؤكد  وإذ 
والحقوقية والدستورية التي تندرج في سياق مرحلة سياسية دقيقة 
ملواصلة البناء الديمقراطي واملؤسساتي والحقوقي في بالدنا، نعتبر أن 
الورش التشريعي املتعلق بتفعيل القوانين التنظيمية التي نص عليها 
الدستور يعد فرصة هامة وسانحة لتكريس مجتمع متضامن، قوامه 
الحقوق والحريات واملساواة وكرامة العيش والعدالة اإلجتماعية لكل 
شرائح املجتمع ومكوناته، بما يجسد اختيارنا جميعا لدولة ديمقراطية 

حداثية تنعم بالتعددية واإلنفتاح.

2011، رسم  من هذا املنطلق، نعتبر كفريق اشتراكي أن دستور 
وحدد معالم السياسة الثقافية واللغوية ببالدنا بمرتكزاتها املتمثلة في 
التشبث بالهوية املغربية املتعددة الروافد واإلعتراف بالتعدد اللغوي 
الثقافي واإلنفتاح على املعطى الكوني الحضاري اإلنساني في  والتنوع 
واألمن  اإلستقرار  يضمن  بما  اإلجتماعي،  والتماسك  الوحدة  نطاق 

والسلم اإلجتماعي وتوفير شروط وإمكانيات التطور والتنمية الشاملة.

كما نعتبر كفريق اشتراكي من خالل أدبياتنا وبرامجنا اإلنتخابية 
ومواقفنا الثابتة أن املسألة اللغوية والثقافية في أي مجتمع تلعب دورا 
حاسما وحيويا في النسيج املجتمعي، وفي التحوالت التي تمس مختلف 
تمثل  ألنها  واإلقتصادية،  والسياسية  واإلجتماعية  الفكرية  األسس 
سندا قويا ملجتمع ينعم بكافة حقوقه من منطلق الوعي الجماعي بسنة 
التطور املؤسس على التغيير كضرورة لصيقة بمسارات الشعوب واألمم 

منذ األزل.

الديمقراطي  التفعيل  ديناميكية  في  انخرطنا  األساس،  هذا  على 
للدستور في شقه املتعلق باملسألة اللغوية والثقافية، ألنها من منظورنا 
تقع في صلب القضايا املجتمعية التي تراهن على اإلستثمار في حاضر 
ومستقبل اإلنسان املغربي ورأسماله اللغوي والثقافي، ال سيما حينما 
يتعلق األمر بمشروعين يحظى ه كل منهما بقيمة نوعية ونفس استراتيجي 
داخل املنظومة التشريعية ببالدنا، األمر الذي يتطلب التحلي بالجرأة 
لتحصين املكتسبات وترشيدها وتحقيق طفرة نوعية في اإلصالحات 

الجارية من خالل النصين موضوع مداخلتنا.

مكانتها  األمازيغية  اللغة  لتمكين  ثمينة  نعتبرها  إذن  مناسبة  هي 
وثقافة  لغة  بوصفها  تستحق،  التي  املغربية  والواقعية  الدستورية 
ورصيدا وطنيا مشتركا وممارسة مجتمعية تجسد إرادة األمة في النهوض 
بها وحمايتها وتنميتها، إرادة عبر عنها الخطاب امللكي بأجدير سنة 2001، 
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وأطرها الدستور لتوفير كافة الشروط والضمانات لقيامها بوظائفها 
بوصفها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. وهي مناسبة وأيضا إلخراج 
املجلس الوطني للغات والثقافة بوصفه مؤسسة دستورية وطنية في 
مجال التوجيه واإلقتراح وإبداء الرأي في مجمل التوجهات اإلستراتيجية 

املؤطرة للتدبير اللغوي والثقافي في تعدديته وتنوعه.

املتعلق  التشريعي  بعدها  تتجاوز  هامة  محطة  أمام  بذلك  إننا 
بالتصويت واملصادقة إلى بناء تعاقدي مجتمعي، ينصهر فيه اللغوي 
الثقافية  القيم  قاعدة  على  اإلجتماعي  التماسك  لضمان  والثقافي 
املشتركة، واإللتزام بمبادئ الحقوق والحريات، ووضع اآلليات الكفيلة 
بحمايتها والسهر على ممارستها خاصة في عالم يعرف تحوالت متسارعة 
من  تجعل  تحديات  وهي  السوق،  اقتصاد  وهيمنة  العوملة  ظل  في 
الرأسمال اللغوي والثقافي رافعة للتنمية والتطور ولتحقيق مشروع 
مجتمعي يقوم على التجانس والتكامل في مكوناته اللغوية والثقافية 
واستثمار تنوعه بتعدد روافده، مع اإلنفتاح الواعي على الحضارات 
والعلوم  املعارف  في  وإنجازاتها  معطياتها،  مع  والتفاعل  اإلنسانية، 

واإلبتكار والتكنولوجيا الجديدة بما يساهم في التطور والتغيير.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

 لس د ت  لنائبات و لسادة  لن4 ب  ملحترم4ن،

ضمن هذا اإلطار تعاطينا بروح إيجابية في مناقشة املشروعين، 
آخذين بعين اإلعتبار إلتزاماتنا املبدئية لتحقيق التوافق الذي يجب 
اختالف  على  والتوجهات  املواقف  مع  اإليجابي  للتفاعل  ينتصر  أن 
مرجعياتها وخلفياتها، وكذلك مع مالحظات ومطالب الفاعلين واملهتمين 
والنشطاء في امليدان لوعينا التام وبكل مسؤولية أن إخراج املشروعين 
وانتظارات  تطلعات  إلى  بالنظر  أولوية  يعد  كان  إذا  الوجود  حيز  إلى 
مختلف مكونات املجتمع، فإن األمر وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، ليس 
بمجرد قواعد قانونية عامة ومجردة وجب اإلسراع في مناقشتها أو تجاوز 
ما يعتريها من نقص أو خلل. لذلك استغرق التداول بشأنها ما يقارب 
السنة، مع العلم أن املجلس بادر إلى عقد يومين دراسيين في يونيو 
2017، ويناير 2018 برئاسة السيد رئيس املجلس، بتنسيق مع الوزارة 
الوصية ولجنة التعليم والثقافة واإلتصال، وقد كانت مناسبة إلشراك 
اإلقتراحات  وبلورة  والثقافي،  اللغوي  بالشأن  املهتمة  الفعاليات  كل 

والتوصيات الهامة إلثراء املشروعين.

من هذا املستوى، نقدر عاليا جسامة املسؤولية التي طوقتنا أثناء 
النقاش الذي كان يحتدم في أحيان كثيرة، بل وتوقف ملدة طويلة ألن 
األمر في نظرنا ال يتطلب تقديم إجراءات جزئية أو تعديالت انتقائية 
أو إختزالية، وإنما مواقف مبدئية وتفاعل بنفس طويل وإيجابي مع 
مختلف التوجهات والرؤى، أمال في اإلنتصار ملنطق العقل واإلنفتاح 
عوض التعصب واالنغالق بهدف التجاوز والتكامل واإلسراع بإخراج 

القانونين العتبارات وطنية مجتمعية ملحة.

املذكورة  لالعتبارات  وبالنظر  املشروعين،  أهمية  من  انطالقا 
اشتراكي  كفريق  سجلنا  فإننا  املطروحة،  والتحديات  والرهانات 
العديد من النقائص التي اعترت بعض الفصول واملواد سواء تعلق 
القانون  أو  األمازيغية  اللغة  وإدماج  بترسيم  الخاص  بالقانون  األمر 
التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، ونّبهنا من 
خالل مالحظاتنا ومداخالتنا داخل اللجنة إلى ضرورة تجويد النصين 
وإغنائهما بما ينسجم ومتطلبات التعاقد املجتمعي وضرورة تدبير تعدد 
وتنوع لغاته وثقافته املتجذرة في التاريخ والحضارة املغربية واإلنسانية، 
وبما يجعل القانون مترجما لروح الدستور ولرهانات دمقرطة الدولة 

واملجتمع.

في هذا الباب أكدنها:

أوال-على أهمية إدراج املشروعين للتداول في اللجنة بالنظر الرتباط 
األبعاد  مستوى  على  سواء  بينهما،  والثقافة  اللغة  قضايا  وتقاطع 
منظومة  بإصالح  ذلك  وعالقة  وآليات  التدبير  ومكانة  اإلستراتيجية 
التوافق  ينتظر  مازال  الذي  اإلطار  قانون  والتكوين، وتحديدا  التربية 

املطلوب؛

ثانيا-على تثمين املبادرة امللكية اتجاه القضية األمازيغية منذ العقد 
مستوى  على  دستوريا  عليها  التنصيص  وجاء  الثالثة  لأللفية  األول 
ل خطوة جريئة لصون الحقوق اللغوية 

ّ
الترسيم واإلدماج الفعلي ليشك

والثقافية وتعزيز ريادة بالدنا، في مجال تدبير التعدد اللغوي والثقافي 
الذي يعد سندا لتقوية أواصر اإلنتماء في الحاضر واملستقبل؛

وتحديد  األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  تفعيل  أهمية  ثالثا-على 
مراحل اإلدماج في كل املجاالت من شأنه توسيع درجة انتشارها واتقانها 
كها ويعد ذلك ضمانة أساسية إلعادة اإلعتبار لها كلغة للتواصل 

ّ
وتمل

والفكر واملعرفة والثقافة؛

رابعا-ترصيد املكتسبات التي راكمها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
والذي يعد مرجعا أساسيا في تدبير واستشراف آفاق تأهليها وحمايتها؛

باللغة  للنهوض  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  توفير  خامسا-على 
األمازيغية وتيسير سبل إدماجها في كل مجاالت التعليم واإلعالم وسائر 
القطاعات وحماية املوروث الثقافي األمازيغي وتنميته وتطوير الصناعة 
الثقافية األمازيغية، على اعتبار أن اللغة والثقافة في كل مجتمع تمثل 

رافعة للمواطنة والتماسك وتحقيق التنمية؛

سادسا-على ضرورة اعتماد حرف ي التفيناغ ونهج مقاربة تقوم على 
التكامل والتفاعل بين اللغتين الرسميتين وبينهما وبين اللغات األجنبية 

ترسيخا ملبدأ التعدد واإلنفتاح.

وبخصوص املجلس الوطني لللغات والثقافة املغربية، يمكن حصر 
أهم املحالحظات كالتالي:

- أوال: يعد املجلس مكسبا تشريعيا هاما بوصفه مؤسسة دستورية 
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وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية، حيث أنيطت به مهام 
أساسية محددة في اقتراح التوجهات اإلستراتيجية التي ترتبط بمفاهيم 
مؤطرة تتعلق بالحماية والتميز والتنمية للحقل اللغوي والثقافي في كل 
أبعاده، كما أنيطت به مهمة تقديم اإلقتراحات في مجال تعلم وإتقان 
اللغات األجنبية األكثر تداوال وتشكل كل من املادة 3واملادة 4 العمود 
والتوصيات  الرأي  وإبداء  اإلقتراح  في  املجلس  وأدوار  ملهام  الفقري 
والدراسات والتنسيق والتشاور، وهي مهام تحدد مجاالت تدبير الخريطة 
ومختلف  واللهجات  الحساسية  فيها  بما  ببالدنا  الثقافية  اللغوية 

التعبيرات الثقافية املغربية؛

- ثانيا: نعتبر أن إخراج هذا املجلس إلى حيز الوجود هو بمثابة تتويج 
وتراكمات  وجزر  مد  لحظات  عرف  وديمقراطي  سيا�سي  تطور  ملسار 
نضالية في كل الواجهات، وبالتالي فإن ممارسته لصالحيته وتركيبته 
للسياسات  مؤطرة  نصوص  القتراح  ناجعة  تدبيرية  حكامة  يقت�سي 
بين  والتكامل  واملساواة  الحق  بمقومات  ببالدنا،  والثقافية  اللغوية 
اللغتين واالعتراف بواقع التعدد اللغوي ومختلف التعبيرات الثقافية، 

والتي تشكل جميعها هوية وصورة هذه األمة؛

كل  من  وتمكينه  باستقالليته  املجلس  هذا  تمتع  أهمية  ثالثا:   -
الصالحيات املطلوبة ليمارس مهامه اآلنية واإلستراتيجية وتقوية أداءه 
املحققة  التراكمات  واستثمار  الريادي  موقعه  له  يحفظ  بما  وأدواره 

ببالدنا لرسم معالم سياسة لغوية وثقافية واقعية وطموحة.

وفي هذا اإلطار أكدنا على ضرورة إيالء أهمية للخبرة والتخصص 
األكاديمي والعلمي والتمثيلية الفعلية، وتوفير كل ما يلزم من شروط 
اإلستقاللية املادية واإلدارية األكاديمية ألكاديميي اللغة العربية واملعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية لإلرتقاء بالشأن اللغوي والثقافي ببالدنا، وجعل 

هذا املجلس إطارا مؤهال ألداء مهامه اآلنية واملستقبلية.

وفي إطار تركيبة املجلس، أكدنا على ضرورة إعمال مبدأ املناصفة 
في التمثيلية إنسجاما مع التنصيص الدستوري ومع متطلبات التحول 

الديمقراطي واملؤسساتي ببالدنا.

تفعيل  في  بإلتزاماتنا  الوفاء  على  أنفسنا  ننهئ  إذ  الوزير،  السيد 
الطابع  بتفعيل  األمر  تعلق  الهامة، سواء  الواجهة  هذه  في  الدستور 
الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها، أو إخراج املجلس الوطني للغات 
والثقافة املغربية لحيز الوجود، ال يفوتنا أن نحيي الروح العالية في 
التعاطي مع املشروعين بقوة النقاش الذي صاحبهما واملواقف املرتبطة 
بهما وإن احتد النقاش مرة وتوقف مرات متعددة، وبذلك سنصوت 

لهذين املشروعين، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية، السيد النائب جمال بنشقرون كريمي.

 لنائب  لس د جما1 بنشقرون كريمي:

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس دنن  ل4زيرين  ملحترمين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب  ملحترمين،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية، في إطار مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين املتعلقين 
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها في 
مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، وباملجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية. وهما املشروعان اللذان نعتبرهما تأسيسيان 
ملرحلة جديدة في تعزيز الهوية الوطنية. كما نعتبر في املجموعة النيابية 
السياسية  التاريخية  باللحظة  اللحظة،  هذه  واإلشتراكية،  للتقدم 
بامتياز، ونحن بمصادقتنا اليوم على إدماج األمازيغية في الحياة العامة 
بعدما تم ترسيمها دستوريا في دستور 2011، والعمل من اآلن على 

أجرأتها على أرض الواقع.

ولطاملا عبرنا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، أن يبقى 
هذا املوضوع بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة في أي أفق، حتى 
ال يبقى ترسيم األمازيغية حبيس الفصل الخامس من دستور مملكتنا، 
قد نتفق جميعا بأن هناك نوع من التأخير في بلورة املضامين املتقدمة 
أجرأة  فقط  تهم  ال  واملسألة  ذاتية،  موضوعاتية  ألسباب  للدستور، 
ترسيم األمازيغية وإنما إرساء هياكل املجلس الوطني للغات والثقافة 
املغربية كمؤسسة دستورية موكول لها مهمة حماية وتنمية اللغتين 
العربية واألمازيغية، وكذا مختلف التعبيرات الثقافية املغربية، واألهم 
هذين  على  واملصادقة  للمناقشة  اليوم  معنا  الحكومة  أن  هو  أيضا 

املشروعين التنظيميين الهامين.

وهي مناسبة البد أن نحيى من خاللها القطاع الحكومي الو�سي على 
تفاعله اإليجابي، وتجاوبه مع جميع الفرق واملجموعة النيابية من خالل 
مكانتهما  يتبوءات  باعتبارهما  املشروعين،  هذين  إقرار  مسار  مراحل 
ضمن األولويات الوطنية، سواء من طرف الحكومة أو من طرف مجلسنا 

املوقر، وجب علينا جميعا السير بهما قدما نحو البلورة والتفعيل.

وإذ وجب اإلنتباه إلى أن هذين القانونين هما من القوانين املؤسسة، 
وبالتالي فإن إخراجهم إلى حيز التطبيق بشكل سليم يجب أن ال يكون 
شأنا حكوميا صرفا حيث أن األمر يهم الجميع، مما يتطلب بالضرورة 
تعبئة كافة فعاليات املجتمع املعنية السياسية منها وغير السياسية، 
وذلك ألجل بلورة حقيقية للمضامين الدستورية لهذين املشروعين، 

ألنهما بمثابة مشروعين وطنيين في جوهرهما.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د  ل4زير  ملحترم،
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بأن  يسجل  أن  إال  اليوم،  ونزيه  موضوعي  مراقب  ألي  يمكن  ال 
األمازيغية قد قطعت أشواطا مهمة على درب التحضير التدريجي ألجرأة 
املقت�سى الدستوري بترسيمها اليوم، فهي صارت تأخذ مكانها تدريجيا 
في الفضاءات العامة، من خالل وعلى سبيل املثال، الهويات البصرية 
ووثائق  الرسمية  املؤسسات  بواجهات  خاصة  انتشارها  يتزايد  التي 
وأدبيات األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وكذا بعض األوراق 
البكالوريا.  شهادة  بالذكر  ونخص  التعليمية  والشهادات  الرسمية، 
لحرف  تطبيقي  اعتماد  على  انفتاح قوي  أمام  اليوم  فعال  فأصبحنا 
»تيفيناغ« في الحياة العامة، بشكل واسع على مستوى الشكل لنعقد 

العزم واألمل اليوم ومن اآلن على الجوهر واملضمون.

من  أنه  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  اعتبرنا  وقد 
الطبيعي اليوم اعتماد حرف »تيفيناغ« هنا وهناك قراءة وكتابة، بالنظر 
إلى التراكمات الحاصلة والعمل املهم الذي أنجز وساهمت فيه جميع 
مكونات الحركة األمازيغية منذ ما يزيد عن 18 سنة، من خالل الدور 
املركزي واملحوري الهام للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية، وهذا في حد 

ذاته مكسب بالغ األهمية.

لواء  رفع  إلى  السباقين  من  لكان  واإلشتراكية  التقدم  حزب  وإن 
اإلنتصار وإنصاف األمازيغية، بتبويئها املكانة الالئقة بها كمكون أسا�سي 
من بين مكونات الهوية الثقافية املغربية، داعيا إلى دسترتها منذ عقود 
قوال وممارسة من خالل أدبيات حزبنا منذ الحزب الشيوعي املغربي 
وإلى اليوم، على يد الرواد واملناضلين الكبار من أمثال املناضل الرفيق 
علي يعتة رحمة هللا عليه، مؤسس الحزب وأمينه العام السابق، إلى 
جانب خيرة قادات الحزب ومفكريه. فهذا اإلعتناء املبكر لحزبنا يعود 
امليدان  في  ملمارساته  املحددة  واأليديولوجية  الفكرية  مرجعيته  إلى 
السيا�سي والحقل الثقافي، التي تأخذ بعين اإلعتبار دور األفكار في التقدم 
والعوامل غير اإلقتصادية في التنمية، كما يرجع ذلك إلى الرغبة في 
النهوض بالجوانب الثقافية للهوية الوطنية متعددة الروافد، واإلهتمام 

بالقضايا الثقافية واللغوية ببالدنا.

وهنا نشير كمجموعة نيابية، بتقدمنا بمقترح قانون يسمح ويرصن 
تسجيل املواليد الجدد باألسماء األمازيغية في سجالت الحالة املدنية، 
وهو من بين تقديراتنا السياسية الهامة لبلوغ ترسيم اللغة األمازيغية 
والثقافة األمازيغية، ألن قناعتنا تأتي من كوننا نريد أن نجعل األمازيغية 
الثقافية  الحقوق  تشمل  اإلنسان،  لحقوق  متكاملة  مقاربة  ضمن 
املتعددة  الوطنية  الهوية  في  لألمازيغية  الرئي�سي  واملوقع  واللغوية 
الروافد. ويجب التعامل معها من منطق هاجس حماية التعدد اللغوي 

في بالدنا وغناه الذي نحسد عليه.

وباملناسبة كذلك، البد من تحية حكومة األستاذ إدريس جطو التي 
عملت على إرساء قواعد التأسيس اإلعالمي السمعي البصري الناطق 
باألمازيغية، والتي راهنت على الحضور أوال والجودة ثانيا، وهو ما تم 
األمازيغية  البوابة  وإطالق  األمازيغية،  القناة  بانطالق  الحقا  تتويجه 

ضمن الخدمات اإلعالمية التي تقدمها وكالة املغرب العربي لألنباء.

لكن ورغم هذه املجهودات املبذولة ال تزال ثقافتنا تعاني من قلة 
اإلهتمام بموروثنا الحضاري والتاريخي بجوانبها املختلفة، ولعل إحدى 
األمثلة الشاهدة على ذلك وضعية الثقافة األمازيغية كما سبق وقلت 
العناية  إلى  دعت  التي  األولى  السياسية  التنظيمات  من  حزبنا  كان 
بالثقافة األمازيغية، باعتبارها ووصفها رافدا أساسيا لتراثنا الحضاري 

ومن املقومات األساسية املميزة للشخصية املغربية.

وبالرغم من خطوة بالدنا الهامة هاته بإقرار ضرورة تلقين اللغة 
األمازيغية باملعاهد واملدارس، فإن هذه املبادرة يجب أن تعزز بخطوات 
كل  إنجازه  في  تساهم  وواقعي،  شمولي  برنامج  وفق  ملموسة  فعلية 
الفعاليات الحية استجابة ملطالب شرائح واسعة من شعبنا حتى تتبوأ 
هذه الثقافة املكانة الالئقة بها، ضمن وحدتنا الثقافية الغنية بتنوعها، 
بإجراءات وخطوات عملية  التسريع  إلى  اليوم  في أمس حاجة  ونحن 
من  األولى  السنوات  منذ  وإثقانها  األمازيغية  اللغة  تملك  من  تمكننا 

التعليم األولي واإلبتدائي إلى اإلعدادي والثانوي والتعليم العالي.

فإذا كانت اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية وهي لغة الوحدة 
والتحام أبناء الشعب، فيعني اإلعتراف بأصالة اللغة األمازيغية واعتبار 
الثقافة األمازيغية مصدر ثراء وغنى للثقافة املغربية، وهي جزء هام ال 
يتجزأ من تاريخ املغرب وحضارته العريقة، ومسؤولة اإلهتمام بالثقافة 
تستدعي  ومهمة وطنية  التلف هي مسؤولية  األمازيغية وحمايتها من 
وإحداث  األمازيغية،  واألبحاث  للدراسات  معاهد  بتأسيس  تطويرها 
مسالك دراسية ورعاية الفنانين والفنن والشعراء وكل مكونات هذا 
التراث الفني املتنوع في إطار ذي بعد ثقافي خالق ال في إطار فلكلوري 
كما يحدث اليوم لألسف الشديد، ونسجل بأن هناك تنامي مستمر 
أننا  درجة  إلى  األمازيغية  القضية  حول  الوطني  للنقاش  ومسترسل 
سقطنا أحيانا في بعض املنزلقات التي لن تفيد في نهاية املطاف ثقافتنا 
الوطنية، وهو ما نود إثارة اإلنتباه إليه من مغبة اإلنحراف لخلق ظاهرة 
السطحية  والطروحات  والتطرف  بالتهجر  متسمة  جديدة  أصولية 

العمياء.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

إن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية لتعتبر أن ترسيم وترصيد 
اللغة األمازيغية اليوم لهو في الطريق الصحيح ويستلزم املزيد من الهدوء 
والتعقل والعقلنة واإلنتقال إلى التفكير الجدي في ورش التنزيل، وأهمية 
التمويل الالزم الذي تقتضيه البلورة واألجرأة السليمة لألمازيغية في 
مناحي الحياة العامة، وكذا توفير جميع شروط النجاح للمجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية باعتباره مؤسسة دستورية موحدة أحدثت 
واإلرتقاء  والثقافي،  اللغوي  املجال  في  الدولة  سياسة  تأهيل  لغرض 
باللغتين العربية واألمازيغية واإلنفتاح القوي على كافة اللغات األجنبية 
األكثر تداوال في العالم. وهو موقفنا اليوم املؤسس على أننا اليوم بمكسبنا 
هذا تصويتنا على هذين النصين، ننتظر أن نفعل على أرض الوجود وأن 
نصوت أيضا على القانون املؤطر ملنظومة التربية والتعليم، على اعتبار 
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عالقة مع بعضهما البعض، وفي إطار هذا املجلس بدوره كامال في حماية 
اللغات ومختلف التعبيرات الثقافية ببالدنا، وكذا اإلنفتاح القوي على 
مختلف اللغات عبر العلوم وعبر التكوين الالزم، ولسنا اليوم في حاجة 
إلى املزيد من املزايدات حول الضرورة اللغوية واملسألة اللغوية في بالدنا 
وحاجة أبناء وبنات شعبنا إلى تعليم قوي، تعليم مميز يرفع من شأن 
بالدنا ويقويها على كافة األصعدة وفي كافة املجاالت، أن ينمي اإلقتصاد 
الوطني ويجعلنا جميعا نبحث عن نموذج تنموي جديد قوي فعال بإرادة 
جميع الفرقاء السياسيين ببرملان قوي و بحكومة فاعلة وأغلبية برملانية 
منسجمة، تدفع عجلة التنمية نحو األمام وتصالح الشعب املغربي مع 
السياسة وتعطي األمل للناشئة ولشبابنا وشاباتنا في كل ما نصبوا إليه 

من خير لهذا الوطن الحبيب.

ولهذه األسباب وكلها فإن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
تصوت بإإليجاب وتقوم وقفة رجل وامرأة واحدة مع الجميع من أجل 
أن نصل إلى تفعيل وتنزيل قوي ملضامين هذين النصين التنظيميين على 
أرض الواقع، وأن نبلغ فعال تلك املسار النضالي الذي قطعناه جميعا 
مع الحركة األمازيغية ومع مختلف املدافعين عن هذه الثقافة واللغة 
األمازيغية منذ عقود ومنذ تاريخ ليس ببعيد، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

 لنائب  لس د عمر بالفريج:

 لسالم على  لجم ع،

أوال كنسجل إيجابيا تجاوز البلوكاج البرملاني بلوكاج حقيقي اللي 
املغربية،  هويتنا  من  أسا�سي  كمكون  باألمازيغية  اإلعتراف  ضد  كان 
و مشاكل البالد، مهمين حيث 

ّ
هاذ القانونين مهمين ما�سي حيت كيحل

كيفتحو باب النقاش حول الثقافة والهوية املغربية، والنقاش الهادئ 
والبناء حول الثقافة والهوية بالنسبة لينا مهم ايال بغينا نتقدمو في 
املستقبل ديال املغرب، وكنتمنى يكون هاذ النقاش شهور والسنوات 

املقبلة، مبني على الوضوح والطموح والصدق:

أوال-الوضوح، فمقومات الهوية املغربية متنوعة وهاذ القانون اللي 
كيتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ما هو إال إنصاف لهاذ املقوم، 
فهاذ املقّوم اللي عانى ومازال يعاني من التهميش منذ قرون، فالدولة 
املغربية بدات منذ 20 سنة األخيرة مصالحة مع هويتنا األمازيغية فمن 
الضروري اليوم مواصلة هذه املصالحة ونكملو هاذ املصالحة باش 
كذلك تمثل هاذ املصالحة نموذج للمصالحات األخرى املصالحات مع 

الذات اللي محتاجين لها احنا كمغاربة؛

بالنسبة  املغربية  والهوية  الثقافة  حول  فالنقاش  ثانيا-الطموح، 
لينا هو فرصة لبلورة طموح جماعي، طموح مجتمعي على سبيل املثال 

كننتظر أنا شخصيا من املجلس الوطني لللغات والثقافة املغربية ينطلق 
العربية املغربية من أجل أوال تطورها  اللغة  العمل الطموح على  في 
ومالءمتها مع العصر، تبسيطيها وخلق جسور بينها وبين اللغة العامة أي 
الدارجة، مثال آخر من الطموح املطلوب في املجال اللغوي لهاذ املجلس 
الوطني لللغات اللي كيتعلق بالترجمة، أنا مع الترجمة، من الضروري 
اليوم النهوض بالترجمة، بالترجمة إلى العربية، ف %99 من اإلنتاج 
العلمي واألدبي الدولي ليس باللغة العربية، وإيال بغينا نتقدمو فكريا و 
نقّدمو اللغة العربية كذلك فخصنا نترجمو اآلداب والعلم الدولي اليوم، 
نترجمو مثال الكاتب الياباني مورا كامي ونترجمو كذلك العالم الكبير 
ستيفان هاوكيكن، خصنا نترجوه ستيفان كاوكيكن إيال بغينا تتقدمو، 

بغينا ندعو التطور ستيفان هاوكيكن إيال بغينا التكليخ حاجة أخرى.

وأخيرا باش نجحو في هاذ النقاش الوطني حول الثقافة والهوية 
املغربية، خاص شوية ديال الصدق عند الفاعلين السياسيين، وكنعني 
بالصدق الخروج من زمان النفاق السيا�سي والدخول في زمن الصراحة 

والنزاهة الفكرية، النزاهة الفكرية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد النائب، أنهينا مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين، 
نمر اآلن إلى عملية التصويت، بدءا من مشروع القانون التنظيمي األول 
رقم 26.16 والخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية. 
في ما يخص املادة 1 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، 

أحد مقدمي التعديل السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

نعم  لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير،

كينصب  املادة  هاذ  بخصوص  كنقترحوه  اللي  للتعديل  بالنسبة 
على لبنة أساسية اللي هو تعريف اللغة األمازيغية، وكنقترحو أن يكون 
القانون  هذا  مدلول  في  األمازيغية  باللغة  »يقصد  كالتالي:  التعريف 
في  املتمثل  والداللي  والتركيبي  واملعجمي  الصوتي  النسق  التنظيمي 
بناؤها تدريجيا داخل املؤسسات،  يتم  التي  املعيار،  اللغة األمازيغية 
بالتهيئة  املكلفة  املؤسسات  عن  الصادر  األمازيغي  اللسني  واملنتوج 
اللغوية لألمازيغية، والذي بني على مختلف تعبيراتها اللسانية املتداولة 

بمختلف مناطق املغرب«.

هاذ  في  بيننا  الفيصل  أن  التعديل  لهذا  تبريرنا  الوزير،  السيد 
الدستور  يقصدها  التي  األمازيغية  واللغة  الدستور،  هو  النقطة 
والنحو  الصرف  تتوفر على قواعد  التي  املعيار،  األمازيغية  اللغة  هي 
والتركيب، أيضا نحن هنا للبناء ال للهدم، وبالتالي فإن اللغة األمازيغية 
املعيار كانت ثمرة عمل أكاديمي رسمي دام ألزيد من 12 سنة إضافة 
إلى الفروع اللهجية لهذه اللغة والتي هي مستعملة في مختلف مناطق 
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املغرب. تعريف اللغة الوارد في املشروع كالقانون فيتأسس على الفكرة 
األمازيغية ليست  والتي مفادها أن  السائدة  والتمييزية  اإليديولوجية 
لغة بل هي مجرد لهجات متفرقة وهو تعريف، عالوة على منافاته للعلم 
فإنه يعمل على تبرير الحالة املتدهورة للغة األمازيغية التي أوصلها إليها 
اإلهمال واإلقصاء، ومن ثم نقترح السيد الوزير، وبإلحاح وألنه نعتبره 
تعديل جوهري، اعتماد تعريف للغة تتفاعل فيه األبعاد التالية الثالث:

بعد علمي أكاديمي، وذلك من خالل اعتبار العمل املؤسساتي  .•
الذي انكب على اللغة األمازيغية منذ بداية مأسستها سنة 2001؛

وبعد سيا�سي يشخص الحالة املتدهورة اآلنية للغة األمازيغية  .•
ويعمل على النهوض بها بإدماجها في سيرورة تطوير وتحسين قدراتها على 

التعبير على مختلف األفكار واألحاسيس والعالقات؛

والحيوية  التداول  أساس  والذي يشكل  ثقافي  بعد سوسيو  .•
النمو  منظور  من  بالحيوية  اإلحتفاظ  يتم  وبذلك  والتطور،  والنمو 

والتطور املؤدي إلى الدقة في التعبير والتفكير باألمازيغية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول، ألن الصيغة الواردة في املشروع تفي بالغرض 
للغة  بالنسبة  املختصة.  والهيئات  املؤسسات  على  تحيل  باعتبارها 
املعيارية لم ترد في الدستور كما قلتم وبالتالي التعديل غير مقبول، 

وشكرا.

 لس د  لرئيس:

شكرا السيد الوزير،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

السيدات والسادة،

املوافقـــون: 40

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  املادة  نفس  بشأن  ورد 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، لكم الكلمة السيد النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل4زير  ملحترم،

 لسادة و لس د ت  لن4 ب  ملحترمين،

أضفنا الفقرة الثانية من املادة األولى، وكذا املنتوج اللسني واملعجم 
التركيبي والداللي األمازيغي الصادر عن املؤسسات والهيئات املختصة 
املكلفة بالتهيئة اللغوية لألمازيغية، والذي بني على مختلف تعبيراتها 
اللسانية املتداولة بمختلف مناطق املغرب. هنا بطبيعة الحال، تبنينا 
الصيغة الواردة في الدستور اللي هي اللغة الرسمية، في حين أنه الوارد 
في هذه املادة هو مقتطف من الفقرة الخامسة من الفصل الخامس 
تحقق  اللي  الترصيد  نكرو  باش  يمكن  هنا ال  وبالتالي  الدستور،  من 
بالتوحيد واإللزامية  املتعلقة  األربعة  املبادئ  املجال وخصوصا  فهاذ 
والتعميم وكذلك التعبير الخطي اللي هو »تيفيناغ«، وال يمكن كذلك أنه 
أن نبخس هذا الترصيد ألنه اليوم هو التي تيتواجد بالتعليم العمومي 
املغربي، وهاذي هي اللغة التي تدرس. وإيال كنا فعال باغيين أنه نحتفظو 
على الوحدة الوطنية فال يعقل أنه نعتمدو التلهيج، في حين أنه نعتبر 
أنه التعبيرات اللسنية واللهجات في مختلف مناطق املغرب ستكون غنى 

اللغة األمازيغية املفردة املوحدة، شكرا.

 لس د  لرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول ألن ما ورد في املشروع اإلحالة على املؤسسات 
والهيئات املختصة كافي ليقول ما يعني مدلول القانون التنظيمي املتعلق 
باألمازيغية، وبالتالي نعتبر أن ما ورد في املشروع هو كافي من خالل إحالته 
على املؤسسات والهيئات املختصة في ما يتعلق بهذه التعبيرات، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 40

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

ال�سي الحجيرة، السيد النائب املحترم.

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 40

ورد بالنسبة للمادة 2 تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي هذين التعديلين تفضلي السيدة النائبة.
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 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

كلمة  حذف  كنلتمسو  التعديل  لهاذ  بالنسبة  الوزير،  السيد 
التواصل  »تعزيز  وأيضا حذف  املتاحة،  بالوسائل  املقترنة  »املتاحة« 
اللغة«،  باستعمال  التواصل  »تعزيز  اللغة«،  ب«استعمال  باللغة«، 
أستسمح.. السيد الوزير، نحن هنا ملا فهاذ القانون ال نريد القضية 
األمازيغية واللغة األمازيغية والثقافة األمازيغية أنصاف الحلول بل نريد 

اإلنصاف لهاذ القضية.

السيد الوزير، هنا نتحدث عن اللغة األم والتي تنتظر اإلنصاف 
التاريخي بعد صمودها ونضالها لقرون عدة في قلوب املغاربة. بالنسبة 
للتواصل، التواصل راه كاين في قلوب املغاربة ترضعه األمهات لألبناء، 
ولوال هو ملا وصلنا إلى.. ملا استمر النضال من أجل اللغة. وبالتالي نحن 
نتمسك بهاذ التعديل باإلضافة أننا نلتمس إضافة فقرة في األخير: »كما 
تعمل على أجرأة التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل 
الطابع الرسمي للغة األمازيغية التي يحددها هذا القانون التنظيمي«. 
إذن فاللغة األمازيغية ليست مجرد لغة للتواصل الشفوي فهي لغة 
رسمية وهذه السيد الوزير، كما إن كان بشكل صريح وفي الدستور فهي 
لغة رسمية وبالتالي فالدولة يجب إلتزاماتها تجاه هذه اللغة وتفعيلها 
يجب أن يكون بصيغة اإللزام وليس االختيار، هي لغة املؤسسات يجب 
أن تقوم بكل أدوارها الشفوية والكتابية لتعكس كرامة اإلنسان املغربي 

الناطقين وغير الناطقين باألمازيغية وشكرا.

 لس د  لرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

على  نعمل  اللغة،  هذه  هنا إلنصاف  نحن  مقبول،  غير  التعديل 
تنزيل دسترة اللغة األمازيغية، وبالتالي كما جاء في دستور ديال اململكة 
األمازيغية ملك مشترك لجميع املغاربة بدون استثناء، وبالتالي أعتقد 
بأن كما قلتم بأن نحن ال ننصف األمازيغية على عكس ذلك أن هذا 
القانون جاء لدسترة وترسيم اللغة األمازيغية، وشكرا وبالتالي التعديل 

غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقـــون: 40

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

التعديل الثاني السيد الوزير، نفس تفضل.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل األول والثاني غير مقبول، شكرا.

 لس د  لرئيس:

املوافقـــون: 40

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

هاذو نحسبوهم ال ال عاد جاو، أنت نحسبك، طيب شكرا.

املادة 3 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
بدون شك للسيدة النائبة، السيدة النائبة، املادة 3.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

املادة 2، املادة 2.

 لس د  لرئيس:

ال دزناها، دزناها السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

التعديل الثالث.

 لس د  لرئيس:

الثالث.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

التعديل الثالث، املادة 2 التعديل الثالث.

 لس د  لرئيس:

ال ال املادة 3، املادة 3 السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

املادة 2 التعديل الثالث يتعلق األمر بالتدابير والوسائل املتاحة...

 لس د  لرئيس:

ال داز، داز، السيدة النائبة داز.
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 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

ال ما دازش.

 لس د  لرئيس:

داز وجاوب السيد الوزير، أنا كنقترح السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

ما دوزش هذا، هذا راه مهم هذا، بالنسبة للتدابير، أستسمح نعم 
هو...

 لس د  لرئيس:

نرجعو  تيصعاب  اسمحتي  إيال  النائبة،  السيدة  صوتنا  صوتنا، 
إلعادة التصويت.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

نعم ما�سي إشكال، فقط يمكن...

 لس د  لرئيس:

ندوزو للمادة 3.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

صوتنا على ملا يتعلق »تعمل على أجرأة التوجهات العامة لسياسة 
الدولة«، إذن اننتقلنا اآلن للتعديل اللي كيتعلق بالتدابير، أو ما اصطلح 

عليه بالوسائل املتاحة، والتي من تعدادها...

 لس د  لرئيس:

السيدة النائبة... السيدة النائبة، إذا سمحت نمر إلى املادة 3 ورد 
بشأنها تعديالن، تفضلي السيدة، تفضلي.

 لنائبة  لس دة عائشة فرح:

السيد الوزير، جاء في املادة 3: »يعد تعليم اللغة األمازيغية حق 
الفقرة:  هذه  إلى  نضيف  أن  نقترح  استثناء«،  بدون  املغاربة  لجميع 
»كما يعتبر أيضا تعلمها واجبا ومسؤولية وطنية مما يستوجب على 
الحكومة مأسستها والنهوض بها«. ومبررنا في ذلك هو أنه ليس تعليم 
اللغة األمازيغية حقا للجميع، بل هو فقط، بل هو واجب الدولة وجميع 
املواطنين، كذلك يحقق هذا التدريس هدف رفع امليز وتغيير العقليات 
التي تشكلت من خالل السياسات العمومية السابقة، التي طبعها امليز 

ضد األمازيغية هوية ولغة وثقافة، شكرا.

 لس د  لرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

كما قلت، يعني، تعديل غير مقبول باعتبار كما قلت أن األمازيغية 
التي  الصياغة  وبالتالي  استثناء،  بدون  املغاربة  لجميع  مشترك  ملك 

وردت في املشروع تفي بالغرض، التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض التعديل الثاني للتصويت، السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة عائشة فرح:

كاآلتي:  3، وهي  املادة  في آخر  نقترح إضافة فقرة  الوزير،  السيد 

»يعمم تدريس اللغة األمازيغية والتدريس بها أفقيا وعموديا على جميع 

املستويات، على كل التراب الوطني ونشرها باعتبارها لغة رسمية، كما أن 

اإلهتمام بهذه اللغة وتقديرها يعتبر واجبا على الجميع النهوض به سواء 

داخل املؤسسات أو خارجها، وتتولى الدولة التحسيس بهذه العملية 

والتعريف بها بكل وسائل اإلتصال والتواصل املتوفرة، ألن اإلقتصار 

على مفهوم الحق دون ربطه بالواجب، يمكن أن يكون ذريعة لتنصل 

البعض من واجباته عبر ادعاء التنازل عن حقه في تعلم األمازيغية، 

وهذا ما يفتح املجال واسعا أمام تنازل البعض اآلخر عن حقه في تعلم 

العربية أو تنازله عن باقي الحقوق التي تشكل النواة الصلبة للهوية 

املغربية«. يتعلق األمر بالتوعية بأهمية األمازيغية بوصفها حافزا على 

إشاعة وعي متوازن ملعنى الوطنية املغربية، وتخليص الذاكرة الجماعية 

من شوائب امليز واإلقصاء، أما ما يجب التنصيص عليه بوضوح والذي 

يترجم هذا الحق الطبيعي في الهوية فهو تعميم تدريس األمازيغية على 

جميع املستويات واألصعدة، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

األمر، التعديل يتعلق بالهندسة اللغوية وكما نعلم جميعا على أن 
قانون  مقتضيات  اختصاص، ضمن  تندرج ضمن  اللغوية  الهندسة 

اإلطار، التعديل غير مقبول. بعض التعديالت التي تقدمت بها السيدة 

النائبة واردة ضمن مقتضيات الحقة في القانون، وشكرا.
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 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 3 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

املادة 4 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، السيدة، 
شكرا.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 5 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائبة  لس دة فاطمة سعدي:

وكر   لس د  لرئيس،

التعديل املقترح هو يتم ويحذف »يمكن« ذلك ألن اللغة القانونية 
تتطلب اإللزامية بدل اإلمكان، كما أن ما يسميه النص »تعابير لسانية 
أمازيغية« هي في الواقع تفرعات وتنويعات محلية للغة األمازيغية األم 
وهي بمقدورنا أن نستثمرها في إطار التعلمات على أساس أن التعبيرات 
اللغة  من  أفضل  املتعلم  لدى  الذهني  التمثل  عملية  تسهل  املحلية 

الرسمية.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

املادة 5 ورد بشأنه، ورد بشأنها عفوا تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة خدنجة  لرض4 ني:

نعم السيد الرئيس، بالنسبة للمادة الخامسة، الفريق االستقاللي 
اعتماد  بكلمة »يتم«،  السطر األول  في  يقترح تعويض كلمة »يمكن« 
التعبيرات والتنوعات اللسانية املحلية األمازيغية املتداولة في مختلف 
املناطق بجهات اململكة، بوصفها قادرة على التفعيل كإضافة إلى جانب 
هاذ  من  الغاية  التعديل.  آخر  إلى  املواد  بعض  لتيسير  العربية  اللغة 

التعديل ثالثة أسباب:

أوال: التأكيد مجددا على ضرورة التدريس باللغة األمازيغية  .•
وليس فقط تعلمها، كما أن املادة 5 كما جاءت في نص مشروع القانون 
التنظيمي تجعل من األمازيغية مجرد عامل مساعد لتدريس بعض املواد 
التعليمية مما يجعل من املتعثر معه فهم غاية املشرع الذي يجب أن 
يكون مقيدا بنص الدستور الذي تعامل بتوازن بين اللغتين الرسميتين 

عفوا للبالد؛

كذلك إن استعمال اللغة األمازيغية كلغة أم يسهل استيعاب  .•
املضامين ومنهجية وبناء التعلمات كما أكدته الدراسات العلمية؛

كذلك ألن التعابير اللسانية األمازيغية تفريعات محلية للغة  .•
األمازيغية األم وإستعمالها كتنوعات لسانية محلية من شأنها استيعاب 

جيد ملضامين الدروس واملناهج.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول ألن الصيغة األصلية للمشروع تفي بالغرض، 
وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 43

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 5 للتصويت كما.. النتائج لم تتغير:

املوافقون: 43
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املعارضون: 113

املمتنعون: 2

بحيث املسائل واضحة اآلن.

إذا سمحتم أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 43

املادة 6 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

وكر   لس د  لرئيس،

بالنسبة كنرجعو للنقطة ديال اإللزام ديال الدولة بخصوص هاذ 
القانون التنظيمي، وبالتالي كنلتمسو حذف »يمكن أن« وأيضا إضافة 
التابعة  الجامعية وغير  العالي  التعليم  »أن تحدث بجميع مؤسسات 
للجامعات، شعب للغة األمازيغية وآدابها، ومسالك تكوينية ووحدات 
البحث وفرق للبحث ومختبرات للبحث املتخصص في اللغة والثقافة 
األمازيغيتين«. ألن السبيل الوحيد لتطوير اللغة هي بالبحث العلمي، 
وبالتالي كنأكدو هاذ املسألة، خصوصا أنه غيكون من باب التراكم ألنه 
مجموعة من الجامعات راكمت إال أن ما هو واقعي واللي احنا كنتمناو 
يتم تجاوزه، ألن كاين نوع من الوصاية على اللغة األمازيغية، وذلك 

بتبعيتها إما لسلك اللغة العربية أو سلك اللغة الفرنسية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التطبيق السلس ولضمان تطبيق هذا القانون، الصيغة األصلية 
تفي بالغرض، التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 43

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 43

املادة 6 ورد بشأنها كذلك تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.. 
السيدة النائبة، السيد النائب. آه املادة 7.. آه السحب. شكرا للسيدة 

النائبة، بقاي تسحبي انتي..

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 8 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، السيدة 
النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

لم تسحب هذه املادة بل نؤكد عليها، نؤكد من جديد على أن السبيل 

التعديل  كنلتمسو  وبالتالي  املعيارية.  اللغة  هي  اللغة،  هذه  إلنصاف 

التي  السابقة  التراكمات  األمازيغية  اللغة  تدريس  في  »يعتمد  الثالث: 

تحققت من خالل عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بالتنسيق مع 

وزارة التربية الوطنية، والتي أسفرت عن بناء اللغة األمازيغية املعيار«. 

إذن السيد الوزير، نحن من وجهة نظرنا، ال نعتبر أنه ال يمكن لألمازيغية 

أن توصف بكونها لغة رسمية ما دامت تهيئتها ومعيرتها لم تؤخذ بعين 

اإلعتبار في سيرورة حياتها في هذا القانون للنهوض بها، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

نفس التبرير فيما يتعلق باللغة املعيارية، املشروع أتى بمؤسسات 

وهيئات مختصة. اللغة املعيارية غير واردة في الدستور، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 43

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

نفس املادة، املادة 8 ورد بشأنها كذلك تعديل من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، السيد النائب.
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 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

التعبيرات  مختلف  حذف  ويتم  »تعتمد«  نعتمد  »يراعى«،  بدل 
اللسانية إلى غاية الفقرة »مختلف مناطق املغرب التراكمات السابقة 
التي تحققت من خالل عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية« إلى غاية 
الفقرة »في مختلف مناطق املغرب«. مجددا تنعتبرو بأنه ال معنى العتماد 
والتهيئة  واملعيرة  التوحيد  »تيفيناغ« وال معنى العتماد  ديال  الخطية 
اللغوية مع اعتماد التلهيج، وبالتالي فنعتقد أن لجبر الضرر ملا يتعلق 
باألمازيغية وخصوصا تعميمها عموديا وأفقيا في التعليم، يقت�سي اللغة 
التي اشتغلت عليها وهيأتها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية الذي نصبه 

جاللة امللك في أجدير.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

غير  تعديل  بالغرض،  تفي  املشروع  في  الواردة  األصلية  الصيغة 
مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

املادة 9 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
للسيد النائب.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

وكر   لس د  لرئيس،

املادة 9 الفقرة األخيرة: »تحدد كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة 
اللي  املقترحة  املادة  البرملان«،  ملجل�سي  الداخليين  النظامين  بموجب 
كنقترحوها أوال : تعدل األنظمة الداخلية ملجلس البرملان لتتالءم مع 
التعديل لسبب  وملاذا هذا  املادة،  األولى من هذه  الفقرة  مقتضيات 
الفقرة  اللغوي وتفاعال مع مقررات  التعدد  بسيط لتكريس سياسة 

األخيرة من الفصل الخامس من الدستور، فإن تنمية وحماية اللغة 
األمازيغة يستوجب ضمان مقتضيات تبيح أن تكون اللغة األمازيغية 

أيضا لغة جميع املغاربة وبدون استثناء.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

املشروع أحال على النظام الداخلي، أعتقد النظام الداخلي من 
اختصاص املؤسسة البرملانية، تعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد  املادة  نفس 
والتعادلية، السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة خدنجة رض4 ني:

بالنسبة للتعديل السيد الرئيس، لدينا كتعديل: بدل »يمكن في 
إطار أشغال الجلسات العمومية إلى وإليها، تستعمل اللغة األمازيغية في 
إطار أشغال الجلسات العمومية وأشغال اللجن البرملانية، ويجب توفير 
الترجمة... إلى آخر املادة«، التعليل نذكر بأننا أمام قانون تنظيمي أناط 
به املشرع الدستوري ترسيم األمازيغية وتحديد مراحل هذا الترسيم، 
لكي يصبح هذا القانون التنظيمي بعد املصادقة عليه ونشره في الجريدة 
الرسمية عبارة عن خارطة طريق واضحة فيما يتعلق بترجمة إرادة 
املشرع الدستوري في ترسيم اللغة األمازيغية. واملادة التاسعة تتناول 
جانبا مهما من الحياة الديمقراطية في أي بلد، وهو ما جعل جلسات 
البرملان جلسات عمومية تنقل عبر وسائل االتصال السمعية البصرية 
واملرئية إلى الحرص على جعل النقاش في الشأن العام بين مختلف 
السلط وخاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية متاحا للعموم، وهذا 
من حق كل املواطنين، لهذا فإن املواطنين كلهم سواسية فهاذ الحق، 

شكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

فيما يتعلق بالتعديل األول، تعويض كلمة »يمكن« ب »تستعمل« 
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تعديل مقبول ما تبقى تعديالت غير مقبولة، ألن الصيغة األصلية تفي 
بالغرض.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

املادة 10 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ل.. سحب، املادة 10 الفريق االستقاللي السحب، السيد الرئيس.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   11 املادة 

والتعادلية، السيد النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

وكر   لس د  لرئيس،

إذن تنقترحو أنه تسحب أو ال تحذف »بكيفية متدرجة« ألن هاذ 

أصال هاذ املواد في القانون التنظيمي لتفعيلها وأجرأتها تطلب اآلجال 

ديال 15 سنة، ونحن أصال ضيعنا واحد 8 سنوات بمعنى أنه غادي 

نكونو في واحد 20 سنة أو أكثر. وبالتالي فأعتقد أن يعني للترسيم وهذا 

هو من بين املواد اللي تنعتبرو فيها أنه ترسيم شمولي، ما�سي ترسيم 

شكلي فقط في الجدران أو في يعني قضايا ال تمس جوهر الترسيم. وبالتالي 

فهذا ما دفعنا باش أنهم نطلبو أنه تحذف هاذ »الكيفية املتدرجة« وملا 

ال التأويل اإليجابي لهاذ 15 سنة تكون في السنة األولى من هاذ 15 سنة 

يعني لتدارك ما يمكن تداركه، شكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

نعود  حينما  التدرج، ألن  بحذف  يتعلق  فيما  مقبول  غير  تعديل 
للدستور نجد قانون تنظيمي ينص على أن القانون التنظيمي يحدد 

مراحل وبالتالي هناك تدرج، تعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

السيد الرئيس، ال�سي مضيان السيد الرئيس االمتناع.

املمتنعـــون: 42

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

فيها تعديل املادة 13 تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، السيدة 

النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

 لس د  لرئيس،

بخصوص هاذ التعديل كنحاولو السيد الوزير، كنلتمسو تدقيق 

الصياغة، احنا هنا بغينا أن مسؤولية الدولة تكون واضحة وبالتالي 

التلفزية  القنوات  تأهيل  على  الدولة  »تعمل  أنه  على  التنصيص 

واإلذاعية األمازيغية« بمعنى التنصيص على إسم الدولة بدل التعامل 

بمصطلحات عمومية، وأيضا الرفع من نسب اإلنتاج، نسب اإلنتاج 

السمعي البصري املهتم باللغة والثقافة األمازيغيتين، وهذا من باب أنه 

يجب تدقيق الصياغة بحيث تتم ربط الرفع من نسبة البث باألمازيغية 
باملساواة بين اللغتين الرسميتين، في غياب هاذ التدقيق سوف يكون 

يتناسب  البث مجرد إجراء رمزي ال  الوزير، من نسب  الرفع السيد 

ورسمية اللغة األمازيغية، وشكرا.
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 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

يعني »تعمل الدولة« التعديل األول مقبول، ما تبقى من التعديالت 
غير مقبولة ألن ما ورد في فقرات هاذ النص هذا تفي بالغرض. التعديل 
الجزئي األول »تعمل الدولة« هذاك التعديل مقبول، ما تبقى التعديالت 

األخرى غير مقبولة.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت : املوافقون.. السحب؟ إذن املادة 13.. 
تفضل السيد الرئيس، تفضل ال�سي بووانو.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4:

هو السيد الرئيس، بغيت غير نبهكم الباب الثالث في العنوان يعني 
ورد به تعديل، فكان يجب أن يعرض على التصويت. في ما يتعلق بقبول 
الحكومة للتعديل فهو مقبول في اللجنة، وتم التصويت عليه في اللجنة، 
ف«تعمل الدولة« هو تعديل قبل في اللجنة وصوت عليه في اللجنة، 
وبالتالي إذا تشبث اإلخوان في فريق األصالة املعاصرة بباقي ما ورد في 
املادة 13 نعرضه للتصويت، أما »تعمل« فقد صودق عليها في اللجنة، 

شكرا.

 لس د  لرئيس:

وتم قبوله كما ذكر بذلك السيد الرئيس، إذن إجماع؟.. طبعا ال 
الحكومة ولكن يجب أن يتم التصويت عن ذلك في إطار اللجنة، صوت 

عليه في اللجنة، إذن املشكل محلول، املشكل محلول.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 14، تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

نعم السيد الرئيس، بالنسبة لهاذ التعديل ينصب على أننا يراعى 
نقترح  يعني  »معيار اعتماد« وليس »اعتماد األمازيغية لغة وثقافة«، 
إضافة ثقافة ألن األمازيغية هي حمولة ثقافية بالدرجة األولى، وبالتالي 
يجب مراعاتها في املنابر اإلعالمية ألن نعتبرها منبع ال ينضب من التميز 
العالم، وبالتالي فالتنصيص على تفعيلها  لهذا الشعب دون شعوب 

كثقافة وكحمولة قيم أهم بكثير من مجرد لغة للتواصل، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

السيدة النائبة من فضلك، آ ال�سي عدي، السيد النائب، السيد 
النائب.

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

املادة 15 تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة عائشة فرح:

السيد الوزير، نقترح سحب جملة »الشفهية أو الكتابية إلى اللغة 
األمازيغية » وتعويضها ب »إلى العربية أسفل الشاشة«. ألن تخصيص 
الخطب  ترجمة  ببت  وحدها  األمازيغية  العمومية  التلفزية  القنوات 
والرسائل امللكية، يتناقض مع رسمية اللغة األمازيغية، إذ أن على جميع 
القنوات التلفزية العمومية تقديم إمكانية متابعة هذه البرامج مباشرة 
باللغتين الرسميتين على حد سواء إما شفويا أو كتابة، ألن املطلوب 
هو كتابة الترجمة على جميع القنوات املغربية التلفزية منها واإلذاعية 

بدون استثناء وذلك بإستعمال التقنيات املناسبة.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول، ألن الصيغة األصلية للمشروع تفي بالغرض.
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 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 42

املادة 16 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

وكر   لس د  لرئيس،

وتكوين  إعداد  الدولة  »وتتولى  إضافة  كنلتمسو  الوزير،  السيد 
باللغة  واإلتصال  اإلعالم  قطاع  في  العاملة  البشرية  املوارد  وتأهيل 
األمازيغية، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي بالجريدة 

الرسمية«، ألن استعمال لهجة األمازي

غية سيكون أمرا واضحا مطلوبا على مستوى املنابر الجهوية، حيث 
استعمل لهجات غير أن مسلسل التوحيد واملعيرة ينبغي أن يراعي كذلك 

في القنوات اإلعالمية املركزية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل القا�سي بإضافة هذه الفقرة غير مقبول، ألن هذه الفقرة 
واردة في املادة 17. ثانيا فيما يتعلق بإضافة أن »ليس من الضروري أن 
تتولى الدولة مباشرة التكوين، بل من واجبها أن تحرص على أن يتم هذا 
التكوين«. إذن التعديل بالنسبة للفقرة األولى هو وارد ضمن املادة 17، 

التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

إذن اإلجماع؟ أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 42

املعارضون: 113

املمتنعـــون: 2

في نفس املادة 16 ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب.

 لنائب  لس د عبد  ملج د  لفا�سي  لفهري:

وكر   لس د  لرئيس،

إذن نقترح التعديل الثاني، يراد في تطبيق أحكام هذا الباب، »فيما 
يخص اإلذاعات الجهوية واملحلية اعتماد مبدأ التكافؤ والتوازن بين 
مناطق  مختلف  في  املتداولة  األمازيغية  اللسانية  التعبيرات  مختلف 
املغرب«. وذلك حرصا منا على املزيد من التوازن بين اللغتين الرسميتين 

العربية واألمازيغية، شكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

يعني هذا التعديل هو مقبول، خصوصا فيما يتعلق بإضافة كلمة 
»التوازن«.

 لس د  لرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع؟

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 2

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 17 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة املعاصرة.

 لنائبة  لس دة فاطمة سعدي:

»تعمل الدولة« بدل »تحرص الدولة« مع إضافة فقرة »ويتم تحيين 

دفاتر التحمالت املنظمة للمشهد السمعي البصري مع ما جاء بالباب 

الرابع من هذا القانون التنظيمي« ذلك ألن تحرص تعبير أدبي ال يكت�سي 

طابع اإللزامية عالوة على كونه ال يترتب عنه تفعيل واضح ملقت�سى 

هذه املادة، وعليه يجب تكييف ذلك من الناحية القانونية عبر اعتماد 

مفهوم تعمل الدولة.
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 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

بالنسبة لكلمة تعويض تحرص بتعمل الدولة، هو تعديل مقبول 
وتمت قبوله في اللجنة، فيما يتعلق بباقي التعديالت غير مقبولة ألن 

املادة 12 ستتحدث وتنص على دفاتر التحمالت.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

نتقدمو أنا تيظهر لي ما�سي هما صوتو باإلجماع عليه.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 18 تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.سحب التعديل.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 19 ورد بشأنها كذلك تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

آخر  في  جديدة  الفقرة  واحد  إضافة  بغينا   19 للمادة  بالنسبة 
في  األمازيغيتين  والثقافة  اللغة  إدراج  على  الحكومة  وتسهر  املادة، 
من  وذلك  واإلتصال،  اإلعالم  في  املختصة  الوطنية  واملعاهد  املراكز 
أجل التوضيح والتدقيق أكثر بغاية إلزام الحكومة باإلضطالع بدورها 
في تثبيت وتكريس اللغة والثقافة األمازيغيتين على مستوى كافة املراكز 

واملعاهد الوطنية املعنية.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول لعدم انسجامه مع مضمون املادة.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

اللي زدتوها ال  التعديل غير مقبول هاذ اإلضافات  أن  قلت على 
تنسجم مع مقتضيات ومضمون املادة، تنظن واضح.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

عرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املادة 21: ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 

السيد النائب.

 لنائب  لس د هشام صابري:

وكر   لس د  لرئيس،

السيد الوزير، بخصوص هذه املادة نقترح أن تكون على الشكل 

مراعاة  مع  العربية  اللغة  جانب  إلى  األمازيغية  باللغة  »تكتب  التالي: 

الرسميتين،  اللغتين  بين  الكتابة  حرفي  الحرف،  حجم  في  املساواة 

البيانات املضمنة في الوثائق الرسمية التالية التعليل بخصوص هاذ 

اإلضافة فهاذ املادة أنه فيه إحقاق مبدأ املساواة اللي هو مبدأ دستوري 

كما ورد في دستور اململكة من بين اللغتين الرسميتين اللي هما العربية 

واألمازيغية DONC هنا التعديل ديالنا تيجي من روح اإلنسجام مع 

املبادئ الدستورية ديال البالد شكرا.
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 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول أو ما ورد في املادة يفي بالغرض.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 114

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 22 تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

السيد الرئيس املحترم، بالنسبة للمادة 22 بغينا واحد اإلضافة 
ديال مع مراعاة املساواة في حجم حرفي الكتابة بين اللغتين الرسميتين 
البينات املضمنة واملستويات في حجم حرفي الكتابة بين اللغتين العربية 
اللغتين  بين  املساواة  تحقيق  أجل  من  التدقيق ضروري  واألمازيغية 

الرسميتين على مستوى الهوية البصرية بالنسبة للبالد.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول ألن هاذ اإلضافة يمكن تكون ولكن تكون في إطار 
املراسيم وليس القانون التنظيمي وشكرا، التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

أعرض املادة 24 كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 25 كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 26 كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

املادة 27 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة السيد 
النائب.

 لنائب  لس د هشام صابري:

وكر   لس د  لرئيس،

جانب  إلى  األمازيغية  اللغة  استعمال  يتم  أنه  التعديل  في  نقترح 
اللغة العربية مع مراعاة املساواة في حجم حرفي الكتابة بين اللغتين 
الرسميتين، هنا كنأكدو مرة أخرى تشبثنا بمبدأ املساواة ما بين اللغة 
األمازيغية واللغة العربية، ألنه التأخر ديال اللغة، ديال تعميم وإقرار 
رسمية اللغة األمازيغية ال يجب أن يستمر، ألنه حان الوقت مع اعتماد 
هاذ القانون أننا ننتقلو إلى غد أفضل بالنسبة لهاذ اللغة من خارج كل 
التشويشات السياسية اللي كانت كتمارس عليها أنه تم تعطيلها على 
مستوى املصادقة ال سواء على مستوى البرملان، وال كل التعطيل اللي 
تمارس عليها، والحيف اللي تمارس على هاذ اللغة تاريخيا في البالد، 

وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول لنفس التبرير األول، شكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2
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أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 28 تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

نفس التأكيد السيد الوزير فيما يخص املساواة في حجم الكتابة، 
النقدية  األوراق  لنا  يجيبو  أنه غدا غادي  يعقل  بأنه ال  أنا كنعتقد 
بارزة  الالتينية  والحروف  بارزة  العربية  الحروف  ببالدنا  واملالية 
والحروف األمازيغية ديروها لنا ما بيناش بحال داك ال�سي ديال الجرائد 
بعد الخطرات كيديرو، وبالتالي أنه يجب في الحقيقة احترام اللغات 
ب2 وبالتالي تكون مساواة وهداك املصطلح ديال ال سيما أنا كنعتقد 
هاديك السيما فيها شوية ديال التحقير بالنسبة اللغة أنا من املمكن أنه 

يسحبوها السيد الوزير.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول لنفس التبريرات السابقة، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

تفضل غير ما تفتحش القوس بزاف.

 لنائب  لس د عمر عبا�سي:

في  هللا،  عبد  بال�سي  ومرحبا  الداخلي  النظام  ملقتضيات  طبقا 

الحقيقة هاد التعديل كيعكس بأنه مع كامل التقدير واالحترام الحكومة 

ال منطق لها في التعامل مع التعديالت د املعارضة والشاهد على ذلك أنه 
هاد الكالم قلناه الحكومة في اللجنة ال مبرر لرفض هذا التعديل بدعوى 

أنه غاد دجي املراسيم أوال العديد من القوانين التنظيمية كتنص على 

املراسيم لم تصدر املراسيم، ثانيا مؤسسة دستورية كبيرة من حجم 

املحكمة الدستورية إيال مرينا اليوم أمامها االسم د املحكمة الدستورية 

باللغة العربية مكتوب بشكل عريض واسمها باللغة األمازيغية مكتوب 

بشكل صغير جدا بمعنى آخر هذا التعديل لن يمس جوهر املشروع 

ولكنه غيعزز الضمانات ديال حضور األمازيغية في لحظة تأسيسية في 

الحياة العامة، لذلك كنهيب بالحكومة التفاعل اإليجابي مع تعديالت 

اللي هي معقولة ومنطقية، شكرا.

 لس د  لرئيس:

تفضل السيد الوزير، تفضل.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

فعال هاد النقاش كان داخل اللجنة واحنا كيف بررنا ذلك حينما 
نعود إلى الدراسات القانونية كنقولوهناك تدرج القوانين أول ما نتعلمه 
في كلية الحقوق تدرج القوانين، هناك الدستور التشريع األسا�سي هناك 
القوانين التنظيمية وداك القوانين العادية هناك املراسيم التنفيذية 
هناك املراسيم التنظيمية إلى غير ذلك، وبالتالي ال يمكن أن تكون بعض 
املواد أو التعديالت هي من اختصاص السلطة التنظيمية يمكن أن تدرج 
ضمن اختصاص قانون تنظيمي نعلم جيدا على أن القانون التنظيمي 
هو مكمل ألحكام الدستور الدستور يأتي باملبادئ العامة وبالقواعد 
العامة وتأتي القوانين التنظيمية لتكمل هذه األحكام الواردة في الدستور 
بعد ذلك تأتي القوانين و تأتي املراسيم والنصوص التنظيمية، وبالتالي 
البد أن نحترم تدرج القوانين التي درسناها في الجامعات املرتبطة بكلية 

الحقوق، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 1

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 29 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 30 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة 
النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

نعم السيد الرئيس، السيد الوزير، نلتمس إضافة بخصوص هاد 
املادة وهي كالتالي تعد اللغة األمازيغية أيضا لغة التقا�سي ولغة الولوج 
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القضاء وجميع املهن القانونية والقضائية وتمارس الدعوى واإلجراءات 
القضائية بإحدى اللغتين الرسميتين وتكفل الدولة استعمال اللغة 
األمازيغية في جميع إجراءات البحث والتحقيق وتقديم الشهادات وفي 
جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ، وجاء من الدولة لهذه الغاية خدمة 
الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين ويحق للمتقاضين بحدف 
بطلب منهم بل يحق للمتقاضين سماع النطق باألحكام باللغة األمازيغية 
وموظفي  القضاة  تأهيل  واجب  الدولة  على  الدولة،  ذلك  أجل  ومن 

املحاكم املعنيين إلستعمال اللغة األمازيغية.

إنسجاما مع  األكثر  نراها  الصيغة ألن  نقترح هاد  الوزير،  السيد 
دسترة، مع ديباجة الدستور ومع دسترة اللغة األمازيغية في حين أن 
صيغة املشروع التي تركز على مصطلح بناء على طلبهم وكأن هاد األمازيغ 
�سي أقلية كنديرو لهم جبر الخواطر، السيد الوزير، نحسمو مع هاد 
املسألة، هاد اللغة األمازيغية راه هي اللغة األم اللي لهذا الوطن تم 
إقصاؤها وحنا دابا كنحاولوا إنصافها إنصاف تستحقه، وبالتالي اللي 
ما بغاش يعترف أن اللغة األم وبالتالي راه غير كنرجعو األمور إلى نصابها، 
راه هو اللي كيعيش اغتراب عن الذات، احنا ما كنتعاملوش مع األمازيغ 
في هذا الوطن على أنهم أقلية وبالتالي يجب أن يتقدموا بطلب معين عاد 
يتم التعامل معهم مع هاد اللغة، وبالتالي كنلتمسو بالنسبة خصوصا 
وحنا كنهضروعلى القضاء اللي هو حق دستوري كنلتمسو تكون هاد 

اللغة حاضرة بنفس الحجم اللي حاضرة به اللغة العربية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

العربية  اللغة  حضور  بحجم  حاضرة  ستكون  اللغة  هاد  طبعا 
وبالتالي الدستور كان واضح اللغة الرسمية ديال البلد اللغة العربية 
واللغة األمازيغية، اإلضافة األولى فيما يتعلق بالتعديل هو تعديل غير 
مقبول، فيما يتعلق ببعض املصطلحات سبقت أن تم القبول ديالها 
داخل اللجنة فيما يتعلق بالبحث والتنفيذ إلى غير ذلك، هادي كانت 
غير  اإلضافة  التعديل  إذن  اللجنة،  في  عليها  التصويت  وتم  مقبولة 
مقبول، التعديالت الجزئية بعض املصلحات تم قبولها داخل اللجنة، 

وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

السيدة النائبة، التعديل الثاني.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

»تعد  إضافة  نلتمس  مكررة   30 للمادة  بالنسب  الوزير،  السيد 
الصكوك  مع  تتعارض  ال  التي  األمازيغية  العرفية  والقوانين  األعراف 
الدولية لحقوق اإلنسان مصدرا من مصادر التشريع املغربي، السيد 
الوزير، احنا كاملين كنعرفو أن األعراف والقوانين األمازيغية واحد الكنز 
كبير من املبادئ والقيم، وبالتالي اللي غتعتبر إغناء اتخاذها مصدر من 
مصادر التشريع لن يزيد مصادرنا إلى إنسجاما مع ذواتنا وإنسجاما مع 

قيمنا، وبالتالي كنلتمسو وبإلحاح قبول هاد التعديل وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير، إذا كانت هناك بعض اإلضافات.

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول، علما أن حينما نعود إلى مصادر القانون األعراف 
من مصادر القانون، وبالتالي ملاذا هاد اإلضافة علما أن من مصادر 

القانون هي األعراف، التعديل غير مقبول وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

فيما يخص نفس املادة ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، السيد النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

 لس د  لرئيس،

يعني، تنطالبو، بناء على طلبهم يتم الحذف ديالو، كذلك، يحق 
للمتقاضين بطلب منهم حذف بطلب منهم وإضافة، تعمل الدولة بصورة 
تدريجية على أن تصبح اللغة األمازيغية لغة ملختلف إجراءات التقا�سي 
واملداوالت واملرافعات واألحكام واملذكرات القضائية، ومن أجل ذلك 
نضيف »تتكفل« السيد الوزير املحترم، هاذ املصطلحات بطلب منهم 
وكذلك املتحدثين بها، يوحي بأن هناك تمييز بين لغتين رسميتين ويؤكد 
كذلك يعني التمييز بين اللغتين، وبالتالي فهاذ يعني اللغتين الرسميتين 
ال حاجة أن يتحدث بهما القا�سي أو غيره من املسؤولين باعتبارهما 
لغتين رسميتين، وبالتالي فنتمناو أنه التفاعل مع هاذ املصطلحات ما 
تصوروش الوقع ديالو على الحركة الثقافية اليوم، واللي تينتظرو أنه 
على األقل ما يكون أنه الرفع ذاك اإلحساس بأن هناك لغة أولى ولغة 

ثانية، وأن هناك تمايز بينهما من طرف الدولة، شكرا.
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 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

ورد من فريق األصالة واملعاصرة تعديل يرمي عفوا إلى إحداث مادة 
جديدة تحمل رقم 30 مكررة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

ال، املادة 30 مكررة، يعمل املجلس، نعم التعديل.

 لس د  لرئيس:

مازال، مازال ال�سي بوانو.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

مرة واحدة رفضت، مرتين.

 لس د  لرئيس:

مكررة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

مكررة مرتين.

 لس د  لرئيس:

وكاينة مكررة مرتين.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

نعم.

 لس د  لرئيس:

إيال يمكن تكرريها مرتين أحسن.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

إذن املادة 30 مكررة مرتين تتعلق السيد الوزير بمقترحنا بإضافة 
على  اإلختصاص  له  ومن  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  »يعمل 
باعتماد  العدالة  منظومة  في  والعاملين  املتدخلين  مختلف  تأهيل 
وأعرافا«.  وثقافة  لغة  األمازيغية  مجال  في  تكوينات خاصة  وإحداث 
السيد الوزير، احنا هنا كنتحدثو على حق الولوج للقضاء، نعم السيد 
الوزير، إيال كان ممكن، غير شوية اإلنصاف، شكرا السيد الوزير، احنا 
هنا كنتحدثو واحد الحق أسا�سي يجب توفيره لجميع املواطنين، هو 
حق اللجوء للقضاء، وكيفما كنعرفو جميع أن أول عثرة تقف أمام هذا 
الحق هو العائق اللغوي، وبالتالي فمن هاذ اآلليات أن يكون املتدخلين 
واملهنيين على دراية بهاذ اللغة، وبالتالي إحقاق هاذ بدولة الحق والقانون 

كنلتمسو منكم أخذ هاذ التعديل بعين اإلعتبار، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

في نفس املادة، السيدة النائبة مازال 30 مكررة مرتين.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

ثالث مرات اآلن متمسكين بالسيد الوزير.

 لس د  لرئيس:

أو مازال املرة الثالثة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

وللمرة الثالثة بالفعل ودائما في حق، حق الولوج للقضاء السيد 
الوزير ألهميته وألننا ما بغيناش الحقوق تعيق ملجرد أنه هناك عائق 
لغوي، إذن احنا كنتمسكو بهاذ التعديل بإضافة املادة 30 مكررة ثالث 
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العدالة  معيار  إعمال  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  على  مرات 
القضاة،  تعيين  في مجال  تنفيذ صالحياته واختصاصاته  في  اللغوية 
وتقييم نجاعة أدائه املنهي، السيد الوزير هنا راه كان �سي حاجة أكثر من 
اللغوية هي حقوق تضيع بهذا السبب هاذ املسألة، وبالتالي كنتمسكو 

بهاذ التعديل وكنلتمسو تاخذوه بعين اإلعتبار، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول والحقوقية مكفولة ومضونة دستوريا، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

نفس الفريق، فريق األصالة واملعاصرة تعديل فيما يخص نفس 
املادة رقم 30 مكررة ثالث مرات، هي هاذي؟ اإلدارة تبذر الورق، كلنا 
مسؤولون، املادة 31 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، 

يسحب.

في نفس املادة تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

يتعلق باآلجال فبدل 5 سنوات اقترحنا 3 سنوات وبدل 10 سنوات 
اقترحناه 7 وبدل 15 سنة اقترحنا 10 سنوات للسبب السابق الذي سبق 
أن ذكرناه ويتعلق األمر أننا ضيعنا من الزمن الدستوري والتشريعي 
أزيد من 8 سنوات، وبالتالي باش نضيفو هاذ األجاالت األخرى ستضيع 
الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية، باإلضافة كذلك أنه استلهاما 
للتوصيات ديال اليونيسكو التي تعتبر ألنه األمازيغية يوم في اندثار مستمر 
وأن عدد الناطقين بها في تناقص في تراجع، ما يبرر كذلك هاذ التعديالت 
اللي اقترحنا بأنه هناك مثال تدريس اللغة األمازيغية في جميع مستويات 
التعليم األسا�سي هذا مقت�سى وارد في اآلجال ديال 5 سنوات، وأعتقد 
أنه هذا قامت فيه الدولة بمجهود كبير ولم يعد يحتمل أنه زعما باش 
تنعطلوه ل 5 سنوات، هناك مقتضيات أخرى بما يتعلق مثال بالنقود 
صحيح أن النقاش كان حول املسألة ديال اإلدماج حرف التفيناغ في 
األوراق النقدية، ولكن ما ال يعلمه الرأي العام أن هذا املقت�سى يعني 
واخا أنه اليوم غادي نصادقو على القانون التنظيمي، ولكن الحكومة 
ممكن أنه ما تفّعلش هاذ املقت�سى إال في السنة 10،وبالتالي هاذ املسألة 

أن  بنا  ومدا  اآلجال  تقليص  اقترحنا  ولهذا  إليها  التنبيه  يجب  هاذي 
الحكومة أن بالفعل في إطار هاذ جبر الضرر واإلنصاف وتحقيق العدالة 
اللغوية أنها تبدا في السنوات األولى من داخل هاذ األجل، باش تبين 
على حسن نيتها وتبين بأنه بالفعل هاذ املسألة اللي تتعتبر يعني رصيد 

مشترك لجميع املغاربة لتفعيله وأجرأته، شكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول ألن توفير شروط نجاح هاذ القانون التنظيمي 
ومراحل التفعيل تقت�سي هذه السنوات، تعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 33 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

السيد الرئيس، من خالل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية 
قلنا بأنه البد يعني االتصال كذلك باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ألن 
ما يدور اليوم في الكواليس أنا أنقلها لك بشكل واضح وبشكل صريح، 
هناك من يتحدث حينما يتحدث هاد املجلس للغات والثقافة املغربية، 
ربما املصير ديال املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ربما إلى زوال، هاد 
املادة درناها لضمان االستمرارية ديال املعهد بما فيه املصلحة ديال 

هاد املؤسسة، وشكرا.
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 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية هي هيئة حاضرة بقوة في املجلس 
اللي غادي  للغات  الوطني  املجلس  املغربية،  والثقافة  للغات  الوطني 
صالحيات  أعطى  تعديالت  موضوع  يكون  غادي  واللي  نقدموه 
واختصاصات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وبالتالي ما يراج أعتقد 

أن ذلك غير صائب تعديل غير مقبول، شكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 34 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة السيدة 
النائبة.

 لنائبة  لس دة مالكة خل ل:

في  التعديل  هاد  بخصوص  الوزير،  السيد  الرئيس،  نعم سيدي 
إليها بتتبع تقنين  مشروعكم جاء التنصيص على لجنة وزارية يعهد 
في فريق األصالة واملعاصرة  الطابع الرسمي لألمازيغية، نحن  تفعيل 
نقترح أن تحدث بقانون هيئة عمومية تتمتع باالستقالل املالي واإلداري 
تكون مهمتها تتبع وتقييم وأجرأة هذا القانون وتهيأ الهيئة املستقلة 
لتتبع وتقويم الطابع الرسمي لألمازيغية تقريرا سنويا يرفع إلى صاحب 
ويناقش  البرملان  غرفتي  ولرئي�سي  الحكومة  رئيس  إلى  يقدم  الجاللة، 
التقرير في جلسة عمل برملاني. مرد هاد التعديل السيد الوزير احنا بغينا 
تحصين هاد املكتسبات ولول على قلتها ولو أنها ال ترقى إلى الطموحات 
القضية، ولكن  اللي رفعناه بخصوص هاد  الطموحات  في  والسقف 
على قلة هاد املكتسبات بغينا احنا هيئة مستقلة بعيدة عن السياسة، 
بعيدة عن املزايدات السياسية، تقيم لنا وتبع لنا وبالتالي أنه تحصل بها 
على املكتسبات ومن باب أننا نقول أن.. إيال حصنات هاد املكتسبات، 
وكانت عندناهناك أجهزة كفيلة أنها باالستقاللية ديالها أنها تعطينا 
هاد  تنزيل  أن  احنا كنعرفو  تقييم موضوعي،  لنا  وتقيم  أوضح  رؤية 

القانون غينزل بإكراهات قوية ألن تعديالت جوهرية ما تمش قبولها 
وبالتالي أملنا في هاد الهيئة اللي غتكون مستقلة اللي يجيبكم تقييم 
اللي غتعتابروه محايد وموضوعي بما أن دابا التعديالت اللي كتقدمو 
بها كيتنظر لها ربما أنها من باب مزايدة سياسية أو �سيء من هاد القبيل، 
وبالتالي احنا عندنا أمل في التنزيل نحن ننظر للمستقبل، هاد الهيئة 
منين تجيب تقييم بعد سنة أو سنتين من التفعيل وترجع األمور إلى 
نصابها في حالة أن اإلكراهات حالت دون مسارهاد التفعيل األمازيغية، 

وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول وهذا يندرج ضمن اختصاص الجهاز التنفيذي 
على عكس ذلك أن هذا غيكون بنص تنظيمي ومن الجهاز التنفيذي 
واملؤسسة البرملانية عندنا حق املراقبة دستوريا وحق التقييم والتتبع، 
وبالتالي هاد الهيئة هي من اختصاص السلطة التنفيذية مجال ديال 
التنظيم وانتوم يعني كمؤسسة برملانية لكم حق في مراقبة وتتبع وتقييم 

عمل هذه الجهات، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 113

املمتنعون: 2

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 115

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق 
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في 

مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية.

أقترح السيد السيد الوزير، احنا لكم رغبة في قراءة ثانية ملشروع 
قانون متعلق ببنك املغرب؟ موافقون؟.. نعم القانون التنظيمي الثاني، 
أنا أقترح عليكم أن نتوقف مدة ثالثين دقيقة، ثالثين دقيقة لتناول ما 
تيسر، ما تيسر.. نبداو به السيد الوزير، ال�سي الخلفي غادي نبداو به 
مباشرة منين نرجعو، ألن التعب أحيانا ال يساعد على اتخاذ ما يجب 

اتخاذه..

 لس د  لرئيس:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس دنن  ل4زيرين،

 لس د ت و لسادة  لن4 ب،

إذا سمحتم، ونزوال عند رغبة السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان عندو شهادة اإلقامة بمجلس النواب، وبصفته الهامة بالبرملان 
إذا سمحتم ونزوال عند رغبته، وكذلك عن إذن السيد وزير الثقافة 
واإلتصال، إيال ما كان أي مانع غير عادي غادي نصادقو على قانونين 
في قراءة ثانية بنك املغرب ووكالة التجهيزات العامة اللي في قراءة ثانية 
من جهة ومن جهة أخرى ما كاين أي تدخل، باش نشجعو ال�سي الخلفي 
يبقى باش يبقى دائما عندو شهادة اإلقامة هنا.. أنا غادي نطلب منو بال 
ما يقدم.. إيال كان ممكن يااله دقيقتين، طيب تفضل، تفضل السيد 
بالقانون األسا�سي  املتعلق   40.17 الوزير تفضل مشروع قانون رقم 

لبنك املغرب في قراءة ثانية.

 لس د مصطفى  لخلفي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالعالقات مع  لبرملان و ملجتمع  ملدني:

إذن بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة أعضاء  ملجلس،

البد أوال من توجيه الشكر الجزيل للمجلس على الدعم املستمر 
املبذول لفائدة املبادرات املرتبطة بالقطاع املالي، وخاصة ما يهم اإلطار 
القانوني لبنك املغرب. مشروع القانون الحالي الذي هو في قراءة ثانية...

 لس د  لرئيس:

عفوا تفضل، تفضل السيد الرئيس.

 لنائب  لس د ي4ر  لدنن مض ان رئيس  لفريق  الستقاللي 
لل4حدة و لتعادل ة )يقطة يظام(:

أن  الواجب  فمن  إذن  معا،  القانونين  تقديم  تم  ألنه  كاين خلل 
نصوت على القانون مجلس الوطني عاد غادي نجي الخر، ال هناك من 
يمنع.. هللا يخليك ال راه تم التقديم راه يمكنش؛ وثانيا في ندوة الرؤساء 
تم اإلتفاق على الترتيب املعتمد، فلذلك ال يمكن يعني مخالفة القانون 

هللا يخليكم، نعتمدو الخر.

 لس د  لرئيس:

مسطريا معك الحق، تفضل السيد النائب، تفضل ال�سي حجيرة.. 
صحيح صحيح...

 لنائب  لس د محمد  لحجيرة )يقطة يظام(:

السيد الرئيس احنا من ناحية املبدأ املرونة يعني نجيزها، هذا املبدأ. 

ولكن اتفقنا على أن القانونين التنظيمين كما قدمهم السيد الوزير 

ال�سي األعرج الشكل اللي بدا التقديم ّدار، اآلن كاين تقديم على تقديم، 

لذلك باش حتى نبقى باملسطرة كما هي نكملو القانون التنظيمي الثاني، 

وبعده ديال املجلس الوطني وبعده السيد الوزير، بما أنه مقيم معنا 

في البرملان والعالقات مع البرملان فليستمر في هذه املهمة إلى أن نرفع 

الجلسة شكرا.

 لس د  لرئيس:

تفضل السيد الرئيس، ال�سي بووانو تفضل.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4 )يقطة يظام(:

السيد الرئيس، أوال أنا كنتفهم يكون في الرؤساء ّدار واحد الترتيب 

صحيح قدمنا القانونين التنظيميين دفعة واحدة، لكن سبق عندنا 

في املمارسة بأنه درنا هاذ العملية، أنه واخا قدمنا ولينا رجعنا. دابا 

اإلشكال ال يتعلق غير باش نكونوا بوضوح، وبكل صراحة، األمر ال يتعلق 

بالسيد الوزير مصطفى الخلفي، األمر يتعلق باألطر ديال الوزارة املالية 

واألطر ديال بنك املغرب اللي جالسين معانا، ما�سي هنا، دابا هادو غادي 

يبقاو حتى آلخر الجلسة باش ندوزوها في عشرة دقائق القانونين ديالهم. 

فإيال جا على خاطركم السيد الرئيس، نأخذها بعين االعتبار، أما السيد 

الوزير، راه معانا دائما شكرا.

 لس د  لرئيس:

ال�سي مضيان السيد الرئيس،.. السيد الرئيس ال�سي مضيان، ال�سي 

حجيرة، السيد النائب.. طيب األسبوع القادم، األسبوع القادم إن شاء 

هللا، تفضل، تفضل السيد الوزير.
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 لس د مصطفى  لخلفي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالعالقات مع  لبرملان و ملجتمع  ملدني:

املهم معذرة وشكرا على التفهم، هللا يجازيكم بخير. قلت البد من 
الشكر بالنسبة للقانون في القراءة الثانية، البد من التذكير بأنه عندو 
واحد خمسة أهداف : تعزيز استقاللية بنك املغرب؛ توسيع مهام البنك 
لتشمل الحفاظ على اإلستقرار املالي؛ توضيح صالحيات البنك في مجال 
سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف؛ تعزيز الحكامة 
الجيدة ثم إضفاء شفافية أكثر على عالقة البنك مع الحكومة. وبهذا 
القانون، إن شاء هللا، بالدنا غادي تخطو واحد الخطوة في مجال دعم 

االستقرارين املاكرو اقتصادي واملالي وتعزيز مسار التنمية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

املالية والتنمية  الوزير، والشكر كذلك ملقرر لجنة  شكرا للسيد 
اإلقتصادية السيد النائب عبد الرحمن ابليال على املجهودات التي قام 

بها.

كما  للتصويت   6 املادة  وأعرض  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
صادقت عليها اللجنة:

إزاء مشروع قانون بنك  ال�سي مضيان موقفكم  الرئيس،  السيد 
املغرب في قراءته الثانية.. امتناع.. امتناع، إذن:

املوافقـــون: 73

املعارضون: 20

املمتنعـــون: 11

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 73

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 32

املادة 17 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 32

املادة 25 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 32

املادة 26 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 104

املعارضون: 1

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 30 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: 1

املمتنعـــون: 31

أعرض املادة 31 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 32

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 32

أعرض املادة 34 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 32

أعرض املادة 42 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 76

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 32

أعرض املادة 50 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 104

املعارضون: 1

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 57 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 104

املعارضون: 1
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املمتنعـــون: 1

ال�سي بالفريج مرة ممتنع مرة معارض، مزيان، من حقك.

أعرض املادة 63 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 105

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 67 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 33

أعرض املادة 68 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 105

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 72 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 105

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 105

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 1

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته في قراءة ثانية كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقـــون: 74

املعارضون: 1

املمتنعـــون: 31

املتعلق   40.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالقانون األسا�سي لبنك املغرب في قراءة ثانية له.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية 
للتجهيزات العامة في قراءة ثانية له، السيد الوزير.

 لس د مصطفى  لخلفي،  ل4زير  ملنتدب لدى رئيس  لحك4مة 
 ملكلف بالعالقات مع  لبرملان و ملجتمع  ملدني:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس د ت و لسادة  ملحترمين،

إطار  في   48.17 قانون  مشروع  حول  بعرض  أتقدم  أن  يشرفني 
القراءة الثانية، ويهم هذا املشروع تحويل مديرية التجهيزات العامة 
بوزارة التجهيز إلى وكالة وطنية من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة 
في التدبير العمومي، خاصة بعد أن ارتفع مؤشر رقم معامالت املشاريع 
املفوضة إلى هذه املديرية إلى 18 مليار درهم في 2019، بعد أن كان في 
سنة 2012: 3,6 مليار درهم. ولهذا تقرر إحداث هذه الوكالة الوطنية 
للتجهيزات العامة في صيغة مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية 
تتمتع باإلستقالل املالي، تعمل تحت وصاية الدولة، ويكون عملها يعني 
مؤطر بصيغة تعاقدية في العالقة مع إدارات الدولة والجماعات الترابية 
القانون  أشخاص  من  اعتباري  شخص  وكل  العمومية  واملؤسسات 
العام واملقاوالت العمومية. وتقوم بتدبير صيانة من بين مهامها أيضا 
تدبير صيانة التجهيزات العامة وإنعاش استعمال املواد املحلية في مجال 
التجهيزات العامة، وأيضا إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مشاريع 
النصوص املتعلقة باملجال. هذه أهم الرهانات هذا املشروع، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لس د  لرئيس:

شكرا للسيد الوزير، وكذلك شكرا ملقرر لجنة البنيات األساسية 
والطاقة واملعادن والبيئة عن املجهودات املبذولة، السيد النائب حسن 

الفياللي.

كما  للتصويت   1 املادة  وأعرض  التصويت،  عملية  إلى  اآلن  نمر 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 7 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 8 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 9 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

الوطنية  الوكالة  بإحداث   48.17 رقم  القانون  مشروع  أعرض 
للتجهيزات العامة في قراءة ثانية: اإلجماع.

بإحداث   48.17 رقم  قانون  على مشروع  النواب  مجلس  صادق 
الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في قراءة ثانية له.

نمر اآلن عن إذنكم وبتفهمكم إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 
املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 2 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

وكر   لس د  لرئيس،

غير فيما يخص هاذ القضية ديال املادة، احنا بغينا التعبير ديال 
بالنسبة  تضاف  أنه  بغينا  الحسانية  واللغة  الحسانية  الثقافة  يعني 
لهاذ املادة ألنها أساسية وجوهرية بالنسبة لبالدنا، هو مكون أسا�سي 
من الهوية الوطنية، أنا كنعتقد بأنه مزيان زاد هاذ القضية هاذي ديال 

الصيانة ديال الحسانية مهمة جدا بالنسبة لبالدنا، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول ألن هذه املادة تحدد اإلطار العام واألحكام العامة 
تحديد  في  مرجعية  دستورية  مؤسسة  ألنها  املؤسسة  بهذه  املتعلقة 

السياسات اللغوية باململكة املغربية، تعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقـــون: 33

املعارضون: 71

املمتنعـــون: 1

التعديل الثاني السيد، تفضل.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4 )يقطة يظام(:

السيد الرئيس، دابا ما دام ضيعنا االوراق، ضيعنا االوراق، بال ما 
نتبعو هنا، غير التعديالت لم توزع علينا بالنسبة لهاذ القانون الثاني...

 لس د  لرئيس:

متأكد، ال توزعت.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4 )يقطة يظام(:

ما  واحنا  الرئيس،  السيد  عندناش  ما  احنا  عندناش،  ما  احنا 
عندناش...

 لس د  لرئيس:

السيد الرئيس، نسجل املالحظة نواصل التصويت وسنطلب من 
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ما  ال  والتنمية،  العدالة  فريق  أعضاء  على  التعديالت  توزيع  اإلدارة 
توزعت �سي. ما كاين مشكل السيد الرئيس؟ نواصلو. طيب التعديل 

الثاني السيد النائب، ال�سي عدي.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

السحب السيد الرئيس.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 3 ورد بشأنها 7 تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديالت السيد النائب.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

 لس د  لرئيس،

غادي نسحبو التعديل األول الفقرة األولى وغادي نسحبو الفقرة 
الثانية.

 لس د  لرئيس:

التعديل الثاني؟

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

املادة 3 بالنسبة للتعديل األول والتعديل الثاني ديال الفقرة األولى 
والفقرة الثانية، غنسحبوهم.

 لس د  لرئيس:

التعديل؟

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

بغينا  احنا   6 البند  الثانية  للفقرة  بالنسبة  ثالثة  املادة  في 
نديرو«الحماية وتطوير اللغة العربية وتنمية إستعمالها كذلك«، هاذ 
الفقرة هاذي بغينا نضيفوها كذلك ألنه بقدر ما يعني نثمن ونسجل 
باعتزاز القضية ديال الطابع الرسمي لألمازيغية نريد كذلك للغة عربية 
ديال  للتنمية  بالنسبة  أسا�سي  وهذا  لتطويرها،  بمكانتها  اإلحتفاظ 

االستعمال ديالها، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

 لس د  لرئيس،

التعديالت بالضبط أنا حيت قالك سحب �سي تعديالت بالضبط 
التعديالت واش املادة 3 الفقرة األولى والفقرة الثانية؟... تم السحب 
ديالها وال التعديل؟ صافي تم سحب التعديالت.. إذا كان ممكن السيد 
الرئيس، اعطيني التعديالت اللي ما تسحباتش اللي مازال متشبثين بها 

باش نتبع معك.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

التعديالت اللي مازال ما تسحباتش السيد الوزير املحترم.

 لس د  لرئيس:

 ولكن بالترقيم السيد النائب إيال اسمحتي، دابا التعديل الثالث 
ّ
ال

احنا وصلنا دابا للتعديل الثالث... نعم تفضل.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

، اللي تسحبو تسحبو 2 
ّ
اللي ما تسحباتش هي الفقرة 2 البند 6، ال

اللي تسحبو، الفقرة 1 من املادة 3 والفقرة 2 والبند الثاني من املادة 
العربية  اللغة  »تطوير  فيه  اللي  مازال   3 للمادة  بالنسبة   6 البند   .3
وإستعمالها كذلك«، وكاين كذلك بالنسبة لالنصهار ديال هاذ اللغة 
والثقافة األمازيغية اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا في الثقافة املغربية. 
بشكل عام هاذ ال�سي اللي كاين في املادة 3، املادة 3 كذلك فيها الفقرة 2 

البند 8 غنسحبوه.

 لس د  لرئيس:

الرقم ديال التعديل ال�سي بوعرفة.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

هذا 7.

 لس د  لرئيس:

7 السحب.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

نعم السحب ديالو، بالنسبة للبند 9 املادة 3 دائما بغينا نضيفو 
ب«اعتبارها وسائل للتواصل واالنخراط والتفاعل مع مجتمع املعرفة 
واالنفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر«، ألنه مرتبط 
بغينا  املتداولة يعني  اللغة األجنبية ألنه  القضية ديال  كنهضرو على 
نستحضروها كذلك، بالنسبة لإلضافة ديال بند جديد في املادة 3، 
إضافة بند جديد في آخر املادة : »تنظيم أنشطة علمية وثقافية وفنية 
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مختلفة وخاصة الستحضار الروافد اإلفريقية واألندلسية والعبرية، 
العربية  بمكوناتها  املتعددة  املوحدة  الوطنية  بالهوية  واملتمسكة 
اإلسالمية األمازيغية والصحراوية الحسانية«. هاذو هما بالنسبة للمادة 

.3

 لس د  لرئيس:

تفضل السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تفي  املادة  مقبولة ألن  غير  التعديالت  مقبول،  غير  التعديل هذا 
بالغرض وهناك إضافة بعض التعديالت هي واردة ضمن املقتضيات 
اللي الالحقة التي هي داخل هذا القانون ديال املجلس الوطني للغات 

والثقافة املغربية.

 لس د  لرئيس:

إيال اسمحتوا غادي نصوتوا على املادة 3 برمتها، برمتها : املوافقون.. 
ال التعديالت كاين سبعة تعديالت، تحدفات ثالثة أو أربعة، ثالثة أو 
ربعة. أنا تنقترح عليكم تسهيال للسيد الوزير، وكذلك حتى للسيدات 
والسادة النواب نصوتو على املادة.. املادة ال أنا غادي.. سوف نمر إلى 
املواضيع،  نفس  في  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  تعديالت 

تفضل السيد الرئيس تفضل.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4 )يقطة يظام(:

السيد الرئيس، غير اختصارا يمكنك أن تعرض التعديالت الواردة 
من فريق األصالة واملعاصرة على املادة الثالثة دفعة واحدة. كيما جاوب 
السيد الوزير، وكيما تفاعلو معاها اإلخوان ديال األصالة واملعاصرة. أن 

تعرضهم جملة واحدة ونصوت.

 لس د  لرئيس:

وهاذ ال�سي هذا هو االقتراح.

 لنائب  لس د عبد هللا ب4و ي4 )يقطة يظام(:

ال أنت اقترحتي علينا أن نصوت على املادة 3.

 لس د  لرئيس:

ال على التعديالت.. ضمنيا، ضمنيا على التعديالت املتعلقة باملادة 
3، املتعلقة باملادة 3. متفقين مسطريا؟ مكاين مشكل؟:

املوافقون: 35

املعارضون :71

املمتنعون :1

الفريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد  املادة  نفس  طيب شكرا، شكرا 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

املادة 3 إضافة : »أو من أكاديمية محمد السادس للغة العربية أو 
من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية«. الهدف هو أنه اإلبقاء على هاتين 

املؤسستين وعدم تذويبهما داخل املجلس الوطني.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

وال  امللكي  واملعهد  والبرملان،  للحكومة  دائما  تبقى  املبادرة  طبعا 
غير  التعديل  وبالتالي  الوطني.  املجلس  إطار  في  تدمج  هي  األكاديمية 

مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقـــون: 36

املعارضون: 71

املمتنعـــون: 1

بحال؟  بحال  وال  النائب  السيد  النائب،  السيد  الثاني  التعديل 
تفضل السيد النائب تفضل.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

بالنسبة للمادة 3 تقدمنا فقط أو ال قدمنا للجلسة العامة تعديل 
واحد..

 لس د  لرئيس:

تم سحب التعديل الثاني السيد النائب؟ طيب شكرا.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 35

املادة 4 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعـــون: ال أحد

املادة 5 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 6 ورد بشأنها ثالثة تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

سحب التعديالت برمتها السيد الرئيس.

 لس د  لرئيس:

شكرا، نفس املادة ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

املجلس  مؤسسة  »مسؤول  بحذف  املتعلق  بالتعديل  تنتشبثو 
الوطني وهيئاته« وتنسحبو باقي التعديالت.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 36

املعارضون: 71

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 36

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 9 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   10 املادة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب، السحب.

املادة 10 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

املادة 11 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   12 املادة 
والتعادلية، السيد النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

تنحذفو »تمارس األكاديمية عالوة على ذلك االختصاصات التالية:« 
وتنضيفو اختصاصات أخرى خاصة بيعني، املعهد عفوا أكاديمية محمد 
السادس للغة العربية وعلى أساس أنه كذلك تنتشبثو باإلستقالل املالي 
واإلداري وعدم تدويبها أو ضمها بالطريقة التي فسر بها الضم في الفقرة 

األخيرة من الدستور من الفصل الخامس من الدستور.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول، ألن أكاديمية محمد السادس للغة العربية ال 
زالت تمارس املهام ديالها، باستثناء األمر يتعلق باالستقالل اإلداري ما 
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دام أن املجلس الوطني هو شخصية معنوية عندو األهلية القانونية، 
عندو اإلستقالل اإلداري واملالي، وال يمكن داخل شخصية معنوية أن 
دستورية  مؤسسة  داخل  ومالي  إداري  استقالل  كذلك  هناك  تكون 

وشكرا، تعديل غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 36

املعارضون: 72

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 36

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   14 املادة 
والتعادلية.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

بخصوص  الحكومة  إستجابة  أن  تنسجلو  أوال  اإلطار،  نفس  في 
حذف الفقرة الخاصة بدراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم 
األمازيغية باعتبار أنها باش تالءم مع املصادقة ديال اللجنة مع اعتماد 
»تيفيناغ«. ولكن نثير انتباه الحكومة باللي أنه هاذ اإلختصاصات الواردة 
بمقت�سى هاذ القانون هي نفس اإلختصاصات املنصوص عليها في الظهير 
املؤسس للمعهد امللكي للثقافة، وأعتقد أنه منذ سنة 2001 إلى اليوم 
املعهد راكم خبرة ويعني وعمل أدبى كبير، وأن هاذ اإلختصاصات يعني 
اللي باقيين عليها يعني ال تفي بالعملية ديال ترصيد املكتسبات. ولهذا في 
داخل هاذ املادة اقترحنا اختصاصات ومهام أخرى للمعهد، كما يعني 
اقترحنا أنه باش تبقى لو يعني كشخص ديال القانون العام، استقالل 
مالي وإداري، وفهاذ الصدد فقط في إطار التفاعل مع السيد الوزير، 
اللي تيثير بأنه ال يمكن لشخصين ديال القانون العام أنه يكونوا نفس 
في نفس املؤسسة، فأعتقد أنه التجربة الفرنسية في ما يتعلق باملعهد 
الفرن�سي تيتمتع بالشخصية القانونية واملعنوية وكذا اإلستقالل املالي، 
وكذلك األكاديميات املتواجدة بهذا املعهد فهي تتمتع أيضا باإلستقالل 

املالي واإلداري، شكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول علما أن القانون التنظيمي للمجلس الوطني 
للثقافة  امللكي  للمعهد  متميزة  مكانة  أعطى  املغربية  والثقافة  للغات 
األمازيغية، واحتفظ بجل الصالحيات واالختصاصات التي كان يزاولها 
املادة،  بهذه  يتعلق  ما  في  تعديالت  إلدخال  داعي  ال  وبالتالي  املعهد. 
خصوصا أن نفس الصالحيات التي يمارسها ال زالت هذه الصالحيات 

وحاضر بقوة داخل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 36

املعارضون: 71

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 36

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   15 املادة 
والتعادلية، السحب شكرا.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تعديل يرمي إلى إحداث 
مادة جديدة تحمل رقم 15 مكرر، السحب شكرا مرة ثانية.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: ال أحد

تعديل يرمي إلى إحداث مادة جديدة تحمل رقم 15 مكرر، السحب 
شكرا مرة ثانية.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   19 املادة 
والتعادلية، السيد النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

للمالءمة قمنا بحذف »مؤسسة ومؤسسات« اإلحتفاظ »بمؤسستي 
املعهد واألكاديمية كمؤسستين مستقلتين إداريا وماليا داخل املجلس 

الوطني«.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول لتبريرات سبق ذكرها في إطار املواد األولى لهذا 
القانون، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 36

املعارضون: 71

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 71

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 36

املادة 20 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 
النائب.. السحب.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 27 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

... مؤسسة ومؤسسات في إطار املالءمة.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول ألسباب سبق ذكرها.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 36

املعارضون: 71

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 36

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   30 املادة 
والتعادلية، السيد النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

املالي  اإلستقالل  الوطني،  املجلس  داخل  باملؤسستين  اإلحتفاض 
واإلداري للمالءمة.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مالئم ملبررات سبق ذكرها.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقـــون: 36

املعارضون: 71

املمتنعـــون: 1

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقـــون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــون: 36

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد   31 املادة 
والتعادلية،.. يسحب.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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املادة 34 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 
النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

حذف املؤسسات للمالءمة.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول لنفس األسباب.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 36

املعارضون: 71

املمتنعون: 1

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 36.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 36 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، السيد 

النائب.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

 لس د  لرئيس،

بالنسبة  كنحتفظو  ولكن   ،36 املادة  من  األولى  الفقرة  كنسحبو 

للفقرة الثانية بتعديل أنه إلى جانب يعني طلب جاللة امللك أو ال رئيس 

يو املبادرة 
ّ
الحكومة أو أحد مجل�سي بالنسبة ديال البرملان، بغينا نخل

كذلك للجمعية العامة في حدود أنه ثلثي األعضاء ديال الجمعية العامة 
لهم يعني الصالحية للدعوة إلى الجمع العام.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير، بالنسبة للتعديل الثاني ياك السيد النائب؟

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول، غير مقبول.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير غير مقبول، أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 36

املعارضون: 71

املمتنعون: 1

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 36

املادة 37 ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

سحب التعديل.

 لس د  لرئيس:

شكرا أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 40 تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب.
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 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

السيد الرئيس، بالنسبة لهاذ املادة هاذي بغينا نضيفو واحد الفقرة: 
االختصاصات  تحديد  بشأن  الوطني  املجلس  رئيس  قرار  ينشر  »أنه 
وتنظيم املصالح اإلدارية واملالية للمجلس الوطني بالجريدة الرسمية«، 
وتوخيا للشفافية وتوثيق نظرا للطابع التنظيمي لقرار رئيس املجلس 

الوطني.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج، وزير  لثقافة و التصا1:

تعديل غير مقبول، ألن األمر يتعلق فقط بتنظيم املصالح الداخلية 
والتي يحددها النظام الداخلي لهذه املؤسسة.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 36

املعارضون: 71

املمتنعون: 1

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 36

املادة 41 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 42 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 43 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

إذن تنحذفو يعني ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون وضعية إلى 

آخر الفقرة، الهدف هو كما أكدنا سابقا االحتفاظ بالكينونة القانونية 
للمعهد.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير.

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

التعديل غير مقبول ألسباب سبق ذكرها.

 لس د  لرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 36

املعارضون: 71

املمتنعون: 1

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 36

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

والتعادلية.  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل   45 املادة 
السحب، شكرا.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

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.

املادة 49 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، يسحب، 
شكرا.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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املادة 50 تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية السيد 
النائب.

 لنائب  لس د  لحسين أزوكاغ:

التشبث  أن  اإلستقاللي  الفريق  في  أؤكد  أن  البد  األخير  التعديل 
اللي  املكتسبات  ترصيد  إطار  في  باألكاديمية  وكذلك  باملعهد  ديالنا 
حققتها هاذ املؤسسة ديال املعهد، ولألسف أنه ما شفناش على أرض 
الواقع يعني العمل ديال األكاديمية اللي تأسست بظهير ولكن إلى يومنا 
هذا ما قامت بحتى �سي عمل، ولكن بالنسبة للمعهد امللكي للثقافة 
األمازيغية فهذه املؤسسة طبعا راكمت عمل كبير على مستوى التهيئة 
ديال اللغة األمازيغية، وكذلك املساهمة مع وزارة التربية الوطنية في 
التعميم سواء األفقي والعمودي للتعليم، و كذلك أنه قام بيعني إعداد 
تدريس  بديداكتيك  املتعلقة  املواد  يعني  وكل  البيداغوجية  الحوامل 
األمازيغية، واليوم يعني تجاوبا مع مطلب الحركة الثقافية األمازيغية 
وكذلك مجموعة من الحقوقيين باإلضافة كذلك للهيأة ديال املعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية، التي اعتبرت في إطار التشاور الذي فتحته 
الفرق البرملانية وكذلك اللجنة ديال التعليم والثقافة واإلتصال وكذلك 
الحكومة مع هذه املؤسسة، التي أبانت أكثر من مرة أن هذه املؤسسة 
يجب اإلبقاء عليها وعلى كينونتها وعلى استقاللها املالي واإلداري، و يعني 
تحصين هذه املؤسسة من أجل أنه بالفعل كما هو منصوص عليه في 
الفقرة األخيرة من الفصل 5من الدستور هو التنمية ديال اإلستعمال 
اللغة األمازيغية والثقافة األمازيغية، وأنه كذلك ال أعتقد أنه  ديال 
كلمات أو ال مصطلح يضم الوارد في الفقرة األخيرة ال يعني بالضبط يعني 

التذويب داخل مؤسسة املجلس الوطني.

وأعتقد أنه كذلك داخل املجموعة من الهيئات املتواجدة داخل 
املجلس الوطني نعتقد أنه غادي يكون، يعني، غادي يتحقق اإلنصاف 
ديال األمازيغية خصوصا أنها في طور، يعني، في طور البناء والتهيئة، 

شكرا.

 لس د  لرئيس:

السيد الوزير، حتى نسمعوا نسمعو السيد الوزير، من بعد...

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

ال غير أن غير باش نوضح...

 لس د  لرئيس:

، غير، ربما غادي يقنعك ال�سي عدي.
ّ
 ال

ّ
 ال

ّ
ال

 لس د محمد  ألعرج وزير  لثقافة و التصا1:

غادي نقنعو، أنا غير باش نفهم، امللكي للثقافة األمازيغية راه كاين 
حاضر بقوة داخل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، شكون 

اللي زول هاد املعهد، أكاديمية محمد السادس للغة العربية حاضرة 
داخل املجلس الوطني، يمارسون األكاديمية وال املعهد امللكي يمارسون 
أن  بالعكس  وبالتالي  لهم،  املخولة  الصالحيات واإلختصاصات  نفس 
هاد املكتسبات اللي رصدها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية هو اللي 
جعلوا حاضر بقوة داخل املجلس الوطني، أنا غير ما فهمتش، تنقولو 
�سي حاجة للي ما كايناش، املعهد امللكي راه كاين في املجلس الوطني، 
وأكاديمية محمد السادس كاين في املجلس الوطني، أين هو اإلشكال؟ 
الصالحيات التي كان يمارسها املعهد حاضرة بقوة، الصالحيات التي 
حاضرة  السادس  محمد  ألكاديمية  املؤسس  الظهير  في  يعني،  كانت، 
بقوة، أين هو اإلشكال؟ أنا غير قنعوني باإلشكال اللي مطروح ونشوف 

اشنو كاين، وشكرا.

 لس د  لرئيس:

أعتقد أنه قنعك ال�سي عدي.

 لنائب  لس د عدي ب4عرفة:

هذا هو التساؤل اللي قلت قبيال، السيد الرئيس، السيد الوزير 
املحترم، ألنه كان، يعني، أنا سميت األشياء بمسمياتها، ألن ما يدور 
هاد  أنه  أسطا  الشبكة  وخاصة  األمازيغية،  الحركة  وسط  في  اليوم 
املصطلح اللي قلت قبيال ما كاينش، يحل املجلس الوطني محل املعهد 
الغرض  ولهذا  والتزاماته،  حقوقه  كافة  في  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
تنقل إلى املجلس الوطني، احنا بغينا الضمانات، على أساس أن املعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية حاضر وغيبقى ويزاول املهام ديالوا ما�سي غي 
غادي يكون املجلس الوطني غادي نحلو اآلخر، ألن هذا كالم راه كاين في 
الشارع، وهذا الي مكتوب هنا، وبالتالي أنه ال بد من طمأنة سواء اإلخوان 
ديال الحركة األمازيغية، وطمأنة كذلك اإلخوان اللي خدامين في املعهد 
امللكي لألمازيغية باش تكون بعد واحد الرؤية واضحة بالنسبة للجميع.

 لس د  لرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 36

املعارضون: 71

املمتنعون: 1

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 36

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   51 املادة 
والتعادلية، السحب، شكرا.
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أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت 

عليه اللجنة: اإلجماع

 04.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية. شكرا السيد الوزير، 

شكرا للسيدات والسادة النواب.
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