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بالروح

محضرالجلسة التاسعة واألربعين بعد املائة

بالجسد

التاريخ :الجمعة  06شعبان 1440ه ( 12أبريل 2019م).

هب فتاك

الرئاسة :السيد عبد الواحد الرا�ضي رئيس املكتب املؤقت.

لبي نداك
في فمي وفي دمي

التوقيت :ساعة وثمانية وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة
الرابعة زواال والدقيقة الثانية عشر.

هواك ثارنور ونار

جدول األعمال :انتخاب السيد رئيس مجلس النواب.

اخوتي هيا

السيد عبد الواحد الرا�ضي رئيس املكتب املؤقت ،رئيس
الجلسة:

للعلى سعيا
نشهد الدنيا

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،
على بركة هللا ،نفتتح أشغال الدورة الربيعية التشريعية للسنة
الثالثة من الفترة التشريعية ما بين  2016و ،2021خير ما ننفتح به
آيات بينات من الذكر الحكيم ،فليتفضل السيد الفقيه لتالوة آيات
من الذكرالحكيم.

السيد املقرئ:
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السيد عبد الواحد الرا�ضي رئيس املكتب املؤقت ،رئيس
الجلسة:
صدق هللا العظيم ،السيدة الوزيرة.
النشيد الوطني:
منبت األحرار
مشرق األنوار
منتدى السؤدد وحماه
دمت منتداه
وحماه
عشت في األوطان
للعلى عنوان
ملء كل جنان
ذكرى كل لسان

أنا هنا نحيا
بشعار
هللا
الوطن امللك

السيد عبد الواحد الرا�ضي رئيس املكتب املؤقت ،رئيس
الجلسة:
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
زميالتي وزمالئي النواب املحترمين،
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،
كما تعلمون ،نخصص هذه الجلسة النتخاب رئيس مجلس النواب،
ملا تبقى من الفترة النيابية الحالية ،وذلك تطبيقا ألحكام الفصل  62من
الدستور وبناء على مقتضيات املواد  24و 25و 26من النظام الداخلي
ملجلسنا املوقر.
بداية ،وطبقا ملقتضيات الفقرة الرابعة من املادة  21من النظام
الداخلي للمجلس ،أعطي الكلمة للسيد أمين املكتب املؤقت لتالوة قرار
املحكمة الدستورية الواردة على مجلسنا املوقر ،فليتفضل.

النائب السيد بدرالتوامي أمين املكتب املؤقت:
السيد الرئيس،
توصل مجلس النواب من املحكمة الدستورية بالقرار رقم 91.19
يتعلق بإقالة السيد عبد السالم الباكوري من عضويته بمجلس النواب
عن الدائرة اإلنتخابية املحلية الرحامنة وبدعوة املرشح الذي يرد إسمه
مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس الالئحة
لشغل املقعد الشاغر تطبيقا ألحكام املادة  90من القانون التنظيمي
املتعلق بمجلس النواب.
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السيد عبد الواحد الرا�ضي الرئيس املؤقت ملجلس النواب:

السيد النائب عبد اللطيف الناصري؛

شكرا السيد األمين،

السيد النائب عبد اللطيف رشيد؛

اآلن نمرإلى عملية الترشيح لرئاسة مجلس النواب ،من يريد الترشيح
لرئاسة مجلس النواب ،األستاذ الحبيب املالكي ،األستاذ الحبيب
املالكي ،هل هناك من يريد الترشيح لرئاسة مجلس النواب؟ إذن إذا لم
يكن هناك مرشح آخر ،إذن يغلق باب الترشيح.
واآلن نحن أمام ترشيح واحد ،وكما تعلمون حينما يكون ترشيحا
واحد الزم من عملية التصويت السري ،وكذلك أذكر بأنه بالنسبة
لترشيح واحد يكفي لحصول مرشح على األغلبية النسبية وليست
األغلبية املطلقة ،إذن ما دام أننا ،..أريد كذلك ،زمالئي األعزاء ،أن
أطلب منكم البقاء في القاعة في املجلس حتى اإلعالن على نهاية النتائج.
من فضلكم ،إذن نمر إلى عملية التصويت وأطلب من أعضاء
املكتب املؤقت االلتحاق باملكتب ،مكتب التصويت ،أذكر السيدات
والسادة النواب أنه سيتم النداء على الزمالء واحد بواحد ،ويكون رهن
إشارتهم ورقة ،ورقة التصويت ،ورقة بيضاء فيها فقط طابع املجلس،
ويجب على املصوت أن يكتب إسم املرشح الذي اختارالتصويت عليه،
هذا من باب التذكير فقط ،إذن إذا كان كل �شي جاهز ،نبدأ بعملية
التصويت ،وأعطي الكلمة للسيد األمين للنداء على السادة النواب.

السيد النائب عبد الحق الناجحي؛
السيد السيد النائب محمد بوشنيف؛
السيد النائب حسن الحارس؛
السيد النائب عبد اللطيف ابن يعقوب؛
السيد النائب يوسف غربي؛
السيد النائب موح رجدالي؛
السيدة النائبة عزوها العراك؛
السيد النائب مصطفى إبراهيمي؛
السيد النائب أحمد صدقي؛
السيد النائب محمد لشكر؛
السيد النائب رمضان بوعشرة؛
السيد النائب أحمد أدراق؛
السيد النائب محمد أوريش؛

النائب السيد بدرالتوامي أمين املكتب املؤقت:

السيدة النائبة سعاد بولعيش الحجراوي؛

شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب محمد خيي؛

السيد النائب سليمان العمراني؛

السيد النائب عمرفا�سي فهري؛

السيد النائب عبد العزيزعماري؛

السيد النائب إدريس صقلي عدوي؛

السيد النائب محمد الحمداوي؛

السيد النائب خالد البوقرعي؛

السيد النائب محمد الزويتن؛

السيد النائب جمال املسعودي؛

السيد النائب عبد هللا بووانو؛

السيد النائب يونس بن سليمان؛

السيد النائب إدريس األزمي اإلدري�سي؛

السيد النائب إدريس الثمري؛

السيد النائب أبو زيد املقرئ اإلدري�سي؛

السيد النائب محمد العثماني؛

السيد النائب محمد العربي بلقايد؛

السيد النائب مراد لكورش؛

السيد النائب عبد الصمد حيكر؛

السيد النائب بلعيد أعلوالل؛

السيد النائب عبد املجيد جوبيج؛

السيد النائب محمد صديقي؛

السيد النائب أحمد جدار؛

السيد النائب سميرعبد املولى؛

السيد النائب عبد املجيد آيت العديلة؛

السيد النائب محمد يوسف؛

السيدة النائبة آمنة ماء العينين؛

السيد النائب مصطفى الحيا؛

السيد النائب رشيد القبيل؛

السيد النائب محمد معايط؛
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السيد النائب جواد عراقي؛

السيد النائب عبد الخاليد البصري؛

السيد النائب الفاطمي الرميد؛

السيد النائب عبد اللطيف العيدي؛

السيد النائب محمد بنجلول؛

السيد النائب مولود مهرية؛

السيد النائب عبد الرحيم القراع؛

النائب السيد حمزة الصوفي؛

السيد النائب عبد العزيزلعايض؛

السيد النائب عبد هللا هامل؛

السيد النائب سيدي حسن البحراوي؛

السيد النائب فاروق الطاهري؛

السيد النائب محمد الحفياني؛

السيد النائب املصطفى القوري؛

السيد النائب أحمد الهيقي؛

السيد النائب مصطفى الزيتي؛

السيد النائب محمد مرزوق؛

السيد النائب إبراهيم الضعيف؛

السيد النائب خاليد تيكوكين؛

السيد النائب عالي الرزمة؛

السيد النائب بوعبيد لبيدة؛

السيدة النائبة مجدة بنعربية؛

السيد النائب الشرقي الغلمي؛

السيدة النائبة بثينة قروري؛

السيد النائب عبد هللا هناوي؛

السيدة النائبة ميمونة افتاتي؛

السيد النائب لحسن واعري؛

السيدة النائبة سعاد زخنيني؛

السيد النائب عمرأحمين؛

السيدة النائبة سعاد لعماري؛

السيد النائب السعيد الصادق؛

السيدة النائبة إشراق البويسفي؛

السيد النائب صالح املالوكي؛

السيدة النائبة نجية لطفي؛

السيد النائب اسماعيل شوكري؛

السيدة النائبة مريمة بوجمعة؛

السيد النائب عبد الجليل مسكين؛

السيدة النائبة خديجة شامي؛

السيد النائب مصطفى الكردي؛

السيدة النائبة أسماء الناصفي؛

السيد النائب إبراهيم بوغضن؛

السيدة النائبة ناعمة بهيش؛

السيد النائب محمد قروق؛

السيدة النائبة نزهة اليزيدي؛

السيد النائب عبد الواحد بوحرشة؛

السيدة النائبة منينة مودن؛

السيد النائب محمد الحارثي؛

السيدة النائبة حياة سكيحيل؛

السيد النائب إدريس مسكين؛

السيدة النائبة فاطمة أهل تكرور؛

السيد النائب أحمد رشيدي؛

السيدة النائبة أمينة فوزي زيزي؛

السيد النائب نور الدين قشيبل؛

السيدة النائبة فاتحة شوباني؛

السيد النائب موالي البشيرطوبا؛

السيدة النائبة عائشة إيدبوش؛

السيد النائب محمد توفلة؛

السيد النائب محمد الطويل؛

السيد النائب يوسف آيت الحاج لحسن؛

السيدة النائبة لبنى الكحلي؛

السيد النائب حسن عديلي؛

السيد النائب محمود إمري؛
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السيد النائب نوفل الناصري؛

السيد النائب أحمد بريجة؛

السيدة النائبة إيمان اليعقوبي؛

السيد النائب محمد اجبيل؛

السيد النائب محسن موفيدي؛

السيد النائب عبد الكريم شكري؛

السيد النائب إبراهيم الشويخ؛

السيد النائب صالح الدين أبو الغالي؛

السيد النائب ر�ضى بوكمازي؛

السيد النائب الطاهربيمزاغ؛

السيد النائب الحسين أحريش؛

السيد النائب هشام هرامي؛

السيد النائب نجيب البقالي؛

السيد النائب نور الدين البي�ضي؛

السيد النائب حسن برود؛

السيد النائب عبد الحكيم سجدة؛

السيد النائب عبد هللا مو�سى؛

السيد النائب بوشعيب عمار؛

السيد النائب عزالعرب حليمي؛

السيد النائب عبد الغني مخداد؛

السيد النائب محمد الحرفاوي؛

السيد النائب عدي بوعرفة؛

السيد النائب محمد عبد الحق؛

السيد النائب ردوان غانم؛

السيد النائب عبد اللطيف بروحو؛

السيد النائب إسماعيل ملاوي؛

السيد النائب نور الدين قربال؛

السيد النائب جواد الناصري؛

السيد النائب عزيزبنبراهيم؛

السيد النائب سعيد الضور؛

السيد النائب محمد إدعمار؛

السيد النائب عبد اللطيف وهبي؛

السيد النائب محمد الصديق؛

السيد النائب محمد الحموتي؛

السيد النائب عبد الفتاح العوني؛

السيد النائب عمرالزراد؛

السيد النائب سيدي إبراهيم الجماني؛

السيد النائب فؤاد العماري؛

السيد النائب رشيد العبدي؛

السيد النائب رضوان النوينو؛

السيد النائب محمد بنعطية؛

السيد النائب نور الدين الهرو�شي؛

السيد النائب محمد الهاللي؛

السيد النائب توفيق امليموني؛

السيد النائب محمد اشرورو؛

السيد النائب خالد املنصوري؛

السيد النائب رحو الهيلع؛

السيد النائب حليم فؤاد؛

السيد النائب فوزي الشعبي؛

السيد النائب بدرالتوامي؛

السيد النائب السعد ابن زروال؛

السيد النائب إبراهيم املوحي؛

السيد النائب سعيد الناصري؛

السيد النائب عبد الهادي الشريكة؛

السيد النائب محمد التويمي بن جلون؛

السيد النائب عبد الرحيم عتمون؛

السيد النائب عادل البيطار؛

السيد النائب عزيزاللبار؛

السيد النائب عبد القادربودراع؛

السيد النائب جواد الدواحي؛

السيد النائب عبد الحق الشفيق؛

السيد النائب أحمد شوكي؛
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السيد النائب عبد الواحد املسعودي؛

السيدة النائبة مالكة خليل؛

السيد النائب عبد اللطيف الفويقر؛

السيدة النائبة حياة بوفراشن؛

السيد النائب محمد الحجيرة؛

السيدة النائبة مريم عالمي؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء املنصوري؛

السيدة النائبة عزيزة الشكاف؛

السيدة النائبة جميلة عفيف؛

السيدة النائبة تورية فراج؛

السيد النائب عمرخفيف؛

السيدة النائبة مباركة صفا؛

السيد النائب موالي هشام املهاجري؛

السيدة النائبة غيتة آيت بن املدني؛

السيد النائب محمد كمال العراقي؛

السيدة النائبة لطيفة الحمود؛

السيد النائب عبد الرحيم واعمرو؛

السيدة النائبة حياة املشفوع؛

السيد النائب عبد الرزاق الورزازي؛

السيدة النائبة غيثة بدرون؛

السيدة النائبة أسماء الشعبي؛

السيدة النائبة أمال بوكير؛

السيد النائب عبد اللطيف الزعيم؛

السيدة النائبة زهور الوهابي؛

السيد النائب محمد كاريم؛

السيدة النائبة مونى اشريط؛

السيد النائب محمد ابراهيمي؛

السيدة النائبة مريم وحساة؛

السيد النائب يوسف الرويجل؛

السيدة النائبة عائشة فرح؛

السيد النائب مصطفى توتو؛

السيدة النائبة ابتسام عزاوي؛

السيد النائب إدريس أوقمني؛

السيد النائب عمرو ودي؛

السيد النائب سليمان حوليش؛

السيد النائب محمد أبدرار؛

السيد النائب فؤاد الدرقاوي؛

السيد النائب محمد غيات؛

السيد النائب سيدي محمد سالم الجماني؛

السيد النائب هشام صابري؛

السيد النائب عبد هللا أدبدا؛

السيد النائب بلقاسم مير؛

السيد النائب عبد هللا بيالت؛

السيد النائب محمد البرني�شي؛

السيد النائب موالي الزبيرحبدي؛

السيد النائب حسين آيت اولحيان؛

السيد النائب رشيد التامك؛

السيدة النائبة وئام املحر�شي؛

السيد النائب عبد هللا أبركي؛

السيد النائب حسن بوركالن؛

السيد النائب محمد بوبكر؛

السيدة النائبة أمال عربوش؛

السيدة النائبة زكية املريني؛

السيد النائب محمد عبو؛

السيدة النائبة بديعة الفياللي؛

السيد النائب محمد بوهدود بودالل؛

السيدة النائبة فاطمة السعدي؛

السيد النائب نور الدين األزرق؛

السيدة النائبة فاطمة الطو�سي؛

السيد النائب حسن بنعمرو؛

السيدة النائبة عائشة آيت حدو؛

السيدة النائب حسن عكاشة؛
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السيد النائب صابرالكياف؛

السيد النائب محمد زكراني؛

السيد النائب بدرطاهري؛

السيد النائب حسن عاريف؛

السيد النائب حسن الفياللي؛

السيد النائب عبد الرحمان حرفي؛

السيد النائب مصطفى تاضومانت؛

السيد النائب مولود بركايو؛

السيد النائب عبد هللا البوكيلي؛

السيد النائب كريم شاوي؛

السيد النائب جواد غريب؛

السيد النائب املصطفى الزهواني؛

السيد النائب موالي مصطفى العمري؛

السيد النائب محمد ناصر؛

السيد النائب حماد آيت باها؛

السيد النائب ياسين الرا�ضي؛

السيد النائب سعيد شبعتو؛

السيد النائب هاشم أمين الشفيق؛

السيد النائب عبد القادرقنديل؛

السيد النائب عبد العزيزالوادكي؛

السيد النائب حميد العر�شي؛

السيد النائب عبد هللا العلوي؛

السيد النائب املصطفى الرداد؛

السيدة النائبة خديجة الزياني؛

السيد النائب رشيد الفايق؛

السيدة النائبة غزالن مرزوقي؛

السيد النائب توفيق كميل؛

السيد النائب هاجراملسقي؛

السيد النائب عبد هللا غازي؛

السيد النائب التهامي املسقي؛

السيد النائب عدي خزو؛

السيد النائب عبد الرزاق نايت إدبو؛

السيد النائب عبد هللا املسعودي؛

السيد النائب عبد الصمد عرشان؛

السيد النائب بوسلهام الديش؛

السيد النائب محمد أمغار؛

السيد النائب إيدارأنجار؛
السيدة النائبة نوال املتوكل؛
السيدة النائبة سورية أهل حماد؛
السيدة النائبة نعيمة زيدان؛
السيدة النائبة أسماء اغاللو؛
السيدة النائبة وفاء البقالي؛
السيدة النائبة سمية وعالل؛
السيد النائب مصطفى بايتاس؛
السيد النائب كمال العمري؛
السيد النائب خالد الشناق؛
السيد النائب بلعسال شاوي؛
السيد النائب محمد جودار؛
السيد النائب محمد الزموري؛

السيد النائب مصطفى البكوري؛
السيد النائب عبد الودود خربوش؛
السيد النائب عبد الحق مهدب؛
السيد النائب العباس الومغاري؛
السيد النائب موالي عبد الرحمان أبليال؛
السيد النائب محمد الوالف؛
السيد النائب مصطفى مشارك؛
السيد النائب مصطفى سالمة؛
السيد النائب أحمد املرابط السو�سي؛
السيد النائب حميد شباط؛
السيد النائب نور الدين مضيان؛
السيد النائب موالي حمدي ولد الرشيد؛

5103

5104

الجريدة الرسمية للبرملان

السيد عبد الواحد الرا�ضي رئيس املكتب املؤقت ،رئيس
الجلسة:
عملية التصويت  ..تفضلوا ،تفضل ،تفضل.

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
على كل فقط نريد أن ننبهكم السيد الرئيس أن أثيرانتباهكم إلى أن
الفريق اإلستقاللي قرر عدم املشاركة في التصويت ،وشكرا.

السيد عبد الواحد الرا�ضي رئيس املكتب املؤقت ،رئيس
الجلسة:
عيط ،غيردوز ،عيط عليهم بالزربة ودوز.
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السيد النائب محمد بودس؛
السيد النائب يوسف حدهم؛
السيد النائب الحسين أزكاغ؛
السيد النائب الحسين بوزحاي؛
السيد النائب عبد الغني جناح؛
السيد النائب أحمد التومي؛
السيد النائب صالح أوغبال؛
السيد النائب املفضل الطاهري؛
السيدة النائبة سعيدة آيت بوعلي؛
السيدة النائبة عزيزة أبا؛
السيدة النائبة عبلة بوزكري؛

النائب السيد بدرالتوامي أمين املكتب املؤقت:

السيدة النائبة إيمان بن ربيعة؛

السيد النائب عبد الواحد األنصاري؛

السيدة النائبة خديجة رضواني؛

السيد النائب السالك بولون؛

السيدة النائبة منيرة الرحوي؛

السيد النائب عبد الرحمان خيير؛

السيدة النائبة رفيعة املنصوري؛

السيد النائب امبارك الطرمونية؛

السيد النائب الشيخ ميارة؛

السيد النائب عبد العزيزلشهب؛

السيد النائب عمرعبا�سي؛

السيد النائب سيدي حمد الشيكر؛

السيد النائب نوفل شباط؛

السيد النائب محمد إد مو�سى؛

السيد النائب عبد املجيد الفا�سي الفهري؛

السيد النائب نور الدين رفيق؛

السيد النائب عمرحجيرة؛

السيد النائب هشام سعنان؛

السيد النائب طارق قديري؛

السيد النائب عبد العزيزأبا؛

السيدة النائبة زينب قيوح؛

السيد النائب محمد بلحسان؛

السيد النائب سعيد أمسكان؛

السيد النائب عالل العمراوي؛

السيد النائب محمد فضيلي؛

السيد النائب إسماعيل البقالي؛

السيد النائب عبد الرحمان العمري؛

السيد النائب محمد الحافظ؛

السيد النائب حسن العنصر؛

السيد النائب لحسن حداد؛

السيد النائب عبد العزيزكوسكوس؛

السيد النائب محمد البكاوي؛

السيد النائب محمد والزين؛

السيد النائب ياسين دغو؛

السيد النائب لحسن السكوري؛

السيد النائب إدريس جدي؛

السيد النائب عبد القادرالبريكي؛

السيد النائب الكبيرقادة؛

السيد النائب محمد لحموش؛
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السيد النائب محمد مبديع؛

السيدة النائبة فتيحة سداس؛

السيد النائب رشيد بن الدريوش؛

السيدة النائبة مينة الطالبي؛

السيد النائب عادل السباعي؛

السيد النائب شقران أمام؛

السيد النائب محمد األمين ديدي؛

السيدة النائبة حنان رحاب؛

السيد النائب املصطفى املخنتر؛

السيد النائب محمد أبركان؛

السيد النائب سعيد التدالوي؛

السيد النائب سعيد بعزيز؛

السيدة النائبة ليلى أحكيم؛

السيد النائب الحبيب الحسيني؛

السيدة النائبة حكيمة بل قساوي؛

السيد النائب محمد العربي أحنين؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه؛

السيد النائب عبد هللا اإلدري�سي البوزيدي؛

السيدة النائبة لبنى طاهري؛

السيد النائب أحمد الغزوي؛

السيدة النائبة غيثة الحاتمي؛

السيدة النائبة سعاد الزيدي؛

السيد النائب عبد الحكيم األحمدي؛

السيد النائب سعيد انميلي؛

السيد النائب كمال لعفو؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات؛

السيد النائب عبد السالم اليوسفي؛

السيد النائب سعيد آيت ادبعلي؛

السيد النائب لحسن آيت إيشو؛

السيد النائب جمال بن شقرون كريمي؛

السيد النائب محمد السيمو؛

السيدة النائبة تورية الصقلي؛

السيد النائب عبد الواحد الرا�ضي؛

السيدة النائبة عائشة البلق؛

السيد النائب لحبيب املالكي؛
السيد النائب ادريس الشطيبي؛
السيد النائب الشرقاوي الزنايدي؛
السيد النائب محمد املالحي؛
السيد النائب محمد مالل؛
السيد النائب البهلول رشيد؛
السيد النائب نبيل صبري؛
السيد النائب محمد الزهراوي؛

السيد النائب رشيد حموني؛
السيد النائب سعيد الزيدي؛
السيد النائب عمربالفريج؛
السيد النائب مصطفى شناوي؛

السيد عبد الواحد الرا�ضي رئيس املكتب املؤقت ،رئيس
الجلسة:
زميالتي زمالئي األعزاء،
هل هناك من لم يناد عليه؟ إذن انتهت عملية التصويت ،وسنمر
إلى عملية فرز األصوات وسيتكلف بهذه املهمة أعضاء املكتب املؤقت.

السيد النائب حامدي واي�سي؛

الزميالت والزمالء األعزاء ،نتائج عملية التصويت:

السيد النائب محمد الحبيب نازومي؛

املسجلون290 :
املصوتون280 :
األصوات امللغاة14 :
األوراق البيضاء18 :

السيدة النائبة السعدية بنسهلي؛

والغالفات الفارغة13 :

السيد النائب عبد الفتاح اهل مكي؛
السيد النائب محمد أحويط؛
السيدة النائبة ابتسام مراس؛
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إذن هي  ،245اسمحوا لي 245 ،صوت لصالح املرشح السيد الرئيس
الحبيب املالكي.
إذن فاز الرئيس الحبيب املالكي ب  245صوت بينما أن األغلبية
املطلقة  198صوت ،آ ال  ،أعضاء مجلس النوابّ ،أيه ،طيب ،تبعا لهذه
النتائج أعلن رسميا أن السيد الحبيب املالكي انتخب رئيسا ملجلس
النواب ،وبهذه املناسبة أتقدم بالتهاني بإسمي الخاص وبإسم أعضاء
املكتب املؤقت ،وكذلك بإسمكم جميعا إلى السيد الحبيب املالكي
رئيس مجلس النواب بأحر التهاني ،متمنيا له النجاح والتوفيق في هذه
املهمة خدمة لهذه املؤسسة ،وخدمة للوطن .
أطلب من السيد الحبيب املالكي االلتحاق باملنصة ،شكرا لكم
جميعا على مساعدتكم لتمرهذه العملية في أحسن الظروف.

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا
وآله وصحبه األكرمين،
األخ الرئيس عبد الواحد الرا�ضي ،رئيس املكتب املؤقت،
السيدات والسادة أعضاء املكتب املؤقت،
الزميالت والزمالء األعزاء،
بقدر ما أعتز بالثقة التي حظيت بها اليوم من جديد لتولي رئاسة
مجلس النواب برسم النصف الثاني من الوالية التشريعية العاشرة
بقدر استحضار لجسامة املسؤولية امللقاة على عاتقي ،وهي جسامة
نابعة من تقديري لحجم الثقة التي وضعتموها في شخ�صي املتواضع،
وفي األفق الجماعي الذي انخرطنا فيه جميعا خالل الفترة السابقة ،وأود
بداية أن أشكر جميع أعضاء املجلس ،سواء من صوت لهذا األفق من
التوافق والعمل املشترك أومن كان لهم رأي آخرعلي أن أحترمه في جميع
األحوال ،وإنني إذ أعتبر أن هذا اإلختيار من صميم الديمقراطية ،فإنني
في الوقت نفسه أعتبر التصويت من صميم العمل املؤسساتي ،وليس
لألشخاص ،وال حتى لالنتماءات السياسية ،ومهما يكن فإنني سأكون
كما كنت وكما صرفت ذلك خالل النصف األول من الوالية الحالية
رئيسا لجميع مكونات املجلس ،وسأواصل العمل مع أجهزة املجلس
بنفس أقوى وبتصميم أقوى وذلك إلنجاز ما لم نتمكن من إنجازه إن
شاء هللا ،وعلى النهج نفسه سأواصل احترام جميع املواقف ،احترام
جميع اآلراء ،واحترام جميع اإلختيارات سواء كانت في صف األغلبية
أو في صف املعارضة ،فال بد زميالتي زمالئي ،من التذكير بأننا ساهمنا
معا في ترسيخ دولة القانون واملؤسسات وتدعيم ركائزها وخاصة في بناء
ثقافة مؤسساتية وفي جعل مجلسنا شريكا أساسيا في الدبلوماسية
البرملانية الثنائية أو الدبلوماسية املتعددة األطراف.
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لقد اشتغلنا على أساس التوافق والتوافق ال يلغي اإلختالف ،بل
الذي يحترم ويرتب االختالفات ،وعلى أسا�سي إنضاج الشروط امليسرة
للتوافق خصوصا في قضايا لها من الحيوية ولها من األهمية ومن الثقل
ما يجعلها تخدم بشكل أو بآخر مستقبل البالد ،وأعتقد شخصيا أن
هذه املنهجية ساهمت في إحداث تحول مهم على مستوى العمل في
مجلس النواب ،كما ساهمت في تحسين صورة املؤسسة ويتعلق األمر
بثمرة جهد جماعي من جانب جميع مكونات املجلس وأجهزته من
فرق ومجموعة نيابية ومكتب ولجان دائمة ومجموعة موضوعاتية،
سنواصل العمل بعزم أكبر على ترسيخ مفهوم برملان القرب ،وجعله
ملموسا لدى املواطنات واملواطنين على النحو الذي يكرس املجلس
كمؤسسة متفاعلة مع السياق الوطني ،متفاعلة مع مطالب وتطلعات
املجتمع املغربي وديناميته ،وعلى أساس مقاربة اإلشراك والعمل
الجماعي والتوافق واملصلحة الوطنية ،سنواصل تنفيذ األوراش التي
شرعنا فيها والتي اعتمدنا في إنجازها التراكم ،التراكم املحقق خالل
واليات سابقة من أجل عصرنة املؤسسة وترسيخ مكانتها على النحو
ً
الذي يجعل املجلس في قلب انشغاالت املجتمع ،متفاعال معها.
الزميالت والزمالء،

ُ
وختاما أعتقد أنه ال ينبغي أن نخضع القضايا الكبرى التي من
املفروض أن تحظى بالتوافق واالجماع ،ألي حساب إال الحساب الوطني
واملصلحة العليا للبالد ،ذلك ألن األمريتعلق باملستقبل ،وبقضاييا تحدد
هذا املستقبل في مجتمع كان دائما عبر التاريخ ،وال يزال من دعائمه
التنوع ،والتعددية ،لذلك ينبغي أن نتطلع -نحن جميعا -بمواقفنا،
وبخطاباتنا ،إلى رؤية استراتيجية وطنية ومواطنة تستشرف املستقبل
الجماعي ،مستقبل بالدنا وشعبنا .وعلينا أن نتمثل هذه الرؤية في
ممارساتنا السياسية املختلفة.
ولهذا ،فإن مجلس النواب ،بحكم مكانته والدستورية ،مطالب
بالرقـي اليوم أكثر من األمس مطالب بالرقي إلى مستوى التحديات
املطروحة علينا جميعا ،وبأن يكون في قلب ديناميات اإلصالح .وتوخيا
لذلك ،سنسرع إنجاز املشاريع اإلصالحية التي شرعنا فيها وفق خطة
عمل املجلس التي اعتمدناها كخريطة طريق تفعيال ملقتضيات النظام
الداخلي للمجلس ،وكذلك تفعيال
ملقتضيات التدبير الحديث إلدارة برملانية مستجيبة لحاجيات
مؤسسة تشريعية بمعاييرديموقراطية القرن  ،21متفاعلة مع محيطها
ـمجتمعي متفاعلة مع محيطها املؤسساتي ،مضطلعة بمهامها وأدوارها
ال
ِ
الدستورية ،وفي مستوى التحديات الراهنة واملستقبلية.
أجدد لكم شكري ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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حضرات السيدات والسادة،
محضرالجلسة الخمسين بعد املائة
التاريخ :الخميس  12شعبان 1440ه ( 18أبريل 2019م).
الرئاسة :السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.
التوقيت :ساعة وثماني دقائق ابتداء من الساعة الثانية عشرة
زواال والدقيقة الرابعة والخمسين.
جدول األعمال :جلسة عمومية تخصص لإلعالن عن تشكيل
الفرق واملجموعة النيابية وانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب
للسنة الثالثة وملا تبقى من الفترة النيابية .2021-2016

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
افتتحت الجلسة،

حضرات السيدات والسادة النواب،
يعقد املجلس هذه الجلسة النتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب،
وذلك تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل  62من الدستور،
وكذلك مقتضيات املادة  28من النظام الداخلي.
وقبل انطالق عملية التصويت ،أخبر املجلس ،طبقا ملقتضيات
املادة  29من النظام الداخلي ،أن رئاسة املجلس توصلت بلوائح الفرق
واملجموعة النيابية وأسماء رؤسائها ،وهي على الشكل التالي:

نمراآلن إلى عملية التصويت على الترشيحات لعضوية املكتب ،وقبل
الشروع في عملية التصويت ،أخبر املجلس أننا توصلنا بالترشيحات
التالية املقدمة من طرف الفرق النيابية لعضوية املكتب في إطار الئحة
تضم كافة الترشيحات:
• السيد النائب األول للرئيس ،سليمان العمراني عن فريق
العدالة والتنمية؛
• السيد النائب الثاني للرئيس ،محمد التويمي بن جلون عن
فريق األصالة واملعاصرة؛
• السيد محمد جودار ،النائب الثالث عن فريق التجمع
الدستوري؛
• النائب الرابع السيد النائب عبد الواحد األنصاري عن الفريق
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛
•
الحركي؛

النائب الخامس السيد النائب محمد والزين عن الفريق

• النائب السادس السيد النائب إدريس اشطيبي عن الفريق
اإلشتراكي؛
• النائبة السابعة للرئيس السيدة مريمة بوجمعة عن فريق
العدالة والتنمية؛
• النائبة الثامنة السيدة النائبة حياة املشفوع عن فريق
األصالة واملعاصرة؛
•
والتنمية؛

محاسب املجلس السيد خالد البوقرعي عن فريق العدالة

•
والتنمية؛

السيد النائب إدريس األزمي اإلدري�سي ،رئيس فريق العدالة

•

السيد النائب محمد أبودرار ،رئيس فريق األصالة واملعاصرة؛

• املحاسب الثاني السيد محمد أشرورو عن فريق األصالة
واملعاصرة؛

•

السيد النائب توفيق كميل ،رئيس فريق التجمع الدستوري؛

أمينة املجلس السيدة عزوها العراك عن فريق العدالة

• السيد النائب نور الدين مضيان ،رئيس الفريق اإلستقاللي
للوحدة والتعادلية؛
•

السيد النائب محمد مبديع ،رئيس الفريق الحركي؛

•

السيد النائب شقران أمام ،رئيس الفريق اإلشتراكي؛

• السيدة النائبة عائشة لبلق ،رئيسة املجموعة النيابية للتقدم
واإلشتراكية.
كالعادة سيتم نشر هذه القوائم وأسماء رؤسائها في الجريدة
الرسمية للبرملان واملوقع إلكتروني للمجلس ،متمنيا للسيدة والسادة
الرؤساء النجاح والتوفيق في مهامهم بإسمكم جميعا.

•
والتنمية؛

• أمينة املجلس السيدة النائبة أسماء أغاللو عن فريق التجمع
الدستوري؛
• أمين املجلس السيد بولون السالك عن الفريق اإلستقاللي
للوحدة والتعادلية.
أطلب اآلن من ثالثة أعضاء من املكتب املوقت ،وقدراإلمكان أربعة
ممثلي اثنين عن األغلبية واثنين عن املعارضة لإللتحاق بمكتب التصويت
ملساعدة السيدتين والسيد النائب أعضاء املكتب املؤقت قصد السهر
على تتبع العملية االنتخابية ،وبطبيعة الحال فرز األصوات .عبد املجيد
الفا�سي عن املعارضة كاين؟ أيت أولحيان عن املعارضة كذلك ،شكون؟
مزيان والثاني ال�سي مفيد...
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املناداة على السيدات والسادة النواب واحدا واحدا حتى تنطلق،
تفضل السيد الرئيس تفضل.

النائب السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي (نقطة
نظام):
شكرا السيد الرئيس،
طلبتو منا نعينو ممثل عن الفريق الحركي في اللجنة اللي غتسهرعلى
فرز األصوات ،وما عيطتوش عليه! هوسميتوالعفوهاذ الشاب الزوين.

السيد الرئيس:
هاذي فيها ذاك ال�شي اللي بغيتي ولكن خارج النظام الداخلي ..شكرا،
شكرا السيد الرئيس .غتنطلقو السيدات والسادة أعضاء املكتب؟
بسم هللا ،تفضل.

النائب السيد بدرالتوامي أمين املكتب املؤقت:
شكرا السيد الرئيس،
السيد النائب سليمان العمراني؛
السيد النائب عبد العزيزعماري؛
السيد النائب محمد الحمداوي؛
السيد النائب محمد الزويتن؛
السيد النائب عبد هللا بووانو؛
السيد النائب إدريس األزمي اإلدري�سي؛
السيد النائب أبو زيد املقرئ اإلدري�سي؛
السيد النائب محمد العربي بلقايد؛
السيد النائب عبد الصمد حيكر؛
السيد النائب عبد املجيد جوبيج؛
السيد النائب أحمد جدار؛
السيد النائب عبد املجيد آيت العديلة؛
السيدة النائبة آمنة ماء العينين؛
السيد النائب رشيد القبيل؛
السيد النائب عبد اللطيف الناصري؛
السيد النائب عبد اللطيف رشيد؛
السيد النائب عبد الحق الناجحي؛
السيد السيد النائب محمد بوشنيف؛
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السيد النائب حسن الحارس؛
السيد النائب عبد اللطيف ابن يعقوب؛
السيد النائب يوسف غربي؛
السيد النائب موح رجدالي؛
السيدة النائبة عزوها العراك؛
السيد النائب مصطفى إبراهيمي؛
السيد النائب أحمد صدقي؛
السيد النائب محمد لشكر؛
السيد النائب رمضان بوعشرة؛
السيد النائب أحمد أدراق؛
السيد النائب محمد أوريش؛
السيدة النائبة سعاد بولعيش الحجراوي؛
السيد النائب محمد خيي؛
السيد النائب عمرفا�سي فهري؛
السيد النائب إدريس صقلي عدوي؛
السيد النائب خالد البوقرعي؛
السيد النائب جمال املسعودي؛
السيد النائب يونس بن سليمان؛
السيد النائب إدريس الثمري؛
السيد النائب محمد العثماني؛
السيد النائب مراد لكورش؛
السيد النائب بلعيد أعلوالل؛
السيد النائب محمد صديقي؛
السيد النائب سميرعبد املولى؛
السيد النائب محمد يوسف؛
السيد النائب مصطفى الحيا؛
السيد النائب محمد معايط؛
السيد النائب جواد عراقي؛
السيد النائب الفاطمي الرميد؛
السيد النائب محمد بنجلول؛
السيد النائب عبد الرحيم القراع؛
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السيد النائب عبد العزيزلعايض؛

السيد النائب عبد هللا هامل؛

السيد النائب سيدي حسن البحراوي؛

السيد النائب فاروق الطاهري؛

السيد النائب محمد الحفياني؛

السيد النائب املصطفى القوري؛

السيد النائب أحمد الهيقي؛

السيد النائب مصطفى الزيتي؛

السيد النائب محمد مرزوق؛

السيد النائب إبراهيم الضعيف؛

السيد النائب خاليد تيكوكين؛

السيد النائب عالي الرزمة؛

السيد النائب بوعبيد لبيدة؛

السيدة النائبة مجدة بنعربية؛

السيد النائب الشرقي الغلمي؛

السيدة النائبة بثينة قروري؛

السيد النائب عبد هللا هناوي؛

السيدة النائبة ميمونة افتاتي؛

السيد النائب لحسن واعري؛

السيدة النائبة سعاد زخنيني؛

السيد النائب عمرأحمين؛

السيدة النائبة سعاد لعماري؛

السيد النائب السعيد الصادق؛

السيدة النائبة إشراق البويسفي؛

السيد النائب صالح املالوكي؛

السيدة النائبة نجية لطفي؛

السيد النائب اسماعيل شوكري؛

السيدة النائبة مريمة بوجمعة؛

السيد النائب عبد الجليل مسكين؛

السيدة النائبة خديجة شامي؛

السيد النائب مصطفى الكردي؛

السيدة النائبة أسماء الناصفي؛

السيد النائب إبراهيم بوغضن؛

السيدة النائبة ناعمة بهيش؛

السيد النائب محمد قروق؛

السيدة النائبة نزهة اليزيدي؛

السيد النائب عبد الواحد بوحرشة؛

السيدة النائبة منينة مودن؛

السيد النائب محمد الحارثي؛

السيدة النائبة حياة سكيحيل؛

السيد النائب إدريس مسكين؛

السيدة النائبة فاطمة أهل تكرور؛

السيد النائب أحمد رشيدي؛

السيدة النائبة أمينة فوزي زيزي؛

السيد النائب نور الدين قشيبل؛

السيدة النائبة فاتحة شوباني؛

السيد النائب موالي البشيرطوبا؛

السيدة النائبة عائشة إيدبوش؛

السيد النائب محمد توفلة؛

السيد النائب محمد الطويل؛

السيد النائب يوسف آيت الحاج لحسن؛

السيدة النائبة لبنى الكحلي؛

السيد النائب حسن عديلي؛

السيد النائب محمود إمري؛

السيد النائب عبد الخاليد البصري؛

السيد النائب نوفل الناصري؛

السيد النائب عبد اللطيف العيدي؛

السيدة النائبة إيمان اليعقوبي؛

السيد النائب مولود مهرية؛

السيد النائب محسن موفيدي؛

النائب السيد حمزة الصوفي؛

السيد النائب إبراهيم الشويخ؛
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السيد النائب ر�ضى بوكمازي؛

السيد النائب الطاهربيمزاغ؛

السيد النائب الحسين أحريش؛

السيد النائب هشام هرامي؛

السيد النائب نجيب البقالي؛

السيد النائب نور الدين البي�ضي؛

السيد النائب حسن برود؛

السيد النائب عبد الحكيم سجدة؛

السيد النائب عبد هللا مو�سى؛

السيد النائب بوشعيب عمار؛

السيد النائب عزالعرب حليمي؛

السيد النائب عبد الغني مخداد؛

السيد النائب محمد الحرفاوي؛

السيد النائب عدي بوعرفة؛

السيد النائب محمد عبد الحق؛

السيد النائب ردوان غانم؛

السيد النائب عبد اللطيف بروحو؛

السيد النائب إسماعيل ملاوي؛

السيد النائب نور الدين قربال؛

السيد النائب جواد الناصري؛

السيد النائب عزيزبنبراهيم؛

السيد النائب سعيد الضور؛

السيد النائب محمد إدعمار؛

السيد النائب عبد اللطيف وهبي؛

السيد النائب محمد الصديق؛

السيد النائب محمد الحموتي؛

السيد النائب عبد الفتاح العوني؛

السيد النائب عمرالزراد؛

السيد النائب سيدي إبراهيم الجماني؛

السيد النائب فؤاد العماري؛

السيد النائب رشيد العبدي؛

السيد النائب رضوان النوينو؛

السيد النائب محمد بنعطية؛

السيد النائب نور الدين الهرو�شي؛

السيد النائب محمد الهاللي؛

السيد النائب توفيق امليموني؛

السيد النائب محمد اشرورو؛

السيد النائب خالد املنصوري؛

السيد النائب رحو الهيلع؛

السيد النائب حليم فؤاد؛

السيد النائب فوزي الشعبي؛

السيد النائب بدرالتوامي؛

السيد النائب السعد ابن زروال؛

السيد النائب إبراهيم املوحي؛

السيد النائب سعيد الناصري؛

السيد النائب عبد الهادي الشريكة؛

السيد النائب محمد التويمي بن جلون؛

السيد النائب عبد الرحيم عتمون؛

السيد النائب عادل البيطار؛

السيد النائب عزيزاللبار؛

السيد النائب عبد القادربودراع؛

السيد النائب جواد الدواحي؛

السيد النائب عبد الحق الشفيق؛

السيد النائب أحمد شوكي؛

السيد النائب أحمد بريجة؛

السيد النائب عبد الواحد املسعودي؛

السيد النائب محمد اجبيل؛

السيد النائب عبد اللطيف الفويقر؛

السيد النائب عبد الكريم شكري؛

السيد النائب محمد الحجيرة؛

السيد النائب صالح الدين أبو الغالي؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء املنصوري؛
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السيدة النائبة جميلة عفيف؛

السيدة النائبة تورية فراج؛

السيد النائب عمرخفيف؛

السيدة النائبة مباركة صفا؛

السيد النائب موالي هشام املهاجري؛

السيدة النائبة غيتة آيت بن املدني؛

السيد النائب محمد كمال العراقي؛

السيدة النائبة لطيفة الحمود؛

السيد النائب عبد الرحيم واعمرو؛

السيدة النائبة حياة املشفوع؛

السيد النائب عبد الرزاق الورزازي؛

السيدة النائبة غيثة بدرون؛

السيدة النائبة أسماء الشعبي؛

السيدة النائبة أمال بوكير؛

السيد النائب عبد اللطيف الزعيم؛

السيدة النائبة زهور الوهابي؛

السيد النائب محمد كاريم؛

السيدة النائبة مونى اشريط؛

السيد النائب محمد ابراهيمي؛

السيدة النائبة مريم وحساة؛

السيد النائب يوسف الرويجل؛

السيدة النائبة عائشة فرح؛

السيد النائب مصطفى توتو؛

السيدة النائبة ابتسام عزاوي؛

السيد النائب إدريس أوقمني؛

السيد النائب عمرو ودي؛

السيد النائب سليمان حوليش؛

السيد النائب محمد أبدرار؛

السيد النائب فؤاد الدرقاوي؛

السيد النائب محمد غيات؛

السيد النائب سيدي محمد سالم الجماني؛

السيد النائب هشام صابري؛

السيد النائب عبد هللا أدبدا؛

السيد النائب بلقاسم مير؛

السيد النائب عبد هللا بيالت؛

السيد النائب محمد البرني�شي؛

السيد النائب موالي الزبيرحبدي؛

السيد النائب حسين آيت اولحيان؛

السيد النائب رشيد التامك؛

السيدة النائبة وئام املحر�شي؛

السيد النائب عبد هللا أبركي؛

السيد النائب حسن بوركالن؛

السيد النائب محمد بوبكر؛

السيدة النائبة أمال عربوش؛

السيدة النائبة زكية املريني؛

السيد النائب محمد عبو؛

السيدة النائبة بديعة الفياللي؛

السيد النائب محمد بوهدود بودالل؛

السيدة النائبة فاطمة السعدي؛

السيد النائب نور الدين األزرق؛

السيدة النائبة فاطمة الطو�سي؛

السيد النائب حسن بنعمرو؛

السيدة النائبة عائشة آيت حدو؛

السيدة النائب حسن عكاشة؛

السيدة النائبة مالكة خليل؛

السيد النائب صابرالكياف؛

السيدة النائبة حياة بوفراشن؛

السيد النائب بدرطاهري؛

السيدة النائبة مريم عالمي؛

السيد النائب حسن الفياللي؛

السيدة النائبة عزيزة الشكاف؛

السيد النائب مصطفى تاضومانت؛
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السيد النائب عبد هللا البوكيلي؛

السيد النائب كريم شاوي؛

السيد النائب جواد غريب؛

السيد النائب املصطفى الزهواني؛

السيد النائب موالي مصطفى العمري؛

السيد النائب محمد ناصر؛

السيد النائب حماد آيت باها؛

السيد النائب ياسين الرا�ضي؛

السيد النائب سعيد شبعتو؛

السيد النائب هاشم أمين الشفيق؛

السيد النائب عبد القادرقنديل؛

السيد النائب عبد العزيزالوادكي؛

السيد النائب حميد العر�شي؛

السيد النائب عبد هللا العلوي؛

السيد النائب املصطفى الرداد؛

السيدة النائبة خديجة الزياني؛

السيد النائب رشيد الفايق؛

السيدة النائبة غزالن مرزوقي؛

السيد النائب توفيق كميل؛

السيد النائب هاجراملسقي؛

السيد النائب عبد هللا غازي؛

السيد النائب التهامي املسقي؛

السيد النائب عدي خزو؛

السيد النائب عبد الرزاق نايت إدبو؛

السيد النائب عبد هللا املسعودي؛

السيد النائب عبد الصمد عرشان؛

السيد النائب بوسلهام الديش؛

السيد النائب محمد أمغار؛

السيد النائب إيدارأنجار؛

السيد النائب مصطفى البكوري؛

السيدة النائبة نوال املتوكل؛

السيد النائب عبد الودود خربوش؛

السيدة النائبة سورية أهل حماد؛

السيد النائب عبد الحق مهدب؛

السيدة النائبة نعيمة زيدان؛

السيد النائب العباس الومغاري؛

السيدة النائبة أسماء اغاللو؛

السيد النائب موالي عبد الرحمان أبليال؛

السيدة النائبة وفاء البقالي؛

السيد النائب محمد الوالف؛

السيدة النائبة سمية وعالل؛

السيد النائب مصطفى مشارك؛

السيد النائب مصطفى بايتاس؛

السيد النائب مصطفى سالمة؛

السيد النائب كمال العمري؛

السيد النائب أحمد املرابط السو�سي؛

السيد النائب خالد الشناق؛

السيد النائب حميد شباط؛

السيد النائب بلعسال شاوي؛

السيد النائب نور الدين مضيان؛

السيد النائب محمد جودار؛

السيد النائب موالي حمدي ولد الرشيد؛

السيد النائب محمد الزموري؛

السيد النائب عبد الواحد األنصاري؛

السيد النائب محمد زكراني؛

السيد النائب السالك بولون؛

السيد النائب حسن عاريف؛

السيد النائب عبد الرحمان خيير؛

السيد النائب عبد الرحمان حرفي؛

السيد النائب امبارك الطرمونية؛

السيد النائب مولود بركايو؛

السيد النائب عبد العزيزلشهب؛
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السيد النائب سيدي حمد الشيكر؛

السيد النائب نوفل شباط؛

السيد النائب محمد إد مو�سى؛

السيد النائب عبد املجيد الفا�سي الفهري؛

السيد النائب نور الدين رفيق؛

السيد النائب عمرحجيرة؛

السيد النائب هشام سعنان؛

السيد النائب طارق قديري؛

السيد النائب عبد العزيزأبا؛

السيدة النائبة زينب قيوح؛

السيد النائب محمد بلحسان؛

السيد النائب سعيد أمسكان؛

السيد النائب عالل العمراوي؛

السيد النائب محمد فضيلي؛

السيد النائب إسماعيل البقالي؛

السيد النائب عبد الرحمان العمري؛

السيد النائب محمد الحافظ؛

السيد النائب حسن العنصر؛

السيد النائب لحسن حداد؛

السيد النائب عبد العزيزكوسكوس؛

السيد النائب محمد البكاوي؛

السيد النائب محمد والزين؛

السيد النائب ياسين دغو؛

السيد النائب لحسن السكوري؛

السيد النائب إدريس جدي؛

السيد النائب عبد القادرالبريكي؛

السيد النائب الكبيرقادة؛

السيد النائب محمد لحموش؛

السيد النائب محمد بودس؛

السيد النائب محمد مبديع؛

السيد النائب يوسف حدهم؛

السيد النائب رشيد بن الدريوش؛

السيد النائب الحسين أزكاغ؛

السيد النائب عادل السباعي؛

السيد النائب الحسين بوزحاي؛

السيد النائب محمد األمين ديدي؛

السيد النائب عبد الغني جناح؛

السيد النائب املصطفى املخنتر؛

السيد النائب أحمد التومي؛

السيد النائب سعيد التدالوي؛

السيد النائب صالح أوغبال؛

السيدة النائبة ليلى أحكيم؛

السيد النائب املفضل الطاهري؛

السيدة النائبة حكيمة بل قساوي؛

السيدة النائبة سعيدة آيت بوعلي؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه؛

السيدة النائبة عزيزة أبا؛

السيدة النائبة لبنى طاهري؛

السيدة النائبة عبلة بوزكري؛

السيدة النائبة غيثة الحاتمي؛

السيدة النائبة إيمان بن ربيعة؛

السيد النائب عبد الحكيم األحمدي؛

السيدة النائبة خديجة رضواني؛

السيد النائب كمال لعفو؛

السيدة النائبة منيرة الرحوي؛

السيد النائب عبد السالم اليوسفي؛

السيدة النائبة رفيعة املنصوري؛

السيد النائب لحسن آيت إيشو؛

السيد النائب الشيخ ميارة؛

السيد النائب محمد السيمو؛

السيد النائب عمرعبا�سي؛

السيد النائب عبد الواحد الرا�ضي؛
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السيد النائب لحبيب املالكي؛

السيد النائب رشيد حموني؛

السيد النائب ادريس الشطيبي؛

السيد النائب سعيد الزيدي؛

السيد النائب الشرقاوي الزنايدي؛

السيد النائب عمربالفريج؛

السيد النائب محمد املالحي؛

السيد النائب مصطفى شناوي؛

السيد النائب محمد مالل؛

السيد الرئيس:

السيد النائب البهلول رشيد؛

السيدات والسادة النواب،

السيد النائب نبيل صبري؛
السيد النائب محمد الزهراوي؛
السيد النائب حامدي واي�سي؛
السيد النائب محمد الحبيب نازومي؛
السيد النائب عبد الفتاح اهل مكي؛
السيد النائب محمد أحويط؛
السيدة النائبة ابتسام مراس؛
السيدة النائبة السعدية بنسهلي؛
السيدة النائبة فتيحة سداس؛
السيدة النائبة مينة الطالبي؛
السيد النائب شقران أمام؛
السيدة النائبة حنان رحاب؛
السيد النائب محمد أبركان؛
السيد النائب سعيد بعزيز؛
السيد النائب الحبيب الحسيني؛
السيد النائب محمد العربي أحنين؛
السيد النائب عبد هللا اإلدري�سي البوزيدي؛
السيد النائب أحمد الغزوي؛

لقد أسفرت عملية الفرز عن النتائج التالية:

عدد املصوتين 188؛
عدد األصوات املعبرعنها 176؛
عدد األصوات امللغاة .12
لذلك أحرزت الالئحة الوحيدة الخاصة بانتخاب أعضاء املكتب
الجديد على  176صوت .بهذا نكون السيدات والسادة قد أنهينا انتخاب
أعضاء مكتب املجلس ،وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم باسمي وباسمكم
جميعا السيدات والسادة النواب ،بأحر التهاني إلى أعضاء املكتب
الجديد متمنيا لهم كامل التوفيق ،وأنا متأكد بأن املكتب الجديد
سيواصل بنفس الروح وبنفس اإلرادة ،بنفس املنهجية تدبير الشؤون
الداخلية ملؤسستنا .كما أتقدم بالشكر ملسقبل الغد ،السيدات
والسادة النواب أعضاء املكتب املؤقت على املجهودات التي بذلت من
أجل حسن سيرعملية االنتخاب.
وأخبر ،طيب هادي الفتوى ديال القانوني ،تفضل .فهي الئحة
وحيدة السيد الرئيس مضيان ،ولكن ما فيها باس ،ما فيها باس:
• النائب األول للرئيس السيد النائب سليمان العمراني عن
فريق العدالة والتنمية؛
• النائب الثاني للرئيس السيد النائب محمد التويمي بنجلون
عن فريق األصالة واملعاصرة؛
• النائب الثالث السيد النائب محمد جودار عن فريق التجمع
الدستوري؛

السيدة النائبة سعاد الزيدي؛

• السيد النائب الرابع عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية
السيد النائب عبد الواحد األنصاري؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات؛

• النائب الخامس للرئيس السيد النائب محمد والزين عن
الفريق الحركي؛

السيد النائب جمال بن شقرون كريمي؛

•
اشطيبي؛

النائب السادس عن الفريق اإلشتراكي السيد النائب إدريس

السيدة النائبة عائشة البلق؛

• النائبة السابعة السيدة النائبة مريمة بوجمعة عن فريق
العدالة والتنمية؛

السيد النائب سعيد انميلي؛
السيد النائب سعيد آيت ادبعلي؛
السيدة النائبة تورية الصقلي؛
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• النائبة الثامنة للرئيس السيدة النائبة حياة املشفوع عن
فريق األصالة واملعاصرة؛

• أمينة املجلس عن فريق التجمع الدستوري السيدة النائبة
أسماء أغاللو؛

محاسب املجلس السيد خالد البوقرعي عن فريق العدالة

• أمين املجلس عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية
السيد بولون السالك.

• املحاسب الثاني محاسب املجلس السيد النائب محمد
أشرورو عن فريق األصالة واملعاصرة؛

أخبرالسيدات والسادة أعضاء مكتب املجلس ،سنعقد مباشرة بعد
هذه الجلسة اإلجتماع األول ملكتب املجلس وبعد ذلك سنعقد جلسة
تشريعية بعد وجبة الغذاء ،من هنا ساعة وربع قدراإلمكان ساعة وربع
ساعة ونص أق�صى أجل ..،الثالثة والنصف ،شكرا لكم جميعا.

•
والتنمية؛

•
والتنمية؛

أمينة املجلس السيدة عزوها العراك عن فريق العدالة
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-أوال :تعزيزمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة؛

محضرالجلسة الحادية والخمسين بعد املائة

-ثانيا :تحسين مناخ األعمال باملغرب؛

التاريخ :الخميس  12شعبان 1440ه ( 18أبريل 2019م).

-ثالثا :التوافق مع املمارسات الدولية؛

الرئاسة :السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.
التوقيت :ثالثة وعشرين دقيقة ،ابتداء من الساعة االلثة زواال
والدقيقة الرابعة واألربعين.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية
التالية:
• مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96
املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
• مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95
املتعلق بشركات املساهمة.

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وصحبه.
السيد الوزيرمرحبا بكم،
السيدات والسادة النواب،
يعقد مجلسنا جلسة عمومية تشريعية ،تخصص للدراسة
والتصويت على مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم
 17.95املتعلق بشركات املساهمة ،ومشروع قانون رقم  21.19بتغيير
وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية
البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة
وشركة املحاصة .الكلمة للسيد الوزيرلتقديم مشروعي القانونين.

السيد موالي حفيظ العلمي ،وزير الصناعة والتجارة
واالستثمارواالقتصاد الرقمي:

وأخيرا تحسين ترتيب املغرب في التصنيفات الدولية «Doing »Businessبهدف بلوغ أفضل  50قوة اقتصادية في أفق .2021
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
فبخصوص املشروع األول رقم  ،20.19فهو يهدف إلى تحقيق
األهداف التالية :
أوال :الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلسالرقابة؛
ثانيا :تحسين الحق في الحصول على املعلومة من طرف املساهمين؛ثالثا :تعزيزدور املساهمين في تسييرالشركات.في هذا الصدد ،وبالخصوص حماية املستثمرين بشركات املساهمة،
تم التنصيص على مقتضيات جديدة:
التنصيص على مفهوم املتصرفين املستقلين كأعضاء في مجلس
اإلدارات ومجلس الرقابة؛
تحديد الشروط الواجبة توفرها في املتصرفين املستقلين «les»administrateurs indépendants؛
توسيع نطاق تطبيق دعوى املسؤولية عن األخطاء املرتكبة إلىأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس الرقابة؛
إخضاع كل تفويت ألكثر من  50%من أصول الشركات لترخيصمسبق من الجمعية العامة غيرالعادية؛
إلزام أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام املسؤولين عن مخالفةالنظام األسا�سي للشركة ،بإرجاع إلى الشركة األرباح التي تم تحقيقها
برسم هذه األعمال ،وذلك من أجل حماية مصالح الشركة واملساهمين؛

بسم هللا الرحمن الرحيم.

-تعزيزالعقوبات؛

السيد الرئيس املحترم،

-اإلشارة في تقريرالتسييرإلى قائمة التفويضات.

السيدات والسادة النواب املحترمون،
يشرفني أن أعرض على مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم
 ،20.19بتغيير وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة،
ومشروع القانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق
بشركة التضامن وبشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم
والشركة ذات املسؤولية املحدودة ،بغرض بلوغ األهداف اإلستراتيجية
التالية :

وبخصوص املشروع الثاني رقم  ،21.19فهو يهدف إلى تحقيق
األهداف التالية:
أوال :تعزيزدور الشركاء في تسييرالشركة؛ثانيا :تحسين إعالم الشركاء.وفيما يخص حماية املستثمرين ،تم التنصيص في إطارمشروع هذا
القانون على مقتضيات جديدة وهي كاآلتي:
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منح الجمعية العامة سلطة تحديد كيفية أداء األرباح؛منح اإلمكانية للشركاء الذين يملكون  5%من الشركة طلب إدراجمشروع في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة؛
إخضاع تفويت كل من  50%من أصول الشركة خالل مدة 12شهرا ملوافقة الشركاء؛
تمكين الشريك الذي يملك  10%أن يطلب عقد الجمعية العامةوهاذو هما النقط املهمة.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
تلكم باختصار الخطوط العريضة لهذين املشروعين ،وأغتنم
هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء لجنة املالية والتنمية
اإلقتصادية بمجلسكم املوقرعلى تجاوبهم مع هذين املشروعين ،راجيا
أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة ،والسالم عليكم
ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الوزير ،بإسمكم جميعا أشكر مقرر لجنة املالية
والتنمية اإلقتصادية السيد النائب موالي هشام املهاجري الذي بذل
مجهود جدي لصياغة التقريرين ولهذا شكرا للسيد النائب .أفتح باب
املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم األغلبية للسيد النائب جمال بن شقرون
كريمي.

النائب السيد جمال بن شقرون كريمي:

وتستجيب للمعاييرالدولية املعمول بها في مجال تعزيزحماية اإلستثمار
واملستثمرين وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ،إضافة إلى
تعزيزمجال التنافسية املقاوالتي اليوم بالرغم من بعض اإلشكاالت التي
ّ
ال تزال مطروحة ،فننظرإلى أن املغرب قد مكن من عمله و من عدد من
املبادرات لتحسين وضعيته وترتيبه على املستوى العالمي ،األمر الذي
تشيرإليه مختلف التقاريرالدولية الصادرة في هذا املجال.
ومن هذا املنطق ،فإننا ندعم كل املبادرات الهادفة إلى تجسيد
اإلصالحات ذات األولوية والتي تم اإللتزام بها من أجل ابتكار نموذج
تنموي اقتصادي تناف�سي قوي وناجع في بالدنا اليوم ،بالنظر إلى
الدينامية التنموية التي يشهدها ،حيث تتوفر بالدنا على كل اإلمكانيات
واملؤهالت لتهيئة الظروف املناسبة والشروط الالزمة لتحقيق التنمية
الشاملة.
وعليه نعتبر أن إنجاح ظروف التنمية االقتصادية املستدامة
يضطلع اإلستثمارفيها بدور محفزعلى اعتبارأن العالقة بين مستويات
اإلستثمار ومعدالت النمو رهينة بتوفير معايير دولية تندرج في إطار دولة
الحق والقانون في املجال اإلقتصادي والتناف�سي ،من خالل املعلومات
اإلقتصادية وعقلنة تدخل األبناك واملؤسسات املالية وتوفير هادف
لشروط املنافسة الشريفة ،طبعا ذلك له عالقة بتحفيز اإلستثمار
واملستثمرين من خالل التحفيزات اإلدارية والضريبية ومختلف
اإلجراءات اإلدارية التي تعتبر أمرا حاسما إلنعاش الشغل وتوفير
املزيد من الفرص للشباب ،وتحسين جودة خدمات املرافق العمومية
والخاصة ،إذ أن ذلك ال يجب أن يعني إيفاء كل الشروط وتجاوز كل
املعايير حتى ال نجد أنفسنا أمام منظومة بنيوية للريع وبالتالي نبقى
تائهين في حلقة فارغة.

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزيراملحترم،

السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق ومجموعات األغلبية في إطار
مناقشة مشروعي قانونين حول شركات املساهمة وشركة التضامن
وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات
املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة ،إذ أنه وبكل تأكيد تعتبر املواكبة
التشريعية ملسار اإلصالح مهمة وأساسية وتعتبر من اآلليات الرئيسية
لتنزيل اإلصالحات اإلقتصادية املنشودة في بالدنا.
فمشروعي هذين القانونين الذين نحن اآلن بصدد مناقشتهما
والتصويت عليهما يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ
األعمال على املستوى الدولي واملحلي ،ونسجل في فرق ومجموعة
األغلبية على هذا املستوى أن بالدنا اليوم قطعت أشواطا مهمة
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مجهودات املغرب متواصلة ومتجددة من أجل تطويرمناخ األعمال
ودعم اإلستثماروجعله من بين األولويات الوطنية ،وهذه املجهودات هي
ملموسة اليوم من خالل اإلشتغال في إطارالشراكة مع القطاع الخاص
والتي يجب أن تتطور إلى مستويات أكبرفي جو من الثقة املتبادلة إلرساء
آليات داعمة إلنعاش اإلستثمار املنتج للثروة ولفرص الشغل ،وهذه
املجهودات اليوم بارزة من من خالل تثمين اإلتحاد األوروبي كشريك
إستراتيجي لبالدنا واعترافه بالجهود التي يبذلها املغرب لتحسين مناخ
األعمال.
فاملقتضيات الواردة في املشروعين تسير في اتجاه تقوية أوجه
الرقابة والشفافية والحكامة ،وهذه كلها عناصرقوة ومناعة إلقتصادنا
الوطني خاصة وأن بالدنا مقبلة على إعداد نموذج تنموي جديد يتعين
أن تتوفر له شروط النجاح واإلستمرار في ظل اقتصاد عالمي قوي
متقلب ومتطور بسرعة كبيرة ،هذا النموذج التنموي البديل يقت�ضي
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كذلك أن يتوجه نحو إحداث قطائع جريئة مع املنهجيات واملقاربات
ّ
التي تختزل التنمية في أبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية ،وأن يتملك
اإلقدام في مباشرة إصالح سيا�سي ومؤسساتي عميق وكذلك هذا
النموذج التنموي املنشود ال يعني للمشروع املجتمعي ،كما ال يمكن
اختزاله في برنامج إنمائي أو برنامج حكومي بإجراءات محددة ،فالتنمية
مفهوم أوسع من النمو ويتجاوز الزيادة في الثروة ليشمل طرق توزيعها
بشكل عادل في مجتمعنا؛

السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
فرق ومجموعة األغلبية ولإلعتبارات السالفة الذكر ستصوت
باإليجاب لهذين املشروعين الهامين على أساس اإلعداد بشكل مشترك
في الحكومة والبرملان ،ملراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية
والتنظيمية ذات الصلة بتأهيل املقاولة وتقوية تنافسية بالدنا وجعلها
ضمن اقتصاديات مؤثرة في القراراإلقتصادي العالمي ،والسالم عليكم
ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،اآلن بإسم املعارضة الكلمة للسيد النائب
موالي هشام املهاجري.

النائب السيد موالي هشام املهاجري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزيرالسيدات،
السادة النواب املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة اليوم بإسم املعارضة ،اللي احنا في الحقيقة
ما مارسنهاش معكم فهاذ القوانين ب ،2صوتنا باإلجماع استحضارا
ملصلحة الوطن ،صوتنا باإلجماع استحضارا لتنقيط املغرب في دوين
بزنيس في املؤسسات الدولية ،ولكن لألسف تعامل الحكومة مع البرملان
ّ
في اآلونة األخيرة وال اإلستثناء قاعدة ،وغادي نذكركم غير بالقوانين
األخيرة القانون الخاص بخوصصة مجموعة من املؤسسات هي في
ظروف استعجالية قلنا ما كاين باس ،قانون التأمين التكافلي ال األبناك
التشاركية واقفة داز في رقم قيا�سي ،قانون الضمانات املنقولة ّدارت
على ودو دورة استثنائية ،نتمناو نبقاو خدامين بهاذ الطريقة استثنائية،
احنا مستعدين نشتغلو السبت ونشتغلو األحد ،ولكن نتمناو يكون
التعامل باملثل السيد الوزير ،وأنتما اليوم الوحيدين كتمثلوالحكومة
وبلغو كالمنا للسيد رئيس الحكومة ،تعاملو معنا غير باملثل ،تعاملو
معنا باملثل في مقترحات القوانين ديال السيدات والسادة النواب وديال
ّ
فرق البرملانية في طلبات عقد اللجان ،ألن احنا ولينا كنحسو بروسنا
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متأخرين ،ما كنقوموش بالدور ديالنا ،نذكرك السيد الوزيرقطاع يهمك
نهار وقع املشكل ديال التجار ،كنا من أول الناس طالبوا بعقد لجنة
قبل ما يوقع املشكل ولكن تجاوب الحكومة ما كانش ،مشات الحكومة
جلست مع النقابات ،جلست مع التجار ،جلست مع الجمعيات ،حتى
تحل املشكل ب  15اليوم عقدنا اللجنة كأن راه محطة تبلغونا أشنو
وقع ،هذا ما�شي دور البرملان السيد الوزير تجاوبوا معنا كيف كتجاوبوا
معكم ،اليوم اللي كنتكلموا فيه ،السيدات والسادة النواب املحترمون
كياخدوا خبار األساتذة املتعاقدين من الصحافة بحالهم بحال الناس!
نقولو ما درناش خدمتنا ما طلبناش بعقد اللجنة؟ جميع الفرق طلبت
بعقد اللجنة ،عالش ما نكونوش شركاء حقيقيين؟ راه كنمثلو األمة
وكنمثلو الساكنة كنمثلوها بجميع أطيافها ،ولكن لألسف الحكومة
ربما ملي كتجي كتقول استحضارمصلحة الوطن ما كنقدروش نهضرو،
ولكن الوطن راه قوي كذلك بمؤسساته ،بالبرملان ديالو ،املؤسسات
الدستورية كلها تكون عندها القوة ديالها ،كنت كنتمنى مشكل آخر
اليوم اليوم حالة الجفاف تقريبا أعلن الجفاف في مجموعة ديال املدن
املغربية ،فينا هو السيد وزير الفالحة يقول لينا آش واقع في املغرب؟
بنك املغرب اليوم عطا الحالة ديال املغرب ،الحكومة مازال ما قالت
لينا أشنو كاين ،وعيينا ما نغوتو في قانون املالية ،أودي ما تحيدوش
لينا صندوق محاربة آثارالجفاف ،اليوم أنا كنت كنتمنى الحكومة تكون
عندها الجرأة وتجينا في نفس اإلستعجالية وتجيب قانون مالية تعديلي
ما أغلب الفرضيات اللي درنا في قانون املالية كلها خرجات ما �شي هي،
عالش ما نجيوش ونقدو ماء الوجه؟ وجه الوطن كيما كتحافظوعلى
الوطن فهاذ التصنيف ،نعترفو أودي راه ما غاديش نقدرو نديرو هاذ
ال�شي ،راه الحكومة الغالب هللا راه ما قدراش ،ولكن لألسف كتستعملو
االستعجال وقت ما بغيتو ووقت ما مابغيتوش.
اليوم اللي كتكلم الحكومة على إصالح املقاولة وإصالح من أكبر
مشاكل املقاولة والشركات اليوم هي الحكومة ،في راسكم السيد الوزير
ّ
بأن الخالص مازال ما بداش؟ باهلل عليكم واش ملي كيدخل واحد
القانون صوتو عليه الزمالء اللي قبل منا القانون  130.13ديال القانون
التنظيمي وكنا عارفين بأنه غتدخل مجموعة من املواد حيزالتنزيل سنة
 ،2019ومنها التبويب امليزانياتي الجديد وجلسنا حتى ل  2019ونضتو
مدابزين ما كاينيش الشركات اللي نعطوها معلومات هي اللي تصايب لينا
هاذ البرنامج؟ اليوم اليوم بزاف ديال الناس ما قدرينش يديرو ،report
بزاف ديال الناس مازال ما تخلصاتش الحكومة مازال ما كتخلصش
وكتقولو ّردينا الكريديات لعباد هللا! املقاولة اللي غادي يفلسها اليوم
هي الحكومة ،ألنه شهر  3وشهر  4الناس مازال ما كتخلصش في رزاقها!
راه كتديرو لها فاييت  indirectementعالش؟ ألنه  le systhemeما
ّ
خدامشألن التبويب امليزانيتي الجديد مازال ما توملناش معه ،كنتو
تديرو به تجربة في  ،2016 ،2015 ،2014ست سنين هاذي ،حتى ل
 2019غادي يدخلو املواد حيز التنفيذ هاذ العام والتبويب امليزانيتي
غيطبق هاذ عاد نجيو ّ
ّ
نطبقو نظام معلوماتي جديد ،لألسف الحكومة
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كتقول تنشجع االقتصاد وهي الحكومة راه أكبر زبون ديال املقاوالت،
راه الحكومة أكبر زبون ديال املقاوالت والجماعات الترابية من بعد منها،
هاذ الناس اليوم ما زال ما مخلصينش واملرسوم األخير ،جاللة امللك
أعطى التعليمات لألداء ،عرفتي آش تيقولو البياعة والشراية واملقاولين
راه تيقولو هاذ املرسوم اللي خرج ديال الصفقة العمومية وديال طريقة
األداء راه غير باش يعاودو يأخروهم في الخالص تييقولو الفلوس ما
كايناش عند الحكومة ،ولهذا السيد الوزير خاصنا إيال كنهتمو باملقاولة
وكنهتمو بالشركة املغربية ،نهتمو بها بطريقة موازية ،يعني ما نقلبوش
التنقيط الدولي أودي ينقطونا أوالد البالد هما األولين اللي صوتو على
هاذ الحكومة وداروها في املرتبة األولى ،راه الناس ما نقطينكومش
السيد الوزير ال الغني ،ال الفقير ،ال املقاوالت ،راه اليوم سير للسوق
ّ
وسول الناس اللي خدامين مع الدولة ومع الحكومة واش مخلصة وال
ما مخلصاش؟ تنقول ليك اليوم ما زال ما بداوش ،مجموعة ديال
الجماعات الترابية والجهات ما زال ما وصلهمش درهم ،ما كاينة فلوس
جيبو قانون املالية تعديلي راه ما�شي عيب ،ما�شي عيب تجي الحكومة
تعترف كتقول هاذ ال�شي اللي ّ
كتب هللا ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع
القانون األول رقم :20.19
أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون ،ال أحد
أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
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أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  20.19بتغييروتتميم
القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة.
نمر اآلن السيد الوزير ،السيدات والسادة النواب ،نمر اآلن إلى
عملية التصويت على مشروع القانون الثاني رقم :21.19
أعرض للتصويت املادة األولى برمتها وتتضمن املادتين  71و 75كما
صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض للتصويت املادة الثانية برمتها واملتضمنة للمادة  83مكررة
كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:
املوافقون :اإلجماع
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم  21.19الخاص
بتغيير وتتميم القانون رقم  ،5.96وبالتالي صادق مجلس النواب على
مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق
بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم
والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
أخبرالسيدات والسادة النواب بأن املكتب برمج الجلسة األسبوعية
األولى يوم اإلثنين القادم  22أبريل على الساعة  ،3شكرا للسيد الوزير،
رفعت الجلسة.
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محضرالجلسة الثانية والخمسين بعد املائة

التاريخ :اإلثنين  16شعبان 1440ه ( 22أبريل 2019م).
الرئاسة :السيد سليمان العمراني ،النائب األول لرئيس مجلس
النواب.
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واآلن وفقا للمادة  149من النظام الداخلي للمجلس ،نستمع
للمراسالت الواردة على رئاسة املجلس ،فلتتفضل السيدة األمينة
بتالوتها مشكورة.

السيدة عزوها العراك أمينة املجلس:
شكرا لكم السيد الرئيس،

التوقيت :ثالثة ساعات وخمسة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين،

جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات
الحكومية التالية:

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها
مجلس النواب من تاريخ  11فبراير إلى  22أبريل  ،2019توصلت رئاسة
مجلس النواب ب 513سؤاال شفويا 683 ،سؤاال كتابيا 873 ،جوابا عن
أسئلة كتابية ،وتم سحب  5أسئلة شفوية ،وسحب  3أسئلة كتابية،
شكرا لكم السيد الرئيس.

-

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

-

الصحة

-

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية

-

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

-

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

-

العدل

-

املكلف بحقوق اإلنسان

 الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني،الناطق الرسمي باسم الحكومة
-

الشباب والرياضة

السيد سليمان العمراني ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
افتتحت الجلسة.

السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
طبقا للفصل  100من الدستور ،وعمال بمقتضيات النظام الداخلي
ملجلسنا املوقر ،نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل
الحكومي ،وهي األولى برسم هذه الدورة الربيعية ،ويتضمن جدول
األعمال اليوم  30سؤاال شفهيا موزعة على القطاعات التالية :الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،الصحة ،األسرة
والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية ،التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة ،العدل ،القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع
املدني ،وأخيرا قطاع الشباب والرياضة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة األمينة ،توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني يخبرفيها بما يلي:
طلب السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية
بتأخيراألسئلة املوجهة إليها إلى آخرالجلسة ،نظرا إللتزامات طارئة.
أخبرالسيدات والسادة النواب على أنها ستخصص جلسة عمومية
النتخاب رؤساء اللجان النيابية ،وذلك مباشرة بعد حصة هذه الجلسة
لألسئلة الشفوية.
قبل الشروع في جدول األعمال وبمناسبة يوم األسير الفلسطيني
الذي يوافق يوم  17أبريل من كل عام ،وتضامنا مع الشعب الفلسطيني
املكافح ودعما لصموده ووفاء لتضحياته النبيلة يخصص املجلس جزءا
من هذه الجلسة للتضامن مع إخواننا األسرى واملعتقلين الفلسطينيين،
وأعطي الكلمة ،في البداية ،لفريق العدالة والتنمية ،كل تدخل في حدود
 5دقائق ،فريق العدالة التنمية 5 ،دقائق.

النائب السيد عبد العزيزعماري:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا،
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
إنها لحظة مهمة أن يقف مجلس النواب هذه الوقفة ،وقفة لكي
يجدد مرة أخرى املوقف الثابت للمغرب تجاه القضية الفلسطينية،
موقف أكد عليه الشعب املغربي في كل املحطات بمسيرته املليونية،
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بفعالياته املدنية ،بطبقته السياسية ،بمواقفه الرسمية والشعبية ،ال
بد ونحن نتحدث عن اليوم الوطني لألسير الفلسطيني أن نوجه تحية
إكباروإجالل إلى كل فلسطيني ،إلى كل فلسطينية ،إلى كل طفل ،إلى كل
امرأة خلف قضبان اإلحتالل ،تحية على صمودهم ،على نضالهم ،على
تضحيتهم ،األسيرهو رمزللفكرة ،هو رمزحتى ال تن�سى األجيال الصمود،
النضال ،التضحيات الجسام ،فتحية إلى كل األسرى الفلسطينيين،
الترحم على أرواح الشهداء.

أيها السيدات والسادة النواب،
هي فرصة لكي نعتز ونفخر بمواقف جاللة امللك ،حفظه هللا ،في
هذه القضية ،رئيس لجنة القدس ولعل آخرها املبادرة املولوية املرتبطة
بترميم املسجد األق�صى .نحن نعتز كمغاربة أن يكون هذا املوقف من
جاللة امللك ،إضافة إلى كل املواقف التي كانت بقطاع غزة ،التي همت
القدس التي تقوم بها «بيت مال القدس» ،إلى كل املبادرات امللكية في
هذا املجال.
باملقابل فإنه ملن العار أن نسمع الحديث عن صفقة القرن
املشؤومة ،ربما في سياق إقليمي يعرف موازين قوى معينة ،لكن ال
يمكن لهذه املبادرة ،ولكل من يهرول خلف هذه املبادرة من الصفقة
املشؤومة ،إال أن نذكره بأنه يتنكر لهذه السلسلة من التضحيات،
ولسلسلة من العطاءات التي قدمها الشعب الفلسطيني .كيف لهؤالء
أن يتحدثوا ويتنكروا لهاته النضاالت ،مع كامل األسف هناك معطيات
على املستوى الدولي ،نجدد مرة أخرى التنديد واإلستنكار بما تقوم به
اإلدارة األمريكية ،إن في ما يخص موضوع السفارة بالقدس ،أو في ما
يخص السيادة على األرا�ضي السورية في الجوالن ،نجدد هذا اإلستنكار
وهذا التنديد.
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املؤسسات سواء كانت دولية ،برملانية ،حكومية إلى إعادة اإلعتبار
للضميراإلنساني في مواجهة القضايا التي يعاني منها هؤالء األسرى.
نحن نواب وبرملانيون ،هناك زمالء لنا برملانيين في سجون اإلحتالل،
فتحية لهؤالء البرملانيين ،تحية للوزراء زمالؤكم ،هناك وزراء معتقلين في
سجون اإلحتالل الفلسطيني ،نحيي كل املبادرات إلعادة اإلعتبارللقضية
الفلسطينية ،وقد كانت مقترحات ،ومجلسنا الحمد هلل ،كانت مبادرات
لكي تكون عندنا قاعة اسمها «قاعة القدس»« ،قاعة فلسطين» ،لكي
نحيي من جديد كل املبادرات...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب..

النائب السيد عبد العزيزعماري:
والفعاليات التي من شأنها أن تعزز صمود الشعب الفلسطيني،
تحية لألسير الفلسطيني ،تحية للشعب الفلسطيني ،والسالم عليكم
ورحمة هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،الكلمة لفريق األصالة املعاصرة.

النائبة السيدة فاطمة الطو�سي:
السيد الرئيس،
السادة النواب املحترمون،
السيدات النائبات املحترمات،

ونؤكد مرة أخرى على أن الشعوب العربية واإلسالمية ،كانت وال زالت
دائما تجعل من القضية الفلسطينية رمزا لوحدتها ،ورمزا لصمودها،
والشعب املغربي دائما يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية مهما
تكن املخططات ،ومهما تكن املحاوالت ،فإنها لن تخضع إرادة الشعوب،
هاته اإلرادة القوية من أجل أن تحق الحقوق ،وأن يكون فعال للشعب
الفلسطيني حقه في تقرير شؤونه بالسيادة على أرضه التاريخية ،أرض
فلسطين الحبيبة.

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف  17من أبريل من كل
سنة ،يؤسفنا كفريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب املغربي ،أن
نقف اليوم على ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في السجون من جرائم
حقوقية وقانونية في حق األسرى الفلسطينيين ،ومن إهانة للكرامة
اإلنسانية من خالل تعريض األسرى للعديد من االنتهاكات الجسيمة
واملتواصلة ،خاصة وأنهم أصحاب حق ويناضلون من أجل الحرية ومن
أجل الكرامة حسب االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي
اإلنساني.

رسالة أخرى إلى املنتظم الدولي ،مع كامل األسف عندما يتم اعتقال
جندي صهيوني على أرض فلسطينية ،يكون العالم نسمع هنا وهناك،
خطابات التنديد واإلستنكار ،لكن أين هو املنتظم الدولي؟ ،ومنذ 67
أكثر من مليون أسير فلسطيني وفلسطينية ،يعانون املعاناة النفسية،
واملعاناة الجسدية ،معاناة املرأة والطفل داخل ..ال نسمع صوتا وال
ركزة ،هذا هو املعيارمع كامل األسف الذي يسود اآلن .وهي مناسبة لكي
نجدد نداء للضمائر الحية في هذا العالم ،على مستوى مختلف مواقع

كما نعبر اليوم في فريق األصالة واملعاصرة ،عن وقوفنا املبدئي
والعملي في قلب كل املبادرات ،وكل أشكال الشجب والتنديد والتضامن
التي تقوم بها العديد من دول العالم ومؤسساتها السياسية ،وإطاراتها
املدنية في إطارالجهود الشعبية والرسمية من أجل دعم وإسناد األسرى
الفلسطينيين في ما يتعرضون له من خروقات سافرة وضاربة بعرض
الحائط كل العهود واملواثيق الدولية واالتفاقيات الدولية كذلك.

أيها السيدات والسادة النواب،

نحن اليوم في فريق األصالة واملعاصرة ،ننبه العالم وكافة قواه الحية
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إلى حالة التوتروالغليان وعدم االستقراراملتصاعدة في صفوف الحركة
الفلسطينية األسيرة ،اآلخذة في التصعيد والتسارع ،خاصة وأن حالة
االحتقان في تزايد مستمر بسبب تضييق الخناق على األسرى والتنكيل
بهم ومواصلة استهدافهم .واملسؤولية اليوم ،تقت�ضي وقوف املنتظم
الدولي بكل قواه من أجل الوقوف إلى جانب األسرى الفلسطينيين
الذين يعملون على التفكيربجدية في تصعيد أشكال مواجهة اإلجراءات
القمعية التي تمارس في حقهم من طرف إدارة السجون اإلسرائيلية،
وتطوير أساليب التنديد باإلهمال الطبي املتعمد ومجابهة القوانين
العنصرية املتطرفة تجاه املعتقلين.
كما ال يفوت فريق األصالة واملعاصرة ،أن يثير االنتباه كذلك
إلى الوضع املتأزم واألرقام املهولة واالستمرار في عمليات االختطاف،
واالعتقال ،وتصعيد وتيرة االحتجاج بكل الصيغ واألشكال بما فيها
اإلضراب عن الطعام ومعاناة عائالت وأسر اآلالف من األسرى أطفاال،
وشبابا ،وكهوال ،وشيوخا ونساء ومنهم من م�ضى على اعتقاله أكثر من
ثالث عقود من الزمن .إن أوضاع األسرى الفلسطينيين توصف اليوم
باملأساوية ،وظروف اعتقالهم بغير اإلنسانية واملخالفة لشروط الحياة
اإلنسانية والتعامل معهم بالتعذيب الجسدي ،ومع مطالبهم املشروعة
والعادلة بالتجاهل ،ومقابلة احتجاجاتهم باألحكام العسكرية الردعية
ومنع الزيارات والعزل االنفرادي ،واألحكام اإلدارية وسوء التغذية كما
ونوعا ،وممارسة سياسة االستهتار الطبي خاصة مع ذوي األمراض
املزمنة وملن هم في حاجة إلى عمليات جراحية.
إننا اليوم في فريق األصالة واملعاصرة نحمل سلطات االحتالل
اإلسرائيلي املسؤولية القانونية الدولية بخصوص االنتهاكات التي
تمارسها في حق األسرى الفلسطينيين ،ونعتبر أن املنتظم الدولي وكافة
البرملانات الدولية واملنظمات الحقوقية مسؤولة كذلك تجاه األسير
الفلسطيني وذويه عبر الضغط على سلطات االحتالل من أجل إلغاء
كافة التشريعات التي تنتهك القواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني،
ولوضع حد لكل املمارسات الخارجة عن القانون التي تقوم بها سلطات
االحتالل عبرأجهزتها املعنية بالقانون.
كما نوجه الدعوة بمناسبة يوم األسير إلى كافة القوى املدافعة
عن حقوق اإلنسان ملواصلة الضغط إلجبار سلطات االحتالل على
حماية حقوق األسرى باعتبارهم أسرى حرب ومن املفروض حماية
حقهم في الحياة وسالمة أجسادهم ،وضمان الحد األدنى من حقهم
في العالج الالزم وتلقي الرعاية الصحية الكافية .ونحن اليوم في
بلدنا املغرب مطالبون جميعا كقوى سياسية ،وحقوقية ،ونقابية
وجمعوية باإلستمرار في التعبئة الرسمية والشعبية من أجل القضية
الفلسطينية ،واإلنخراط الجماعي املكثف من أجل دعم ومساندة
األسرى الفلسطينيين ومطالبهم العادلة واملشروعة .يحيى الشهيد
الفلسطيني ،عاشت القضية الفلسطينية موحدة لكل الشعوب
العربية ،وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،الكلمة لفريق التجمع الدستوري.

النائبة السيدة نوال املتوكل:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد الرئيس،
إخواني أخواتي النواب املحترمون،
بمناسبة حلول يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف يوم  17أبريل
من كل سنة ،الذي نجدد فيه طرح أوضاع السجناء الفلسطينيين
القابعين في سجون اإلحتالل نساء وأطفاال ورجاال ،ذنبهم الوحيد أنهم
يقاومون ويناضلون من أجل الوجود الفلسطيني والدفاع عن حرية
وكرامة اإلنسان الفلسطيني في أرضهم املحتلة ،والخاضعة لسلطة
اإلحتالل اإلسرائيلي وآلة القمع العسكري والبولي�سي املمنهج واإلعتقاالت
التعسفية واملحاكمات الصورية وحبس أنفاس اإلنسان الفلسطيني،
ومنعه عن التعبير تحت اإلحتالل اإلسرائيلي ومقاومة املمارسات
الالإنسانية اليومية التي يتعرض لها اإلنسان الفلسطيني؛ شيوخا،
ونساء ،وأطفاال ومناضلين ومقاومين آللة االحتالل والقمع واإلعتقال
التعسفي الفردي والجماعي ،والتعرض لكل أشكال التعذيب الجسدي
والنف�سي واملعامالت القاسية الالإنسانية خالفا ألحكام اإللتزامات التي
تقرها اإلتفاقيات الدولية الخاضعة ملناهضة التعذيب .إن ما يدفعه
ويتحمله املعتقلون واألسرى الفلسطينيون داخل الزنازن واملعتقالت
من تعسف ومعامالت الإنسانية ،وتنكيل وبطش يسائل املسؤولين
اإلسرائيليين مساءلة سياسية وقانونية وإنسانية أمام التاريخ ،وأمام
املجتمع الدولي واملجتمع اإلنساني عن ما يرتكب في حق األسير واملعتق
الفلسطيني من ممارسات وانتهاكات ضدا على قواعد واتفاقات القانون
الدولي اإلنساني ،باعتبارإسرائيل قوة إحتالل مسؤولة قانونيا وإنسانيا
وأخالقيا.

السيد الرئيس املحترم،
إذا كنا اليوم نناقش أوضاع األسرى املعتقلين الفلسطينيين داخل
قبة مجلسنا املوقر بمناسبة يوم األسير الفلسطيني ،فإننا نكرس
مواقف املغرب الرسمية والشعبية إزاء القضية الفلسطينية كقضية
مركزية كانت وال تزال محل اجتماع وطني واضح ومستمر ،ساندنا فيها
إخواننا الفلسطينيين عبر جميع املحطات واملحافل وذلك بقيادة كل
من امللكين املحرومين محمد الخامس والحسن الثاني تغمدهما هللا
بواسع رحمته ،واستمرارية مواقف جاللة امللك محمد السادس نصره
هللا ،رئيس لجنة القدس ،واملدافع عن رموز القضية الفلسطينية وفي
مقدمتها قضية القدس كرمز للتعايش السلمي والحضاري والعقائدي
بين الديانات السماوية الثالث.
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وال يفوتني أيضا أن أذكر باملواقف الوطنية املشرفة املساندة
والداعمة للقضية الفلسطينية وإلخواننا الفلسطينيين عبر جميع
املحطات واإلستحقاقات واملجهود اإلنساني املتنوع ،املوجه لفائدة
الشعب الفلسطيني القابع تحت اإلحتالل والحصار والتجويع والقمع
املمنهج واإلحتجاز ،وتقديرا وتذكيرا بتضحيات األسرى املعتقلين
األبطال في سجون اإلحتالل ومعتقالت ومراكز توقيفه ،نوجه من هذا
املنبرتحياتنا ومساندتنا ودعمنا الالمشروط لهؤالء األبطال والصامدين
األحراروالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائب السيد الكبيرقادة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة النواب،
يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس النواب في هذه الجلسة التضامنية ،لنقف وقفة تضامن مطلق
وغير مشروط مع الشعب الفلسطيني ،بمناسبة تخليد يوم األسير
الفلسطيني الذي يوافق  17أبريل من كل سنة .وهو اليوم الذي تم
إقراره من طرف املجلس الوطني الفلسطيني تقديرا للتضحيات الغالية
والجسيمة ،وإحساسا باإلضطهاد واملعاناة اليومية التي يقاسيها األسرى
الفلسطينيون في سجون اإلحتالل.
إننا في الفريق االستقاللي ،نشجب كل مظاهر اإلعتداء الوح�شي
على فلسطين أرضا وإنسانا ،وما يتعرض له أبناء فلسطين العزل من
اضطهادات يومية من طرف القوات اإلسرائيلية الغاشمة برا وبحرا
وجوا ،لتتحول بذلك األرا�ضي الفلسطينية في أكثر من مشاهد بشعة
ومستفزة ومؤملة إلى مجزرة أمام مرأى ومسمع من املنتظم الدولي .إن ما
يتعرض له األسرى الفلسطينيون داخل غياهب السجون اإلسرائيلية،
من مختلف أشكال التعذيب النف�سي والجسدي ليدعو املنتظم
الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة ،من خالل إجبار االحتالل
اإلسرائيلي على ضرورة التقيد بمقتضيات اإلتفاقيات الدولية وخاصة
تلك املتعلقة بمجال حقوق اإلنسان وصيانة كرامته بما من شأنه أن
يحد من انتهاك حقوق األسرى الفلسطينيين ،وحماية حياتهم وضمان
حقهم في التطبيب والعالج وتلقي مختلف أوجه الرعاية والتعامل
اإلنساني.
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السيد الرئيس،
من هذا املنبرنسجل باعتزازكبيركل املبادرات السامية التي يقوم بها
جاللة امللك محمد السادس أميراملؤمنين ،وبصفته رئيس لجنة القدس،
التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي من خالل اإلتصاالت التي يجريها
جاللته مع كل من الرئيس الفلسطيني واألمين العام لألمم املتحدة،
وكذا مختلف املبادرات امللكية اإلنسانية النبيلة املتمثلة في إقامة
املستشفى العسكري امليداني بقطاع غزة ،والدور الذي تقوم به «وكالة
بيت مال القدس» من مشاريع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ،وحيث
أن املناسبة شرط البد من ،البد أن نسجل باعتزاز ،وأن نشيد بمبادرات
مكونات مجلس النواب من إحداث مجموعة العمل املوضوعاتية حول
القضية الفلسطينية ،وهو األمر الذي خلف استحسانا ولقي صدى
طيبا لدى جمعية برملانيين من أجل القدس ،التي عقدت مؤتمرها األخير
خالل شهر دجنبر بتركيا .وتماشيا مع هذا السياق ،البد أن نؤكد أن
املغرب كان سباقا إلى إحداث هذه اللجنة التي طاملا طالب بها ممثلو
البرملانات العربية واإلسالمية.

سيدي الرئيس،
إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،ندعو املنتظم الدولي
إلى تسخير كل آلياته من أجل وقف كل ممارسات العدوان الصهيوني
ضد السيادة الفلسطينية من أجل تحقيق سلم عادل ومتوازن في
املنطقة ،ووقف كل أشكال التطبيع والتعامل مع حكومة الكيان
الصهيوني .كما يحث الفريق أيضا مكونات املجلس أغلبية ومعارضة
إلى املزيد من التعبئة في إطار تفعيل الدبلوماسية البرملانية من أجل
الدفاع عن قضية فلسطين لدى املنتظم الدولي من برملانات ومنظمات
وهيئات .وعاشت القضية الفلسطينية ،والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة للفريق الحركي.

النائب السيد عبد العزيزكوسكوس:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدين الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
تضامنا مع الشعب الفلسطيني ،وإحياء ليوم األسير الفلسطيني
الذي أقره املجلس الوطني الفلسطيني في  17من أبريل من كل سنة .ال
يسعنا في الفريق الحركي إال أن نعبر عن استنكارنا وتنديدنا االستمرار
إسرائيل في انتهاكها ودوسها على حقوق الشعب الفلسطيني التي تتخذ
عدة مظاهر من التنكيل واالستبداد وخرق القوانين واملواثيق الدولية،
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وضمنها قضية األسرى املعتقلين الفلسطينيين ،فهل يعقل أن يستمر
أكثر من مليون فلسطيني من كافة شرائح وفئات املجتمع رهن األسر
واالعتقال من قبل االحتالل اإلسرائيلي منذ عام  ،1967والغريب في األمر
أن هؤالء األسرى الذين ق�ضى عدد منهم نحبه داخل سجون إسرائيل
لم تشملهم أية محاكمة ،وأية محاكمة يا ترى يمكن أن يخضعوا لها
وهم لم يثبت أنهم ارتكبوا جريمة تستحق اإلدانة ،فهم لم يطالبوا إال
بحقهم املغتصب املشروع ،فهل قدرهذا الشعب أن يتحمل لوحده كل
هذه السياسات الجائرة التي تستهدفه؟ هل قدر هذا الشعب أن يجتر
تبعات مثل هذه السياسات التي تكيل الكيل بمكيالين ،وتنتصر للقوة
بدل السالم وتغلب منطق القمع واإلهانة والتشريد واألسر واالعتقال؟
ما جدوى القوانين اإلنسانية واالتفاقيات الدولية إذا كان مصيرها
االنتهاك والتجاوز؟
إن الشعب املغربي الذي يؤطره إجماع غيرمشروط بخصوص هذه
القضية ،وراء جاللة امللك ،محمد السادس ،نصره هللا ،ال يمكنه إال
أن ينظر بعين االمتعاض واالستهجان وهو يتابع يوميا ما يتعرض له
الشعب الفلسطيني من مظاهر التنكيل واالستبداد التي يتعرض لها
الشعب بكافة مكوناته؛ برجاله ،ونسائه ،وشيوخه وأطفاله من خالل
آلة الظلم املمنهجة التي تستهدف البشرواألرض.

حضرات السيدات والسادة،
إن إسرائيل تتحمل كل املسؤولية القانونية الدولية حول اإلنتهاكات
التي تمارسها في حق الشعب الفلسطيني ،وضمنهم األسرى ،وهي مناسبة
تستدعي كل القوى الدولية املدافعة على حقوق اإلنسان لتحمل
مسؤولياتها ومواصلة الضغط من أجل إجبار االحتالل على التقيد
واإللتزام بقواعد واتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ،فال معنى لقوانين
واتفاقيات إذا كانت ّ
تطبق على البعض ويتحلل منها البعض اآلخربدون
متابعة أو جزاء أو إلزام ،وال معنى لتشريعات الدولية في مجال حقوق
اإلنسان إذا كانت إسرائيل غير معنية بها ،وال سيما حينما يتعلق األمر
بضمان الحد األدنى من الحق في الحصول على العالج الالزمّ ،
وتلقي
الرعاية الصحية الكاملة ،وحينما تتعرض الغالبية العظمى لكل أشكال
التعذيب الجسدي والنف�سي واملعاملة القاسية والالإنسانية ،خالفا
ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  ،1949وخالفا لإلتفاقية الخاصة
في مناهضة التعذيب لسنة أ.1984
إنه ملن املؤسف واملخجل أن تستمر إسرائيل في نفس السلوك
واملمارسة غير آبهة بأي �شيء ،فسياسة اإلعتقال التي ينفذها هذا
اإلحتالل ونقل األسرى خارج الحدود تشكل وجرائم حرب ،ليس لها أي
مسوغ ال في األديان وال في القوانين واملثير أن هذه الخروقات املستمرة
أمام أنظاراملجتمع الدولي ال يقابلها أي عقاب أو جزاء.

حضرات السيدات والسادة،

إننا وإذ ّ
نحمل اإلحتالل اإلسرائيلي مسؤولية ما تقترفه يوميا في
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حق الشعب الفلسطيني ،فإننا نؤكد على ضرورة تحمل القوى العظمى
واملنظمات الدولية ذات الصلة مسؤولياتها التاريخية في لجم كباح
جبروت هذا الظلم ،وهذا الجور املستحكم تجاه شعب أعزل ،كما أننا
ندعو كل الدول العربية واإلسالمية للعب دورها الدبلوما�سي التاريخي،
في قضية ال تستحمل أي مزايدة وأي تفكك في املواقف ،ففلسطين
قضيتنا جميعا ،وقد اعتنقناها كمغاربة على الدوام وال زلنا منخرطين
فيها بقيادة جاللة امللك ،إلى حين قيام دولة فلسطينية وعاصمتها
القدس الشريف ،والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للفريق اإلشتراكي.

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي في هذه الجلسة
املخصصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،وباألخص أبنائه وبناته
األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي ،تزامنا مع يوم األسير املقرر
من طرف املجلس الوطني الفلسطيني يوم  17أبريل من كل سنة،
دعما لصمود وتضحيات مناضلين ومناضالت من أجل حرية الوطن
فلسطين .ودون إعادة التذكير بمواقف بالدنا ملكا حكومة وشعبا ،من
القضية الفلسطينية وما يرتبط بها ،والدعم املبدئي والالمشروط الذي
ّ
يؤطر تفاعلنا معها ،يهمنا من خالل هذه الكلمة املقتضبة أن نسلط
الضوء ،واملناسبة شرط ،على واقع صعب مقلق ومستفزلجميع األحرار
عبر العالم ،من املدافعين عن حقوق اإلنسان في شموليتها إزاء جحيم
سجون اإلحتالل اإلسرائيلي ،وما يعانيه األسرى الفلسطينيين بها.
بطبيعة الحال ،منذ سنوات خلت والبعض يدعوإلى أن يكون
التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية واإلستقالل
أن يكون تضامنا حقوقيا ،باإلشتغال على الجانب الحقوقي إلى الجانب
السيا�سي ،باعتبار املكانة والدور ديال الخطاب ديال حقوق اإلنسان
والتأثير ديالو في السياسات الدولية بالنسبة لعدد من الحكومات.
ونحن اليوم أمام واقع وأمام سياسة إسرائيلية تضرب جميع املواثيق
والقوانين واألعراف الدولية في صورة واضحة متجلية لجرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية اللصيقة بتواجد الكيان الصهيوني كدولة
إحتالل .نحن أمام سجناء ،أمام أسرى فلسطينيين ،نتحدث دائما
عن الشهداء ،وقد رحلوا بأجسادهم ،لكننا كذلك أمام أسرى سلبت
منهم حريتهم ،وصارت أجسادهم حبيسة بضعة أمتار في مساحات وفي
وضعية ال إنسانية كلها تعذيب وتنكيل جسدي ونف�سي ،سجناء منهم
من ق�ضى طفولته وشبابه وصار إلى مرحلة الشيخوخة واليزال يقبع في
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سجون اإلحتالل ،أسرى يغادرون سجون اإلحتالل في حاالت مرضية
وعجز دائم بسبب ما عانوه ،وغير ذلك من مظاهر التنكيل والتعذيب
واإلساءة التي لألسف الشديد يتعامل معها املنتظم الدولي والقوى
العظمى التي تنقط لعديد من الدول في ما يتعلق بالجوانب الحقوقية
على كل صغيرة وصغيرة ،وتغض الطرف عن خروقات كبيرة ،عن جرائم
ال إنسانية يرتكبها العدو اإلسرائيلي في حق شعب أعزل ،وفي حق أسرى
حرب ،يفترض أن تحترم في حقهم على األقل املواثيق والقوانين الدولية.
بطبيعة الحال تضامننا هو تضامن مبدئي ودائم ،وكأن واقع الحال
يقول من يستسلم أوال ،هل يستسلم السجان أم يستسلم السجين،
وتضامننا مبدئي ولنا يقين بأن األسير الفلسطيني لن يستسلم أبدا،
والتاريخ شاهد على ذلك ،إذ نسجل تضامننا ونجدد تضامننا كشعب
مغربي مع الشعب الفلسطيني في محنه .الشك وأن نذكر بأننا أمام
واجب ،ومن موقعنا كنواب برملانيين ،أمام واجب فتح نقاش كبيروعميق
في الجانب الحقوقي مع البرملانات الشقيقة ،ألن املعركة هي كذلك بقدر
ما هي معركة سياسية ،معركة من أجل استقالل دولة فلسطين ،فهي
كذلك معركة حقوقية تهم اإلنسان ،اإلنسان بشكل مجرد أينما كان،
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم
واإلشتراكية.

النائب السيد رشيد حموني:
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة النواب املحترمين،
باسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية ،وتعبيرا منها عن
موقفها املبدئي والثابت من القضية الفلسطينية ،التي تظل بالنسبة
للمغرب بكل مؤسسات الدولة ،ومكونات الشعب قضية مركزية ال
تحتمل ادخار أي جهد في سبيل نصرة كافة الحقوق املشروعة للشعب
الفلسطيني األبي.
يشرفني أن أتناول اليوم هذه الكلمة بمناسبة يوم األسيرالفلسطيني
الذي يوافق  17أبريل من كل عام ،وإذ نجدد دعمنا املطلق ،وتضامننا
الكامل مع نضاالت الشعب الفلسطيني البطل ،وحقوقه املشروعة في
بناء دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس ،وفي التصدي
لسياسات االستيطان وتهويد املقدسات .نثمن عاليا برامج ومشاريع
التنمية متعددة األوجه التي تنجزها «مؤسسة بيت مال القدس»
بتوجيهات من جاللة امللك ،محمد السادس ،رئيس لجنة القدس ،والتي
تصب في مصلحة القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس
الشريفة خاصة.
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وهي مناسبة نجدد من خاللها دعوة حزب التقدم واإلشتراكية
وبإلحاح ،إلى دعم الجهود الدبلوماسية الرسمية للدولة من خالل
تنشيط الدبلوماسية املوازية بجميع مستوياتها لتعزيز هذا املسار،
ولإلسهام كذلك في التأثير وصناعة الرأي العام بغية حشد الدعم
ّ
تسترد
واملؤازرة لعدالة القضية الفلسطينية ،والتأسيس مجددا لكي
هذه القضية مكانتها كقضية ذات أولوية قصوى ،قضية يجب أن تتبوأ
صدارة األحداث وأن يتم التعاطي مع تطوراتها ومساراتها ،على نحو
يحول دون تمكن اإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم من عزلها ومحاصرتها عبر
استغالل اإلنشغاالت الداخلية للدول العربية مع األسف أو النزاعات
ّ
البينة القائمة.
كما تعرب املجموعة النيابية ،ومن خالل حزب التقدم واالشتراكية
عن استعدادها التام والدائم لإلسهام بتنسيق مع القوى التقدمية
والديمقراطية املعنية ،في تفعيل اآلليات الناجعة ملساندة الكفاح
الفلسطيني ،وفي العمل على إنجاح كل املبادرات التضامنية املشتركة
خاصة على الصعيدين العربي واملغاربي ،وكذا في تعزيز وحدة الصف
الفلسطيني وتماسكه كأداة ال محيد عنها لبناء الدولة الفلسطينية
املوحدة.

السيد الرئيس املحترم،
إن األوضاع في فلسطين املحتلة اليوم تندر باملزيد من املمارسات
الهمجية لإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم ،وما يرتكبه من جرائم في حق
الشعب الفلسطيني األعزل ،وتزايد حاالت اإلعتداءات على حرمة
املسجد األق�صى وعسكرة محيطه ،وهي التطورات التي تفرض اليوم
على املنتظم األممي وكل أحرار العالم إدانة هذه الجرائم اإلسرائيلية
املتكررة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته ،والعمل على التصدي
لها والضغط على الهيئات األممية املختصة من أجل إنهاء اإلحتالل
وإقرار حق الشعب الفلسطيني في دولته املستقلة وفي العيش بحرية
وكرامة .والشعب الفلسطيني وهو يحيي الذكرى ،ذكرى يوم األسير التي
ّ
ويتعرض له
تصادف يوم  17أبريل من كل عام ،وفي ذاكرته ما تعرض
بشرائحه املختلفة من أطفال وشيوخ ونساء وويالت اإلعتقال في سجون
إسرائيل ،وفي سجالته ما يزيد عن مليون حالة اعتقال نفذتها سلطات
اإلحتالل.

السيد الرئيس،
تثمينا وترسيخا ملواقف بالدنا املشرفة تجاه القضية الفلسطينية،
فإن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية وهي تستحضرقضية األسرى
الفلسطينيين والعرب في سجون اإلحتالل الصهيوني ،وتستحضر اآلالم
واملعاناة ،وتستحضر الخروقات الجسيمة في حق اإلنسان ،وفي حق
القيم ،وفي حق الحرية التي هي مبتدأ ومنتهى مبادئ حقوق اإلنسان.
فإنها تدعو مختلف مكونات مؤسستنا التشريعية املوقرة إلى اتخاذ كل
املبادرات ،تحية للشعب الفلسطيني ،وتحية للمقاومة الفلسطينية
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ضد اإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم ،ونتمنى أن يرفرف علم دولة فلسطين
بألوانها؛ األبيض لون الحب ،واألخضر لون األرض واألسود لون الرمح
واألحمرامللون بدماء الشهداء ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للنواب املنتسبين ،السيد النائب
تفضل.

النائب السيد عمربالفريج:
السالم عليكم،
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
شكرا أوال على املبادرة ،كنثمنو احنا هذه املبادرة وكنثمنو دعوتكم
لنا للمساهمة في هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل،
كنثمن أنا شخصيا هاذ اإلجماع ديالنا ديال اليوم ،ضد العنصرية ضد
 apartheidكيما فايت لينا تكلمنا عليه تحت هاذ القبة.

السيد الرئيس،
كنثمن هاذ اإلجماع وما غاديش نخرج من سياق التضامن مع
ّ
الشعب الفلسطيني اليوم فهاذ املداخلة املقتضبة ،وخا قلبي عامروهذا
إحتراما لهذه القضية العادلة ،بل أكثر من ذلك وسمعت في املداخالت
ّ
مستعد واحنا مستعدين نساندو أي مبادرة منكم
اللي سبقاتني أنا
هدفها تضامن أكبروأقوى مع هذا الشعب البطل ،هاذ الشعب املظلوم
في بالدو ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،إذن السيدات والسادة النواب نشرع في
معالجة جدول أعمال هذه الجلسة ونبدأ بقطاع الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،مرحبا السيد الوزير أول
سؤال في هذا القطاع لفريق العدالة والتنمية عن املعايير املعتمدة
لتوزيع الدعم املالي للجمعيات والتعاونيات الفالحية وتتبع صرف هذا
الدعم ،الكلمة ألحد نواب الفريق املحترم.

النائب السيد محمد الحمداوي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم ،نسائلكم عن املعايير املعتمدة لتوزيع الدعم
للتعاونيات الفالحية وما هي التدابير املتخذة لتتبع الصرف هذا الدعم
الذي إن كان قد ساهم في وفرة بعض املنتوجات الفالحية .فما هي
أشكال الدعم املوجهة لتثمين املنتوج ولتشجيع تسويقه الذي أصبح
يعرف صعوبات في بعض سالسل اإلنتاج؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
الجواب السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة النواب املحترمون،
هاد النوع ديال الدعم كيتم في إطار ديال العقود ديال البرامج اللي
تعمالت مع التنظيمات البمهنية لتنمية وتطوير مختلف السالسل
اإلنتاجية ،وهي تأهيل التنظيمات البمهنية والجمعيات وتشجيع
وإنعاش استهالك املنتوجات الفالحية ودعم البحث والتنمية ،هي
إعانات كتمتد بين  3حتى ل  5ديال السنوات ،كاين برامج عمل كتصادق
عليها اللجنة ديال التتبع املتكونة من املمثلين املعنيين والتنظيم املنهي،
وكتلتزم هاذ التنظيمات باش تقدم تقارير سنوية على اإلنجازات ديالها
اللي كترجع لوزارة الفالحة وكذلك كترسل واحد النسخة منها لوزارة
اإلقتصاد واملالية في نهاية كل سنة.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد محمد بنجلول:
نثمن املجهود الحكومي املبذول السيد الوزيراملحترم في هذا الباب،
لكن هذه املجهودات تعترضها  2ديال اإلشكاالت:
 اإلشكال األول مرتبط باالستهداف أن هذا الدعم في الغالب ديالويستهدف كبار الفالحين في بعض التعاونيات والجمعيات الفالحية ،في
حين كان خصو يكون موجه بالخصوص وباألساس لصغارالفالحين؛
 اإلشكال الثاني مرتبط بالحكامة بالحكامة في شقين الشق األولهو أنه تم دعم ديال مجموعة من البرامج بدراسات اللي ما كانت
في املستوى وعطات نتائج عكسية ،والشق الثاني مرتبط أنه هاذ
التعاونيات الفالحية والجمعيات الفالحية ديال كبار الفالحين تشوبها
بعض الشبهات بل هي متورطة في إختالس املال العام ديال هاذ الدعم
السيد الوزير املحترم ،وأحيلكم على املثال ديال إحدى الجمعيات
البيمهنية داخل إقليم بنسليمان حيث يقوم رئيس الجمعية بتحويل
الدعم املالي املوجه من الوزارة إلى الجمعية مباشرة يقوم بتحويله إلى
نائبه في الجمعية اللي هو رئيس التعاونية ،ديال الدعم ،2010 ،2009
 2012 ،2011حتى للنهاية ديال  ،2015إن لم نقل لكم املاليين بل املاليير
السيد الوزير املحترم ،لذا ندعوكم إلى الضرب بيد من حديد بفتح
تحقيق في هاته النازلة ومجموعة من امللفات األخرى املرتبطة حتى..
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
شكرا السيد الرئيس،
ّ
البد نذكر بأنه التعاونيات ملي بدا مخطط املغرب األخضر كانوا
ّ
في  3000ولو اليوم في  13و  14األلف ،وكاين واحد العمل معهم
اللي كيكون في إطار اتفاقيات باش كنساعدهم على التنزيل ديال
املخططات ،وهذاك ال�شي اللي كتكلم عليه ديال بنسليمان وقيال
كيهم اللحوم الحمراء هذاك ال�شي بحثنا فيه وعلمنا فيه inspection
وبأنه هذاك ال�شي اإلخوان ديال فعال الفلوس مشاو la fédération
 interprofessionnelleوما كانش عندهم اإلمكانيات باش يعملو
واتفقو في املجلس اإلداري باش غادي يدوزو على هذاك الخط باش
ّ
ّ
فقط يخلصو وكانت تماك  inspectionوهذاك السيد اللي كان جبد
هاذ الكالم راه احنا اآلن معه في دعوة واحنا اللي دعيناه باش إيال عندو
�شي حجة يجيبها يقدمها لينا ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال الثاني في هذا القطاع لفريق العدالة
والتنمية عن الرعي الجائربجتهي كلميم–واد نون وسوس -ماسة ،تفضل
السيد النائب.

النائب السيد محمد الصديق:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم ،عن اإلجراءات التي ستتخذونها للحد من
ظاهرة الرعي الجائر وما يصاحبها من اعتداءات على املمتلكات الخاصة
وإتالف املوروث الطبيعي بكل من أقاليم سيدي إيفني ،تزنيت ،اشتوكا
آيت باها ،تارودانت وغيرها نسائلكم؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
الترحال الرعوي هو ظاهرة متواجدة منذ سنوات في بالدنا ،وما
كانتش عندنا سابقا أي خطة للتعاطي يعني مع هاذ الظاهرة والحمد
هلل اليوم عاد بدينا املسار في هاذ الشأن واحنا في املرحلة األولى ألنه
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ن ّ
خالنا أنه يكون
كاين قانون ،كاين كذلك املكتسب ديال هاذ القانو
أول اجتماع أولي ديال اللجنة الوطنية ديال املراعي في  2أكتوبر 2018
في أكادير ،كذلك تم عقد اجتماعات ديال جميع اللجان الجهوية على
مستوى الجهات ،وكذلك اجتماعات أولية للجن اإلقليمية في املراعي؛
على املستوى االتنموي تم إعداد برنامج وطني كيهم  92%من األرا�ضي
الرعوية للمملكة والذي يشمل شطره األول كل من جهة سوس -ماسة
وكلميم واد النون ،وكذلك تمت التعبئة ديال أزيد من  350ألف هكتار
من املساحات الرعوية وهاذ ال�شي غادي يخلينا باش إن شاء هللا غادي
نبداو ندير  des plans d’aménnagemmentباش نزيدول ألمام يعني
بهاذ ال�شي ديال الرعي.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد ابراهيم بوغضن:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير ،إنني إذ أنوه باملجهودات املبذولة من طرف
الوزارة أريد أن أؤكد على بعض األمور ،أوال أدعوكم السيد الوزير إلى
اإلسراع بالتعويض املادي واملعنوي عن الخسائر واألضرار التي لحقت
بممتلكات الساكنة بالخصوص ببعض الجماعات ديال إقليم تزنيت،
اشتوكة آيت باها وتارودانت وخاصة جماعة أربعاء الساحل بإقليم
تزنيت ،بسبب توافد عشرات اآلالف بل مئات اآلالف ديال الرؤوس
ديال القطعان ديال اإلبل واألغنام والبقرواملاعز ،تتوصل أحيانا السيد
الوزير ل  200ألف من هذه الرؤوس ،والخسائر التي لحقت باملمتلكات
لحقت أوال باملحاصيل الزراعية ديال هاذ السنة هاذي ،الخسائرلحقت
بالشجر ديال أركان وما أدراك ما شجرة األركان ،الخسائر لحقت بمئات
ّ
الصبار واملنطقة تتوفر على أجود فاكهة ديال
الهكتارات من شجر
السلطة على الصعيد الوطني ،كما أن الخسائر لحقت أيضا بعض
املساحات الفالحية املسقية ،ولهذا النقطة الثانية السيد الوزير هو
العمل على عدم تكرار ما وقع خالل السنوات املاضية ،على عدم تكرار
ما وقع خصوصا خصوصا هاذ الخسائر الكبيرة والفادحة ملمتلكات
السكان ،ثانيا بإيجاد حل ،حل فوري ،حل منصف لكل األطراف ،حل
في إطارالقانون ولكن في إطارالتوافق أيضا مع املجتمع املدني والساكنة
املحلية واملنتخبين وجميع املتدخلين.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هناك تعقيبات إضافية؟ الرد السيد الوزير،
معذرة السيد الوزيرهناك تعقيب إضافي تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد هللا غازي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،بالفعل بفضل هاذ املقاربة الجديدة انطلقنا من
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منطق إلى منطق آخر ،منطق ديال التحكم إيال ّ
تطبق هاذ القانون ديال
 113.13الوضعية ديال الترحال الرعوي كنطلقو من واحد الزمن ديال
الفراغ التشريعي لواحد املنطق حاليا اللي فيه ضوابط قانونية وآليات
ديال الضبط وكنطلقو من واحد الزمن ديال الفراغ ديال املأسسة إلى
مأسسة فعلية لهاذ الضوابط ،اليوم السيد الوزير اللي ممكن نطالبو
به هو أن نفكرو في القدرة اإلستيعابية في إطارهاذ القانون في إطار هاذ
الترسانة القانونية القدرة االستيعابية ديال بعض املجاالت خاصة
املنطقة ديال سوس -ماسة إيال ما كانتش باقا كادة هاذ القطيع نحتفظو
به في املناطق املصدرة ،ونربطو الدعم ديال هاذ املنطق املصدرة
بالنسبة للكسابة يتربط بهاذ بالتثبيت ديالهم في املناطق ديالهم ،شكرا
السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
هناك تعقيبات إضافية؟ الرد السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
شكرا السيد الرئيس،
السيد النائب املحترم ،راه كيعرفو مزيان هاذ املوضوع وشارك معنا
في الصياغة ديال هاذ القانون ،وطبيعي أنكم شاركتو في اجتماعات
اللي هما كان مركزيا وال يعني محليا في تزنيت وكان نقاش وكتعرفو بأنه
هاذ املشاكل دابا ديال التنظيم ديال الرعاة م�شى لألقاليم ،واألقاليم
ّ
عندها مسؤوليتها يعني باش تدخل و باش تحاول تحسن الجو ،أوال
ما�شي بهاذوك األرقام اللي جيتي بهم السيد النائب هاذوك مئات اآلالف
وذاك ال�شي ما كاين �شي ،ثانيا أنه احنا كنقومو بواحد املجهود أن
ّ
كنطبقوه والقانون خصو شوية ديال الصبر ،ألنه
القانون اليوم احنا
عاملين  les plans d’amménnagemmentالناس غادي يبداو يدخلو
فقط للمناطق اللي هي مخصصة لهاذ ال�شي ديال الرعي الجائرdonc ،
احنا كنوجدهم للمستقبل باش ينتقلو من منطقة ملنطقة avec des
 autorisationsباإلتفاق مع السيد العامل  les autoritéباش يكونوا
كاملين donc ،احنا داخلين فهاذ ال�شي والناس اللي من بعد ما يكون
هاذ ال�شي واجد وخالفوالقانون ودخلوللمنطق ديال الخواص وال خذاو
يعني سميتو املنتوجات ديال الناس وال ّ
خسرو �شي حاجة غادي يخلصو
الخطية وغادي يمكن تم�شي ليهم الفوريان هذاك ال�شي ديالهم ال يعني
للسيزي هذاك املاتيريال ديالهم باش نتعاملو معهم ،إذن احنا في بداية
مسار راه كتعرفو بأنه مشينا انطلقنا من �شي حاجة اللي ما كايناش و
اليوم درنا واحد القانون واحنا كنسايروه وكنوجه ليك كذلك بأنه راه
خص يعني في األقاليم أنها تاخذ املسؤولية ديالها للتنسيق ولحل هاذ
اإلشكالية.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال الثالث للفريق اإلستقالل للوحدة
والتعادلية عن مآل املناطق الصناعية الفالحية أحد السادة النواب،
تفضل السيد النائب.

النائب السيد محمد الحافظ:
شكرا السيد الرئيس،
هل لدى الحكومة برنامج محدد لتسريع وتيرة إنجاز األقطاب
الصناعية الفالحية بجهات اململكة بما يضمن سياسة تنموية
جهوية حقيقية وما مآل القطب الصناعي الفالحي بجهة الرباط -سال
-القنيطرة؟

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
شكرا ،فعال كاين  7ديال األقطاب فالحية اللي غادي تكون،
محطات صناعية مندمجة داخل فضاءات خاصة وكتضم محطات
متخصصة في األنشطة اللوجستيكية ،فيها كذلك أقطاب ديال
الجودة»  ،»qualipoleوفيها كذلك السالمة الصحية والبحث الزراعي
وتنسيق الصادرات .وانتهت األشغال ديال تهيئة الشطر األول في
مكناس ،في بركان ،تادلة وسوس بقاو لنا يعني بالخصوص القطب
ديال جهة الرباط-سال-القنيطرة والحوز واللوكوس فهما في دراسة
الجدوى وكاين مشاريع اللي هي متقدمة بالنسبة ألخرى اللي هي جهة
الرباط-سال-القنيطرة.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد محمد الحافظ:
شكرا السيد الوزير،
تنعرفو بأن هاذ األقطاب تتجلى في تحقيق تنمية جهوية متوازنة
وتثمن املنتوج الفالحي واستغالل املؤهالت الزراعية وتحقيق االكتفاء
الذاتي واألمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة الفالحين صغارهم
ومتوسطيهم وكبارهم وجعل القطاع الفالحي دعامة أساسية لتسريع
وتيرة النمو االقتصادي ،ولكن هناك سؤال كبير متى يصبح القطاع
الفالحي في قلب السياسات العمومية من خالل مشاريع وبرامج فالحية
التي تستجيب ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة بها،
بما فيه تعميم األقطاب الصناعية الفالحية وهنا نستحضر خطاب
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صاحب الجاللة نصره هللا ،في هذا املجال ،كذلك هناك إجماع جميع
الفالحة ،السيد الوزير ،من خالل الزيارات امليدانية اللي قام بها الفريق
االستقاللي على تعميم هاذ األقطاب الفالحية من قرب الفالحين ،كما
بغينا نقولو خصنا نجيبو « »les agropolesعند الفالحا ما�شي العكس
السيد الوزير ،وهنا غادي نعطي الحل ملجموعة املشاكل منها توفير
اليد العاملة داخل املزارع وداخل األقطاب الفالحية ،وتقليص الكلفة
بالنسبة للمستثمرين أو بالنسبة للفالحا بالنسبة للمنتوجات الفالحية،
كذلك هنا غادي يخلق لنا واحد التوازن اقتصادي وإنصاف ملجموعة
من املناطق منها إقليم سيدي...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،شكرا .تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
أنا قلت في الجواب ديالي بأنه هاذ األقطاب كلها عملناها داخل
يعني املناطق الفالحية باش تكون  en phaseمع les atouts naturels
ديال املنطقة وباش نحولو املنتوجات الفالحية بركان فالحية ،سوس
فالحية ،الحوز فالحية تادلة كذلك داخلة في سميتو ،الغرب كذلك
غادي يكون هكاك يعني اللوكوس غادي يكون هكا ،البد ما نشير أنه
الحمد هلل كاينة واحد الدينامية اللي هي جديدة في االستثمارات ديال
الصناعة الفالحية بحيث اليوم كاينة تقريبا اللي محطوطة  140وحدة
ديال اللي غتعملو فيها االستثمار 3مليارو 200مليون ديال الدرهم هاذو
 des dossiers d’investissementsاللي محطوطين عند وزارة الصناعة
يعني والتجارة ،وكذلك...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،فيما يلي  5أسئلة لها وحدة املوضوع ،تتعلق
بحصيلة املوسم الفالحي الحالي إذن تقدم دفعة واحدة لكي تنال جوابا
موحدا .السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق
التقدم واالشتراكية ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد سعيد انميلي:
السيد الوزير ،نسائلكم حول آفاق املوسم الفالحي الجاري في ظل
الجفاف الذي تعرفه بالدنا؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني للفريق االستقاللي.

النائب السيد أحمد التومي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم ،تأخر وضعف التساقطات املطرية كان له
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انعكاس سلبي على املوسم الفالحي ككل .ما هي التدابيرواإلجراءات التي
تقوم بها الوزارة لتفادي هاته االنعكاسات؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثالث لفريق التجمع الدستوري.

النائب السيد صابرالكياف:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير ،نسائلكم عن حصيلة املوسم الفالحي لهذه السنة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الرابع للفريق الحركي.

النائب السيد محمد السيمو:
شكرا السيد الرئيس،
ونحن كذلك هذا همنا هو االهتمام بهذا املوسم؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الخامس واألخيرللفريق االشتراكي.

النائبة السيدة فتيحة سداس:
نسألكم السيد الوزير ،عن الوضعية الحالية للموسم الفالحي ،وما
هي اإلجراءات امللموسة إلنقاذ املوسم الفالحي لهذه السنة؟

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير ،تفضل املنصة السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة النواب املحترمون،
قبل ما نعطي كافة املعطيات تنويرا ملجلسكم املوقر ومن خالل
الرأي العام ،احنا كنحمدو هللا على التساقطات املطرية األخيرة اللي
عمت بالدنا واللي غادي يكون ليها أثر هام على الزراعات الربيعية
واألشجار املثمرة .للمزيد من التوضيحات ،عرف املوسم الحالي
ظروف يعني مناخية متباينة :أوال كانت الشتاء مزيانة في  octobreوفي
 ،novembreآخر novembreتقريبا كنا ف  111%زيادة بالنسبة لسنة
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عادية اللي هي  30سنة ديال  ،la moyenneولكن مجاتشاي الشتاء
في  ،novembreمكانتشاي الشتاء في  ،decembreمكنتشاي الشتاء
كذلك ،ما جاتش الشتاء في  decembreوفي  janvierوحتى آلخر.fevrier
الحمد هلل رجعات الشتاء في مارس ولى معدل التساقطات املطرية إلى
غاية اليوم  284ملمتر تقريبا أي بانخفاض ديال  12%بالنسبة لune
 année moyenneلسنة عادية ،والحقينة ديال السدود وصالت تقريبا
ل ،59%وبالرجوع لالنطالق ديال املوسم عرفت اإلجراءات املتخذة
واحد الضمان ديال حسن سير ديال املوسم بتوفير  2مليون و200
ألف طن قنطار ديال البذور ،ثمن التسويق ،تزويد السوق بما يفوق
 500ألف طن من األسمدة ،تخصيص  70ألف هكتار إلكثار الحبوب،
مواصلة تسويق التركيبات السمدية والتأمين اللي وصل تقريبا ملليون
هكتار ،وبلغت املساحة املزروعة إلى غاية  20أبريل حوالي  5,5مليون
هكتار ،منها  9%املسقية ،السكر درنا تقريبا  102من البرنامج املحدد
ديال الشمندر ،وكذلك قصب السكر درنا  13ألف هكتار منها  10آالف
اللي قابلة باش تقطع ،ويقدر اإلنتاج اإلجمالي املتوقع من السكر حوالي
 600.000طن أي بزيادة قدرها  8%عن املوسم املا�ضي ،وتقدر مساحة
الزراعة الربيعية  117ألف هكتار فيها الحمص ونوار الشمس والكولزا
وكذلك الذرة.
وبخصوص التصدير ،بلغ حجم الصادرات ديال مختلف املواد
الفالحية إلى حدود الساعة ما يناهز مليون و 640ألف طن بزيادة ديال
 9%على املوسم املا�ضي ،ما يعادل تقريبا  17,4مليار كرقم معامالت
للتصدير بزيادة  700مليون ديال الدرهم بالنسبة للسنة املاضية.
بلغت الصادرات من الحوامض حوالي  628ألف طن 6% ،زيادة وكذلك
تعددت الصادرات من الخضروالفواكه  830ألف طن ،إذن  11%ديال
الزيادة منها الطماطم تزادت تقريبا بنسبة  4%مع املوسم املا�ضي في
نفس الفترة .كما أن الحالة الصحية للقطيع مرضية بفضل املجهودات
املبذولة على مدار السنة من طرف املصالح البيطرية ديال السالمة
الصحية ،وبالتعاون مع األطباء البياطرة ،كما أن إمداد السوق باألعالف
كيم�شي بشكل طبيعي ،والحمد هلل تبعنا جميع اإلستراتيجية الناجحة
اللي خذات « »ONSSAفي املواجهة ديال مرض الحمى القالعية عند
األبقار ،حيث تمكنا من محاصرة هاذ املرض والسيطرة عليه ،ولحدود
الساعة مكنت الحملة اللي انطلقت في شهر يناير وفي  janvierبتلقيح
أكثرمن  2,9مليون رأس ،وبالنسبة للكسابة اللي تضرروا راه تم الصرف
ديال التعويض ديالهم والحمد هلل األمور تسيرمن خيرإلى أخير.

السيد رئيس الجلسة:
طيب ننتقل للتعقيبات ،تعقيب املجموعة النيابية للتقدم
واالشتراكية.

النائب السيد سعيد انميلي:
شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات ،إال أن الفالح بالعالم
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القروي خاصة الفالح الصغير يعاني من عدة مشاكل  :أوال غالء املواد
العلفية على سبيل املثال النخالة مازال السيد الوزير ،كتدير 2,30
دراهم ،الفصة كتجينا من الفقيه بن صالح وبني مالل ما بين  60درهم
حتى ل 70درهم ،ال�سي مبديع غادي يكون عارفها ،الفصة ،الصوجا ما
بين  70ريال حتى ل 80ريال ،أنا فاجأتيني منين قلتي ليا غادية األمور
من خير لخير ما عندها خاصة الفالح الصغير في إقليم سطات كيعاني؛
ثانيا ديون ..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب الفريق اإلستقاللي ،عفوا عفوا،
تفضل السيد النائب.

النائب السيد سعيد انميلي:
ثانيا السيد الوزير ،ديون الفالح الصغير كثقل الذمة ديالو،
كنلتمسو منكم اإلعفاء ديالهم ،الفالح كيعاني من واحد املشكل هو
الصعوبة في الحصول على الشواهد اإلدارية الخاصة باإلستثمار،
كيبغي يصاوب بالدويكادها ويديرها عليها الحجة كيبقى على األقل عام،
ألنه كاين وجود عدة متدخلين ،كاين ديال التجهيز ،األوقاف ،األوقاف
مكتجاوبش أصال كاع ،كاين السيد اللي باغي يدير عملية ديال القلب
ويتسنى غير باش يبيع بالدو ما عطاوهش هاذ الحجة .فكنلتمسو منكم
التدخل باش تكون هاذ املسطرة ساهلة باش الفالح الصغير على األقل
يبقى في املنطقة ديالو وما يهاجرش املدينة من العروبية إلى املدينة،
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تعقيب الفريق اإلستقاللي.

النائب السيد أحمد التومي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،قدراملغرب أنه يوجد في منطقة تعرف خصاصا يعني
كبيرا في التساقطات املطرية ،لذا السيد الوزير تنشوفو أنه ربما حان
الوقت أنه للقفز من يعني الفالحة العصرية إلى الفالحة املستدامة.
نسجل السيد الوزير ،بإيجابية أن «مخطط املغرب األخضر» ساهم في
إقتصاد تقريبا ما يزيد على  2داملليار ديال املتر مكعب من املاء ،نطلب
السيد الوزير أن هاذ  2داملالير يعني تعبأ للمغروسات يعني في األرا�ضي
البورية حتى نتمكن كذلك من يعني من رفع يعني الدخل ديال الفالحين
من  montantاللي عندو دابا إلى ربما  10ديال املرات .كنطلبو السيد
الوزير ،بتسريح هاذ العملية ألنه هاذي هي الحل األنجع ،ال ما نبقاوش
كل عام نجيو ونشوفو راسنا واش عندنا واش كاين التعويض واش ما
كاينش؟ وكنعرفو أنه املساطر يعني ديال التعويض معقدة معقدة جدا
وأن الفالح الصغيردائما تيكون هو يعني هو  la victimeألنه ما تيعرفش
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اإلدارة ،ما تيعرفش يكون امللفات ديالو .لذا السيد الوزير ،تنعرفو
أنه هاذ خاصنا نديرو هاذ القضية هاذي يعني في إطار املليون هكتار
اللي معبأة ،وكنعرفو كذلك السيد الوزير ،أنه ربما الهكتار الواحد
ديال القمح وهكتار واحد ديال الزيتون تقريبا نفس يعني اإلستهالك
ديال املاء ،لذا خاصنا ندوزو يعني للتشجير واألشجار املثمرة بدل يعني
املغروسات البورية ،شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد صابرالكياف:
شكرا السيد الرئيس،
أوال كنهنيوك السيد الوزير ،على نجاح املعرض الدولي للفالحة في
مكناس .السيد الوزير ،شكرا على الجواب اللي قدمتوه واللي كيبين
املجهودات اللي كتدير الوزارة ديالكم لصالح الفالح وساكنة العالم
القروي ،وهي مناسبة باش نوهو بالعمل اللي كتقومو به ونوهو باألطر
ديال وزارة الفالحة .السيد الوزير ،الحمد هلل «مخطط املغرب األخضر»
م�شى في اتجاه تنويع املزروعات أو الزراعات وخيردليل هواملنتوج الوافر
ديال هاذ السنة من الحوامض والزيتون ،هاذ املجهودات هي اللي غادي
تخلي النمو ما يتقاسش رغم ضعف موسم الحبوب ،هاذ ال�شي اللي
كيتعمل مزيان وحاسين به الفالحا وساكنة العالم القروي ،هاذ ال�شي
كنشوفوه كل نهار.
السيد الوزير ،لألسف هاذ العام شفنا قلة التساقطات ،وهاذ
ال�شي األمر ديال هللا سبحانه وتعالى ،املوسم ديال الزرع غادي يكون
ناقص واحنا مع الفالحا كلنا أمل أنكم غادي تدخلو كيف ما هي العادة
لصالح هاذ الناس وخصوصا الفالحا الصغار .السيد الوزير ،اليوم
الفالحا كيتسناو منكم تعاونوهم بالعلف واملاء وتسرعو هاذ السنة من
التعويضات ديال التأمينـ انتما ما عمركم ما بخلتو على العالم القروي
وعارفينكم غادي ما تخالوش عليه ،وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب الفريق الحركي.

النائب السيد محمد السيمو:
شكرا السيد الرئيس،
ال نختلف على النجاح ديال «مخطط املغرب األخضر» ،ولكن
نختلف على بعض األشياء .نتفق معكم السيد الوزير ،النجاح املطلق
في السنة أو قبل السنوات املاضية كانت هناك القدرة الشرائية على
املواطنين كانت صعيبة جدا الثومة وصلت ل 40درهم ،البصلة 15
درهم ،الزيت  60درهم اليوم شحال كيسوا؟ ،كل �شيء في القدرة ديال
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املواطنين وهاذي هي الحقيقة خاصنا نقولوها .إال أنه السيد الوزير ،أنا
نرجع لواحد الكلمة قالها ال�سي بنكيران هللا يكثر خيرو ،كنا في مكناس
قال أنا كنتفاءل في النجاح ديال القطاع الفالحي في شخص أخنوش،
وهاذي سجلتها وكانت فعال طبقت هاذ الجملة هاذي.
اليوم كنقولو على أنه بالنسبة لترشيد املوارد البشرية السيد
الوزير ،ملا نتكلم عن مواكبة القطاع الفالحي هناك خصاص السيد
الوزير ،املرشدين الفالحيين ملا كنقسمو  500موظف على  1509د
الجماعات ،السيد الوزير ،هناك خصاص وهذا نداء الحكومة لتوفير
املوارد البشرية باش يتم املواكبة ،واليوم أنا غادي نصور ملا أكدتم على
الجدولة ديالكم فيها القطب الفالحي الصناعي باملنطقة «اللوكوس»،
تحسب لكم السيد الوزير ،ونحن جد سعداء بهاد الخبر للساكنة
املغاربية ألن منطقة «اللوكوس» تتوفرعلى مؤهالت مزيانة عظيمة إذن
اليوم نصفتونا كذلك املدرسة الفالحية اللي اعملتوها لنا وكتواكب
كذلك هاذ الفالحا اللي ّ
يمكنا نوصلو لواحد الوعي ديال الترشيد ألن
منين البطاطس غالية السنة اللي كتجي كنديروها كاملين ،هنا خاص
نقولو  stopتكون غيرفي واحد األماكن معينة...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب الفريق االشتراكي.

النائبة السيدة فتيحة سداس:
البد في الفريق االشتراكي أن نشكر الحكومة على املجهودات اللي
كتقوم بها في امليدان الفالحي ،ولكن بحال اللي كنعرفو جميع على
أن هاذ السنة ما كانتش سنة عادية ،وخصوصا األمطار األخيرة انتما
كتعرفو على أنه األمطاراألخيرة تقريبا طيحات النوارة ديال كاع األشجار
اللي كاينين تقريبا اللي نورو مع البرد ومع الشتا كلها تقريبا طاحت .ولكن
السيد الوزير ،بالتأكيد ما تفضلتم وقلته هوأنه كاينة مجهودات كبيرة،
وكاين واحد النوع من االطمئنان النسبي ولكن البد أيضا من أن نشير
أنكم البد من العمل على تنظيم الفالحا الصغارفي إطارتعاونيات -واخا
هما ما تيبغيوش -لالستفادة من دعم الدولة ألن أصحاب الضيعات
الصغيرة ال يستفيدون من دعم الدولة؛
املسألة الثانية اللي كنعتبرها أنا مهمة هي مساعدة الكسابة على
توفير الكأل بالنسبة املاشية ألن بالتأكيد هاذ السنة غادي يكون واحد
النوع من النقص واحنا كاع احنا أوالد البادية وعارفين أشنو كاين في
البادية؛
املسألة الثالثة هي ما هي هاذ اإلجراءات اللي غتقومو بها مقابل
ضعف التساقطات املطرية اللي كانت فهاذ السنة؟ ما نتوخاه السيد
الوزير ،أن تقوم وزارتكم بنهج مقاربة تشاركية واستراتيجية التقائية
تستهدف باألساس الرفع من اإلنتاجية لدى الفالح الصغير في مختلف
النواحي من الدعم إلى اإلرشاد الفالحي...
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ فريق العدالة
والتنمية.

النائب السيد عبد هللا بووانو:
شكرا السيد الوزير ،أوال البد أن نشكر هللا عز وجل على أمطار
الخير ،وفوقاش ما جات مرحبا بها ونتمناومن هللا عزوجل أن ينعم علينا
مزيد من املطر .السيد الوزير ،تكلمتو على املحاصيل كلها الفواكه،
الخضر ،إنتاج الشمندر وحتى على التصدير ،ولكن ما اعطيتيناش
املحصول الزراعي ديال هاذ السنة ،صحيح أنه كان كيتقدم في املناظرة
الفالحية اللي كتكون في مدينة مكناس هاذ العام ما كانتش ،وربما هي
السبب ديال العدد تراجع حتى ديال العدد ديال  850ألف ،ما كان ال
بالغ ،وال التأجيل وال غيره وفي املناظرة كنا كنتظرو غيكون واحد التقييم
ديال «املخطط األخضر» ،ولكن أكثر كنا كنتظرو الرؤية الجديدة كما
كانت التعليمات وتوجيهات جاللة امللك ،حول املوضوع ديال ماذا بعد
«املخطط األخضر»؟ .احنا كنواب برملانيين عندنا مقترحات ،بغينا
كذلك أن نقدم هاته املقترحات متى سنقدمها؟ ومتى سنستمع لهاته
املقترحات؟؛
ثالثا السيد الوزير ،صحيح في مكناس يمكن ما ّدارش فيه �شي
أمور كثيرة ما غرجعش لألسباب ،إذا كان املعرض الدولي للفالحة هو
أحد أهم ما كتعرفو مدينة مكناس ،ولكن ال يمكن أنه خالل  14دورة
واحنا كنديرو الخيام ،خصنا نبنيوهم جا موراه موراه تبنى املعرض
ديال الخيول ب 500مليون ديال الدرهمّ ،
كيدار فيه مرة واحدة وعجز
سنوي كل�شي كيعرفو بال ما نرجعو لو ،هذا ديال مكناس كيخلي فائض
سنوي متى احنا اعطينا واحنا قلنا كجماعة مكناس عندنا األرض باش
نبنيو ،كنتمنى بأنه على األقل تكون إضافة نوعية وما غيكونش فيه غير
املعرض ديال الفالحة غتكون فيه معارض أخرى ،وستستفيد مدينة
مكناس ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ الرد السيد الوزير تفضلوا
للمنصة.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
أوال يمكن ليا نقول ليكم بأنه اإلنتاج من الحبوب الرئيسية الثالث
غادي يكون جد متوسط ،وما �شي اإلعالن ديالوالبد يكون في ،les assises
وهاذ األسبوع إيال شفتو املعرض الفالحي ّزيدناه بأسبوع ،واحنا خصنا
ّ
نقربو إلى آخر ماي باش تكون  la certitudeبالنسبة ،les prévisions
إذن هذا هو األسبوع في كيتعطى يعني النتيجة ديال الفالحة فيما يخص
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الحبوب ،وإن شاء هللا فهاذ األسبوع هذا راه غادي تكون النتيجة اللي
باينة .ولكن يمكن ليا نقول ليكم من اآلن بأنه املوسم سوف يكون
موسم متوسط ،متوسط فقط يعني في الحبوب ،أما بالنسبة للزيتون
مليون و 900ألف طن أغلب املساحات كلها مزيانة ،بالنسبة للحوامض
 2ديال املليون و 600ألف طن اللي هي تحققت هاذ املوسم باملشاكل
ديالها اللي عرفتو ،التحسين ديال الغطاء النباتي الحمد هلل ،هاذ الشتا
األخيرة اللي جات ّ
حسنات الغطاء النباتي وكنا بعض األقاليم غادي
نصيفطو ليهم اإلمكانيات وقالو لنا ما تصيفطوشاي لنا راه الربيع طلع،
راه عاودنا الحمد هللا األمور ّ
ّ
كتحرك .كما أنه
تحسنات والناس بدات
ّ
هاذ بعد ما جينا عامين اللي هي كانت مزيانة الحمد هلل ،يعني األثمنة
ّ
ّ
ّ ّ
ديال األعالف وخا هكاك مثال إيال خدينا تكلمتي هذا ولكن ما تكلمتيش
على الشعير ،الشعير ب  2,60دراهم اللي هو انخفاض قدره ب 33%
بالنسبة يعني للسنة املاضية.
ولكن اللي يمكن لي نأكد عليه اليوم هو رغم عدم االنتظامات ديال
التساقطات ،ألنه فواحد  la périodeوقفات الشتا  pendantشهرين
ونص وال  3ديال الشهور ،هي من سطات لفوق ودكالة وهذا كلها مناطق
اللي هي تقصحات ألنه ما كانش فيها اإلنتاج اللي هو مزيان وتراجع يعني
املحصول ،ولكن الدينامية الكبيرة للقطاع الفالحي وتطور مختلف
ّ
سالسل اإلنتاج غيمكنا من الحفاظ على نفس مستوى الناتج الداخلي
الخام اللي غيتراوح إن شاء هللا بين  124و 125مليار ،العام اللي فات
كانت أحسن سنة فالحية يعني في تاريخ املغرب بالنسبة لالنتاج ،رغم
أنه غادي يهبط هاذ العام  les céréalesغادي نبقاو فهذاك le palier
اللي كنا فيه السنة املاضية ،وهذا أنا كنعتبرو ألنه جد مهم ألن قطاع
املاشية مزيانة ،األشجار املثمرة مزيانة ،املواد التصديرية هي مزيانة،
وكلها أعطاتنا باش نمشيو واحد  le palierاللي هو مزيان ،املناطق
األخرى اللي مقصحة بحال السراغنة ،ومراكش ،وسطات ،وسيدي
بنور ،وإقليم بن سليمان ،وبرشيد ،واحد العدد وتاوريرت ،وجرادة،
وجرسيف بال ما نذكرهم كلهم ،هاذو غادي تكون عندهم برامج إن شاء
هللا باش ندعموهم فهاذ الظروف اللي غادي تجي تكون إيال كانت صعبة
باش غادي نعطيوهم يعني املاء والعلف وهذا غادي كيما موالفين
كنعملو غادي نعملو إن شاء هللا فهاذ السنة .والتأمين راه التأمين غادي
يخرج كاين مليون راه الناس ،راه هما في امليدان وبداو كيديرو التقييم
ديالهم باش يبدا التعويض في أحسن الظروف.
واآلن مكناس احنا فرحانين باش نكونو في مكناس ،عملنا اسميتو،
احنا إيال بغيتي تحاسب معايا على اسميتو هاذ ال�شي ديال les assises
تحاسب مع الحكومة كلها ابتداء من الوزارة ديالكم واش كلهم تبعو
كل سنة كيديرو؟ ،احنا الحمد هلل ،وزارة الفالحة كل سنة ،كل سنة
كنعملو  les assisesديالنا ،وهاذ العام ،هاذ العام ..ال سيدي اسمح لي،
قال لي عالش ما ّديرش؟ قوليه يخليني نتكلم ،وا شوية خليوني نتكلم
وحتى هو تكلم...
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السيد رئيس الجلسة:
السادة النواب ،خليو السيد الوزير يجاوب ..رجاء السادة النواب،
الكلمة للسيد الوزير ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
هللا يخليكم ،ياك تتحاسب معايا السيد الرئيس؟ عندك الحق،
كتطلب ،هللا يخليك ،هاذ اللي ..شوف...

السيد رئيس الجلسة:
تفضلوا السيد الوزير ،السيد الوزير ..خليو السيد الوزير يكمل
الجواب ديالو ،تفضل السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
شوف  les assisesما داخلينش فواحد البرنامج حكومي ،هي سياسة
تواصلية ،صافي ،هي سياسة تواصلية ،واللي بغى يعمل �شي حاجة
املنطقة ديالو احنا راه هذيك مكناس ما هي إال  ،associationفهمتي!
عملو أخويا اللي غادي يمكن ليكم تعملو بنيو بالدكم ومنطقتكم واحنا
غادي نجيو نكريو عندكم املحالت .احنا املهمة ديالنا هي نديرو الفالحة
ما�شي نديرو املناطق الصناعية.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال التاسع ،السادة النواب ..السادة النواب ،رجاء السادة
النواب ..السؤال التاسع ..السؤال التاسع في هذا القطاع لفريق العدالة
والتنمية عن تفويت بعض القطع األرضية الفالحية من ملك الدولة
الخاص إلى مستغليها ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد خاليد تيكوكين:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،حول التدابير املتخذة لتفعيل املرسوم الجديد
املتعلق بتفويت بعض القطع األرضية الفالحية القابلة للفالحة من ملك
الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير ،السيد الوزيرتفضلوا لإلجابة.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
كان واحد في عهد امللك الراحل محمد الخامس طيب هللا تراه ،هم
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واحد تم توزيع ديال واحد  20.000هكتار لفائدة  2000مستفيد ،من
بعد جاء اإلصدار ديال واحد القانون باش يتمكنوا من التسوية ديال
الوضعية القانونية للناس اللي تعطاوهم هاذ األرا�ضي ،ومكانش واحد
التجاوب ،ومن بعد تعملو مراسيم ،املرسوم األول تعمل في -2006
 ،2008واآلن تعمل في أبريل  2018مرسوم آخرباش نعطيوالوقت األكثر
باش الناس يمكن ليها تتملك هذيك األرا�ضي واآلن راه مع املديريات
الجهوية والسادة العمال اللي هما مهتمين بهاذ ال�شي ،راه كنديرو
حمالت تحسيسية باش توصل للناس إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد يونس بن سليمان:
السيد الوزيراملحترم،
هداك القانون كان صدر وكان قانون مؤقت املدة ديالو سنتين،
ومن بعد خرجت املراسيم واستافدو واحد املجموعة ديال الناس اللي
كانوا متبعين هاذ األمر ،ولكن واحد املجموعة ديال التعاونيات ما
استفداتش ،وجا التشريع مجددا وعاود فتح لهم هاذ الباب .كنشكروك
على هاذ البادرة ولكن املشكل الحقيقي اليوم ،هو الناس اللي ما�شي في
التعاونيات ،واللي لألسف ،الدولة في واحد املرحلة معينة ما ميزاتش بين
األرا�ضي املسترجعة اللي دخالتها في امللك الخاص وهي اللي استرجعاتها
من املستعمر واألرا�ضي اللي حفظاتها الدولة باسم امللك الخاص واللي
كتعد بآالف الهكتارات ،واللي كتعرف مناطق املغرب كامل ،اللي منها
شيشاوة ،منها الحوز ،ومنها مراكش «تسلطانت» إلى غير ذلك .اليوم
املطلب ديال هاذ الفالحا هو أنه هاذ األرا�ضي اللي حفظتها الدولة في
إطار مسطرة التحفيظ ديال األرا�ضي الفالحية ،واللي هما تيستغلوها
أبا عن جد ،واللي لألسف باقي كنقولها ،الدولة حفظاتها في غفلة من
مستغليها ،ألنه الناس بسطاء ما قاوموش بالتعرض على مسطرة ديال
التحفيظ .اليوم كيطالبوالحكومة وكيطالبوكم السيد الوزير ،باش أنه
هاذ األرا�ضي تفوتوها لهم ،وهاذ التفويت ما�شي باملجان ،غيكون بمبالغ
مالية ،وغيدخل للدولة مبالغ مهمة ،وغيعاون على اإلستثمار ،وغيحل
أزمة حقيقية اليوم ،ألنه هاذ الفالحا ما كيستطعوش يستافدو من
برامج «املخطط األخضر» ألنه...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،التعقيبات اإلضافية .تفضلوا السيد النائب..
السيد الوزيرمعذرة ،هناك تعقيب إضافي.

النائب السيد عمرخفيف:
شكرا السيد الوزيراملحترم،
السيد الوزير ،هاذ األرا�ضي أصبحت عائق لينا احنا كفالحا
بسطاء ،كنعيشو فيها مئات السنين ،وتوالدنا فيها ووزعناها بما أنزل

5134

الجريدة الرسمية للبرملان

هللا .السيد الوزير ،كاين اللي عندو شجرة واألرض ما ديالو في الورثة،
واليوم باقين عايشين تحت الرحمة ديال الشواهد .احنا اليوم بغينا غير
شواهد غير نبنيو غير فين نسكنو في الجماعات ،ونعطيك مثال السيد
الوزير ،فيما يخص مراكش ،تنطلق من الجماعة ديال «أكفاي» حتى
لشيشاوة ،كاينة  25ألف هكتار ،كتسمى بالد «تمزكلفت» ،هاذ بالد
«تمزكلفت» السيد الوزير ،كانت عند الناس ديال الفرنساويين ،كانوا
شادينها وكيحرثو بينا وكيدرسو بينا وتينقلو بينا ،واليوم اخذيناها عن
جدارة في عهد محمد الخامس رحمه هللا .لهذا السيد الوزير ،حلو لنا
هاذ املشكل ،راه ما بقا فين نزيدو ،راه بغينا غير نسكنو ،ما بغينا ال
فالحة ال والو ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزيرللرد.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
وكيضهرليا أنه الهدف باش زدنا عامين ودرنا هاذ املرسوم ،أنه باش
نحلو مشاكل الناس .دابا غير خص الناس توصل لها املعلومة ،احنا
ما غاديش بغينا نصابو غير  500وال  1000هكتار ،خصنا نصاوبو هاذ
 20.000هكتار كلها إن شاء .غادي نديرو حمالت تحسيسية ،وغادي
نوقفو على هاذ ال�شي باش يزيد لألمام ،ولكن النية أنه هاذ املوضوع
خصو نتهناو منو نهائيا إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
طيب ،السؤال العاشرفي هذا القطاع لفريق األصالة واملعاصرة عن
الكساد في بعض املنتجات الفالحية ،الكلمة ألحد السادة النواب.

النائب السيد محمد ابراهيمي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم ،نسائلكم عن عن التدابير املتخذة من طرف
الحكومة للوقاية من مشاكل الكساد الفالحي ومعالجة آثارها.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
احنا كنشتغلو على مجموعة من األمور اللي غادي إن شاء هللا،
تمكن من استيعاب اإلنتاج .أوال الرفع من الصادرات ،الستعادة التوازن
االقتصادي؛ ثانيا تطوير التدخالت على مستوى سافلة اإلنتاج ،عبر
تشجيع التثمين والتحويل وقطاع الصناعة الغذائية ،وقبيال راه تكلمت
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على تقريبا  140مصنع ،اللي هي اليوم في طور التشغيل ..اللي كتوجد إن
شاء هللا؛ والعمل على تنظيم األسواق ،وعلى الخصوص تطويرالطريقة
باش كتشتغل أسواق الجملة.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد محمد ابراهيمي:
السيد الوزيراملحترم،
وهلل الحمد على كرمه في وفرة اإلنتاج الفالحي ،هو أننا ال نشك من
أنه سيساهم في تنويع السوق الداخلي وتغطية الطلب وتمكين املواطنات
واملواطنين من االستهالك ،خاصة الفئات الفقيرة التي لم تكن تستطيع
إلى وقت قريب من شراء واستهالك بعض الخضروالفواكه .لكن السيد
الوزير ،هناك طرف آخروأسا�سي في العملية اإلنتاجية هو بذل املجهود
والصبروالتضرع هلل سبحانه وتعالى ،كان املنتوج الفالحي سيكون ضئيال
وستكون السوق الداخلية في حاجة ماسة لسداد الخصاص ،إنه
الفالح السيد الوزير ،الفالح الصغير إذا أضحى عرضة لليأس وانعدام
الطموح فلم يعد يقوى على مواجهة اآلثار السلبية للكساد الفالحي
فمنتجو الحوامض وخاصة الفالحين الصغار منتج الحوامض بإقليم
بركان الذين يعيلون عائالتهم ويوفرون مناصب الشغل للنساء ورجال
األقاليم املغربية ،قد تضرروا كثيرا ومنهم من شرع في اقتالع أشجار
الحوامض ،وهذا خطر على اإلقتصاد الوطني وعلى التماسك والسلم
اإلجتماعي .لذا يتعين السيد الوزير ،اتخاذ تدابيراستعجالية منها:
أوال :إيجاد حلول راهنة لتعويض الفالح الصغير عن الخسارة التيتعرض لها بسبب الكساد الفالحي؛
ثانيا :التحفيز على إنجاز مشاريع صناعة غذائية في األجل القريبلتفادي معضلة إتالف املحاصيل الزراعية واالنفتاح على..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ الرد السيد
الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
هو فعال الليمون الكليمونتين بالخصوص في شهر décembre
ّ
و  janvierكانوا مشاكل ،واحنا كندارسو مع اإلخوان ومع الفالحا ومع
املصدرين شنا هما الكيفيات اللي يمكن لينا نتعاونو ألنه هاذ املشاكل
غادي تبقى واحد العامين مازال في املستقبل ،وخصنا نحافظو على هاذ
 la filièreباش تم�شي لألمام .احنا في نقاش معها ولكن فالحتنا ما�شي
فقط كاين واحد املشكل ديال الليمون اللي هوفي  l’exportationراه تزاد
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ب ،6%ولكن كاين كذلك منتوجات أخرى اللي الحمد هلل عرفت واحد
القيمة مضافة اللي هي جد مهمة ،بحال دابا الفواكه الحمراء هاذ العام
 l’exportديالها طلع ب ،38%البطاطس هاذ العام  41ألف طن  15مرة
الحجم ديال املوسم الفارط ،البصل  17ألف طن  4ديال املرات الحجم
ديال يعني السنة املاضية ،املنتوجات الفالحية إرتفعت ب181 ،15%
ّ
كتطور وكتلقى
ألف طن إلى حد اآلن ،الحمد هلل أنه يعني فالحتنا راه
األسواق ولكن املنتوج ديال اليوم عرف إشكالية وغادي نتبعوه إن شاء
هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،آخر سؤال في هذا القطاع لفريق األصالة
املعاصرة عن تأثيرات التقلبات املناخية على املوسم الفالحي ،تفضل
السيد النائب.

النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
نسائلكم السيد الوزير ،عن التدابير التي تعمل الحكومة على
اتخاذها ملواجهة تأثيرات التقلبات املناخية على املواسم الفالحية؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الجواب السيد الوزير.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
في الحقيقة هاذ السؤال جاوبت عليه من طرف األسئلة كلها اللي
كانوا جاو املتعلقة باملوسم الفالحي ،واللي بغيت نأكد عليه هو أن
«مخطط املغرب األخضر» وضع األسس املتينة ملواجهة التقلبات
املناخية والتأقلم مع الظواهراللي كيعرفها العالم ،بالحفاظ على املوارد
املائية وترشيد اإلستعمال ديالها ونجاح العمليات لتحويل الزراعات
ّ
وأنا قلت قبايلةاأنه وخا غادي يهبط املنتوج ديال السريال هاذ السنة
غادي يبقى يعني املنتوج الدخل العام ديال الفالحة في املستوى ديال
السنة املاضية ،هذا كيدل بأنه يعني كاينة  la résilienceديال الفالحة
ديالنا الحمد هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب.
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النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:
السيد الوزير ،بالنسبة للتأثير ديال هاذ التقلبات املناخية
والتساقطات اللي غير منتظمة كتجعل الفالح كيعاني ،ولى الجفاف هو
بنيوي لواحد العدد ديال املناطق في املغرب ،مثال إقليم الرحامنة السيد
الوزير ،هاد السنة التساقطات كانت أقل من  50%على املعدل ديال
 10ديال السنوات وغير منتظمة ال�شي اللي جعل أن املوسم الفالحي
بالنسبة للحبوب يساوي  ،0لهذا السيد الوزيرهللا يجازيكم بخيرخاص
يتعلن إقليم منكوب باش يمكن يستافد من التعويض على la mamda
تعويض التعاضدية الفالحية للتأمين من  le plafondاللي هو 900درهم
باش يمكن الفالحة يجددو الحرث ديالهم سنة أخرى وخاص نعملو على
املدى املتوسط والبعيد تحويل البرنامج ديال التحويل ديال املا من
الشمال الجنوب من حوض اللوكوس لسد املسيرة باش تعزز املنطقة
السقوية باإلقليم باش تخلق داك الطبقة املتوسطة اللي قال ،سيدنا
هللا ينصرو ،بالعالم القروي وباش يمكن ديال الفالح يبقى مشبث
باألرض ديالو ،كذلك باش الفرشة املائية نعززوها كاين واحد البرنامج
ديال السدود التلية اللي توقف وكان فيه  45سد كان إمكانية ديال بناء
 2ديال السدود باش يمكن توسع املدارالسقوي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلو السيد
الوزيرللرد.

السيد عزيزأخنوش ،وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
على أي في إقليم الرحامنة ما كاينش غير الحبوب يعني الحمد هلل
وانت كتعرف هاد ال�شي السيد النائب املحترم كاين فالحات أخرى
منتنوعة اللي غادي تخلي بأن يكون توازن إن شاء هللا وهاد الشتا األخيرة
اللي طاحت منطقة بكل عندها على األقل شوية ديال le parcours
يكون مزيان ،ولكن أنا قلت بأن املنطقة ديال الرحامنة غادي يكون
عندها يعني واحد الدعم ديال ديال العلف وهذا واإلخوان ديال ديال
 l’assuranceراه هما بدون يعني أي إعالن راه كيشتغلو كيمشيو امليدان
وكيشوفو بأنه راه إيال ما كاينش اإلنتاج راه غادي يعوضو الناس إن شاء
هللا.

السيد رئيس الجلسة:
نشكر السيد الوزير على حسن مساهمته معنا في هذه الجلسة،
ونرحب بالسيد وزير الصحة مع أول سؤال للفريق االشتراكي عن
وضعية الصحة العمومية املرتبطة بطب النساء والتوليد ،تفضل
السيد النائب.
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النائب السيد محمد اليمالحي:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير ،ما هي التدابيراالستعجالية املزمع القيام بها من طرف
وزارتكم لتدارك الخصاص في األطر الطبية والشبه الطبية واملعدات
املرتبطة بالوضع؟ شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد النائب املحترم ،فيما يتعلق بصحة األم والطفل هناك
إنجازات هامة اللي قامت بها الوزارة منذ  1987وكان هناك تقدم يعني
عبرالعقود اليوم ما بين  2011و 7 ،2018سنوات هناك نقص في نسبة
الوفيات ديال األمهات ب  35%مازال عندنا فوارق بين العالم القروي
والعالم الحضري مازال عندنا كذلك التباين فيما يتعلق باملشاكل فيما
يتعلق بالنقص في املوارد البشرية والتباين املجالي ديالها ،ولكن يمكن
نقولو بأن السياسة ديال املجانية ديال العالجات الخاصة بالوالدة،
املجانية ديال النقل في سيارة إسعاف ،التوفير ديال األدوية الحيوية،
تعزيز الفرق املتنقلة ،وكذلك الخطة ديال التدريب ديال مهنيي الصحة
األطباء والقابالت يعني عطات النتائج ديالها ،اليوم هناك استراتيجية
يعني في األفق باش يمكن نمشيو إلى أهداف يعني أحسن باش نوصلو
انقلصو النفايات أقل من  50حالة وفاة لكل والدة حية في أفق 2021
وكذلك الحد من التفاوت بين الجهات ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد محمد اليمالحي:
شكرا السيد الوزير املحترم على هاد اإلجابة ،وفعال حنا بدورنا
في الفريق االشتراكي كنقدرو املجهودات اللي كتقوم بها في امليدان
ديال الصحة غير السيد الوزير بغينا الطمأنة فيما يخص توضيحات
حول دور  cnopsفي حالة الوالدات القيصرية اللي صبحات اليومة
يعني باش طمأن املواطنين واملواطنات؛ عندنا إشكالية أخرى السيد
الوزير وهو فيما يخص العالم القروي اللي يعني كتنعدم فيه يعني
الطرقات وكتنعدم فيه مجموعة ديال د اإلشكاليات اللي كتعطي
واحد الطابع اللي هو خطيربالنسبة للوالدة بالنسبة للعالم القروي ،أنا
غنعطيك واحد املجموعة ديال األقاليم :إقليم ديال وزان ،إقليم ديال
الحسيمة ،إقليم ديال شفشاون ،كذلك إقليم ديالتطوان اللي فيه
بعض الجماعات الترابية اللي فيها إشكالية .وكاين هناك مستوصف د

عدد 22–87ابعش 22ش 27( 222يربأ 27أ )27

الجماعة د بني سعيد السيد الرئيس اللي هي عمالت املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،ولحد الساعة ما كاينش املعدات ديالو باش يمكن
يشتغل ،كذلك املستشفى ديال واد الو اللي فيه واحد املجموعة ديال
اإلكتظاظ مهول ،بالخصوص الجماعات املجاورة اللي هي كتكب كلها
في الجماعات الترابية وما فيهش األطرالطبية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة
تفضلي.

النائبة السيدة زينب قيوح:
السيد الوزير ،في غياب خريطة صحية تحترم العدالة املجالية،
نسائلكم عن تأخر تعيين طبيب اخصائي في طب النساء والتوليد
باملستشفى املحلي بوالد تايمة بإقليم تارودانت ،وهاد اإللحاح السيد
الوزير ما جاش غير هاكداك ،ولكن على حسب اإلحصائيات ديال
الوزارة ديالكم ،هاد املستشفى كيتصدرعدد الوالدات سنويا اللي تقدر
توصل حتى ل 5000والدة ،ما بين عادية وقيصرية .فلهذا نلح ونطالب
بتعيين طبيب في أقرب اآلجال؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
هناك تعقيبات إضافية؟ السيد النائب.

النائب السيد محمد لحموش:
السيد الوزير ،كنا فتحنا واحد املوضوع مع الوزير السابق اللي
كان قبل منكم واملوضوع يتعلق باتفاق شراكة مع مجالس األقاليم
والعماالت ،بخصوص املوارد البشرية .احنا السيد الوزير نخبركم بأن
بالنسبة إلقليم الخميسات ،عندنا يعني سيارات اإلسعاف مجهزة،
وعندنا وحدات متنقلة ،يعني هذه األمور اللوجيستيكية كاينة متوفرة،
وممكن أننا حتى ندخلو موظفون اللي غادي يشتغلو فهاد امليدان
الصحي .لكن بغينا واحد الوثيقة رسمية اللي كتوضح لنا هاد املسألة
هادي؛ وكنا فتحنا ،كيف قلت ،املوضوع فهاد املسألة هادي ولكن لحد
الساعة أنا كنعاود نأكدها لكم ،إلى كان �شي جواب واضح...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد
السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس،
فيما يتعلق بالقرار األخير ديال  LA CNOPSاللي هو بطبيعة الحال
لن نناقش هذا القرار ،أو القرار كذلك ديال مهنيي الصحة بالقطاع
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الخاص .الغد إن شاء هللا عندي اجتماع ما بين  LA CNOPSواملهنيين
ديال الصحة ،وكذلك الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ،الوكالة راه هي
اللي خصها تلعب الدور ديال الحكم ،واللي نبغي نأكد عليه ،هو أنه ما
يربط بين الهيئات ديال التأمين ،وبين مقدمي العالجات هو االتفاقيات
الجماعية ،ونحن نسعى ،فيها الوزارة وفي الوكالة ،لكي نصل إلى اتفاقيات
جديدة ،ألن االتفاقيات ما�شي هي التعريفة فقط ،بل هي كذلك أنه
مجموعة ديال الشروط اللي خص يتبنى عليها استرداد املستحقات.
فيما يتعلق بالعالم القروي L’INDH ،فعال ،البرنامج ديال املبادرة
والتنمية البشرية غيستمر في مرحلته الثالثة في دعم وزارة الصحة في
مجال ديال تتبع الوالدات وتتبع الحمل ،في تطوير كذلك الطب عن
بعد ،La télé médecine ،في تحديد واألنسنة ديال دور الوالدة ،وتطوير
املستعجالت اإلنجابية ،هادي عمل ديال الوزارة.
فيما يتعلق بتارودانت ،يعني الخريطة الصحية ما�شي هي اللي
فيها املشكل ،املشكل كاين في املوارد البشرية؛ وهنا يمكن لي نقول بأنه
املداخلة اللي قال السيد النائب ،املرتبطة بمدى تدخل الجماعات
الترابية ،من مجالس منتخبة محلية أو مجالس أقاليم ،أو مجالس
جهات اليوم الباب مفتوح لكي يكون هناك إدماج موارد بشرية ،انطالقا
من ..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،السؤال الثاني في هذا القطاع لفريق
التجمع الدستوري حول النقص الحاد في مادة األنسولين ،تفضل
السيد النائب.

النائب السيد عباس الومغاري:
السيد الرئيس،
السيد الوزيراملحترم،
خالل األشهر األخيرة اختفى عقار األنسولين من املستشفيات
واملراكز الصحية العمومية ،ما تسبب في أزمة آلالف املر�ضى املصابين
بداء السكري ،إلى جانب نقص عدد من األدوية الحيوية املكملة لعالج
هذا املرض املزمن .فما هي اإلجراءات التي اتخذتم لتوفير هذا الدواء
وعدم تكرارانقطاعه؟

حسب الدراسة األخيرة اللي قامت بها الوزارة حول األمراض الغير
السارية ،جزء مهم ما تيعرفش أنه مصاب بهاذ املرض ،مليون شخص
أقول مليون شخص يعالجون باملراكز ويتلقون الدواء ويتلقون
األنسولين باملجان ،دواء األنسولين كيحظى بمراقبة مستمرة وصارمة
وهي مادة متوفرة عند الشركات املصنعة بكميات يعني وافرة .امليزانية
اليوم  100مليون ديال الدرهم وكترتفع بوتيرة  10د املليون ديال الدرهم
سنويا ،ما وقع املشكل ديال نفاذ املخزون لهذه السنة يرجع باألساس
إلى عدم التزام الشركة بتاريخ تزويد وزارة الصحة باألنسولين نتيجة
عدم وفاء املورد الخاص بهذه الشركة بالتزاماته ،مما نتج عنه التأخرفي
تزويد املستشفيات املراكز الصحية ،ولكن اداركنا ذلك ،قامت الوزارة
باقتناء كمية من األنسولين من طرف شركة وطنية أخرى عن طريق
طلب عروض كان معدا مسبقا ،واليوم الوضع عادي بهذا الخصوص،
شكرا لك.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد عباس الومغاري:
السيد الوزير ،أدليتم به تقريبا في  7مارس ،وكنا نظن أن هذه األزمة
ظرفية ،لكن تبين أنها هيكلية .راه لدينا في املغرب ما يقارب  2داملليون
ونص ،كيف قلتي السيد الوزير ،مصاب بداء السكري ،وفي دراسة
حديثة نشرتها دوريات «النسيت الطبية» واملعنية بمرض السكري
وعلم غدد الصم أن املصابين بهذا الداء سيزداد بحلول عام ،2030
ويتوقع أن يرتفع الطلب على عقار األنسولين ب 20%في ذلك الوقت،
وأنت تعرف السيد الوزير املضاعفات التي يتعرض لها املصابون بهذا
الداء ،يعني القصور الكلوي ،تصلب الشرايين ،تدمير شبكة العين مما
يؤدي إلى العمى ،بثراألعضاء وهم وراه كيستعملو الجرعات ديالهم ،فما
بالهم إن فقد أنا تنقول لك السيد الوزير ،إلى حد هذه الساعة ال زال
مفقود في بعض املراكزالصحية ،ويمكن لك التأكد...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي
السيدة النائبة.

السيد رئيس الجلسة:

النائبة السيدة مريم وحساة:

جواب السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس،

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
شكرا للسيد النائب،
اليوم  2,5د املليون ديال املغاربة األسف مصابون بداء السكري
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السيد الوزير ،انقطاع مادة األنسولين ونفاذه من الصيدليات
واملستشفيات العمومية خلى مليون ديال املر�ضى أنهم يعانيو من واحد
النوع من التيه والخوف في الحصول على هاذ املادة واللي ما يقدروش
أنهم يستغناو عنها ،وهاذ ال�شي عايناه بالخصوص جهة بني مالل-
خنيفرة ،واملشكل السيد الوزير ،هو أنها سياسة ارتجالية هاذ ال�شي ما
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يمكنش يبقى خاضع إلى أهواء الشركات ألنه مرتبط بحق أساس من
حقوق اإلنسان وهو الحق في الصحة والحق في الحياة هذا املوضوع
يرتبط بحياة املواطنين واللي خاصكم تاخذو فيه التدابير الالزمة باش
ما يبقاش يتكرر مرة أخرى ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
فعال باش نداركو هاذ املشكل اللي يمكن يوقع قمنا بصفقة إطار
ديال  3ديال السنوات ودخلنا فيها كل األدوية املتعلقة بداء السكري،
أكانت أقراص أو يعني األنسولين بالنسبة للنوع األول ،كذلك كنعملو
العملية ديال الضبط بين األقاليم تيكون واحد املركز الصحي عندو
نقص تيعطيه مركزصحي آخر ،إقليم عندو نقص كيعطيه إقليم آخر،
مكانش عندنا نقص عام كان عندنا في بعض املراكز ودام تقريبا أسبوع
اللي كان عندنا واحد الحدة اللي اداركناها بسرعة وإن شاء هللا ..كذلك
التحديث ديال النمط ديال التمويل مسألة أساسية ،احنا غاديين
إلى الصفقة كذلك إطار في التمويل بطرق حديثة بحال داك�شي اللي
كيعملو  les pharmaciesتتم�شي عند  les pharmaciesتيقولك ورجع
دابا واحد ساعة وال ساعتين تتلقى الدواء ،كذلك يمكن نديرو هاذ
الطريقة بالنسبة لنا إيال أحسنا التدبير ،ثم أريد أن أؤكد فيما يتعلق
بداء السكري خاص كذلك الوقاية ،الوقاية والتشخيص اللي غنديروه
إن شاء هللا ،في حملة يعني وطنية باش يمكن نعرفو هاذ الناس بطبيعة
الحال...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،ننتقل للسؤال الثالث لفريق األصالة
واملعاصرة عن الخصاص في املوارد البشرية والتجهيزات في املستشفيات
اإلقليمية والجهوية ،أحد النواب لتقديم السؤال.

النائب السيد حليم فؤاد:
السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم حول الخصاص الذي تعرفه جل
املستشفيات للمملكة في املوارد البشرية واملعدات الطبية؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الجواب السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
شكرا السيد النائب،
فيما يتعلق بالخصاص في املوارد البشرية بالذات هاذي يعني مسألة
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إشكالية هيكلية كاين اليوم  9065إطار طبي بوزارة الصحة و26.827
ممرض و 9150إداري وتقني في حالة القيام بوظيفة .اليوم في سنة
 300 : 2018أطباء عامون تم إدماجهم 452 ،أطباء اختصاصيون
و 2900من فئة املمرضين وهذا رقم قيا�سي .في  2019غنمشيوا ألرقام
أخرى قياسية  :عدد املناصب لألطباء املقيمين غيم�شي أكثر من 700
طبيب مقيم اللي هم متخصصين يعني هذه املباراة ديال التخصصات،
ثم هناك تنسيق مع قطاع التعليم العالي باش نرفعو من الطاقة
االستيعابية بالنسبة لكلية الطب .كذلك وزارة الصحة وصالت ل6450
طالب وطالبة باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقينات الصحة،
وجاي الجديد اليوم ديال املؤسسات ديال التكوين املنهي اللي تعطات
اإلنطالقة ديالهم أمام جاللة امللك نصره هللا.
فيما يتعلق بالتجهيزات 800 ،مليون درهم سنويا لهاذ التجهيزات،
النسبة ديال التغطية يعني وصالت تقريبا أكثر من  90%فيما يتعلق
بالتجهيزات ديال املختبرات  ،100%فيما يتعلق التجهيزات الراديولوجي
 ،100%ما زال الطريق إن شاء هللا ،التجهيزات املرتبطة بالقاعات ديال
الجراحة يمكن في سنة أو سنتين  100%جميع املستشفيات الجهوية
واإلقليمية غتكون مجهزة .شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد حليم فؤاد:
السيد الوزير ،فعال هاذي أرقام ال يمكن ناقشوها دابا ولكن ،السيد
الوزير ،يعتبراإلستثمارفي العنصرالبشري مهم جدا محوريا أساسيا في
تنمية أي قطاع ،بدال من اإلستثمار في البنايات وفي التجهيزات .السيد
الوزير ،نعطيك واحد الصورة مصغرة على البالد اللي هي جهة بني
مالل-الخنيفرة ،وناخذ لك واحد  6ديال املدن وال  5مدن متوسطة
وصغيرة ،نبداوبخنيفرة ،نبداوبقصبة تادلة ،نبداومثال بأزيالل ،دمنات
إلى آخره ،كلهم فيهم مستشفيات جديدة وجيدة باملعايير الدولية يمكن
لكم ،يمكن شفتهم ديال الخنيفرة لؤلؤة ،السيد الوزير ،ولكن هاذ
املستشفيات كلهم فارغين من املحتوى ديالهم ،والدليل هو أن النسبة
ديال اإلستشفاء ال تتجاوز  30%في أحسن الحاالت ودايما الخصاص
هو املشكل.
السيد الوزير ،هناك مناطق جبلية في بني مالل وفي أزيالل وفي
الخنيفرة ،مناطق جبلية اللي الخصاص أكثر ضررا فهاذ املناطق،
ولوال ال قدر هللا كتوقع كارثة لوال املبادرة امللكية اللي جابت مستشفيين
عسكريين في «إملشيل» وفي «واويزرت» واللي قاموا بالخدمات كبيرة
جدا ،واللي طبعا الساكنة كتبارك املبادرة امللكية وكتشكر هاذ الناس
وكتنوه بهم ألن مستواه كبير وكبير جدا .السيد الوزير ،باش نكمل لك
أخيرا هو تكلمتم عن التجهيزات ،يجب إعادة تدبيراألولويات ،فمثال بني
مالل جبتو واحد السكانيرواحد « »IRMاللي الثمن ديالها أكثر...
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السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت ،انتهى الوقت السيد النائب .هل هناك تعقيبات
إضافية؟ السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،انتهى الوقت .هل هناك تعقيب إضافي
آخر؟ السيد النائب.

النائب السيد نور الدين قربال:

النائب السيد حليم فؤاد:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،املستشفى ديال محمد الخامس في عين السبع
والحي املحمدي انتظر أخصائي في العيون ملدة أكثر من سنة ،والوقت
اللي التحقت واحد الطبيبة مشكورين اآلن بدون موارد بشرية وبدون
تجهيزات ،مما يعطل الخدمات ديال املواطنين خاصة اللي عندهم
«الراميد» .املرجو اإللتفات إلى هذه القضية السيد الوزير ،وشكرا.

السيد الوزير ،قلت لكم أنا بأن مثال جبتو واحد اآللية كبيرة
جدا اللي الثمن ديالها أكثر من مليار في بني مالل وهاذي  6شهور وهي
محطوطة ،ننتظر تكوين األطباء واملمرضين باش يستعملوا هاذ اآللية،
في حين هناك آليات مهمة ذات مردودية كبيرة وثمن أقل ونفتقر إليها في
قاعة العمليات ببني مالل ،شكرا السيد وزير.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب إضافي آخر ،السيد النائب.

رد السيد الوزيرعلى التعقيبات.

النائب السيد عبد الرحمان الحرفي:

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:

السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم ،سبق لنا أن راسلناكم بسؤال كتابي حول
مستشفى جرف امللحة بإقليم سيدي قاسم ،والتزمتم في جوابكم أن
هذا املستشفى سيبدأ باستقبال املر�ضى في بداية عام  .2019لكن
لألسف ال زلنا ننتظر لحد اليوم رغم تعيين املمرضين واألطباء وتم
إلحاقهم باملستشفى اإلقليمي بسيدي قاسم ،وهذا املستشفى عليه
ضغط كبير ديال سيدي قاسم ،لهذا نطلب منكم اإلسراع بفتح هذا
املستشفى ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب إضافي آخر ،تفضل السيد النائب ،ال مازال عفوا السيد
النائب ،السيد النائب تفضل.

النائب السيد سعيد بعزيز:
السيد الوزير ،منين تيكونو عندنا أخصائيين بدون تجهيزات
هذا يسمى بسوء التدبير ،والنموذج املستشفى ما يسمى باملستشفى
اإلقليمي لجرسيف ،ال طب القلب وال األذن وال العيون وال أيضا الطب
الباطني ،بدون تجهيزات .اشنو كيعني هاذ ال�شي؟ ،كيعني أن دوك
الناس سيفطوهم تماك باش يتشمسو ما�شي باش يديرو عمليات
جراحية للناس ،السيد الوزير ،خص إجراءات حاسمة فهاذ املسألة
لتوفيرهاذ التجهيزات هاذي مسألة أساسية؛ املسألة الثانية كاينة إرادة
على املستوى املحلي ال عند اإلدارة وال عند املندوبية ديال الصحة على
أساس أنه يفتحو قسم األطفال وقسم اإلنعاش ويحتاج إلى تدخلكم،
السيد الوزير ،باش هاذ القسم ديال األطفال وقسم اإلنعاش يلقاو
طريقهم خصكم تعطيو يد املساعدة لإلدارة...
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غالبا اآللية اللي كتكلم عليها هي « »l’IRMيعني الرنين املغناطي�سي،
الخريطة الصحية كل مستشفى جهوي خص يكون عندو هاذ اآللية
هذه اللي مهمة في الفحوصات واستكمال الفحوصات .املسألة املرتبطة
باألخصائيين ،بعض املرات بعض األخصائيين تيكون تيسالي الدراسة
ديالو في املركز االستشفائي الجامعي وتنسيفطوه ملستشفى إقليمي في
واحد التخصص تيقول لك أنا خصك تجيب ليا  le matérielباش نبدى
نفتح أنا ما قلتلوش يعمل  ،3ème niveauما كنقولوش دير الخدمات
الصحية في املستوى الثالث ،هاذوك راه كاينة في املستشفى الجامعي.
إذن الخدمات ديال املستوى الثاني هاذ ال�شي عالش تعاقدنا معه ودار
التخصص ديالو ،وملا يحن هللا ويكون �شي إنتقال وبغى يم�شي يدير
الثالث راه يرجع للثالث فباش السادة النواب ما تبقاوش تسمعو ل�شي
كالم من بعد هذا ..راه أنا كنسمع هاذ ال�شي في املستشفيات خاصني
هاذ  ، l’appareilخاصني هاذ  l’appareilملا تنجي لإلدارة تيقول ليا راه
كاين الخارطة الصحية ،السيد الوزير ،راه ها اللي خاص في املستشفى
اإلقليمي ،وها اللي خاص للجهوي ،وها املستوى الثالث باش نكونوا
واضحين .الطبيب ديال القلب راه كيدير واحد العملية وعدد ديال
الفحوصات ويمكن يدي ليكوغرافي ويديرهذا وملا كيحتاج حاجة أخرى
كيعمل إحالة إلى مستشفى من مستوى أعلى.
فيما يتعلق بجرف امللحة ،هناك اليوم تسريع هاد الوتيرة وأنا إن
شاء هللا ،غنقوم بزيارة من أجل أن نعطي دفعة إضافية باش هاذ
املستشفى كذلك يخرج إلى الوجود .فيما يتعلق بنفس املشكل ديال
الخصاص ما مرتبطش بالتدبير بتاتا ألنه ربما بعض املرات هناك بعض
التخصصات أو  ce qu’on appel les micros spécialistésاللي يمكن
يعملهم اإلنسان ما كنديروهمش احنا في املستشفى ديال املستوى
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الثاني .بطبيعة الحال ،بطبيعة الحال هناك اليوم واحد العقلنة ديال
هاذ التخصصات وتيجيونا واحد العدد ديال الطلبات ديال تغيير
التخصص وتنرفضوهم ألنه احنا بغينا التخصصات اللي كنفتحوها
فيما يتعلق بالتعاقد مع األطباء املقيمين يكونوا مرتبطين فعال
بالحاجيات اللي عندنا في املستوى الثاني ديال املستشفيات اإلقليمية
واملستشفيات الجهوية ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الرابع في هذا القطاع لفريق العدالة والتنمية ،عن تقييم
خدمات الطب اإلستعجالي باملغرب ،تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد الجليل مسكين:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزيراملحترم،
تعرف أقسام املستعجالت على الصعيد الوطني خصاصا كبيرا على
مستوى املوارد البشرية والتجهيزات الطبية ووسائل النقل الصحي،
ونظرا ألهمية الطلبات املتزايدة على خدمات الطب اإلستعجالي،
نسائلكم السيد الوزير ،عن تقييم وزارتكم لخدمات الطب اإلستعجالي
ببالدنا؟ وعن اإلجراءات املتخذة أو التي ستتخذونها للنهوض بهذا
القطاع؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الجواب السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
فعال احنا قمنا بتقييم واكتشفنا بأنه نحتاج إلى مرحلة ثانية
لتأهيل املستعجالت ،ولذلك أطلقنا املخطط الوطني لتسريع تأهيل
املستعجالت  2021-2019واللي عندنا في مخطط الصحة .2025
هاذ املخطط فيه مجموعة من اإلجراءات منها االستمرارية في تطوير
مصالح املساعدة الطبية االستعجالية « »les SAMUواملصالح املتنقلة
للمستعجالت واإلنعاش الطبي « »SMURوالتقييم كذلك ديال التجربة
ديال ثمانية جهات من تحسينها؛ ثم كاين هناك افتتاح مصالح استقبال
املستعجالت بكل من املستشفى الجهوي بطنجة واإلقليمي بتارودانت
ومكناس؛ تعزيز الحظيرة ب 30سيارة إسعاف من النوع «أ» ،غتكون
 24سيارة إضافية هاذ السنة في أبريل و 60سيارة من نوع «ب» فهاذ
السنة؛ ثم هناك مسالك املستعجالت املتخصصة في طب األطفال
وطب األطفال الخدج وحديثي الوالدة 144 ،حاضنة ثابتة تم اقتناءها،
 24حاضنة متنقلة وزعت على املراكز الجهوية؛ ثم كذلك هناك بلورة
بروتوكوالت التكفالت باملستعجالت الطبية؛ وفي األخير املوارد الطبية
و 35تقني جديد في النقل واإلسعاف 100 ،ممرض مختص ،و50
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مساعد عالج في  2018أكثر منهم غتكون في  300 ،2019طبيب اللي
خصصناها للمستعجالت في  2017أتمنى أن يلتحقوا بطبيعة الحال ملا
يتم اإلعالن على النتائج لألسف ،وهنا عندنا صعوبة وهنا كنأكد على
السيد النائب ديال الخميسات اللي قال على التوظيف على مستوى
األقاليم ،راه كاين أطباء اللي كيم�شي يخدم بالتعاقد في إطار جمعية
كتمولها املجلس اإلقليمي وال يجي يخدم مع وزارة الصحة ،يعني إيال كان
هذا حل راه حتى هو حل في انتظار نلقاو �شي حلول أخرى باش يمكن
ندفعوهم أنهم يمشيو إلى الخدمة العمومية ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد أحمد جدار:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،طب املستعجالت تيطور في املغرب ،هو تخصص
صعب ويشكل حلقة وصل بين مختلف التخصصات ،ويعتبر أحد
الدعائم السياسة الصحية في املغرب .السيد الوزير ،املستعجالت هي
مرآة املستشفيات ،وقسم املستعجالت في معظم املراكز اإلستشفائية
يؤشر على ضعف الخدمات الطبية ويعكس سوء الرعاية الصحية.
ولهذا ندعوكم ،السيد الوزير ،إلى العمل على الرفع من عدد املهنيين
العاملين في أقسام املستعجالت ،ووضع وتنفيذ برنامج للتكوين املستمر
في مجال التكفل باملستعجالت لفائدة األطر الطبية والشبه الطبية،
وأيضا مراجعة املرسوم املتعلق بالتعويضات عن الحراسة واملداومة.
السيد الوزير ،أين وصل املخطط الوطني للمستعجالت الطبية
الذي تم إطالقه من قبل جاللة امللك ،في  5مارس 2013؟ ،والذي يرتكز
على خمسة محاور .أذكركم السيد الوزير ،بأنكم التزمتم في برنامج
العمل لسنة  2019بتشغيل  12مصلحة لإلسعاف الطبي االستعجالي
«»SAMU؛ إعادة تأهيل  12مصلحة للمستعجالت باملراكزاإلستشفائية
الجهوية؛ إعداد مرجع توحيد مصالح املستعجالت...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا
السيد النائب.

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الوزيراملحترم،
أن يكون املريض مسلما أو مسيحيا أو يهوديا وجا للمستعجالت
يجب إسعافه قبل األداء ،البلد الوحيد اللي فيه األداء في املستعجالت
هو املغرب ،الحق في صحة كما قلت املتعارف عليه دوليا ،ال زلنا إلى
حدود اليوم مجموعة ديال املر�ضى املغاربة كيأديو في املستعجالت وهذا
ال يحق.
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السيد رئيس الجلسة:
تعقيب إضافي آخر ،الجواب السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
السيد النائب كيفاش ال يحق؟ ،راه حتى  % 85حتى ل 90%كيجيو
عندهم «الراميد» ،يعني ما ّ
كيأديوش وجزء عندو التغطية الصحية
اإلجبارية خصو تخلص عليه « »la mutuelleديالو ،وجزء آخر اللي
ما عندو حتى �شي حاجة راه خصو ّ
يأدي ،مكاينش �شي مستشفى ما
ّ
ّ
كيخلص ،كندخلوه يتكفل به ثم كيتم األداء ،باش كونو واضحين فهاذ
املسألة هاذي.
املسألة األخرى مرتبط السيد النائب ،راه كأنك معايا في التتمة
ديال الجواب ،ألنه هناك كذلك برنامج ديال التكوين الخاص بالتكفل
باملستعجالت ،تيهم األطر الطبية والشبه طبية ،هناك تنظيم املسار
املنهي للعاملين في مجال املستعجالت ،وهناك رغبة في مراجعة املرسوم
املتعلق بالتعويضات ،هذا تنجعلو أنا في صلب التأهيل القطاعي.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،ننتقل للسؤال الخامس في هذا القطاع
للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية .عن اإلختالالت التي تعترض
تطبيق نظام املساعدة الطبية رميد ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد عالل العمراوي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نظام املساعدة الطبية «راميد» من أهم املشاريع
املجتمعية اللي نجحت في إطالقها الحكومات املتعاقبة ،لكن من حيث
التطبيق ال زالت عدة إختالالت تحول دون قيام هاذ النظام بالدور
الذي وضع من أجله .نسائلكم عن ما قمتم به ملعالجة هذه الوضعية؟

السيد رئيس الجلسة:
الجواب السيد الوزير.

جد متطورة ذات كلفة عالية في املستشفيات ،املستشفيات الجامعية
كزرع األعضاء على سبيل املثال .تقوم الوزارة بفضل هذا النظام
باقتناء كذلك الخدمات الصحية لتصفية الدم  300مليون درهم
سنويا ،األدوية ارتفعت من  2012من  900مليون ل 2.2مليار درهم
سنويا ،كنت كنتكلم على السكري اللي اليوم مليون كيستافدو ،هاذ
ال�شي كلو راه مكانشاي قبل ،بفضل «الراميد» والفلوس اللي كتعطيهم
يعني الدولة «للراميد» ،بطبيعة الحال امليزانية ديال الدولة تقوم وزارة
ّ
الصحة اليوم ملي تكلمتيو على االختالالت ،يعني وتبعا للتوجيهات
امللكية السامية بمعية قطاعين حكوميين اللي هما الداخلية ووزارة
املالية بإعداد مشروع إصالح نظام «الراميد» ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد عالل العمراوي:
السيد الوزير ،يجب مصارحة ذواتنا أن استمرار ترقيع السياسة
الصحية عموما ،وفي نظام التأمين الصحي على وجه الخصوص هوإهدار
للوقت واملوارد ،هناك دعوة ملكية واضحة تتجسد الواقع اللي تيعيشو
فئات عديدة من املجتمع املغربي ،هناك عدة مداخل لإلصالح؛ التفاعل
اإليجابي وسرعة البديهة السياسية وضمان االتقائية القطاعية كانت
كتطلب منكم السيد الوزير ،جعل إصالح املنظومة الصحية والتأمين
الصحي «راميد» والتغطية ديال املستقلين في قلب النموذج التنموي
ّ
الجديد ،الذي من املفروض أن الحكومة تركز عليه وتناقشو وتجيبو.
كيف لنا أن ال نعمل على بلورة نموذج جديد للمنظومة الصحية
والتأمين الصحي ،نموذج صحي بمعايير علمية يجعل من الصحة
قاطرة للتنمية وليس معيقا لها؟ .السيد الوزير ،فتحو نقاش عمومي
حول نموذج صحي جديد ،وكفى ترقيعا شعار «زيرو موعد» العمليات
الجراحية نموذجا ،كفى من تشتيت الجهود وإهدار اإلمكانيات ،نشريو
السيارات ما يخدموش نبينيو بنايات واحنا عندنا بنايات مغلقة! كفى
تنضيعو فرص لتحسين صحة املواطنات واملواطنين ،ما بقاش الوقت
كيصبرعليه املواطنين لهاذ الدرجة.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب،

شكرا تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

نظام املساعدة الطبية «الراميد» تعمم في  ،2012وساهم في توسيع
نسبة الساكنة املستفيدة من التغطية الصحية إلى  62,7%أكثر من
 12مليون مستفيد 8 ،ديال املليون عندهم بطائق يعني  8ديال مليون
مستفيد ببطاقة سارية املفعول .من الطبيعي أن تعترض أي مشروع
هيكلي وبنيوي بعض الصعوبات ،وحصيلة  7سنوات ما�شي سلبية بل
إيجابية كما وكيفا ،أكثر من  38مليون خدمة صحية بما فيها خدمات
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السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
والسيد النائب كنتو تبداو فهاذ ال�شي من  2007ألن حتى نظام
«الراميد» في فترته التجريبية راه بدا معاكم راه بدا معاكم...

السيد رئيس الجلسة:
السيد النائب ،الكلمة للسيد الوزير.
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السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
راه بدا معاكم ،راه بدا معكم باش ما نبقاوش نتزايدو ،كتعرفو هاذ
الورش والتعقيدات ديالو وتتعرفو املجهودات املالية املهمة خاصة في
السنوات السابقة األخيرة...

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الوقت انتهى شكرا .السؤال السادس في هذا
القطاع واألخير لفريق التجمع الدستوري ،عن معاناة املر�ضى من كثرة
اإلضرابات بقطاع الصحة العمومية ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد حسن عكاشة:
شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيد الوزير ،عن اإلضرابات بقطاع الصحة العمومية
وشنو هما األسباب والحلول؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
شكرا للسيد النائب،
فيما يتعلق بوزارة الصحة أصدرنا منشور في  4فبراير 2019بمأسسة
وتنظيم الحواراإلجتماعي ،حتى �شي قطاع ما كيخطى من اإلضطرابات،
ولكن احنا درنا هاذ املنشور باش يكون هناك حوارمركزي جهوي محلي
فيه مشاركة واسعة لتدليل الصعاب واإلستباقية في حل املشاكل ،تعزيز
مسؤولية الجميع في حل في التفاوض وحل النزاعات املحلية .املسألة،
يعني ،اليوم مرتبطة ما هو يتعلق بوزارة الصحة كنلقاو لو حلول ،وما
هو عندو انعكاس مالي يتطلب وقت ،بطبيعة الحال ومرتبط بامليزانيات
السنوية .اليوم تكلمتم عن آثار اإلضراب ،فاإلضرابات األخيرة 5%
بالنسبة لألطباء و 6,45%بالنسبة للممرضين ،بالتالي اآلثار ال تكون،
يعني ،كثيرة ،شكرا.
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كيشوفو راسهم ما كيتعطاهمش املناصب اللي كيستحقو واحد اخرين
كيستافدو ،ملاذا؟ ألي سبب؟ واش سيا�سي وال حزبي؟ ،هللا أعلم ،ما
يمكن لي نتهم حتى �شي واحد ،ولكن الواقع هو هذا .من املشاكل ديال
التدبيرالسيد الوزير ،وغتسمح لي نقولها لك ،في إقليم بنسليمان عندنا
السيد الوزير ،سبيطاركان فيه طبيب وحيد بناج ،يعني طبيب التخدير،
ّ
سمحتيو لو باش يغادر ويم�شي للمدينة ،وخليتي إقليم بنسليمان بدون
طبيب ،ما يمكن حتى �شي عملية جراحية وال �شي امراة تولد ايال خاصها
تولد بالفتيح وتوقفنا ،واش هذا هو املعقول؟ حتى إيال هذا الطبيب
خصو يم�شي لسبب ما ،ما تسمح لو يم�شي للمدينة إال وصبتي اللي
غادي يجي فرحبتو ،هذا هو التدبيراملعقول ،فاليوم صبتيو واحد الحل
اللي هو ،اسمح لي نقول لك ،كنرقعو ،جوج ديال األطباء من املحمدية
كيجيو واحد نهار في السيمانة والخر نهار في السيمانة ،يعني ،خمس أيام
في السيمانة ما عندكش الحق تكون مريض في إقليم بن سليمان ،وإيال
مرضتي ..واسمحوا لي.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،التعقيبات اإلضافية ،تفضلي السيدة
النائبة.

النائبة السيدة ثورية فراج:
السيد الوزير ،احنا كنعرفو باللي هاذ اإلضرابات هي نتيجة ديال
املعاناة ديال الشغيلة الصحية ،وأنت أدرى باملطالب ديالها ولكن مع
األسف املطالب مخليها في  parkingحتى لفوقاش؟ هللا أعلم .احنا عندنا
واحد التوصيات باش نحدومن املعاناة ديال الشغيلة الصحية واملعاناة
ديال املر�ضى ،ما يمكن لناش نقولو أن املريض ما كيعانيش نتيجة ديال
اإلضرابات ،هاذي ما يمكن لناش نقولوها ،من هاذ التوصيات نقدرو
نقولو أن في املثل يكون واحد اإلعداد ديال مخطط حكومي حول املوارد
البشرية ،اللي كتقودو املديرية ديال املوارد البشرية؛ كذلك الرفع من
املناصب املالية؛ كذلك إنشاء واحد املرصد وطني للموارد البشرية في
مجال الصحة؛ وكذلك عقد واحد املناظرة وطنية حول املوارد البشرية،
تكون بداية ديال واحد الحواروطني مفتوح ومستمروشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيد النائب.

تعقيبات إضافية ،السيدة النائبة.

النائب السيد حسن عكاشة:

النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات:

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،اإلضرابات كتستمر ،وايال استمرت ،هذا كيعني
أن املشكل هيكلي عميق ومشكل ،اسمح لي السيد الوزير ،نقول
لك بأن كاين مشكل في التدبير ،بحيث بزاف ديال األطباء اللي أكفاء

السيد الوزير ،بداية شكرا على املجهودات الكبيرة اللي كتبذلوها
فهاذ القطاع اللي عرف إختالالت عميقة وعميقة جدا ،وفي ظل
اإلكراهات الحقيقية اللي كيعرفها ،املوارد البشرية أكيد كتعرف
واحد يعني خصاص كبير اللي انتما كتعبرو عليه ،إال أن هاذ املسألة
ديال الخصاص كنعتبرو بأن خاصها مقاربة شمولية ما بين القطاعات
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الحكومية املتدخلة سواء القطاع ديال التعليم أو ال القطاع ديال
املالية...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد
السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
فيما يتعلق ببنسليمان ،وأنا اسمعتك في واحد الفيديو كتقول بأنه
غادي طرح السؤال مرحبا ،أنا غنجاوبك عليه أنا اخذيت قرار سيا�سي
أنا التزمت مع األطباء قلت لهم باش يمكن القوة الجاذبية للقطاع
العمومي اللي انجح في مباراة ديال اإلقامة غنعطيه يم�شي ،واللي نجح
في املباراة ديال التعليم العالي ألن كنفكرو في املستقبل ديال هاذ املهنة،
في األطباء اللي غنكونو ديال الغد غنعطيه يم�شي ،هاذ السيدة نجحت
في املبارة ديالها ديال التعليم العالي غتم�شي وغنحل أنا املشكل وحليناه
مؤقتا وغنديرو حملة جراحية بشراكة مع القطاع الخاص باش يمكن
نجففو هادوك اللي كيقولو لك زيرو عملية ،زيرو عملية نتحاسبو عليها
في نهاية  ،2019وإن شاء هللا احنا عازمين باش نوصلو لها ،ثم إمكانية
ثم كذلك شراء خدمات وراه هادي جلسة حكومية...

السيد رئيس الجلسة:
السادة النواب ،رجاء ..السادة النواب تفضل السيد الوزير ..خلي
السيد الوزير يكمل الجواب ..في تسيير الجلسة؟ خلي السيد الوزير
يكمل الجواب ديالو ..رجاء تفضل السيد الوزير ..رجاء خلي السيد
الوزير يكمل الجواب ديالو نعطيكم نقط نظام ،السيد النائب السيد
الوزيريكمل الجواب نعطيك نقطة نظام ،السيد الوزيرتفضل.

كتهم القطاع وكندافع عليها في إطارامليزانية السنوية كما قدرنا .أما فيما
يتعلق باملسألة ديال املعاناة ،كتجي كذلك معاناة املواطن من الغياب
وخصنا نقولوها هناك هاذي ظاهرة اللي كاينة في بعض األقاليم
متفشية ..وأتصدى لها يوميا...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،شكرا السيد الوزير .البد ال�سي عمر،
واخا تفضل السيد النائب.

النائب السيد عمرعبا�سي (نقطة نظام):
احنا غنقولو لو غير عالش قبلنا االعتذار ،فهاذ املؤسسة كاين
النظام الداخلي فيها السيد الوزير املحترم والسيد النائب املحترم ،ما
فيهاش هداك وما عمرنا غندوزو �شي حاجة بحال هاذ الشكل ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد النائب.

النائب السيد جمال بنشقرون كريمي (نقطة نظام):
نعم السيد الرئيس ،هناك نظام داخلي يحكمنا وينظم عملنا.
السيد الوزير ،طلبنا من السادة الوزراء أنهم يجيو ويجاوبونا بدون
استفزاز ،حتى احنا كذلك ما خاصناش نستفزوهم ،منين يكون يجاوب
السيد الوزير ،خاصنا نتصنتو لو حتى يكمل ونعاودو نجاوبوه ،أما أن
تقاطع السيد الوزير وهو يجيب هذا غير معقول وال ينص عليه النظام
الداخلي ،غادي نطالبو هاذ املجلس أن الوزراء يحترموا السادة النواب
والنائبات ،وكذلك النواب املحترمين يحترموا السادة الوزراء املحترمين،
وشكرا.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب ،السيد النائب تفضل.

أوال أعتذر إن قلت �شيء خارج السيد النائب املحترم ،بكل احترام
وتقدير واحترام مزدوج ألنه كان في منظومة الصحة وكيعرفها مزيان،
بكل احترام وتقدير مرة أخرى أريد أن أوضح أن معاناة الشغيلة
الصحية السيدة النائبة املحترمة ،التسوية ديال الوضعية اإلدارية
والعلمية ديال املمرضين واملمرضات  250مليون ديال الدرهم جابتها
الحكومة في  ،2017رقم مناصب املالية  4000 ،4000ما كانتش في
التاريخ ديال قطاع الصحة  4000في  2019-2018هذا املعاناة800 ،
مليون ديال الدرهم لتأهيل املستشفيات باش يخدمو في ظروف جيدة،
ها اإلجابة أما الجواب األجري هداك النقاش ديالو في الحوار االجتماعي
الوطني ،راه كاين فيه نقابات حتى هي عندها مسؤولية وطنية ،وما
كرهنا إال الخير لكل املوظفين ما�شي األطباء واملمرضين .والقطاع اللي
هو ما يتعلق قلتها السيد النائب املحترم ،حول يعني التعويضات هاذي
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النائب السيد محمد الحجيرة (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،
مرة أخرى أقول في إطار االحترام ما بين املؤسسات الدستورية
لبعضها البعض ،السادة النواب هم من يسائل الحكومة ،وبالتالي
إجابة السادة أعضاء الحكومة يجب على األقل أن تحترم السيدات
والسادة النواب بدون أي إيحاء كيفما كان نوعه ،ألن باحترام هذه
املؤسسات في بالدنا يمكن تزيد لقدام ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم جميعا ،شكرا السيد الوزير على مساهمته معنا في هذه
الجلسة .نرفع الجلسة لصالة العصرملدة عشردقائق.
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السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

تعقيب فريق األصالة املعاصرة.

نستأنف الجلسة ،وننتقل لقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،نرحب بالسيد الوزير ،أول سؤال في
هذا القطاع لفريق التجمع الدستوري ،نأخروه ،طيب ،فريق األصالة
واملعاصرة جاهزين ،تفضلي السيدة النائبة ،سؤال فريق األصالة
واملعاصرة عن وضعية األساتذة املتعاقدين في منظومة املواد البشرية
بقطاع التعليم.

النائبة السيدة أمال عربوش:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،ونحن على أبواب االمتحانات اإلشهادية ،نسائلكم
هل من حل لطي ملف األساتذة أطر األكاديميات؟ حل ير�ضي جميع
األطراف وينقد املوسم الدرا�سي الحالي.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة والسادة النواب املحترمين،
أريد في البداية أن أذكر بأن الوزارة تعمل جاهدة على استدراك
الزمن املدر�سي ،وكتأسف لهاد الوضعية للي وصلنا لها اليوم ديال
التوقف الجماعي وهاد التالميذ اللي ما بقاش عندهم الحق في التمدرس
وال سيما في املناطق القروية والجبلية ،واليوم الحمد هلل واحد العدد
ديال املبادرات قاموا بها املدراء اإلقليميين والجهويين باش تجاوزوا هاد
املشكل ،أريد أيضا ألن هاد السؤال كان تم الطرح ديالو في  17أكتوبر
 ،2018لهذا اليوم بغيت نقول لكم اشنو هما املحطات اللي ّ
مرينا منها:
أوال ،هو التخلي بطريقة نهائية على هاد التعاقد ،اليوم الحمد
هلل عندنا واحد الوضعية نظامية اللي كتضمن لهاد األساتذة واحد
االستقرار منهي في إطار الوظيفة العمومية الجهوية اللي بها كنمنحو
األكاديميات هاد الصالحية باش يدبروا املوارد البشرية في إطار واحد
العدالة مجالية ،أيضا بالتخلي عن التعاقد اليوم جودنا هاد النظام
األسا�سي ،واليوم ،الحمد هلل ،إحتراما ملبدأ املماثلة واملطابقة بين
النظام األسا�سي للوظيفة العمومية ،كاين واحد العدد ديال الحقوق
اللي كيستافدوا من هاد األساتذة ،شكرا لكم .

عدد 22–87ابعش 22ش 27( 222يربأ 27أ )27

النائبة السيدة أمال عربوش:
شكرا السيد الوزير ،االحتجاجات واإلضرابات اللي تجاوزت أكثر
من شهرين ،السيد الوزير ،إن دلت على �شيء فإنما تدل على الفشل
ديال الحكومة في تدبير هاد امللف ،ملف اللي كيتعلق باختيار حكومي،
كيتعلق بخيار هيكلي ،اللي كيرمي لتفعيل الجهوية املتقدمة ،وما
كيتعلقش فقط بالوزارة ديال التربية الوطنية فقط ،الخيار اللي غادي
نتبناو في جميع القطاعات مستقبال ،وبالتالي ملف من هاد الحجم
ما كيحتاجش للترقيع السيد الوزير ،وإنما كيحتاج إلرادة سياسية
حقيقية وواضحة لطي هاد امللف نهائيا ،من هنا كنذكركم السيد
الوزير ،بتصريحكم في البداية ديال اإلحتجاجات ،أن النظام األسا�سي
لهاد الفئة فيه نفس الضمانات ،كيضم نفس الضمانات الحمائية
املضمنة في النظام األسا�سي ملوظفي الوزارة ،من بعد جيتو بإجراء ديال
تعديالت في إطارما سميتموه حاليا بتجويد وتطويرهاد النظام األسا�سي
هذا فيه اعتراف ضمني ديالكم ،السيد الوزير ،بعدم التوازن ديال
أطراف العقد ،اعتراف ضمني بأن ما كاينش نفس الضمانات الحمائية
لألساتذة على قدر السواء ،السيد الوزير تكلمتو على التعويض ديال
الساعات اإلضافية واش في حالة الرفض ديال األساتذة النظاميين
أنهم يعوضوا الساعات اإلضافية غادي يلجأوا للساعات اإلضافية اللي
كتندار خارج األقسام ،وبالتالي هنا كنكلفو األسر والكاهل ديال األسر
وكنتأسفو أننا في الوقت اللي غادي ناقشو فيه تجويد ديال املدرسة
العمومية والرهانات الكبيرة اللي تبنيناها ،تبناتها الحكومة..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
النائب ،فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد محسن موفيدي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،بداية ،أحييك على التفاعل اإليجابي مع املبادرة اللي
قادوها ممثلين ديال كل الفرق البرملانية من أجل الوساطة لحل هاد
اإلشكال ،وصراحة هاد امللف دخل اليوم مرحلة جديدة ال بالتعديل
ديال النظام األسا�سي ال بالحواراللي فتحتوه ،أنا عندي طلب لكم السيد
الوزير تستمروا في املبدأ ديال التعامل اإليجابي مع كل املقترحات ،ألنه
كاين بعض التخوفات عند هاد األساتذة أطر األكاديميات من ناحية ال
املكانة القانونية ديال هاد ديال هاد النظام األسا�سي ،ال واحد املجموعة
داملقترح أخرى اللي عندهم كنتمنى السيد الوزير أنه تزيدو تعاملوا
بشكل إيجابي مع كل املقترحات اللي من شأنها مزيد من الطمأنة،
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واحنا إيال كيخص �شي نصوص تنظيمية تصدر تصدر ،إيال كاين �شي
مقترحات قوانين احنا مستعدين ،ولكن كذلك خص يكون تعامل جدي
ومسؤولية من طرف الجميع ،وخاص السيدات األستاذات واألساتذة
يلتحقوا باألقسام ديالهم ،كاين تعامل إيجابي ،كاين ضمانة البرملان،
كاين ضمانة ديال مؤسسات وطنية ،نتمنى أنه السيد الوزير تزيدو
فاإلجراءات ديال تعزيز الثقة ،وعندي طلب أخير نختم به ألنه كاين
إلتزامات على املستوى املركزي ،وهناك بعض الحاالت ،أقول بعض
الحاالت املعزولة ديال املمارسات على مستوى األكاديميات واملديريات،
نتمناو تتعاملو معهم بحزم ألنه من شأنهم كهربة األجواء وإرجاع جو
الثقة ،وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد الوزير.

السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس،
أنا بغيت نذكر بأن هاد الحكومة جات وسوات الوضعية ديال
التعاقد ،مرينا من النظام ديال التعاقد إلى واحد الوضعية نظامية في
إطار هاد النظام األسا�سي ،وكان نظام أسا�سي فيه  54مادة ،وطورناه
وجودناه ومشينا ل  113مادة باش نطبقو هاد املماثلة بين النظامين.
أريد أن أقول بأن الوزارة لم تخل بإلتزاماتها ،بل بالعكس الطرف
اآلخر هو اللي لم يلتزم ،واليوم كان الحوار ديما مفتوح مع النقابات ومع
هاد األساتذة ،واملخرجات ديال  13أبريل ،يا ريث كن تطبق ،وكنلزمو
الطرف اآلخر بهاد اإللتزامات ،ولكن لم يلتزموا باإللتحاق باألقسام،
واليوم خصنا الطفل والتلميذ واألسر هما اللي يكونوا أمامنا ،خصنا
حق التمدرس البد ،هذه املسؤولية ديال الحكومة واحنا كنعملو جاهدا
باش هاد التلميذ نوفرو لو هاد الزمن املدر�سي ديالو.

السيد رئيس الجلسة:
ننتقل للسؤال رقم  22لفريق التجمع الدستوري عن خلق جامعات
جديدة ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد محمد أمين الشفيق:
شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيد الوزير عن إمكانية خلق جامعات جديدة ببعض
مناطق اململكة؟

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.
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السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السيد النائب املحترم ،أريد في البداية أنا أنا أقول بأن الوزارة تعمل
على مراجعة الخريطة الجامعية ومالءمتها مع الجهوية املوسعة ،في إطار
سياسة القرب وتحسين العرض الجامعي ،وذلك بهدف خلق التوازن
بين جهات اململكة؛ اليوم عندنا بعض الجهات فيهم  3د الجامعات
مثال :الدار البيضاء -سطات ،جهة أخرى فيها  2ديال الجامعات:
مكناس -فاس والرباط -سال -القنيطرة ،وجهات بدون جامعة ،ولكن
هاد اإلحداثات ديال الجامعات كتخضع لواحد العدد ديال املعايير،
بما فيها عدد املؤسسات الجامعية ،وأيضا أعداد الطلبة ،خص يكون
واحد العدد ديال الطلبة مهم باش يمكن لنا نخلقوجامعة ،اللي مهم هو
حنا بصدد خلق مؤسسات جامعية ،تقريبا كل سنة ،األسبوع املنصرم
تم إحداث  17مؤسسة جامعية وكانت املصادقة من طرف مجلس
الحكومة ،واألسبوع املقبل شاء هللا وال من دابا  2د األسابيع ،عندنا 7
ديال املؤسسات أيضا مبرمجة ،بما فيها  2مؤسسات فالناظور ،وواحدة
فالداخلة ،في ورزازات ،بالقنيطرة ،بالدار البيضاء ،بفاس ،وأيضا
مؤسسات أخرى في الطريق إن شاء هللا ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد محمد أمين الشفيق:
شكرا السيد الوزير ،ال يشك أحدا في أن الجامعة املغربية تشكل
بوابة أساسية نحو تطوير بنيات البحث العلمي ،وتعد مصنعا حقيقيا
لصناعة األدمغة املغربية ،لذلك السيد الوزير ،اليوم تم التفكير في
ترحيل املواطنين من املدن الكبرى نحو أقاليم مجاورة ،في ظل تطبيق
برنامج مدن بدون صفيح ،من أجل عيش كريم للطبقة الهشة والفقيرة،
لكن السيد الوزير لم تفكروا في املرافق ،وفي الجامعات من أجل تيسير
حصول هذه الطبقة على تكوين جامعي ،هنا نتكلم كمثال ال للحصر،
على إقليم مديونة إقليم بدون جامعة ،ال جامعة القانون ،ال إقتصاد،
ال طب ،ال أي �شيء ،تقول السيد الوزير أن الجامعات متواجدة بمدينة
الدارالبيضاء ،فعال ،ولكن بالنسبة لإلقليم ما كاينش وسائل مواصالت
كتبقى منعدمة ،وحتى هاد الناس اللي كاينين فهاد األقاليم املجاورة
منهم إقليم مديونة وإقليم النواصر ،كيمشيو إما فالنقل السري والعدد
ديال الساكنة وديال الطلبة تضرب في عشرة ألنه تم ترحيل الناس اللي
كاينين في مدينة الدار البيضاء إلى األقاليم املجاورة ،جامعات في الدار
البيضاء كيتواجدو بهم حاليا اإلكتظاظ فهناك من تم ترحيله من
مدينة الدارالبيضاء وانقطع عن الدراسة وذلك لعدم وجود أي جامعة
قرب من سكناه.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد النائب انتهى الوقت ،هل هناك تعقيبات إضافية؟
السيد النائب فريق العدالة والتنمية ،معذرة إذن فريق األصالة
واالمعاصرة.

النائب السيد محمد الحجيرة:
السيد الوزير ،يمكن فهمني آش بغيت نقول لو ،تاونات السنة
املاضية تم مرسوم اإلحداث  2018احنا شهر  ،2019 ،4امليزانية ديال
السنة املاضية وامليزانية ديال السنة الحالية مبرمجة أرجوكم أسرعوا
بإخراج الكلية املتعددة االختصاصات لتاونات في جماعة مزرواوة
القيمة املالية محددة للمتر ننتظر السرعة في اإلنجاز السيد الوزير،
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

 3ديال الجامعات ،فيها جامعة الحسن األول الحسن الثاني وشعيب
الدكالي ،الحسن األول.توسيع واحد الوعاء ديال.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،السؤال الثالث واألخير في هذا القطاع
من فريق العدالة والتنمية عن تأهيل عرض التكوين املنهي ،تفضلوا
السيد النائب.

النائب السيد ادريس مسكين:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن اإلجراءات اإلستعجالية التي ستتخذها
املصالح التابعة لوزارتكم فيما يتعلق بتأهيل عرض التكوين املنهي
وتنويعه وتثمين املهن من أجل اإلدماج اإلجتماعي واملنهي للشباب
الحاصلين على دبلوم التكوين املنهي؟ وشكرا.

فريق العدالة التنمية.

السيد رئيس الجلسة:

النائب السيد بلعيد أعلوالل:

جواب السيد الوزير.

السيد الوزير ،بقلعة السراغنة تم إحداث املركز الجامعي متعدد
التخصصات منذ  13السنة اآلن فيها أكثر من  3آالف طالب ،ووضعية
الدراسة مزرية بكل ما في الكلمة من معنى املشكل كاين في مجلس
الجامعة ما اتاخذش قرار ديال إحداث كلية منذ سنوات ،اآلن اتخذ
هاذ القراراآلن بقى الكرة عندكم السيد الوزير ،متى سيتم إحداث كلية
بقلعة السراغنة؟ أال تستحق ذلك؟

السيد رئيس الجلسة:
هل هناك تعقيب إضافي آخر ،الرد السيد الوزير.

السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السادة النواب املحترمين،
غير باش نوضحو واحد ال�شي إحداث املؤسسات الجامعية هاذي
من اختصاص الجامعات في إطار االستقاللية ديال الجامعة وفي أيضا
إطارمجلس الجامعة ،بالنسبة لتاونات اليوم الجامعة جاهزة باش تبدا
في اإلحداث وفي اإلنجاز ديال هاذ املشروع بالنسبة لتاونات ،بالنسبة
لقلعة السراغنة كانت مبرمجة خاص اليوم مجلس الجامعة يواكب هاذ
املشروع ،احنايا بالنسبة للوزارة بالنسبة للجامعات إحداث الجامعات
هي من سلطة الوزارة ألن الجامعة يتم إحداثها بقانون و لهذا احنا إن
شاء هللا منكبين على توفير جامعات في الجهات األخرى اللي ما فيهاش
هذا ،بالنسبة ملديونة مديونة اليوم جهة الدار البيضاء سطات فيها
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السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
السيد النائب املحترم ،شكرا على هاذ السؤال ،في البداية أريد أن
أذكر باألهمية القصوى التي يوليها صاحب الجاللة ،نصره هللا ،لتأهيل
التكوين املنهي وتثمين املسارات املهنية وجعلها آلية من آليات اإلدماج
اإلجتماعي للشباب ،وأيضا من رفع تنافسية املقاوالت وكي عشتيو معنا
حظينا بشرف تقديم خارطة الطريق التكوين املنهي بين يدي صاحب
الجاللة ،نصره هللا ،و هاذ املشروع يستمد القوة ديالو انطالقا من
مكتسبات :أوال ديال املنظومة وثانيا من التوجيهات السامية ديال
الخطاب امللكي ديال 20غشت ،من بين األهداف املهمة ديال هاذ
خارطة الطريق:
أوال :هو تأهيل قطاع التكوين املنهي وإعادة هيكلة شعبه تماشيا مع
متطلبات سوق الشغل؛
ثانيا :تطوير وتحديث الطرائق البيداغوجي املستعملة والسيما
ّ
التمرس
التكوين في الفضاء املنهي مقاربة الكفايات وأيضا مقاربة
والتدرج؛
ثالثا :إحداث جيل جديد من هاذ املعاهد وال سيما عبر إنشاء هاذ
املدن هاذ النموذج الجديد اللي هما املدن املهن الكفاءات اللي غادي إن
شاء هللا يكونو متعددة األقطاب والتخصصات ،وغادي تكون كل مدينة
في جهة وتاخذ بعين االعتباراألهمية والخاصية ديال الجهة ،شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق العدالة والتنمية.

النائبة السيدة سعاد لعماري:
السيد الوزير ،نثمن املجهودات التي تبذلها الحكومة للنهوض
بالتكوين املنهي وجعله رافعة حقيقية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،
وأيضا لحماية السلم املجتمعي ألن الشباب خصهم يلقاو خدمة وجعل
هذا القطاع أكثرجاذبية ،صحيح هناك إجراءات غيرمسبوقة مثال منح
التقنيين تنويع التخصصات إلى آخره ،لكن البد أن نبقى يقظين ألن
خارطة الطريق وحدها ال تؤمن لنا الوصول إلى الوجهة املنشودة نريد أن
تجري الرياح بما تشتهي السفن في هذا القطاع عبر إجراءات استباقية
توقعية لكافة اإلكراهات الطارئة منها مثال تعزيز االتقاءية املحكمة بين
القطاعات والشركاء ،ومن التدابير ذات األولوية أيضا إرساء املمرات
والجسور بين التعليم العام والتكوين املنهي ،هذا ورش انطلق منذ
سنوات ولكنه مازال يعرف صعوبات في امليدان حقيقة ،الشيطان
يكمن في التفاصيل في هاذ الباب إذا نجحنا في ورش إرساء املمرات بين
األسالك والتكوين املنهي فقد نجحنا ،التكوين املنهي أيضا يحتاج ملوارد
بشرية محفزة ومؤهلة لتطبيق الطرائق البيداغوجية الجديدة وربط
املسؤولية باملحاسبة أيضا ،مضامين اإلستراتيجية طبعا اإلستراتيجية
الوطنية سؤال يؤمن لنا اإلنتقال إلى قلب األلفية الثالثة املبني على
الذكاء االصطناعي فنصف املهن ستنقرض وستظهرمهن أخرى ،ولذلك
فاملساراملنهي املستقبل سيكون مثل رحلة في مترو األنفاق عليك أن تنزل
عدة مرات وتغيرخط السير.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد
الوزير.

السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السيدة النائبة املحترمة ،أريد أن أثمن ما جاء على لسانكم اليوم
الحمد هلل كنشتغلو على واحد إرساء نظام ديال التوجيه املبكر اللي
ّ
غادي يمكنا باش نزيدو نكثرو من املسالك واملسارات املهنية والسيما في
اإلعدادي والعمل بما نسميه بالتبادل بالتناوب بين املؤسسة اإلعدادية
ومؤسسة التكوين املنهي ،أيضا بالنسبة للمهن.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير معذرة ،شكرا ال�سي الوزير على حسن
مساهمتكم في هذه الجلسة ،أذكر السادة النواب والسيدات النائبات
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أن هناك جلسة خاصة بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة تبدأ 15
دقيقة بعد انتهاء هذه الجلسة إن شاء هللا ،إذن ننتقل إلى قطاع الطاقة
واملعادن والتنمية املستدامة نرحب بالسيد الوزيرونبدأ بالسؤال األول
لفريق العدالة والتنمية ،عن مساهمة برنامج الكهربة القروية في تنمية
األنشطة السوسيواقتصادية القروية أحد نواب فريق العدالة التنمية.

النائب السيد حسن الحارس:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،عن مساهمة برنامج الكهربة القروية في تنمية
األنشطة السوسيو اقتصادية القروية نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد عزيزرباح ،وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أنا أعتقد الكهربة واملاء والطرق والصحة والتعليم والفالحة
كلها برامج مندمجة ساهمت في تنمية العالم القروي ،وألننا مؤمنون
بالوفاء في التضامن الحكومي ندافع عن جميع القطاعات ،وال يمكن
أن نسيئ إلى أي وزير ،ونعتز بما حصل في كل القطاعات وخاصة في
الكهربة اللي داروها وز اء قبل ّ
منا وربما في املعارضة ،فما بالك إيال كانو
ر
معنا في الحكومة ،ولذلك العالم القروي اليوم يعرف تنمية إجتماعية
واقتصادية وإياه سنتمرفي الوفاء لجميع الذين يشتغلون معنا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد عبد هللا مو�سى:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم ،كنثمنوا املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة
بصفة عامة والوزارة اللي كترأسوها بصفة خاصة اتجاه العالم
القروي ،صدقني السيد الوزير نقول ليكم أن حجم الضغوطات اللي
كنتلقاوها من طرف كنواب برملانيين من طرف املواطنين واملواطنات
بخصوص امللفات ديال الربط بالشبكة الكهربائية ،يعني كتدير علينا
واحد الضغط كبير بحيث أن هاذ الناس رغم املجهودات اللي ذكرتيو
تيبقى ذيك الخدمات اإلجتماعية واإلقتصادية خص يتبذل فيها واحد
املجهود السيد السيد الوزير ،وبالتالي نطالبكم بتسريع يعني التأهيل
ّ
ديال الشبكة الكهربائية وتمكنو هاذ الناس باش يمشيو يشتغلو،
عندي  3ديال اقتراحات عملية وسريعة السيد الوزير ،األولى :ما
يمكنش نتكلموعلى تنمية العالم القروي بدون سياسة استباقية
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وتحديد رهانات النمو الديموغرافي ،الثاني :ما يمكنش ّنميو القرى ديالنا
إيال ما دمجناش املكون الكهربائي واإلشكاالت الراهنة للعالم القروي
واملتمثلة في الخدمة املستمرة وبالقوة الالزمة ،وذلك أثناء وضع تصميم
ملخططات التنمية القروية ،واإلقتراح الثالث :أنه البد من العمل على
تحقيق إلتقائية بين مختلف الشركاء فحرام السيد الوزير ت خسر
ّ
نتسناو سنوات لربطها
أموال باهظة في بناء عدة مشاريع وفي التالي
بالشبكة القروية وعشنا نماذج في إقليم بني مالل ،وفقكم هللا السيد
الوزير ،والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ الجواب السيد الوزير.

السيد عزيزرباح ،وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
نبغي نأكد أنه بدأ الحوار الوطني حول إعداد التراب الذي ينظر إلى
املستقبل والتحوالت اإلجتماعية واملجالية والتنموية ،وكيفاش يمكن
جميع القطاعات فيما بينها أنها تكون منسجمة وإن شاء هللا غيدخل هاذ
ال�شي في إطارالنموذج التنموي الجديد ببالدنا بعدما حققنا نتائج في 20
ّ
سنة ،لكن خليوني نقولو على األقل اآلن  12مليون 13 ،مليون مغربي في
العالم القروي يحصلون على الكهرباء 38 ،عشرات اآلالف  38حرفة،
نشاط حرفي وفالحي وصناعي وخدماتي والالئحة طويلة يستفيدون
من الكهرباء ،أضف إلى ذلك املجال ديال التعليم أنتم تعلمون ماذا
حصل  11ألف مؤسسة في التعليم حظيت بالكهرباء وكاين برنامج بما
فيها البرنامج الجديد ديال  4700أكثر من ذلك  800مركز صحي ،أضف
إلى ذلك ما يقارب من  1200مسجد في  26إقليم والبعض اآلخر اللي
ذكرت ،بمعنى أنه الكهربة ما ّتدارش كتستاجب للحاجيات األساسية
ديال اإلنارة ولكن تستجيب أيضا للحركية التنموية اللي كيعرفها العالم
القروي ،ولذلك غنمشيو في هاذ اإلتجاه ،القضية الدراسة االستباقية
ّ
وال البرامج عندما ّ
تعد تأخذ بعين اإلعتبار  NDHاآلن أو
إعداد التراب
الفوارق املجالية تأخذ بعين اإلعتيارهذا الجانب االستباقي.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،السؤال الثاني واألخير في هذا القطاع
لفريق األصالة املعاصرة ،عن غالء فواتير الكهرباء ،تفضل السيد
النائب.

النائب السيد محمد الحجيرة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،مادام كل نهاية الشهر يكتوي املواطن ببعض
الزيادات وفي بعض األحيان تكون جد مرتفعة تكون منتفخة ،نسائلكم
في الفريق على ما أنتم فاعلون خصوصا أن تكلمتم عن املقاربة
اإلجتماعية في معالجة الشطراألول والشطرالثاني في املستقبل؟
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السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد عزيزرباح ،وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
شكرا السيد النائب املحترمن نبغي نأكد بأنه الدولة ديالنا الحكومات
الحكومة السابقة والحالية الشطر األول والثاني لم تمسه أي زيادة ،ما
غنتكلمش على املاء هذا موضوع يمكن يجااب عليه ،الجانب اإلجتماعي
جانب دقيق في املنظومة التنموية ديال البالد ديالنا وهاذ ال�شي أنا
كنظن عليه إجماع بين األغلبية واملعارضة؛ املسألة الثانية اتخذ قرار
ّ
بما فيها العائالت املركبة ألن ملي يديو كيطلعو األشطر ،قلنا غنبداو
نحسبو حسب العائالت واتخذ هذا القرار ،أكثر من ثاني إذا وقع تأخر
ّ
كنقسمو على الشهور باش ما يتزادش ،كتوقع أحيانا ما
في التحصيل
كيقوموش بعض بالدور ديالهم ألنه تيخص يكون عندك شبكة واسعة
ديال التحصيل ،اآلن مشينا فيما يسمى اآلن بالفواتيرأو فيما يسمى اآلن
ّ
وغنعمموها باش غنبقاو نديرو  .à distanceباش ما
بالعدادات الذكية
يمشيش كاع اللي كيدير الحساب باش ما نوضعوش فهاذ الخطأ بعض
املرات املواطن ما كيأديش اللي عليه حتى كيتجمع عليه آنذاك وكتكون
الظروف ديالو صعبة ،باإلضافة إلى ذلك نستقبل الشكايات  2017ما
ّ
وتحل حاال،
يقارب من  2800شكاية  7%تتعلق بالفواتير اللي غالية
اإلخوان من بعد نعطيكم الرقم ونعلنوعليه راه تنعلنو عليه ولكن الرقم
ديال الهاتف والبريد اإللكتروني فيما يتعلق بالشكايات ،باش نتواصلو
مع املواطنين و ّ
نحلو املشاكل املرتبطة بما أشرتم إليه السيد النائب
املحترم.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق األصالة املعاصرة.

النائب السيد محمد الحجيرة:
السيد الوزير ،إيال سمعنا كالمكم بصراحة نقولو راه املشاكل ما
بقاتش ،بصدق ولكن الواقع وأنا جئت من العالم القروي والجبلي
يمكن مثلكم أنتمايا العالم القروي واحنا الجبلي ،جزء كبيرمن الديون
اللي ما الة على الفقراء ما ّ
قدوش يأديوما بذمتهم ألن هناك تراكم ديال
ز
سنوات ،أيضا هاذ املقاربة اإلجتماعية اللي كتكلمو عليها جزء منو ما
كنشوفوهش في األرض ،غالء الفواتيراللي متعلق بالشق ديال انعدام أو
قلة ما تكلمتم عنه من املراقبين ،اللي يمكن لهم يجيبو العدادات نهاية
ّ
كتحل
كل شهر باش يمكن تكون بطاقة نور اللي تكلمتو عليها اللي كانت
املشكل ،ما ّ
معمماش ،كاين جزء مازال ذيك العداد القديم امليكانيكي
اللي كان قديم ،أيضا هاذيك املراقبة اللي قلت ماكيناش ،التقديرات
اللي كتكون حتى عند الشركات اللي كتقوم بهاذ العملية بعض املرات
تيكون فيها بحث فقط على النتائج املعلنة مسبقا في املجالس اإلدارية
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ديال األرباح حتى في املدن ديالنا بحيث أنه ملف تدبير املفوض فهاذ
الجانب كاين يعني األحياء الهامشية باملدن اللي كتلقى فيها فاتورة جد
مرتفعة ،وأكثرمن ذلك في جواب سابق لكم قلتم بأنه أكثرمن  75%من
الفواتيرللي عند املغاربة فيها قل في حين..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ جواب
السيد الوزير.

السيد عزيزرباح ،وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
أوال أستاذ أنا ما قلتش كل �شي الدنيا هانيا ،قلت ليكم كاين مشاكل
كنعالجوها ،وإال عالش قلت لك  2800شكاية؟ كن كان الدنيا هانية!
أنا قلت شحال العدد ديال الشكايات طبيعي وغيبقى إلى أن يرث
هللا األرض ومن عليها ،هاذي العالقات بين الناس بين اإلدارات بين
املؤسسات ،فلذلك قلنا كنحسنو ،اآلن تحسين الخدمات أكبر تحدي
للمكتب الوطني تحسين الخدمات ،وما كانش عندنا حرج ،كانت عندنا
الشجاعة باش طلبنا من السادة النواب توافقنا معهم ،وجا املكتب
الوطني إلى هنا لتقييم أداء..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت ونشكرالسيد الوزيرعلى حسن مساهمته معنا ،ننتقل
لقطاع العدل ونرحب بالسيد الوزير بسؤالين أولهما لفريق العدالة
والتنمية ،عن تقييم آليات الرقابة القضائية على املؤسسات السجنية،
تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد رضا بوكمازي:
السيد الوزير ،أقر قانون املسطرة الجنائية مجموعة من آليات
املراقبة القضائية وغير القضائية على تنفيذ العقوبة وتدبير املؤسسات
السجنية ،اليوم كيظهر السيد الوزير أنه كاين إشكال حقيقي على
مستوى العمل ديال هاذ املؤسسات ،مجموعة من املؤسسات السجنية
ما كتزورهاش اللجن اإلقليميمة ،مجموعة من املؤسسات السجسينة
ما كتزورهاش قا�ضي تطبيق العقوبة .أشنو هي الحلول اللي كتقوم بها
الوزارة فهاذ الصدد؟ وأين وصل قانون املسطرة الجنائية من أجل
معالجة هذه األمور؟ وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الجواب السيد الوزير.

السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
شكرا السيد النائب املحترم على إثارة هاذ املوضوع املهم ،بطبيعة
الحال كما تفضلتم املادة  620من قانون املسطرة الجنائية استحدثت
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هاذ اللجن اإلقليمية ملراقبة املؤسسات السجنية بتركيبة متنوعة
قضائية وغير قضائية ،تتمثل فيها كل القطاعات املعنية بالصحة
والتربية الوطنية وبالشؤون اإلجتماعية ،فيها املتطوعين الهدف ديالها
هو معاينة األوضاع ديال السجناء ومراقبة تدبير املؤسسات السجنية
وإعداد تقارير حول هذه الزيارات تطرح السلبيات واإليجابيات ،هاذ
ّ
اللجن تحت مسؤولية السادة العمال والوالة ونحن نحث على تحفيز
عمل هذه اللجان ،والرفع من عدد الزيارات وعدد املراقبات .هناك أيضا
جهات قضائية أناط بها املشرع زيارات دورية للسجون 2018 .تمت
 2045زيارة ،شملت  76مؤسسة سجنية :قضاة تطبيق العقوبة 471
زيارة ،قضاة النيابة العامة  1004زيارة ،قضاة التحقيق  345زيارة،
قضاة األحداث  186زيارة ،رؤساء الغرف الجنحية  13زيارة ،املحكمة
العسكرية  26زيارة .في وزارة العدل خلية مركزية مكلفة بدراسة التقارير
الواردة من الجهات القضائية ومن اللجن اإلقليمية ،للعمل بتنسيق مع
املندوبية املختصة على اتخاذ الترتيبات الالزمة ،للتجاوب مع املالحظات
التي تتمخض عن تقاريرهذه الجهات املختصة ،مشروع قانون املسطرة
الجنائية حافظ على هذه اللجان ،ووسع من اختصاصاتها ومن مجاالت
تدخلها.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،تعقيب فريق العدالة والتنمية.

النائبة السيدة سعاد زخنيني:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،حنا على علم أن هاد اللجنة القضائية كتقوم
بالعمل ديالها ولكن السؤال ديالنا األسا�سي في هاد املوضوع ،هو تفعيل
هاد اآللية الرقابية للمزيد من الحرص على حماية حقوق السجناء،
وهذا يدعونا السيد الوزيرباش نقولو لكم السيد الوزيرأنه بالرجوع إلى
التقارير اللي كتصدرها املؤسسات الوطنية سواء كانت حكومية أو غير
حكومية كتقول بأنه السجناء في وضعية متردية ،وهناك عدم احترام
كبير للمعايير الدولية املتعلقة باملؤسسات السجنية ،واحنا طاملا نادينا
باإلسراع بوضع آلية فعالة لتعزيز حماية حقوق السجناء .والرقابة
القضائية السيد الوزير ،من املطالب األساسية واملهمة في أفق إرساء
مبدأ اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبات الجنائية ،واملشرع السيد
الوزيرحرص على إحداث هذه اللجنة هادي ،وعدة آليات أخرى كذلك،
وهي مؤسسات قضائية .كان قا�ضي األحداث ،قا�ضي العقوبات ،وكيل
جاللة امللك ،رئيس الغرفة الجنحية ،كما أقر كما قلنا فاملادة  620هاد
املسطرة الجنائية ،هاد الرقابة أو هاد اللجنة اإلقليمية اللي حرص على
تشكيل األعضاء ديالها ،وذلك من أجل تفعيلها بصفة جدية ،ولكن
رغم ذلك.
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السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة النائبة ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد
الوزير استنفذتم الوقت للجواب ،ننتقل السؤال الثاني في هذا القطاع
لفريق العدالة والتنمية عن وضعية االكتظاظ والتأخر الذي تعرفه
صناديق املحاكم ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب:
السيد الوزير ،نسائلكم عن اإلجراءات املستعجلة التي ستتخذونها
للتخفيف من اإلكتظاظ فيما يتعلق باإلجراءات أمام صناديق محاكم
اململكة؟ شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
شكرا السيد النائب املحترم ،إذن ملعالجة هذا اإلشكال تم تثبيت
واحد التطبيقية ،واليوم تم تطبيق هذه التطبيقية في  112محكمة،
بقاو  2محاكم اللي ما فيهومش هاد التطبيقية للمعالجة اإللكترونية
للصناديق ،هاذ تنزيل التطبيقية تم بالتعاون الوثيق مع كافة
املتدخلين ،خاصة مع مصالح صندوق اإليداع والتدبيرواملؤسسات التي
تساهم في اإلدارة واإلشراف على العمليات البين البنكية املتعلقة باألداء
اإللكتروني ،الهدف من هذه التطبيقية هو تحقيق واحد القفزة نوعية
في تدبير العمليات بصناديق اإلقتراع ،من أجل االستغناء التام عن
العمل اليدوي والسجالت ،تسهيل احتساب كافة الرسوم القضائية
بدقة وبطريقة إلكترونية ،توحيد اإلجراءات والرسوم املطبقة على
مختلف املحاكم؛ تم الشروع في تنفيذ هذه التطبيقية ابتداء من 16
يونيو  ،2018أنجزت لحد اليوم  2مليون و 19األلف و 552عملية،
وألن السؤال تطرق إلى الدار البيضاء ،يمكن لي نعطيك السيد النائب
املحترم بعض املعطيات :املحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء
عدد العمليات  38ألف و ،859معدل االستخالص اليومي ،250
املحكمة االبتدائية املدنية بالدار البيضاء  105آالف و 912العملية،
معدل االستخالص اليومي  ،945صندوق محكمة اإلستئناف بالدار
البيضاء  15ألف و ،591املعدل اليومي  ،139املحكمة االبتدائية
اإلجتماعية بالدار البيضاء  44ألف و 398معدل االستخالص اليومي
 ،399املحكمة اإلبتدائية ،املحكمة املدنية بالدار البيضاء التي وردت
كمثال في السؤال تتوفرعلى  25محاسب هاذ اإلجراءات تتراوح بين 3و.6

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،تعقيب فريق العدالة والتنمية.
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النائب السيد جواد عراقي:
السيد الوزير ،فعال التطبيقية التي تكلمتم عنها وبرنامج التحديث
والرقمنة الذي أطلقته وزارتكم يعني ال يمكن إال أن نشيد بها ،ولكن
في نفس الوقت يجب أن نعترف بأنه هاذ التطبيقية أحيانا مادام أنها
ّ
جديدة على املوظفين العاملين باملحكمة أنها بعض املرات يعني كتوقف
ّ
وعندما تتوقف يعني كيتوقف كل �شيء لساعات طويلة جدا ،لذا نقترح
أن تستكمل هذه املنظومة ببرنامج للتكوين يضمن نجاعته على أراض
الواقع ،إذن تكلمتو على صناديق املحكمة ما غاديش نعاود نرجع ليها،
ولكن هذا هو املشكل اللي فيه ،هاذي مناسبة لنلتمس من سيادتكم
السيد الوزيريعني القيام بزيارة ميدانية لتقفوا على ذلك مشكورين ،وفي
انتظار األداء األمثل للرقمنة نرى أنه البد من مضاعفة عدد الصناديق
باملحاكم وتحديد اختصاص بعضها حسب القضايا وأنواعها مع توفير
املوارد البشرية واللوجيستيكية الكافية ،كما أن النجاعة تقت�ضي أيضا
السيد الوزيرفي تقديرنا التمييزبين صناديق تخصص للعموم وصناديق
أخرى للسادة املحامين واملفوضين القضائيين ،ألن هذا بدوره يجعل في
بعض حاالت االنتظاريعني طويل وطويل جدا ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزيراستنفذتم
الوقت ،أشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة وننتقل اللي
قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني ،بسؤال وحيد لفريق
األصالة املعاصرة عن وفاء الحكومة بالتعاون البناء والتواصل املستمر
مع البرملان ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد موالي هشام املهاجري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،السؤال في عموميتو كيتكلم على وفاء الحكومة
اإلتزام مع التعاون املثمر مع البرملان ،وبالطبع األجوبة ديالكم كتكون
دائما عبارة عن إحصائيات وأرقام ،ولكن بشكل خصو�صي نسائلكم
السيد الوزيرعلى أشنووقع فهاذ الدواراإلستثنائية األخيرة؟ كيف يعقل
أن السيد رئيس الحكومة اللي حظى بالثقة ديال صاحب الجاللة ،اللي
حظى بتنصيب برملاني  6ديال الفرق ،أغلبية مريحة ،كيطلب عقد دورة
استثنائية ،خذا القرار داخل مجلس حكومي من أجل التصويت على
 5ديال مشاريع قوانين ،ومن أهم هذه القوانين هو القانون اإلطار،
ربما نقول القانون اإلطار أهم القوانين اللي غتعرفها هاذ الوالية كاملة،
كيف يعقل رئيس حكومة بهاذ املواصفات وبهاذ الدعم الكامل اللي
عندو صوتو البرملان على ميزانية تفوق  70مليار من أجل التسيير؟ في
نفس الوقت كيخرج رئيس حكومة سابق وكيدير مباشر على الهواء اللي
كيكلف واحد  10ديال الدرهم ديال األنترنيت وكتختلط جميع األوراق
داخل املؤسسة داخل البرملان وداخل الحكومة ،كيفاش غتفسرو لنا
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هاذ العملية ديال عقد دورة استثنائية؟ وفي األخير يتم التراجع عن
املسطرة التشريعية اللي خذاها القانون اإلطارنتمنى يكون جواب مقنع
منكم وتفكرو في الشعب املغربي ربما غتلوحو الكرة وغتقولو راه البرملان
هو اللي وقف العملية ولكن بغينا التفسير يقتنع الشعب املغربي ألن
رئيس الحكومة من حق ال�سي عبد اإلاله ابن كيران يدلي برأيو من حق
جميع الفئات ديال املجتمع سواء حقوقية ثقافية سياسية وجمعوية
تطلب رأيها ولكن قبل..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت جواب السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:
لجنة العدل ترمج القانون وسيتم تقديم املوقف د الحكومة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،نشكرالسيد الوزير وننتقل لقطاع الشباب والرياضة نرحب
بالسيد الوزير في سؤال وحيد للفريق الحركي عن بناء مالعب كبرى
وتعميمها بمختلف جهات اململكة ،الكلمة ألحد نواب الفريق.

النائب السيد عبد الرحمن العمري:

السيد مصطفى الخلفي ،الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،

أوال البرملان املغربي ليس بقاصر باش يوقفو اليف ،هادي املسألة
األولى ،املسألة الثانية الدورة االستثنائية القانون رقم  1اللي هو ديال
الضمانات املنقولة تم اعتماده وكنوه بالتعاون ديال األغلبية واملعارضة
ألن واحد التزام كبير تم الوفاء به ،املسألة الثانية اللجنة والبرملان سيد
نفسه ،وكان مقرر اجتماع يوم اإلثنين فبالتالي السؤال يتطرح على
اللجنة ،أما بالنسبة إلينا كانت عندنا  5قوانين ،الحكومة عندها إرادة
سياسية في التعامل مع البرملان ،واشتغلنا منذ بداية الوالية إلى اآلن
بهاد النفس واألرقام دالة وواضحة ألن فاش كنجيو كنلقاو  128قانون
من أصل  154قانون تصادق عليه باإلجماع ،كون ما كانش تعاون
دالحكومة مع البرملان غنوصلو لهاد النتيجة شحال اللي ما تصادقش
عليهم باإلجماع ،فقط  ،26كون ما كانش اإلرادة ديال التعاون 15
تعديل قدمو فريق األصالة واملعاصرة على قانون املالية وقبلنا به ،ألن
كنشوفواملصلحة ديال البالد ،هاد  15اللي تقبالت من أصل  92وكاين 2
ديال الفرق في املعارضة حتى الفريق االستقاللي قبلنا بالتعديالت ديالو
عالش؟ بل حتى املجموعة النيابية جابو التعديل في القضية ..وقبلنا به..

السيدات والسادة النواب املحترمين،

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،انتهى الوقت؟ هل هناك تعقيبات
إضافية؟ السيد النائب.

النائب السيد عمربالفريج:
ما �شي مجموعة نيابية ،ولكن أشنو رأيكم في مقترح قانون العفو
العام اللي قدمنا هادي  9شهور عفاك السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير في حدود ما تبقى من
الوقت.
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في إطارسياسة املغرب بخصوص املنشآت الرياضية الكبرى وخاصة
مالعب كرة القدم وتعزيز املجهودات املبذولة في هذا النطاق ،نسائلكم
السيد الوزير عن خطط لبناء وتعميم مالعب كرة بمختلف جهات
اململكة على غراراملالعب املنجزة بكل من مراكش وأكاديروطنجة وفاس
وما مصيرملعب تطوان؟

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيد الوزير.

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد النائب ،الصنف الذي يتحدث عنه النائب املحترم،
املالعب الكبرى يعني وصنف أعطى نموذج طنجة مراكش إلى غير ذلك،
فهادي تدخل في الخانة ديال املالعب الكبرى اللي كدخل في الخانة ديال
رياضة املستوى العالي ،رياضة املستوى العالي عندها منطق يحكمها
ليس هو املنطق ديال الرياضة الجماهيرية اللي الدولة دايرة فيها واحد
املجهود جبار ،فيما يتعلق بالرياضة من املستوى العالي خاصها توفر
فيها واحد املجموعة د الشروط اللي ما كتوفر الدولة كتستثمر ،ألن
اإلستثمارفهاد النوع يكلف ميزانية الدولة يعني األموال الباهظة ،واحد
امللعب عادي راه  2.5ملياردرهم حتى ل  3ملياردرهم ،يعني يمكن نمولو
به سد فكتوقع اإلختيارات ما بين ملعب كرة القدم كبير وبناء سد،
فالدولة كتم�شي فاتجاه تبني سد كأولوية من األولويات ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب الفريق الحركي.

5152

الجريدة الرسمية للبرملان

النائب السيد عبد الرحمن العمري:
شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم ،الشك بأن بالدنا قامت
بخطوات جبارة من أجل النهوض بقطاع الرياضة الوطنية خاصة في
الجانب املتعلق بإقامة البنيات التحتية الرياضية من قبل املالعب
الكبري في بعض الجهات ،وبقدرما نشيد بهذه املنجزات وهذه املبادرات،
فإننا نطالب الحكومة بتعميم هذه املالعب الكبرى على صعيد جهات
اململكة ،وملاذا ال على صعيد األقاليم ،وخاصة ونحن مقبلون على
الترشيح الستحقاقات رياضية كبرى من قبيل نهائية كأس العالم .2030
ومن شأن إنجاز هذه املشاريع تقوية وتعزيز حظوظ بالدنا في الظفر بها،
ونعتقد بأن تمكين كل الجهات بمشاريع كبرى من هاد القبيل ،تعتبرمن
صميم تحقيق العدالة املجالية التي نسعى إليها ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزيرالشباب والرياضة:
شكراالسيد الرئيس،
فيما يتعلق بترشريح املغرب لسنة  ،2030هوعلى غرارالترشيح ديال
 ،2026هناك خريطة اللي فيها مجموعة ديال املواصفات اللي كتطلبها
املنظمات الدولية ،خاصة الفيدرالية الدولية لكرة القدم «الفيفا»،
ومجموعة ديال الشروط ،ملا كتوفر راه حنا كنشتغلو .اآلن اإلهتمام
هو ببناء امللعب الكبير ملدينة الدار البيضاء ،واللي عندو فرق كبيرة من
الشروط املطلوبة ،واللي اآلن ما كتقدرش تلعب داخل ملعب محمد
الخامس نظرا لإلصالحات اللي كيعرفها ،فالتالي البد أنه الدار البيضاء
هي األولوية ،امللعب ديال الدار البيضاء سيكلف حوالي  3داملليار ديال
الدرهم ملا نكملوه ديك الساعة ننتقلو ملنطقة أخرى ،وكيفما الحظتو
راه من  2000وحنا كنبنيو..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير ،شكرا على مساهمتكم معنا في هذه
الجلسة .نعود إلى القطاع األخير وهو قطاع األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية اإلجتماعية ،نرحب بالسيدة الوزيرة في أربعة أسئلة ،أولها
لفريق العدالة والتنمية ،عن برنامج مدن بدون أطفال الشوارع ،أحد
النواب في فريق العدالة التنمية.

النائب السيد عبد اللطيف الناصري:
السيدة الوزيرة املحترمة ،حول البرنامج االجتماعي «مدن بدون
أطفال الشوارع» ،الذي أطلقته وزارتكم بهدف معالجة هذه الظاهرة
اإلجتماعية الخطيرة ،نسائلكم أين وصل تنفيذ هذا البرنامج؟ وما هي
مؤشرات نجاعته؟ وما هي دوافع عدم تعميمه على كافة مدن اململكة؟
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
جواب السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
أوال أشكر السيد النائب املحترم على هاد السؤال املهم ،وأؤكد لكم
أن تنزيل هذا البرنامج هو جاري في مرحلته التجريبية.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق العدالة والتنمية.

النائب السيد عبد الحق الناجحي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزير املحترمة ،برنامج «مدن بدون أطفال الشوارع» يروم
محاربة هذه الظاهرة لتقديم خدمات الوقاية ورصد الظاهرة والتكفل
بأطفال الشوارع ،بإيواءهم وإخراجهم من هذا الوضع ،وإدماجهم في
حياة جديدة ،وتقديم مختلف أنواع املساعدة اإلجتماعية لهم ،حسب
الوضع الصحي والنف�سي واإلجتماعي الذي يواجه كل فرد.
السيدة الوزيرة ،آثار هذا البرنامج غير واضحة ،ال سيما في عدد من
املدن التي تشهد ارتفاع هذه الظاهرة ،من قبيل الدار البيضاء واملدن
الكبرى .نظرا لعدم انخراط الفاعلين واملسؤولين في هذا البرنامج ،لذلك
نطالبكم بتفعيل السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة -2015
 ،2025والتي تعتبر تجسيدا اللتزام وطني قوي ،لبناء إطار منسجم
كينخرط فيه الجميع لضمان التنسيق وإدراج بعد حماية الطفولة في
مختلف السياسات والبرامج العمومية مركزيا ومحليا ،وإحداث أجهزة
ترابية مندمجة لحماية الطفولة ،تضمن لهم حماية فعالة ومستدامة
ضد كل أشكال اإلهمال واإلعتداء والعنف واإلستغالل.
ال�شيء الغريب ،السيدة الوزيرة ،أن هذه الظاهرة تجاوزت الحدود
حيث أصبحت تشتكي بعض البلدان األوروبية من شيوع مجموعات
من األطفال املغاربة املشردين ،الذين يتخذون شوارع املدن األوروبية
مالذا لهم ،ويتعاطون أشكاال مختلفة من اإلنحراف ،وهو ما قاد البعض
إلى التفاوض مع املسؤولين من أجل إعادتهم..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
السيدة الوزيرة ،ونحن نسائلكم عن هذا البرنامج اللي عندو أهمية
كبيرة لهاد الفئة الهشة ،كان جوابكم ،اسمحوا لي أنه جواب غير كافي
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باش تقولو لنا بأنه في طور التجربة ،علما بأن الحكومة تتغنى بالعديد
من البرامج.
السيدة الوزيرة ،ملي كنتكلمو على �شي برنامج بمعنى هناك
اعتمادات مالية تضخ في هذا االخر بمعنى أنه خص يكون تأثير على
صفوف الشارع التأثيرديالو.
اليوم السيدة الوزيرة مازال كنشوفو أطفالنا يشحتون ،مازال
كنشوفوأطفال واقفين فالضوء األحمركيبيعوكلينكس ،مازال كنشوفو
أطفال كيتكراو باش كيمارسو بهم التسول .اليوم السيدة الوزيرة
جوابك كان يجب أن يكون جواب موضوعي ويستند على إحصائيات
ومعطيات ،ونحن إلى متى غتبقى الحكومة كتجاوبنا أن البرنامج مازال
في بث تجريبي ،مازال ما خدمناش ،مازال األفق اللي غنوصلو ليه .اليوم
الحكومة مجبرة ،والقطاع اللي كترأسو السيدة الوزيرة ،قطاع حساس
جدا ،يجب فاألجوبة ديالكم أنكم ،ومن خاللنا كنواب األمة ،تجاوبو
املغاربة اللي اليوم كيتبعو بأنكم دايرين استراتيجية..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة النائبة ،تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيدة
الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس،
في الحقيقة بالفعل الجواب كان مقتضب جدا ،حتى ألتقط أنفا�سي
من الجري إليكم فقط ،وإال فهناك سياسة عمومية مندمجة كاملة
لحماية الطفولة ،أحد برامجها من ضمن عدد من البرامج «مدن بدون
أطفال في الشارع» .فأهم �شيء يمكن أن نركز عليه اليوم ،هو إحداث
أجهزة ترابية لحماية الطفولة ،تنخرط فيها املصالح الخارجية لعدد من
القطاعات الحكومية ،مع دعامات املجتمع املدني ومؤسسات الحماية
ومؤسسات حقوق الطفل.
نذكر ليكم  Le SAMUواللي هو اإلسعاف االجتماعي املتنقل ،اللي
كنديروه اآلن في كل مدينة ،حتى يكون داعم لهذا األمر؛ أذكر كذلك
تأهيل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألطفال اللي خصصنا لها السنة
كاملة  2018بتعيين الجميع مؤسسات الطفولة؛ وكذلك أذكراإلتفاقية
التي تربطنا باملرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يدخل في الحملة
اإلفريقية ملدن بدون أطفال في الشارع؛ واللي الحمد هلل اليوم واقفين
على إنجاز نموذج الرباط وإال فكل املدن معنية بأن تصبح «مدن بدون
أطفال في الشارع» ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السؤال الثاني لفريق التجمع الدستوري عن تعزيز الحكامة
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في تدبير صندوق التماسك اإلجتماعي ،أحد النواب فريق التجمع
الدستوري.

النائب السيد بوسلهام الديش:
شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة عن اإلجراءات والتدابير املتخذة
من لدن الحكومة ،لتعزيز الحكامة في تسيير وضبط التداخل بين
مختلف القطاعات املتعلقة بصندوق التماسك االجتماعي ،وذلك
الستثمارأفضل ملوارد هذا الصندوق ،وتحليل أدق وأسرع لنتائجه؟

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
السيد النائب املحترم ،هذا السؤال أنا ما فهمتش واش ألن في تدبير
صندوق التماسك اإلجتماعي هناك انتقائية حقيقية وهناك حكامة،
يعني يمكن أن ال ترصدها بالعين املجردة ،لذلك بغيت نذكر بعض
البرامج اللي كاينة فهاد الصندوق« ،الرميد» اللي كتسيرو الصحة مع
التنسيق مع الداخلية« ،تيسير» تسيره وزارة التربية الوطنية ،وبرنامج
«دعم» وزارة التضامن مع وزارة الداخلية وكذلك املحاور األربعة
املتعلقة باألشخاص في وضعية إعاقة ،يعني ،تسيرها وزارة التضامن،
ما كاين حتى مشكل في تحقيق اإللتقائية أو في تدبير هاته البرامج مع
تدخل مجموعة من القطاعات في إطارالحكامة املنشودة واملطلوبة.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق التجمع الدستوري.

النائب السيد بوسلهام الديش:
شكرا السيدة الوزيرة على اإلجابة ،احنا في اعتقادنا أن تدبير هذا
الصندوق التماسك اإلجتماعي فيه عدد من املتدخلين ،واحنا تنقولو
بأن تعزيز هاد الحكامة يقت�ضي تفعيل وأجرأة كل التدابير واإلجراءات
القانونية واإلدارية وغيرها بما هومسطرفي الترسانة القانونية وفي غيرها
لضبط سيرهذا الصندوق ،وكذا امتثاال لتوصيات عدد من املؤسسات
العمومية التي تهتم باملراقبة أو االستشارة ضمنها تقوية وتطوير آليات
اإلشتغال واملراقبة تراعي الشفافية وربط النتائج باألهداف واملسؤولية
باملحاسبة ،كما أنه سيكون من املفيد جدا إستعمال التكنولوجيا
الحديثة إلقامة قواعد معلومات جيدة قابلة للترابط بينها ،تمكن من
املساعدة على تدبيرشفاف لهذا الصندوق ،وتوفرلكل املتدخلين..
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السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد النائب ،انتهى الوقت ،هل هناك تعقيب
إضافي؟ رد السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
السيد الرئيس،
أنا بغيت نثني على كالم األستاذ على اعتبار أن عندو غيرة على
البرنامج ،وله بعض املقترحات ،طبعا جزء كبير من هذه املقترحات
معمول به اليوم من أجل تقاسم املعطيات في ما بين املتدخلين ،ولكن
نعاود نأكد ليك مرة أخرى ،كل برنامج تقريبا عندو متدخلين ينسقان
كل واحد في دوره املنوط به حسب صالحياته ،وبالتالي هناك التقائية
مطلوبة ،الحكامة دائما هي سقف نريد أن نحققه ،نسعى إليه حتى
نمكن املستهدفين من كل الخدمات املنصوص عليها بخصوص هذا
الصندوق ،وكذلك بالترشيد املطلوب والحكامة املطلوبة بين القطاعات.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة الوزيرة ،السؤال الثالث في هذا القطاع لفريق
األصالة املعاصرة عن األشخاص في وضعية إعاقة في العالم القروي
والجبلي ،تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة زهور الوهابي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة ،نسائلكم عن سياستكم العمومية املوجهة
للمواطنات واملواطنين في وضعية إعاقة خصوصا في العالم القروي
والجبلي؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
عندما تضع الحكومة سياسة عمومية مندمجة فهي ال تفصل بين
من يتواجد في املدارالحضري ومن يتواجد في املدارالقروي ،اللهم بعض
اإلجراءات التي تأخذ بعين اإلعتبار الخصوصية الترابية والجغرافية،
فلذلك السياسة العمومية الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة فيها
واحد املجموعة من املفردات ،فيها تمدرس األطفال في وضعية إعاقة
والتي ينشط فيها كذلك املجتمع املدني ،مع كامل األسف املجتمع املدني
املتخصص في هذا الباب موجود قليل بشكل قليل جدا في الفضاءات
القروية وموجود بصفة أكبر في املدار الحضري ،هناك كذلك توزيع
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املعينات املوجودة في كل البنيات التابعة للقطاع واللي كنعطيوها
كذلك للجمعيات باش يوزعوها ،وبالتالي خص الشخص في وضعية
إعاقة يسعى إلى أن يتوفر على هاته اآلليات ،ونبغي نقول أن ربما هناك
دور يجب أن نلعبه جميعا في توعية املواطنين في املدارات القروية،
باش يعرفوا الخدمات املوجودة .صندوق التماسك اإلجتماعي بمحاوره
األربعة ،هذا مسخر للجميع وهناك كذلك مجموعة من األعمال التي
نقوم بها وفق هاته السياسة العمومية والتي تضمن الحقوق والحماية
لكل األشخاص في وضعية إعاقة أينما كانوا

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب فريق األصالة املعاصرة.

النائبة السيدة زهور الوهابي:
شكرا السيد الرئيس،
هاد الفصل السيدة الوزيرة مطلوب جدا ،ألن العالم القروي يعاني
األمرين ،يعاني إذا كان املعاق وال األشخاص في وضعية إعاقة في املدينة
عندهم معاناة ،فإن في العالم القروي غيتزاد داك ال�شي وغيتضوبل.
أنا كنقول السيدة الوزيرة ،أن هذا امللف إذا لم يتم معالجته بمقاربة
حقوقية شاملة ،تستحضرالقطاعات كلها برمتها ،تستحضرأننا عندنا
 3املليون ديال املواطنات واملواطنين في وضعية إعاقة 3 .مليون رقم
كبير السيدة الوزيرة 66% ،من هاد األشخاص في وضعية إعاقة غير
متمدرسين % 47 ،من هاد الفئة تعاني من البطالة ،وهادي إعاقة
أخرى السيدة الوزيرة .عالش كنقولوا العالم القروي والجبلي؟ ألن
الطبيعة ديال املناخ ،والطبيعة ديال الجبل ،والطبيعة ديال الطريق
والبنية التحتية اللي حنا كنعرفوها كاملين ،تستدعي أننا نستحضرو
هاد املقاربات اللي خصها تكون كاملة .والهذر املدر�سي السيدة الوزيرة
اللي تحدثتو عليه كاين في املجال الحضري فما بالك في العالم القروي
اللي الشخص في وضعية إعاقة ما يمكنلوش ،في غياب الولوجيات ،في
غياب البنيات التحتية ،في غياب األقسام املدمجة ،أنه يتابع التمدرس
ديالو السيدة الوزيرة ،على داك�شي حنا كنهضرو على العالم القروي،
ألن املعاناة ديالو تفوق العالم الحضري ،ألن إذا كنا غنسندو هاد امللف
للجمعيات ،وهو اللي درتوه السيدة الوزيرة ،عطيتو للتعاون الوطني أنه
يتعامل فهاد امللف ،هذا ملف كبير ،هادو فئة عريضة من املواطنات
واملواطنين ،الذنب الوحيد ديالهم السيدة الوزيرة أنهم ولدو أو كاينين
في وضعية إعاقة ،ما يمكنش لنا نتعاملو معاهم كيفما كنتعاملو مع
ملفات اللي هي ربما يديرها املجتمع املدني مشكور ،هادي مسؤولة ديال
الحكومة ،مسؤولية ديالكم السيدة الوزيرة ألنكم املشرفين املباشرين
على هذا القطاع وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد النائب.
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النائب السيد بوسلهام الديش:
السيدة الوزيرة،
عندنا واحد التساؤل فيما يخص تكوين قدرات األشخاص املعاقين،
كاين واحد البرنامج ديال هداك املساعدة املالية لفائدة املعاقين اللي
تيتقدمو بمقترحات مشاريع ،واحد  6املليون ديال السنتيم ،عالش لحد
الساعة عدد املستفيدين محدود جدا؟

السيد رئيس الجلسة:
هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس،
أوال البد أن نؤكد على أن كل املواطنين واملواطنات ،في القرى وفي
الحواضر ،متساوون في الحقوق وفي الواجبات ،خصنا نثبتو هاد الحق
الدستوري .ثانيا ،هناك مجموعة من الخدمات وهناك مجموعة من
الصناديق وهناك برامج خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة .إال جينا
لصندوق التماسك اإلجتماعي ،املحاور االربعة ،بال ما نبقى نأكدها،
كلها خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة .السيد النائب أثار ما يتعلق
باألنشطة املدرة للدخل ،اللي هي كتمول ب  6مليون سنتيم لكل مشروع.
هاد األنشطة املدرة للدخل اليوم ،ما�شي قليلة ،ألنه تقريبا وصلنا ملا
يزيد على  1000مشروع لحامليه من األشخاص في وضعية إعاقة...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة الوزيرة .تعقيب الفريق ،هذا رد الفريق عفوا
عفوا .السؤال األخيرللفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية عن الحماية
اإلجتماعية ،تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيدة الوزيرة،
الدعم اإلجتماعي للفئات الفقيرة والهشة هو واجب للدولة ،وفقا
ملقتضيات الفصل  31من الدستور ،والغاية منه حفظ كرامة املواطن
وحفظ السلم االجتماعي .السيدة الوزيرة ،ما هي اآلثار ديال البرامج
اللي كتقوم بها الوزارة ديالكم على الفئات اللي كتدخل في االختصاص
ديالكم؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
جواب السيدة الوزيرة.
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السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس،
أوال الحماية اإلجتماعية هو ورش كبيرفتحته الدولة املغربية ،بغاية
تقريب الخدمات لألشخاص في وضعية إعاقة .طبعا هناك قطاعات
أكثر من غيرها معنية ،وإال فالحكومة كلها معنية بتحقيق الحماية
اإلجتماعية .بدينا أوال بمناظرة ،حتى نحط أيدينا على اإلشكاليات .ثانيا
هناك تدخالت قطاعات مختلفة ،من بينها وزارة األسرة والتضامن
واملساواة والتنمية اإلجتماعية ،اللي هي كترأس اللجنة الخاصة
باملساعدة اإلجتماعية ،اللجنة الخاصة باالستهداف ترأسها الداخلية،
اللجنة الخاصة بااللتقائية والحكامة وزارة الحكامة ،ثم التغطية
الصحية من لدن وزارة الصحة ،فكيبان ليك بأنه مشروع كبير ،فيه
إلتقائية بين املتدخلين الحكوميين لغاية تقريب هاته الخدمات ،وكذلك
إدماج البرامج فيما بينها ،هاد �شي كل �شي عالش؟ باش ما يكونش الهدر
ويكون الترشيد وتكون كذلك الحكامة ،وهاد �شي كامل غادي يتم في
إطارإدماجه في السجل اإلجتماعي املوحد.

السيد رئيس الجلسة:
تعقيب الفريق اإلستقاللي.

النائبة السيدة سعيد آيت بوعلي:
شكرا السيدة الوزيرة،
شكرا كفيتيني هم ندخل في مجموعة ديال التفاصيل ونم�شي
مباشرة لألسا�سي ،ورش املنظومة الحماية اإلجتماعية عندو واحد
املجموعة ديال األعطاب ،وقفت عليها مجموعة ديال املؤسسات
وقلتي البعض منها ،وصاحب الجاللة في الخطاب ديالو في شهر يوليوز
 ،2018طلب فتح الورش ديال اإلصالح ديال هاد املنظومة ،تدارت
واحد املناظرة ،حنا كبرملانيين ،مازال ما عندناش املخرجات ديال هاد
املناظرة ،كذلك ،سمعنا بأنه كاينة واحد اللجنة بين وزارية اللي كاينة
في رئاسة الحكومة أيضا ،بعد التشخيص ،كتوقف على مجموعة ديال
الحلول .اآلن قربنا نكملوا سنة ،مازال ما عندناش حنا بعدا كبرملانيين،
هاديك املخرجات باش تكون موضوع ديال املناقشة ،وبالتالي ،كنكونوا
متأخرين في عملية اإلصالح .هاد عملية اإلصالح اللي كانأخروا ،في إطار
هاد الظروف اللي كنعيشوها وفيها احتقان اجتماعي ،كنعتقد بأنها
كتهدد السلم اإلجتماعي ،ولذلك ،كيخص الحكومة تاخذ بعين اإلعتبار
أن زمن اإلصالح ما�شي كيتحتسب بمشية السلحفاة ،ولكن..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة النائبة ،انتهى الوقت ،هل هناك تعقيب إضافي؟ رد
السيدة الوزيرة.
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السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس،
أوال ما غرفتش عالش كتجيبو أحكام جاهزة ،ما�شي السلحفاة.
البرامج اللي طلقاتها الحكومة ما كتسناش تيكون سجل إجتماعي
موحد ،هاد البرامج سارية املفعول ،ولها نتائج ،من املستفيدين ومن
أموال تضخ داخل الصناديق لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة،
وتستهدف النساء في وضعية صعبة ،تستهدف األطفال واألشخاص في
وضعية إعاقة ،تستهدف كل من يعاني من العوز ،وأنتما كتعرفوهاد
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البرامج ،ألنك أستاذة انتي في نفس لجنة القطاعات االجتماعية،
بل ترأسينها ،وعارفة هاد البرامج حق املعرفة ،وهذه البرامج كلها من
الناحية املنهجية...

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت ،نشكرالسيدة الوزيرة على مساهمتها في الجلسة ،إذن
هكذا استنفذنا جدول أعمال هذه الجلسة .أذكركم أنه ستبدأ جلسة
مخصصة النتخاب رؤساء اللجن الدائمة بعد ربع ساعة ،إذا شكرا لكم
جميعا ،رفعت الجلسة.
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محضرالجلسة الثالثة والخمسين بعد املائة
التاريخ :اإلثنين  16شعبان 1440ه ( 22أبريل 2019م).
الرئاسة :السيد الحبيب املالكي ،رئيس مجلس النواب.
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لجنة التعليم والثقافة واإلتصال املرشح السيد النائب محمدمالل عن الفريق اإلشتراكي؛
لجنة مراقبة املالية العامة مرشحين ،السيد النائب إدريس عدوىصقلي عن فريق العدالة والتنمية واملرشح الثاني السيد النائب رشيد
حموني عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية؛

التوقيت :ثالث ساعات وثالثة دقائق ،ابتداء من الساعة السابعة
مساء والدقيقة الرابعة.

كما تجدر اإلشارة السيدات والسادة النواب أن الالئحة املعروضة
تتضمن كل الترشيحات بطبيعة الحال وعملية التصويت تتطلب وضع
عالمة أمام املرشح املعني برئاسة كل لجنة نيابية دائمة وفي الخانة
املخصصة لذلك.

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:

اآلن أطلب من السيدات والسادة األمناء السهر على تتبع العملية
اإلنتخابية مع فرز األصوات ،وأطلب من الفرق واملجموعة النيابية
انتداب ممثلين عن لألغلبية وممثلين عن املعارضة لإلشراف على
عملية فرز للتصويت ،ونشرع اآلن في عملية التصويت وأطلب من
أحد السيدات والسادة األمناء ،السيدة األمينة املناداة على السيدات
والسادة النواب املحترمين واحدا واحدا لإلدالء بأصواتهم داخل املعازل
املخصصة لهذه الغاية ،السيدة األمينة.

جدول األعمال :جلسة مخصصة النتخاب رؤساء اللجان النيابية
الدائمة.

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،
حضرات السيدات والسادة النواب،
يعقد املجلس هذه الجلسة النتخاب رؤساء اللجان النيابية
الدائمة ،وذلك تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل  62من
الدستور ،وكذلك طبقا ملقتضيات املادة  89من النظام الداخلي.
السيدات والسادة النواب ،نمر اآلن إلى عملية التصويت على
الترشيحات لرئاسة اللجان الدائمة ،وقبل الشروع في عملية التصويت
أخبركم أننا توصلنا بالترشيحات التالية ،واسمحوا لي أن أذكر بأسماء
السيدات والسادة النواب املرشحين:
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربةاملقيمين في الخارج املرشح السيد النائب يوسف غربي عن فريق
العدالة والتنمية؛
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينةاملرشح السيد النائب موالي هشام املهاجري عن فريق األصالة
واملعاصرة؛
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان املرشح السيد النائبتوفيق امليموني عن فريق األصالة واملعاصرة؛
لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية املرشح السيد النائب عبد هللابووانو عن فريق العدالة والتنمية؛
لجنة القطاعات اإلجتماعية املرشحة السيدة النائبة سعيدة آيتبوعلي عن فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛
لجنة القطاعات اإلنتاجية املرشح السيد النائب سعيد شبعتو عنفريق التجمع الدستوري؛
لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة املرشح السيدالنائب سعيد التدالوي عن الفريق الحركي؛

النائبة السيدة عزوها العراك أمينة املجلس:
شكرا لكم السيد الرئيس،
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الصالة والسالم أشرف املرسلين،
الالئحة األولى:
السيد النائب سليمان العمراني؛
السيد النائب عبد العزيزعماري؛
السيد النائب محمد الحمداوي؛
السيد النائب محمد الزويتن؛
السيد النائب عبد هللا بووانو؛
السيد النائب إدريس األزمي اإلدري�سي؛
السيد النائب أبو زيد املقرئ اإلدري�سي؛
السيد النائب محمد العربي بلقايد؛
السيد النائب عبد الصمد حيكر؛
السيد النائب عبد املجيد جوبيج؛
السيد النائب أحمد جدار؛
السيد النائب عبد املجيد آيت العديلة؛
السيدة النائبة آمنة ماء العينين؛
السيد النائب رشيد القبيل؛
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السيد النائب عبد اللطيف الناصري؛

السيد النائب محمد العثماني؛

السيد النائب عبد اللطيف رشيد؛

السيد النائب مراد لكورش؛

السيد النائب عبد الحق الناجحي؛

السيد النائب بلعيد أعلوالل؛

السيد السيد النائب محمد بوشنيف؛

السيد النائب محمد صديقي؛

السيد النائب حسن الحارس؛

السيد النائب سميرعبد املولى؛

السيد النائب عبد اللطيف ابن يعقوب؛

السيد النائب محمد يوسف؛

السيد النائب يوسف غربي؛

السيد النائب مصطفى الحيا؛

السيد النائب موح رجدالي؛

السيد الرئيس:

السيدة النائبة عزوها العراك؛

السادة النواب ،السيد الرئيس ال�سي بووانو قل لهم يجلسو.

السيد النائب مصطفى إبراهيمي؛
السيد النائب أحمد صدقي؛
السيد النائب محمد لشكر؛
السيد النائب رمضان بوعشرة؛
السيد النائب أحمد أدراق؛
السيد النائب محمد أوريش؛

السيد الرئيس:
ما تنساوش التوقيع ،التوقيع على الالئحة ،تنطلب من السيدات
والسادة النواب ،اإلمالء داخل املعازل ما�شي خارج املعازل ،داخل
املعازل من فضلكم ،السيدة النائبة ،السيد النائب ،داخل املعازل.

النائبة السيدة عزوها العراك أمينة املجلس:
السيد النائب محمد معايط؛
السيد النائب جواد عراقي؛
السيد النائب الفاطمي الرميد؛
السيد النائب محمد بنجلول؛
السيد النائب عبد الرحيم القراع؛
السيد النائب عبد العزيزلعايض؛
السيد النائب سيدي حسن البحراوي؛
السيد النائب محمد الحفياني؛

النائبة السيدة عزوها العراك أمينة املجلس:

السيد النائب أحمد الهيقي؛

السيدة النائبة سعاد بولعيش الحجراوي؛

السيد النائب محمد مرزوق؛

السيد النائب محمد خيي؛

السيد النائب خاليد تيكوكين؛

السيد النائب عمرفا�سي فهري؛

السيد النائب بوعبيد لبيدة؛

السيد النائب إدريس صقلي عدوي؛

السيد النائب الشرقي الغلمي؛

السيد النائب خالد البوقرعي؛

السيد النائب عبد هللا هناوي؛

السيد النائب جمال املسعودي؛

السيد النائب لحسن واعري؛

السيد النائب يونس بن سليمان؛

السيد النائب عمرأحمين؛

السيد الرئيس:

السيد النائب السعيد الصادق؛

الجلوس من فضلكم السيدات والسادة النواب.

السيد النائب صالح املالوكي؛

النائبة السيدة عزوها العراك أمينة املجلس:

السيد النائب اسماعيل شوكري؛

السيد النائب إدريس الثمري؛

السيد النائب عبد الجليل مسكين؛
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السيد النائب مصطفى الكردي؛

السيدة النائبة أسماء الناصفي؛

السيد النائب إبراهيم بوغضن؛

السيدة النائبة ناعمة بهيش؛

السيد النائب محمد قروق؛

السيدة النائبة نزهة اليزيدي؛

السيد النائب عبد الواحد بوحرشة؛

السيدة النائبة منينة مودن؛

السيد النائب محمد الحارثي؛

السيدة النائبة حياة سكيحيل؛

السيد النائب إدريس مسكين؛

السيدة النائبة فاطمة أهل تكرور؛

السيد النائب أحمد رشيدي؛

السيدة النائبة أمينة فوزي زيزي؛

السيد النائب نور الدين قشيبل؛

السيدة النائبة فاتحة شوباني؛

السيد النائب موالي البشيرطوبا؛

السيدة النائبة عائشة إيدبوش؛

السيد النائب محمد توفلة؛

السيد النائب محمد الطويل؛

السيد النائب يوسف آيت الحاج لحسن؛

السيدة النائبة لبنى الكحلي؛

السيد النائب حسن عديلي؛

السيد النائب محمود إمري؛

السيد النائب عبد الخاليد البصري؛

السيد النائب نوفل الناصري؛

السيد النائب عبد اللطيف العيدي؛

السيدة النائبة إيمان اليعقوبي؛

السيد النائب مولود مهرية؛

السيد النائب محسن موفيدي؛

النائب السيد حمزة الصوفي؛

السيد النائب إبراهيم الشويخ؛

السيد النائب عبد هللا هامل؛

السيد النائب ر�ضى بوكمازي؛

السيد النائب فاروق الطاهري؛

السيد النائب الحسين أحريش؛

السيد النائب املصطفى القوري؛

السيد النائب نجيب البقالي؛

السيد النائب مصطفى الزيتي؛

السيد النائب حسن برود؛

السيد النائب إبراهيم الضعيف؛

السيد النائب عبد هللا مو�سى؛

السيد النائب عالي الرزمة؛

السيد النائب عزالعرب حليمي؛

السيدة النائبة مجدة بنعربية؛

السيد النائب محمد الحرفاوي؛

السيدة النائبة بثينة قروري؛

السيد النائب محمد عبد الحق؛

السيدة النائبة ميمونة افتاتي؛

السيد النائب عبد اللطيف بروحو؛

السيدة النائبة سعاد زخنيني؛

السيد النائب نور الدين قربال؛

السيدة النائبة سعاد لعماري؛

السيد النائب عزيزبنبراهيم؛

السيدة النائبة إشراق البويسفي؛

السيد النائب محمد إدعمار؛

السيدة النائبة نجية لطفي؛

السيد النائب محمد الصديق؛

السيدة النائبة مريمة بوجمعة؛

السيد النائب عبد الفتاح العوني؛

السيدة النائبة خديجة شامي؛

السيد النائب سيدي إبراهيم الجماني؛
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السيد النائب رشيد العبدي؛

السيد النائب رضوان النوينو؛

السيد النائب محمد بنعطية؛

السيد النائب نور الدين الهرو�شي؛

السيد النائب محمد الهاللي؛

السيد النائب توفيق امليموني؛

السيد النائب محمد اشرورو؛

السيد النائب خالد املنصوري؛

السيد النائب رحو الهيلع؛

السيد النائب حليم فؤاد؛

السيد النائب فوزي الشعبي؛

السيد النائب بدرالتوامي؛

السيد النائب السعد ابن زروال؛

السيد النائب إبراهيم املوحي؛

السيد النائب سعيد الناصري؛

السيد النائب عبد الهادي الشريكة؛

السيد النائب محمد التويمي بن جلون؛

السيد النائب عبد الرحيم عتمون؛

السيد النائب عادل البيطار؛

السيد النائب عزيزاللبار؛

السيد النائب عبد القادربودراع؛

السيد النائب جواد الدواحي؛

السيد النائب عبد الحق الشفيق؛

السيد النائب أحمد شوكي؛

السيد النائب أحمد بريجة؛

السيد النائب عبد الواحد املسعودي؛

السيد النائب محمد اجبيل؛

السيد النائب عبد اللطيف الفويقر؛

السيد النائب عبد الكريم شكري؛

السيد النائب محمد الحجيرة؛

السيد النائب صالح الدين أبو الغالي؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء املنصوري؛

السيد النائب الطاهربيمزاغ؛

السيدة النائبة جميلة عفيف؛

السيد النائب هشام هرامي؛

السيد النائب عمرخفيف؛

السيد النائب نور الدين البي�ضي؛

السيد النائب موالي هشام املهاجري؛

السيد النائب عبد الحكيم سجدة؛

السيد النائب محمد كمال العراقي؛

السيد النائب بوشعيب عمار؛

السيد النائب عبد الرحيم واعمرو؛

السيد النائب عبد الغني مخداد؛

السيد النائب عبد الرزاق الورزازي؛

السيد النائب عدي بوعرفة؛

السيدة النائبة أسماء الشعبي؛

السيد النائب ردوان غانم؛

السيد النائب عبد اللطيف الزعيم؛

السيد النائب إسماعيل ملاوي؛

السيد النائب محمد كاريم؛

السيد النائب جواد الناصري؛

السيد الرئيس:

السيد النائب سعيد الضور؛
السيد النائب عبد اللطيف وهبي؛
السيد النائب محمد الحموتي؛

السيد النائب اللي في الصف األخير ،ما تحتاج تصورنا ،احنا
كنشوفوا بعضيتنا كل يوم من فضلك ،شكرا لك ،تفضلي السيدة
األمينة.

السيد النائب عمرالزراد؛

النائبة السيدة عزوها العراك أمينة املجلس:

السيد النائب فؤاد العماري؛

السيد النائب محمد ابراهيمي؛
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السيد النائب يوسف الرويجل؛

السيدة النائبة عائشة فرح؛

السيد النائب مصطفى توتو؛

السيدة النائبة ابتسام عزاوي؛

السيد النائب إدريس أوقمني؛

السيد النائب عمرو ودي؛

السيد النائب سليمان حوليش؛

السيد النائب محمد أبدرار؛

السيد النائب فؤاد الدرقاوي؛

السيد النائب محمد غيات؛

السيد النائب سيدي محمد سالم الجماني؛

السيد النائب هشام صابري؛

السيد النائب عبد هللا أدبدا؛

السيد النائب بلقاسم مير؛

السيد النائب عبد هللا بيالت؛

السيد النائب محمد البرني�شي؛

السيد النائب موالي الزبيرحبدي؛

السيد النائب حسين آيت اولحيان؛

السيد النائب رشيد التامك؛

السيدة النائبة وئام املحر�شي؛

السيد النائب عبد هللا أبركي؛

السيد النائب حسن بوركالن؛

السيد النائب محمد بوبكر؛

السيدة النائبة أمال عربوش؛

السيدة النائبة زكية املريني؛

السيد النائب محمد عبو؛

السيدة النائبة بديعة الفياللي؛

السيد النائب محمد بوهدود بودالل؛

السيدة النائبة فاطمة السعدي؛

السيد النائب نور الدين األزرق؛

السيدة النائبة فاطمة الطو�سي؛

السيد النائب حسن بنعمرو؛

السيدة النائبة عائشة آيت حدو؛

السيدة النائب حسن عكاشة؛

السيدة النائبة مالكة خليل؛

السيد النائب صابرالكياف؛

السيدة النائبة حياة بوفراشن؛

السيد النائب بدرطاهري؛

السيدة النائبة مريم عالمي؛

السيد النائب حسن الفياللي؛

السيدة النائبة عزيزة الشكاف؛

السيد النائب مصطفى تاضومانت؛

السيدة النائبة تورية فراج؛

السيد النائب عبد هللا البوكيلي؛

السيدة النائبة مباركة صفا؛

السيد النائب جواد غريب؛

السيدة النائبة غيتة آيت بن املدني؛

السيد النائب موالي مصطفى العمري؛

السيدة النائبة لطيفة الحمود؛

السيد النائب حماد آيت باها؛

السيدة النائبة حياة املشفوع؛

السيد النائب سعيد شبعتو؛

السيدة النائبة غيثة بدرون؛

السيد النائب عبد القادرقنديل؛

السيدة النائبة أمال بوكير؛

السيد النائب حميد العر�شي؛

السيدة النائبة زهور الوهابي؛

السيد النائب املصطفى الرداد؛

السيدة النائبة مونى اشريط؛

السيد النائب رشيد الفايق؛

السيدة النائبة مريم وحساة؛

السيد النائب توفيق كميل؛
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السيد النائب عبد هللا غازي؛

السيد النائب التهامي املسقي؛

السيد النائب عدي خزو؛

السيد النائب عبد الرزاق نايت إدبو؛

السيد النائب عبد هللا املسعودي؛

السيد النائب عبد الصمد عرشان؛

السيد النائب بوسلهام الديش؛

السيد النائب محمد أمغار؛

السيد النائب إيدارأنجار؛

السيد النائب مصطفى البكوري؛

السيدة النائبة نوال املتوكل؛

السيد النائب عبد الودود خربوش؛

السيدة النائبة سورية أهل حماد؛

السيد النائب عبد الحق مهدب؛

السيدة النائبة نعيمة زيدان؛

السيد النائب العباس الومغاري؛

السيدة النائبة أسماء اغاللو؛

السيد النائب موالي عبد الرحمان أبليال؛

السيدة النائبة وفاء البقالي؛

السيد النائب محمد الوالف؛

السيدة النائبة سمية وعالل؛

السيد النائب مصطفى مشارك؛

السيد النائب مصطفى بايتاس؛

السيد النائب مصطفى سالمة؛

السيد النائب كمال العمري؛

السيد النائب أحمد املرابط السو�سي؛

السيد النائب خالد الشناق؛

السيد النائب حميد شباط؛

السيد النائب بلعسال شاوي؛

السيد النائب نور الدين مضيان؛

السيد النائب محمد جودار؛

السيد النائب موالي حمدي ولد الرشيد؛

السيد النائب محمد الزموري؛

السيد النائب عبد الواحد األنصاري؛

السيد النائب محمد زكراني؛

السيد النائب السالك بولون؛

السيد النائب حسن عاريف؛

السيد النائب عبد الرحمان خيير؛

السيد النائب عبد الرحمان حرفي؛

السيد النائب امبارك الطرمونية؛

السيد النائب مولود بركايو؛

السيد النائب عبد العزيزلشهب؛

السيد النائب كريم شاوي؛

السيد النائب سيدي حمد الشيكر؛

السيد النائب املصطفى الزهواني؛

السيد النائب محمد إد مو�سى؛

السيد النائب محمد ناصر؛

السيد النائب نور الدين رفيق؛

السيد النائب ياسين الرا�ضي؛

السيد النائب هشام سعنان؛

السيد النائب هاشم أمين الشفيق؛

السيد النائب عبد العزيزأبا؛

السيد النائب عبد العزيزالوادكي؛

السيد النائب محمد بلحسان؛

السيد النائب عبد هللا العلوي؛

السيد النائب عالل العمراوي؛

السيدة النائبة خديجة الزياني؛

السيد النائب إسماعيل البقالي؛

السيدة النائبة غزالن مرزوقي؛

السيد النائب محمد الحافظ؛

السيد النائب هاجراملسقي؛

السيد النائب لحسن حداد؛
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السيد النائب محمد البكاوي؛

السيد النائب عبد العزيزكوسكوس؛

السيد النائب ياسين دغو؛

السيد النائب محمد والزين؛

السيد النائب إدريس جدي؛

السيد النائب لحسن السكوري؛

السيد النائب الكبيرقادة؛

السيد النائب عبد القادرالبريكي؛

السيد النائب محمد بودس؛

السيد النائب محمد لحموش؛

السيد النائب يوسف حدهم؛

السيد النائب محمد مبديع؛

السيد النائب الحسين أزكاغ؛

السيد النائب رشيد بن الدريوش؛

السيد النائب الحسين بوزحاي؛

السيد النائب عادل السباعي؛

السيد النائب عبد الغني جناح؛

السيد النائب محمد األمين ديدي؛

السيد النائب أحمد التومي؛

السيد النائب املصطفى املخنتر؛

السيد النائب صالح أوغبال؛

السيد النائب سعيد التدالوي؛

السيد النائب املفضل الطاهري؛

السيدة النائبة ليلى أحكيم؛

السيدة النائبة سعيدة آيت بوعلي؛

السيدة النائبة حكيمة بل قساوي؛

السيدة النائبة عزيزة أبا؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه؛

السيدة النائبة عبلة بوزكري؛

السيدة النائبة لبنى طاهري؛

السيدة النائبة إيمان بن ربيعة؛

السيدة النائبة غيثة الحاتمي؛

السيدة النائبة خديجة رضواني؛

السيد النائب عبد الحكيم األحمدي؛

السيدة النائبة منيرة الرحوي؛

السيد النائب كمال لعفو؛

السيدة النائبة رفيعة املنصوري؛

السيد النائب عبد السالم اليوسفي؛

السيد النائب الشيخ ميارة؛

السيد النائب لحسن آيت إيشو؛

السيد النائب عمرعبا�سي؛

السيد النائب محمد السيمو؛

السيد النائب نوفل شباط؛

السيد النائب عبد الواحد الرا�ضي؛

السيد النائب عبد املجيد الفا�سي الفهري؛

السيد النائب لحبيب املالكي؛

السيد النائب عمرحجيرة؛

السيد النائب ادريس الشطيبي؛

السيد النائب طارق قديري؛

السيد النائب الشرقاوي الزنايدي؛

السيدة النائبة زينب قيوح؛

السيد النائب محمد املالحي؛

السيد النائب سعيد أمسكان؛

السيد النائب محمد مالل؛

السيد النائب محمد فضيلي؛

السيد النائب البهلول رشيد؛

السيد النائب عبد الرحمان العمري؛

السيد النائب نبيل صبري؛

السيد النائب حسن العنصر؛

السيد النائب محمد الزهراوي؛
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السيد النائب حامدي واي�سي؛

السيدات والسادة النواب ،الجلوس.

السيد النائب محمد الحبيب نازومي؛

السيد النائب خالد ،السيد النائب بوقرعي ،سمعني مسطريا
معك الحق ،لكن نظرا للوضع اإلعتباري ديال السيد أبدرار اللي هو
رئيس فريق األصالة املعاصرة ،ما فيها باس ،ال�سي أبدرار املرة الجاية ما
تعطلش بزاف.

السيد النائب عبد الفتاح اهل مكي؛
السيد النائب محمد أحويط؛
السيدة النائبة ابتسام مراس؛
السيدة النائبة السعدية بنسهلي؛
السيدة النائبة فتيحة سداس؛
السيدة النائبة مينة الطالبي؛
السيد النائب شقران أمام؛
السيدة النائبة حنان رحاب؛
السيد النائب محمد أبركان؛
السيد النائب سعيد بعزيز؛
السيد النائب الحبيب الحسيني؛
السيد النائب محمد العربي أحنين؛
السيد النائب عبد هللا اإلدري�سي البوزيدي؛
السيد النائب أحمد الغزوي؛
السيدة النائبة سعاد الزيدي؛
السيد النائب سعيد انميلي؛
السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات؛
السيد النائب سعيد آيت ادبعلي؛

دبا الحساب ،أسماء خلي التلفون باش نتعاونوا باش نحسموا في
ربع ساعة ،هاد �شي تيطلب ربع ساعة ،جمال .خالد جلس.
السيدات والسادة النواب ،بدون شك أنجحنا جميعا في هاد
اإلمتحان الديمقراطي ،لذلك أطلب منكم عدم التصفيق ،ألن نجحنا
نجاح جماعي ،ال حتى تم�شي للداروصفق،
املصوتون211 :
امللغاة17 :
النتائج كيف قدمت لنا لجنة الفرز هي كالتالي:
 النائب السيد يوسف غربي مرشح لجنة الخارجية والدفاعالوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج عن فريق
العدالة والتنمية حصل على 163؛
 السيد النائب موالي هشام املهاجري مرشح لجنة الداخليةوالجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة عن فريق األصالة
واملعاصرة حصل على 169؛
 السيد النائب توفيق امليموني مرشح لجنة العدل والتشريعوحقوق اإلنسان عن فريق األصالة واملعاصرة حصل على 165؛
 السيد النائب عبد هللا بووانو مرشح لجنة املالية والتنميةاالقتصادية عن فريق العدالة والتنمية حصل على 162؛

السيد النائب جمال بن شقرون كريمي؛

 السيدة النائبة سعيدة آيت بوعلي مرشحة لجنة القطاعاتاإلجتماعية عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية حصلت على 177

السيدة النائبة عائشة البلق؛

 السيد النائب سعيد شبعتومرشح لجنة القطاعات اإلنتاجيةعن فريق التجمع الدستوري حصل على  170صوت

السيد النائب سعيد الزيدي؛

 السيد النائب سعيد التدالوي مرشح لجنة البنيات األساسيةوالطاقة واملعادن والبيئة عن الفريق الحركي حصل على 169

السيد النائب مصطفى شناوي؛

 السيد النائب محمد مالل مرشح لجنة التعليم والثقافةواإلتصال عن الفريق اإلشتراكي حصل على 168

السيدة النائبة تورية الصقلي؛
السيد النائب رشيد حموني؛
السيد النائب عمربالفريج؛

السيد الرئيس:
على أي أساس ،أنا مع الجميع ،بالنسبة للفرز يمكن ليكم تعملوا
ثالثة داملجموعات ،إيال كنتو أنتما ستة أو جوج .خالد خليها أراهم هنا.

 السيد النائب إدريس عدوي صقلي مرشح لجنة مراقبة املاليةالعامة عن فريق العدالة والتنمية حصل على .107
-

السيد النائب رشيد حموني مرشح لجنة مراقبة املالية العامة
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عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية حصل على  83صوت.
بذلك السيدات والسادة نكون قد قدمنا لكم نتائج التصويت على
مستوى رؤساء اللجان الدائمة وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بإسمكم
جميعا للسيدات والسادة النواب بأحرالتهاني إلى رؤساء اللجن الدائمة
متمنيا لهم كامل التوفيق وخاصة املزيد من العطاء في أفق تجويد وعقلنة
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عملنا املشترك ،كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة النواب
األمناء وممثلي املعارضة واألغلبية على كل املجهودات التي بذلوها للسهر
على حسن سيرعملية االنتخابات ،وأطلب من السيدة والسادة رؤساء
اللجان املنتخبين العمل بدا من الغد بدءا من الغد العمل على تشكيل
مكاتب اللجان الدائمة ،شكرا للجميع ،رفعت الجلسة.

