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النائب السيد شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري:

محضر الجلسة التاسعة والخمسين بعد المائتين

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

التاريخ  02 :رمضان  7 ( 6341يوليوز .)0262

السيدات والسادة الوزراء المحترمين،

الرئاسة :السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب.

السيدات والسادة النواب المحترمين،

جدول األعمال :اجللسة الشهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة

السيد رئيس احلكومة ،ال زالت بالدنا تفتقر إىل سياسة
أفقية عامة وشاملة يف جمال اإلعاقة على كل مستويات
القطاعات احلكومية إلزالة العوائق أمام األشخاص يف وضعية

التوقيت  :ساعتان ومخسة وعشرون دقيقة.
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة.

إعاقة يف أفق إدماجهم اجتماعيا ومهنيا ،وال زالت تشريعاتنا
ولألسف متقادمة تنهل من من طابع الرعائي واإلحساين ،وال
تأخذ طابعا حقوقيا ملزما للدولة وإىل حني املصادقة على
مشروع قانون إطار خاص باإلعاقة ويف انتظار ذلك ،إىل مىت

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

ستستمر األسر املغربية تواجه يف صمت ومعاناة بعض اإلعاقات
احلادة واملكلفة يف نفس الوقت ،دون أن حتظى بأي دعم من
طرف احلكومة؟ نسائلكم أيضا السيد رئيس احلكومة ،هل من

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
طبقا ملقتضيات الفصل  622من الدستور ،وخاصة
الفقرة الثالثة منه وعمال مبقتضيات املواد من  020إىل 027
من النظام الداخلي ،يعقد جملس النواب هذه اجللسة املخصصة

آفاق جديدة بعد مصادقة املغرب على االتفاقيات األممية
خبصوص اإلنسان يف وضعية إعاقة والربوتوكول امللحق هبا؟
شكرا السيد الرئيس.

لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد
رئيس احلكومة.
وجتدر اإلشارة أن جدول أعمال هذه اجللسة يتضمن
جزأين :يتعلق اجلزء األول باألسئلة احملورية يف سؤالني اثنني،

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،السيد الرئيس ،الكلمة للسيد رئيس
احلكومة لإلجابة عن السؤال يف حدود  61دقيقة و 32ثانية.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

واجلزء الثاين يتعلق بباقي األسئلة ويتضمن تسعة أسئلة.
الكلمة اآلن ،يف إطار اجلزء األول املتعلق باألسئلة
احملورية ،وأعطي الكلمة يف حدود دقيقة لتقدمي السؤال احملوري

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

األول لفرق املعارضة ،واملتعلق بوضعية ذوي االحتياجات
اخلاصة ببالدنا ،تفضل السيد الرئيس.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

أود يف البداية أن أشكر فرق املعارضة على طرح موضوع

وضعية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،والذي يهم
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شرحية واسعة من املغاربة ،ليس فقط ممن هم يف هذه الوضعية
بل وكذلك عائالهتم واملتكفلني هبم واجلمعيات املعتنية هبم.

إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة ،تروم
السياسة احلكومية يف هذا اجملال ما يلي:

وامسحوا يل أن أؤكد لكم ،بأن معاناة ذوي االحتياجات
اخلاصة من اإلعاقة ومسألة إدماجهم يف اجملتمع والولوج إىل
اخلدمات األساسية ،واليت كثريا ما تسلط عليها األضواء ختفي
معاناة صامتة لعائالهتم ،اليت تتكفل هبم وتتحمل ألجل ذلك

أوال -وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إىل تعزيز

أعباء مادية ثقيلة ومكلفة تضاف إىل معاناهتم النفسية.
لذلك ،فإن جهود التكفل باألشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة ،جيب أن توازيها خطط وإجراءات نوعية

ثانيا -معاجلة األوضاع اهلشة لفئات من النساء واألمهات

حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،راه ما زال عندنا
مشكل حىت يف التعريف ديال شكون هو املعاق ،ألن اإلشكال
ال بد له من خلفية قانونية؛
واألطفال واألشخاص املسنني ووقايتهم؛
ثالثا -إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة

ملساعدة عائالهتم واملتكفلني هبم من أشخاص وعمعيات .ما
عمرنا غادي نتخالو على العائالت ديالنا وال العائالت ديالنا
غادي يتخالو على املعاقني ديالنا وال احملسنني غايتخالو
عليهم ،واليين الدولة حىت هي خاصها تقوم بدور مقدر يف

جسدية أو حسية حركية ،حني يكون ذلك ممكنا مع
األسف يف بعض األحيان كاين ناس اللي غايبقاو معاقني
طيلة حياهتم ،إال إذا جاءت معجزة من عند اهلل ،أو عقلية
وإدماجهم يف احلياة االجتماعية واالقتصادية وتيسري متتعهم
باحلقوق واحلريات؛

هذا.
وكما تعلمون ،فإن موضوع النهوض حبقوق األشخاص
يف وضعية إعاقة يكتسي صيغة أفقية ،الرتباطه بتدخل جمموعة

رابعا -تعزيز دور اجملتمع املدين يف النهوض حبقوق
األشخاص يف وضعية إعاقة.

من الفاعلني من القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية
واجلماعات الرتابية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص .وسأستعرض
فيما يلي اخلطوط العريضة للسياسة احلكومية يف جمال النهوض
هبذه الفئة من اجملتمع ،وكذا بعض اإلجراءات املتخذة يف هذا

السيد الرئيس،
يف إطار أجرأة هذه السياسة ،قامت احلكومة بتنفيذ
العديد من التدابري من بينها ما يلي :إعداد مشروع قانون إطار
يتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا،
وهو يف طور املصادقة بالربملان .وحيدد هذا القانون اإلطار

اإلطار.
لقد عرفت وضعية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات
اخلاصة باملغرب خالل السنوات األخرية تطورات ملحوظة

واألهداف والتوجهات واملبادئ اليت ستؤطر عمل الدولة
والفاعلني يف هذا اجملال ،ويهدف باألساس إىل ما يلي:

ونوعية ،بفضل العناية اخلاصة اليت يوليها جاللة امللك حممد
السادس حفظه اهلل هلؤالء األشخاص ،واجلهود املبذولة من
طرف السلطات العمومية لتطوير سبل اندماجهم يف اجملتمع
وتعزيز مشاركتهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 تأهيل ومالءمة املنظومة التشريعية مع مقتضيات
االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص يف وضعية إعاقة اليت
صادقت عليها بالدنا ،طبعا مل نعد وحدنا ،اليوم العامل ينظر
إلينا من خالل ما نفعل وخصوصا كذلك كيف نتعامل مع
املعاقني؛

وتفعيال ملقتضيات الدستور والسيما الفصل  43منه،
الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة
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 حتقيق اإللتقائية يف السياسات العمومية املتعلقة

بطبيعة احلال الولوجيات كنعنيوا هبا داك التسهيالت اللي
كنعملوها لألشخاص املعاقني باش يدخلوا لواحد القاعة والّ

باألشخاص يف وضعية إعاقة ،انطالقا من مرجعية قانونية
موحدة ،ألن الشخص ذو االحتياجات اخلاصة معين
بالتعليم معين بالصحة معين بواحد العدد ديال األمور؛

يطلعوا للقطار والّ يطلعوا للطوبيس والّ ميشيوا فني ما؛

 إحداث ستة عشر وحدة الستقبال وتوجيه األشخاص

 تفعيل التعاقد البني مؤسسايت لصاحل األشخاص يف
وضعية إعاقة لتعدد وتنوع املتدخلني هبدف توسيع وعاء

يف وضعية إعاقة سنة  ،0264وذلك هبدف تقريب جمموعة
من اخلدمات األساسية والضرورية هلذه الفئة من املواطنني،
مبا فيها توزيع املعينات واألجهزة التعويضية جبمعيات اململكة
بعد أن كانت ممركزة ،وقد مت الشروع هذه السنة يف تعميمها

املعطيات اإلحصائية حول وضعية األشخاص يف وضعية
إعاقة ببالدنا ،واليت ستشكل أرضية لكل ختطيط مستقبلي
للنهوض حبقوق هذه الفئة .بزاف ديال الناس تيقولوا 4

على كل األقاليم كبنيات للقرب وشبابيك الستقبال
األشخاص يف وضعية إعاقة وتوجيههم ومواكبتهم ومتكينهم
من خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي؛

اخلدمات املقدمة هلم؛
 إجناز البحث الوطين الثاين حول اإلعاقة هبدف حتيني

 تطوير الشراكة مع اجلمعيات العاملة يف هذا اجملال من
خالل الرفع التدرجيي من الدعم املايل ،حيث انتقل مبلغ

داملاليني 0 ،ماليني ونصف مليون إخل؛

 االنتهاء من إعداد مشروع سياسة عمومية مندجمة يف

الدعم الذي صرف للجمعيات املشرفة على متدرس األطفال
يف وضعية إعاقة ،مثال من  66مليون درهم سنة 0260
إىل  02مليون درهم سنة  ،0262ومن اآلن أقول لكم أن

جمال النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،وهي
سياسة أعدت وفق مسار تشاوري وتنسيقي .وشكلت
التوصيات واملقرتحات املنبثقة عنه مادة أساسية لصياغة

هذا الرقم ما زال قليال؛

مشروع هذه السياسة العمومية املندجمة اليت سيتم عرضها
قريبا على أنظار اللجنة الوزارية املختصة؛

 استفادة األرامل املعوزات احلاضنات ألطفاهلن يف
وضعية إعاقة من دعم مايل دون شرط متابعة الدراسة وحد
السن؛

 إحداث جلنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ خمتلف الربامج
املتعلقة بالنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛

 إطالق عملية تفعيل صندوق دعم التماسك

 تنفيذ برنامج عمل حول الولوجيات ،الذي يهم تنفيذ

االجتماعي يف شقه املتعلق بذوي االحتياجات اخلاصة،
حيث خصص له هذه السنة مخسني مليون درهم ،هتم اقتناء
األجهزة التعويضية وحتسني متدرس األطفال يف وضعية إعاقة

إحدى احلقوق األساسية ويتضمن مشاريع هتم تطوير اإلطار
التنظيمي للولوجيات وتوحيد املعايري املعمول هبا ،وكذا تقوية
قدرات الفاعلني املتدخلني يف امليدان ،كما يتضمن هذا

وتشجيع اإلدماج املهين ،واألنشطة املذرة للدخل واملسامهة
يف وضع وتسيري مراكز االستقبال اخلاصة هبذه الفئة؛

الربنامج إعداد جمموعة من الدراسات مبدن الدار البيضاء
والرباط ووجدة وطنجة لتطوير الولوجيات هبا .وقد مت اختيار
مراكش لتشكل مدينة منوذجية يف هذا الشأن ،حيث



ويف جمال التعليم ،مت االهتمام بتكييف الربامج واملناهج

الدراسية ،وبرامج تكوين األطر الرتبوية من مدرسات
ومدرسني ومفتشني تربويني ،وكذا تكييف فضاءات

سيمكن هذا الربنامج من جتهيز أهم فضاءاهتا ومرافقها
العمومية بالولوجيات الضرورية لألشخاص يف وضعية إعاقة،
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وجتهيزات عدد من املؤسسات التعليمية ،لتمكينها من
استقبال هؤالء التالميذ يف ظروف مناسبة .للي ماعمرو

واحد الوقت يف املغرب ماكاين الناس للي عندهم حبال هاد
الوليدات مكيلقاوش الرعاية إال يف مدينة أو مدينتني يف املغرب،

مشى املدرسة وشاف أشنو هو للي كيعاين الطفل املعاق
ملي كيبغي يقر وملي كيبدا يكرب وملي كياخد الوزن غادي
يفهم هاذ الشي .وقد فاق عدد األقسام املدجمة ألطفال
يعانون من إعاقة ذهنية أو مسعية أو بصرية هي  722قسم.

برشيد والرباط وسال وظهر يل هد الشي للي كاين.
كما مت إدراج أدوية ملعاجلة األمراض النفسية من اجليل
الثاين والثالث يف قائمة األدوية األساسية يف جمال الصحة
العقلية ،من أهنم يعوضون ومن أجل وضع حد لالنتهاكات

يف بداية املوسم الدراسي  ،0262/0623حتتضن سبعة
آالف طفال %47 ،منهم إناث ينضاف إليهم آالف
التالميذ من ذوي اإلعاقة احلركية والذهنية اخلفيفة الذين

اجلسيمة اليت يعاين منها األشخاص املصابني باألمراض النفسية.
نزالء "ضريح بويا عمر" مت إعداد مبادرة طبية وإنسانية
أطلق عليها إسم "كرامة" هتدف إىل التكفل والعالج اجملاين

يتابعون دراستهم باألقسام العادية .وتعمل الوزارة املعنية على
توفري الولوجيات وتقدمي خدمات تربوية خاصة هبم ،مع
تكييف املراقبة املستمرة واالمتحانات اإلشهادية هلذه الفئة
من األطفال .هد الشي ديال اإلعاقة راه صعيب وراه مكلف

لكل هؤالء املرضى النفسني العقليني ،وجندت احلكومة هبذا
اخلصوص إمكانيات مهمة هتم باخلصوص توسيع الطاقة
االستيعابية ملستشفيات الطب النفسي وإحداث مصاحل
استشفائية مندجمة جديدة ،وتوظيف  43طبيب و 600ممرض

جدا؛

متخصصني يف الطب النفسي ،وختصيص غالف مايل قدره 32
مليون درهم القتناء أدوية الطب النفسي ،وختصيص أكثر من
 12سيارة إسعاف لنقل املرضى من أماكن إقامة بنواحي

وخبصوص التعاون الدويل يف جمال التكوين املهين لفائدة
األشخاص يف وضعية إعاقة ذهنية ،مت خالل سنة  0263توقيع
برنامج للتعاون بني املغرب وفرنسا للفرتة املمتدة بني 0263
و0261؛
فيما خيص دعم اجلمعيات العاملة يف جمال التكوين املهين

الضريح إىل املستشفيات واملصاحل الصحية الواقعة باجلهات
األقاليم اليت ينحدرون منها.
ويف اخلتام ،ال بد من التأكيد على أن احلكومة ستبذل
جمهودات إضافية ونوعية ،يف إطار تنفيذ مقتضيات القانون

لفائدة أشخاص يف وضعية إعاقة ذهنية ،وعلى مستوى
اخلدمات الصحية أعطى جاللة امللك حفظه اهلل ،يف يوليو
 ،0264انطالقة املخطط الوطين للتكفل باألمراض النفسية

اإلطار املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
والنهوض هبا بعد املصادقة عليه ،والسالم عليكم ورمحة اهلل
تعاىل وبركاته.

والعقلية الذي أصبحت بفعله الصحة النفسية والعقلية أولوية
ببالدنا .كما مت تدشني املستشفى اجلهوي لألمراض العقلية
والنفسية بوجدة  602سريرا ،وتشغيل مستشفى النهاري
لألمراض العقلية والنفسية مبراكش .ومتت برجمة بناء مستشفيات

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة ،أفتح اآلن باب التعقيبات،
فريق العدالة والتنمية يف حدود دقيقتني.

النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي:

األمراض العقلية والنفسية بكل من أكادير وقلعة السراغنة
والقنيطرة ،وبرجمة إحداث مصاحل جديدة مندجمة للصحة العقلية
بطاقة إيوائية من ثالثني إىل أربعني سريرا .كما ال خيفى ،كانت

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
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معالي رئيس الحكومة،

النائب السيد عمر احجيرة:

السيدات والسادة أعضاء الحكومة المحترمون،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

السيدات والسادة النواب األفاضل،

المرسلين،

لعل من جتليات حتضر الدول واجملتمعات هو متثل
التضامن بني الفئات وكذلك بني اجلهات واالعتناء بالفئات

السيد رئيس الحكومة،
حضرات السيدات النائبات،

اهلشة وتأهيلها إلدماجها يف حميطها االقتصادي واالجتماعي.
وقد أوردمت يف التصريح احلكومي العديد من االلتزامات وفيتم
بالعديد منها اليت ختص هاته الفئات اهلشة .أما فيما يتعلق
باملعاقني ،فقد التزمتم بدعم األسر وكذلك إصدار القانون

السادة النواب،

السيد رئيس احلكومة %16 ،ديال األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة من  3حىت  62سنة غري متمدرسني؛
السيد رئيس احلكومة %60 ،فقط من الناس ذوي
االحتياجات اخلاصة اللي كيحظاو بالتغطية الصحية؛
السيد رئيس احلكومة ،عندنا اليوم يف املغرب يف آخر

الشامل ومندمج حبيث متت املصادقة عليه يف جملس احلكومة
وجملس املستشارين وينتظر املصادقة عليه مبجلس النواب .كما
أن توزيع األجهزة مت توزيعها على الصعيد الوطين يف اجلهات

إحصاء اللي عند أكثر من  62سنني مليون و 242ألف
معاق؛
السيد رئيس احلكومة ،اليوم أصبح املعاق والناس ذوي
االحتياجات اخلاصة يلجئون إىل الشوارع للتسول ،يف غياب

للتخفيف على هذه الفئة ،وكذلك تنظيم اجلمعيات عمعيات
اجملتمع املدين اليت تقوم بواحد الدور كبري يف هاد اجملال،
السيد رئيس الحكومة،
كما أسلفتم ،بأن هناك مشكل يف تعريف هاته الفئات
اليت تعاين من اإلعاقة ،ولكن نطرح عليكم السيد رئيس احلكومة
سؤاال :واش التوحد كيطرح مشكل يف التعريف ؟ هل هو معاق
أو ليس معاق؟ واش إيال شدينا صحاب تريزومي  06يطرحوا

اسرتاتيجية ،يف غياب سياسة واضحة للدعم؛
السيد رئيس احلكومة ،اليوم واحد السيدة فوزية تعرضت
لالغتصاب ،واليوم وأنتم تنتمون إىل عامل الفايسبوك ما لقاتش
الدولة اللي دعمها ،الناس يف الفايسبوك كيجمعوا هلا الفلوس
باش يسكنوها ،ألن ما عندهاش فني تسكن ،هادي هي احلالة
ديال الناس اللي كيعانيو من اإلعاقة يف بالدنا .بغيناكم وأنتم
باقي لكم سنة على هناية هاد الوالية ،أنكم ديروا واحد اجملهود

إشكال واش اللي عندهم اإلعاقة الذهنية وال إعاقة جسدية
لوكوموتور والّ املكفوفني هاد واضحني بأهنم ،وهلذا كنطلب
منكم السيد رئيس احلكومة أنكم قمتو بواحد اجملهود كبري
ولكن خاصكم واحد اجملهود إضايف .فيما يتعلق بالتعليم ،ذكرتو
التعليم وأيضا الصحة فهاد املعاناة اللي كتعاين منها األسر..

إضايف أنه الناس منني تكون ختاطبوه من هاد املنصة ،حيسوا فعال
باللي هاد احلكومة جابت هلم شي تغيري كاين شي حاجة شي
حاجة ملموسة،.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،شكرا انتهى الوقت .الكلمة للفريق

السيد رئيس الحكومة،

االستقاليل للوحدة والتعادلية يف حدود دقيقتني و 42ثانية.

عندكم صندوق التماسك االجتماعي فيه أكثر من  6د
املليار درهم ،وهاد صندوق التماسك االجتماعي بغينا يف الفريق
االستقاليل باش ميشي خصوصا هلاد الناس اللي كيعانيو راه
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ماشي مليون و 222فقط ،راه كل واحد عند على األقل  2يف
األسرة ديال ،مبعىن أن أكثر من  1ديال املاليني اللي كتعاين

سنة  ،0221واليت مكنتنا من الوقوف على الوضعية الصعبة
اليت تعيشها فئة األشخاص املعاقني ،وهي وضعية تتسم يف

واخا شخص معاق ولكن العائلة كلها كتعاين من اإلعاقة ديال
داك الشخص اللي موجود وداك الفرد اللي موجود يف العائلة.

جمملها باإلقصاء واهلشاشة والفقر ووجود حواجز تعوق
مشاركتهم الكاملة ،وحتد من جناعة تدخالت األطراف املعنية
بقضايا اإلعاقة وقد حتقق منذئذ الشيء الكثري ال سيما على
املستوى التشريعي ،حيث متت املوافقة على االتفاقيات الدولية

راميد متشي لكل إنسان معاق ميشي لو الدعم ،التغطية الصحية
يستفد من البطاقة ديال راميد بدون قيد أو شرط.

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمد من طرف اجلمعية
العامة لألمم املتحدة بنيويورك ،والربوتوكول االختياري امللحق
هبا .كما مت سن نصوص خاصة تروم حتقيق تكافؤ الفرص

بغيناكم تعلن كذلك للدعم ديال كل الناس اللي
كيحتاجوا آليات للتحرك وآليات للحياة للناس املعاقني
الكراسي ،اليوم كاين الكرسي اللي كيسوى  3داملليون منني

واملساواة لفائدة ذوي االحتياجات اخلاصة .وهو نفس املسار
الذي عززه دستور  ،0266من خالل الفصل  43الذي ألزم
السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل
األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة ،وأحل على

السيد رئيس الحكومة،

بغيناكم تعلنو اليوم للمغاربة أنه بغينا الدعم %622

السيد رئيس الحكومة،

غادي جييبوه الناس؟ كتشوفوا وانتما تتنقلوا يف الشوارع ،تتشوفوا
بأنه الناس تتطلب ألهنا ما عندهاش كرسي فاش تتحرك ،ألن ما
عندهاش عكاز عالش تتكئ.

إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو
حسية حركية أو عقلية وإدماجهم يف احلياة االجتماعية واملدنية
وتيسري متتعهم باحلقوق واحلريات املعرتف هبا للجميع وهي

السيد رئيس الحكومة،

األحكام اليت نعتز هبا.
واليوم ،وبعد هذا العمل التأسيسي الذي ظل مواكبا
مببادرات إجرائية مهمة ،فإن املطلوب هو جتاوز هذه املرحلة من
خالل األجرأة الفعلية والكاملة حلقوق األشخاص يف وضعية

بغينا اليوم وأنتم جتيبون على هاد التعقيبات ،تطمئنوا
العائالت ديال املعاقني بأن كاين فعال التغيري..
السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت .الكلمة لفريق التقدم
الدميقراطي يف حدود ثالث دقائق.

إعاقة ،والعمل على تلبية احلد األدىن من احتياجاهتم وتوفري
شروط اإلدماج واالندماج االجتماعيني لفائدهتم .وهو ما
ينصب عليه مشروع قانون إطار يتعلق حبماية حقوق األشخاص

النائب السيد حفيظ الترابي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم،

يف وضعية إعاقة والنهوض نه ،وهو املشروع الذي تقدمت به
احلكومة ،وندعو إىل التعجيل باملصادقة عليه حىت تنصرف
نتائجه مستقبال هلذه الفئة االجتماعية اليت نعتز هبا.
ويف املقابل ،فإننا نتأسف على جتميد مقرتح قانون سبق

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

سعيد أن أساهم يف مناقشة هذا احملور املخصص
لوضعية ذوي االحتياجات اخلاصة ،وقد بنينا مقاربتنا هلذا

لفريقنا أن تقدم بتاريخ  1يناير  ،0264ويتعلق بتعزيز حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم طرحه على األقل للنقاش وندعو

املوضوع على نتائج البحث الوطين حول اإلعاقة املعلن عنها
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اليوم إىل استحضار أحكامه يف املشروع احلكومي الذي
سيناقش على مستوى جلنة القطاعات االجتماعية.

إمكانية رفض طلب التسجيل .إذن دائما تيبقى مشروط ديك
التمدرس ،كيخص يكون مطلق التمدرس دياهلم يكون واحد

تلكم السيد الرئيس ،بعض أفكارنا هبذا اخلصوص
والسالم عليكم.

احلاجة اللي هي بديهية ،اللي هي كاينة راه سيدي ريب إذا
حرمهم من واحد احلاسة راه كيمكن هلم احلواس اآلخرين راه
تيخدمو أكثر بديك احلاسة اللي هم حمرومني منها ،هذا يف ما
خيص التمدرس.

واملعاصرة يف حدود أربع دقائق.

كاين أيضا املكفوفني ألن كنعرفهم مزيان ،هو أن حىت
مكفوف مثال يف مكناس يف املركز الرتبوي اجلهوي ما كياخد ما
كيستفد من برنامج "تيسري" ،هم أكثر عرضة من أي واحد

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة لفريق األصالة

النائبة السيدة نبيلة بنعمر:
شكرا السيد الرئيس،

للهذر املدرسي ،ميكن تساعدوا العائلة دياهلم .كنساءل السيد
رئيس احلكومة عن دواعي عدم تقدميه يف قوانني املالية املتتالية
لتدابري مالية وجبائية لتشجيع عمل األشخاص يف وضعية إعاقة
يف القطاع اخلاص .كنساءل رئيس احلكومة احملرتم أيضا ،أن

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة البرلمانيين،
السيد رئيس احلكومة احملرتم ،األجوبة اللي عطيتينا إذا
تصنتنا كأنكم يف بداية الوالية .احنا الوالية ديالكم قربت إن
شاء اهلل تساال ما زال عليها غري عام ،كان كيخصنا احلصيلة

يفسر يل ما هي دواعي اخللط اللي رمبا مقصود ما بني مهام
اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع وتنفيذ االسرتاتيجيات والربامج
املتعلقة بالنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة .كنساءل

هادو متمنيات هادو غري مشاريع .احنا يف احلقيقة ما ملسناش
شي حاجة السيد رئيس احلكومة .غادي نبدا بالتمدرس اللي
بدييت به السيد رئيس احلكومة.

أيضا السيد رئيس احلكومة ،عن آليات تقدمي خدمات التوجيه
عن قرب ،ما كنتوفروش على شي معلومات عن املراكز اجلهوية
لالستقبال والتوجيه ،ما عندنا عليهم حىت شي فكرة .كنتاظروا
أيضا من السيد رئيس احلكومة أنه يوضح لنا على وجه التدقيق،

التمدرس داألشخاص يف وضعية إعاقة كارثي ،أنا ميكن
يل مثال عندي هنا واحد االختبار إال دوزته غادي جنيب فيه
 02على  ،02السيد رئيس احلكومة غادي جييب فيه صفر،
عالش؟ ألن ما عارفش شنو كاين يف االختبار ،هم هادو

ما هي التدابري اليت مت القيام هبا يف كل حمور من احملاور األربعة
جلزء اسرتاتيجية القطب االجتماعي برسم .0261-0260
هاد احملاور كلها بامللموس ،فني وصلنا وكل حمور بوحده

االختبارات وهم هادو الدروس واملناهج والربامج داملكفوفني
السيد رئيس احلكومة ،كتعتامد على األلوان وعلى األشكال
وهم ما عمرهم ما شافو الضوء دالنهار ،هذا هو اجملهود اللي

شنو كاين؟ احلصيلة ؟ كنتاظرو أيضا من السيد رئيس احلكومة
جياوبنا جواب واضح عن مدى مشول املخصصات املالية
لألشخاص ذوي اإلعاقة من صندوق التماسك االجتماعي.

عملنا احنا .التمدرس لألشخاص يف وضعية إعاقة السيد رئيس
احلكومة اهلل يا ودي ،فيما خيص واحد اللجنة املشرتكة ما بني
وزير الصحة ما ينب وزير التعليم ،فيما خيص استقبال ومتدرس
األطفال يف وضعية إعاقة ،كاين هنا كاين واحد الشرط وهو أن

السيد رئيس الحكومة،
اإلعاقة تفقر ،اإلعاقة تفقر كنكررها واخا يكون األبوين
بزوج هبم سلم  66سلم  ،66اإلعاقة راه تفقر راه كيخصها
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مصاريف ،مصاريف إضافية وكبرية وكثرية ،مستلزمات طبية،
الدواء ،املرافقني ،وشكون اللي جيلس معهم ،واحنا كنا عملنا

يتعلق باألقسام املدجمة .هذا فضاء جنمع فيه تالميذ ملي فهاد
الوضع ديال إعاقة ،ولكن أحتدى أن ميكن أن نعطيهم كفاءة

واحد التعديل يف قانون املالية يف هاد السنة ولكن ترفض...

معينة.

السيد الرئيس:

مل تفكروا السيد رئيس احلكومة يف أن ختففوا العبء
على ما يناهز مليون على األقل يف انتظار اإلفراج عن نتائج
البحث الوطين الثاين حول اإلعاقة ؟ مل حتاولوا أن ختففوا العبء

شكر،ا شكرا السيد النائبة ،انتهى الوقت .الكلمة للفريق
االشرتاكي يف حدود دقيقتني وثالثون ثانية.

على مليون و 242أسرة تعيش يف وضع تكفل مبعاقني وحدها.
جيب أن نفكر وأنتم باشرمت ما أطلق عليه إصالح النظام
اجلبائي ،واش امللزم الذي يتحمل كلفة شخص يف وضعية إعاقة

النائبة السيدة حسناء أبو زيد:
شكرا السيد الرئيس،

كنا نريد أن نسألكم السيد رئيس احلكومة ،ماهي

هو امللزم اللي ما عندوش واحلمد هلل شخص يف وضعية إعاقة.

املكتسبات اجلديدة اليت حققتموها يف هذا املوضوع؟ لكن ناب
عنكم ،ال أدري هل بتفويض منكم ،السيد وزير االتصال
الناطق الرمسي باسم احلكومة أعلن يف لقاء رمسي يف مدينة

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة ،انتهى الوقت ،الكلمة لفريق االحتاد
الدستوري يف حدود  2دقائق و 62ثانية.

تيزنيت أنه احلكومة فشلت يف تدبري ملف أشخاص أو
إدماجهم الذين هم يف وضعية إعاقة .تكلفنا إذا يف الفريق
االشرتاكي بتشخيص وضع الفشل الذي أعلن عنه الناطق
الرمسي باسم احلكومة ،الفشل يعزى أساسا إىل معطى أساسي،

النائب السيد الخليفي اقدادرة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين،

أنه صندوق دعم التماسك االجتماعي ما برجممتو فيه 622
مليون درهم لفائدة الربامج لألشخاص يف وضعية إعاقة حىت
مليزانية  ،0262وهذا صحيح وتقدروا تشوفوه .الشيء الثاين أنه

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

مل تتوفق الوزارة املسؤولة عن التنسيق يف خلق آلية حقيقية
للتنسيق ،لكم احلصيلة اليت تقدموها يف كل سنة ،تتعلق فقط
بوزارة املرأة واألسرة والتضامن إىل آخره.
النقطة األخرى أنه اإلجراءات اليت قامت هبا وزارة

السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الرئيس ،حنن دولة مسلمة ونؤمن بطبيعة احلال
باإلعاقة كاختيار رباين .ويوجد منا ومعنا وبيننا شرحية اجتماعية
حاملة لإلعاقات تقدر بأكثر من  %62وحنن معهم ننتظر وفاء
حكومتكم بالتزامها بوضع اسرتاتيجية وطنية للنهوض بأوضاع
األشخاص يف وضعية إعاقة ،وصرحتم بإعداد وثيقة تتعلق

األسرة واملرأة والتضامن ،يف إطار إحداث آلية جديدة لدعم
اجلمعيات ،أشنو دارت؟ حرمت ،يف إطار االرتباك اللي شهدته
يف عرقلة مركزية ملنح اجلمعيات ،منع الئحة منلكها من جمموعة

باعتماد سياسة عمومية مندجمة يف هذا اجملال .وبعد انطالق
هذه العملية ،حتت إشراف وزارة التضامن ،بشراكة مع بعض
املنظمات الدولية ،يف غياب الشريك األساسي أال وهو املعاق،

من اجلمعيات اليت منعت أو أقصيت بفعل ارتباكات إدارية من
هذه املنح ،وكنعرف منهم مراكز كثرية يف جهة سوس ماسة
درعة .احلكومة أيضا مل تراجع ما أشارت إليه السيدة النائبة فيما
8
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ال زلنا ننتظر اإلفراج عن هذه الوثيقة اليت ال تتطلب إال تأشرية
من جلنة وزارية ترأسوهنا.

توصلوا حىت بشي دعم من احلكومة .مرت أربع سنوات السيد
رئيس احلكومة من عمر حكومتكم ،هل تظنون أنكم قادرون

أما املفارقة الغريبة السيد رئيس احلكومة ،أنه يف انتظار
هاد املشروع ديال احلكومة ديالكم ،تتخذون العديد من
اإلجراءات كإصدار اإلطار اخلاص باإلعاقة أو قانون إطار
خاص باإلعاقة وقوانني تنظيمية ذات صلة مبا هو سياسي

على حتقيق ما عجزمت عنه خالهلا يف ظرف سنة واحدة؟ أو
أنكم تراهنون على أصوات املعاق واألرملة واملطلقة والعاطل
النتزاع والية ثانية بدعوى أنكم وضعتم اإلطار القانوين خالل
مخس سنوات ،واالستفادة ستنطلق بعد .0261

واقتصادي ،علما أن املغرب كان من الدول األوىل اليت صادقت
على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منذ
سنوات ،بعد مشاركة فعالة يف هتييئها واليت كان هلا تأثري على

هنا السيد رئيس احلكومة ،نديرو واحد العملية حسابية
بسيطة ،ماحنتاجو فيها ال آلة حاسبة وال مكتب دراسات وال
خرباء ،ميكن حساب العجيزات كما كيقولوا ،عندنا  %62من

التشريعات الوطنية ،من خالل إصدار قوانني تعىن باألشخاص
املعاقني.
بعد أربع سنوات السيد رئيس احلكومة ،من ترأسكم
فعلتم الرتسانة
احلكومة ماذا قدمتم هلذه الفئة من املواطنني؟ هل ّ

األشخاص اللي عندهم حالة إعاقة مكيستفدوش من هد
احلكومة ،عندنا  62فيهم املطلقات حلد اآلن مع األسر دياهلم
مكيستفدوش من هاذ احلكومة ،عندنا  %62من األرامل
كذلك باألسر دياهلم مكيستفدوش من هذ احلكومة ،عندنا
أرباب أسر العاطلني حوايل  10%مكيستفدوش من هد
احلكومة ،عندنا حاملي الشهادات العليا حوايل حنسبو احلساب
الصغري  10%مكيستفدوش من هد احلكومة ،ما جمموعه

القانونية اليت التزم هبا املغرب؟ هل نفذمت قانون الوظيفة العمومية
بتخصيص  %7من املناصب هلا؟ هل فكرمت يف تنزيل
املقتضيات الدستورية خاصة الفصل  43؟ هل كرستم مبدأ

تكافؤ الفرص يف التعليم ،يف الصحة ،يف الشعل ،يف ولوج
اخلدمات؟ هل وفرمت يف مدننا وإداراتنا ومؤسساتنا ووسائل النقل
العمومي وولوجيات تيسر هلم التحرك دون مركب نقص.
وأخريا السيد رئيس احلكومة ،ما دور الصناديق يف

 50%ويال ضفنا هلم واحد  20%يف اجلبال ويف القرى ودوك
الفالحا الصغار اللي عايشني على عرق اجلبني دياهلم ،وللي
مكيستفدوش من احلكومة ،غادي نلقاو السيد رئيس احلكومة
 70%من الشرحية ديال الشعب اليت تعاين يف صمت ما

التعاطي مع إشكاليات اإلعاقة ؟ كنا نعتقد أن ختصيص
صندوق خاص هبذه الشرحية سيكون مفيدا واآلن اعتمدمت
صندوق التماسك االجتماعي الذي يضطلع بعدة أدوار إىل

استفدتش من هاد احلكومة .كنتساءلو هاذ األرقام ليكتعطينا
الصناديق اللي كتكلموا عليها مع من كتشتغلو السيد الرئيس ؟
اشكون كيستفد منها ؟ إذا كانت حوايل  %72الشرحية

جانب اإلعاقة ،وهبذا اخلصوص ينبغي السيد الرئيس أن تأخذوا
بعني االعتبار شيئني مهمني:
أوال -تكلفة اإلعاقة احلادة والعميقة وأثرها على األسر؛
ثانيا -اإلعاقة يف وضعية الفقر خوفا من أن تصبح

املتضررة يف البالد مكتستفدش من هذ احلكومة ،كيفاش غادي
تفسروا لينا هاذ الصناديق وهاد الربامج ليكتكلموا عليها وما زال
كتهضروا على صناديق للي عاد غادة القوانني للي غادي تدوز
تفعل وانتما الوالية ديالكم بقت فيها
يف الربملان وعاد غادي ّ

سنة واحدة ؟ السيد رئيس احلكومة ،هذا يعترب فشل يف تدبري
هاد امللفات وخاصة ملف اإلعاقة وشكرا لكم.

وصمة عار على جبني األسر ،حتتضن واحد احلاالت ديال
اإلعاقة تعاين يف صمت السيد رئيس احلكومة ،وما زال ما
9
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الصدق ،وشعرت فيها أنه اإلنسان كيبسطو بل رجع يل األمل
ملي مسعت بعض األحزاب اللي مولفة كل مرة كتجي لواحد

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للسيد الرئيس

املنطق سياسوي كتكلم حبرقة ،ما عملناش مبا فيه الكفاية غري
باش نرافقوا.
حنا باش نقول لكم ما ختيلوش بأنه من املمكن باش غذا
الدولة غادية تكلف باملعاقني ديال املغرب كاملني بوحدها ويف

احلكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من الوقت ،الكلمة
لكم السيد الرئيس.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم،

كافة االحتياجات دياهلم .أنا عندي صديق كيقيم يف فرنسا
ولدو معاق كيبقى  2أيام يف األسبوع يف املدرسة وكريجع للدار
بوحدو ويف وسائل النقل ،كيكلف الدولة الفرنسية  66مليون

السيد الرئيس،
من أصعب األمور أن يتحدث اإلنسان يف موضوع كهذا
باملنطق السياسوي .حنن اآلن أمام احلقيقة ،أمام أشخاص ذوي
احتياجات خاصة ،معاقني ال ميكن إطالقا وحنن يف رمضان
إضافة إىل ذلك أن ندخل يف هذا املنطق.
ولذلك ،ال بد من أن نعرتف أوال وقبل كل شيء ،أن

دالسنتيم شهريا .ما عندناش اإلمكانيات ديال هاد الشي،
ولكن خصنا نعملوا باش نرافقوا العائالت اللي عندهم أطفال
معاقني ،قدرهم اهلل سبحانه وتعاىل عليهم ألسباب كثرية بزاف
منها طيب ،بزاف منها ،املهم هذا قدر اهلل خصنا نعملو باش

هذا واحد الوضع مؤمل ،وكل واحد منكم كيعرف شوية اإلعاقة،
ولكن ما غنقولكومش عالش ،ولكن نقدر نقول لكم بلي أنا
واحد من الناس اللي كيعرفوا أكثر اإلعاقة منكم عميعا ،وأنه

نساعدوهم .خصنا نساعدهم ماديا أوال وقبل كل شيء ،كاين
الناس كيجيو للمساجد مرة يف األسبوع .كنتكلم معاكم على
احلاالت اللي كنعرفها شخصيا ألن عندها  222درهم ديال

أنواع من املعاقني يأتون إىل بييت يوميا وكنبقى كنشوف .انتما
كتكلموا على اإلعاقة اللي خصها اإلدماج ،أنا كيجيو عندي
أمهات حاملني أطفال ،ال يبدو أنه من املمكن إىل هناية
أعمارهم يكون عندهم حل ،وكاين اللي عندها واحد وكاين

األدوية يف الشهر ما كتقدرش توفرها هلداك الوليد دياهلا .كاين
الناس اللي حمتاجني للمساعدة يعين غري باش خيرجوا من
اإلشكاليات ،بعض اإلشكاليات بسيطة ،كاين الناس ديال
املشاكل ديال املدرسة وقليل فيكم اللي سري مدرسة أاإلخوان.

اللي عندها أكثر من واحد ،ولد وال بنت ،وكاين اللي هرب لو
األب والّ األم إضافة ....اهلل جيازيكم خبري ،ما بغيت حىت شي
تصفيقات ...بغيتيو نقول لكم احلقيقة ،أنا أعرتف أمامكم أن

خصكم تعرفوا أنا سريت أكثر من مدرسة وكنعرف اشنو هو
داك الطفل املعاق اإلشكال ديالو شنو غري ملي كيكرب وكيويل
يف املستوى االول كيفاش غتدير تطلعوا هلداك ..كاين طفلة

هاد اجملال هذا ،ما تلزمونيش نقول لكم واش املعاقني ما جاو
حىت جات هاد احلكومة ،املعاقني راهم منذ خلق اهلل الكون
وهم كاينني ،ومن االستقالل لآلن الدولة ماشي ما عمالت
والو ،عمالت وعمالت وعمالت .واش غتنساو املنظمات ديال

معاقة فقدت احلق باش تتابع الدراسة دياهلا فقط ألنه ما لقيناش
اللي يطلعاها يف الدروج كل مرة ،كاين أمور حق للسيدة اليت
قالت أن اإلعاقة تفقر ،اإلعاقة تشغل ،اإلعاقة مشكلة وطنية
وحلد اآلن كنعرتف أمامكم أنه باقي ما قدرناش نعملوا كلشي

املكفوفني ،غتنساو هاد الشي اللي كان قبل .ولكن باقي بدون
شك ما عملناش مبا فيه الكفاية ،ما ميكنلناش نعملوا ،نقول
لكم بلي بزاف ديال الكلمات ديال املعارضة شعرت فيها

اللي خصنا نعملوا يف حق املعاقني ،بكل صدق .وخصنا
اإلمكانيات باقي ما وصلنا هلومش...
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امسح يل السي احجرية ،الصندوق ديال الدعم ديال
التماسك ما فيهش  6د املليار ،فيه  0د املليار ونص ،ولكن ما

ديال  ...عالش خلييت لنا هديك  %42كن كمليت حىت هي
عليها وهنيتنينا والسالم عليكم ورمحة اهلل.

زال ما وصلناش ملشكل ديال الفلوس ،ألنه هاد الشي هذا مللي
كتجي تديرو كتلقى إشكاليات أمامك .أوال وقبل كل شيء
كاين اإلشكال القانوين ،راه مللي جينا للحكومة ،وحنا
كنغوتوا .مع األسف ،اإلدارة هي هدي ،الطريقة ديال التعامل

السيد الرئيس:

دياهلا وديال  réactionدياهلا ،ديال رد الفعل ما كيكونش
دائما بالشكل املطلوب ،بالسرعة املطلوبة .ولكن اليوم أحسن
من البارح :كاين  3وال  2ديال األمور كلها هي جديدة اللي

األغلبية ،الكلمة ألحد النواب.

شكرا السيد الرئيس ،أعطي الكلمة اآلن يف حدود دقيقة
لتقدمي السؤال احملوري الثاين املتعلق بالشراكات مع املؤسسات
الدولية ،تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فرق وجمموعة
النائب السيد نور الدين األزرق:
السيد الرئيس،

ماكانتش ،خمطط الصحة النفسي ما كانش ،جديد؛ القانون
اإلطار ما كانش ،جديد؛ صندوق دعم التماسك االجتماعي
ما كانش ،جديد؛ بنيات استقبال جديدة ،ما كانتش ،جديدة؛
نعم حنن نبدأ ولكن يقينا باقني ما عطيناش هلاد املوضوع األمهية

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
بداية ،شهر مبارك سعيد وخاصة العشر األواخر وأمحد
اهلل ،العشر األواخر السيد الرئيس ،وأمحد اهلل يل ولكم نعمة
بلوغها .باملناسبة ،هننئ احلكومة والدبلوماسية املغربية وكذلك

اللي كيستحق ما قابلناهش بالشجاعة اللي كيستحق ،ما
قابلناهش باإلمكانيات اللي كيستحق وما ميكنش نزيدو نتعطلوا
أكثر من هاد الشي .أنا كنعتقد بأنه آن اآلوان باش نقوموا

الربملان على تتميم مسطرة املصادقة على االتفاقيات ،حبيث أنه
مت املصادقة على عميع االتفاقيات اليت كانت ترتاكم بني الربملان
واحلكومة.

بالواجب ديالنا كل واحد من جانبه ،وباش نتعاونوا وتديرو يف
البال ديالكم ،اإلخوان ديال املعارضة ،أنا أشكركم اليوم يعين
بصدق .هذا ليس معىن أنين مل أكن أشكركم بصدق ولكن
اليوم أشكركم وأنا متأثر ألن حبال هاد األسئلة وفحال هاد

السيد الرئيس،

لقد حصل املغرب كأول بلد عريب وإفريقي من خارج
اجملموعة األوروبية على صفة شريك من أجل الدميقراطية ،مع
جملس أوروبا يف يونيو ،0266إضافة إىل متوقعه يف..

املداخالت راه كتعاوين أنا كرئيس حكومة .فهموا مزيان آش
كنقول لكم ،حنا واحد البالد عندها مواصفات والعمل
السياسي فيها عندو خصوصيات ،كتعاوين باش ندفع الوزراء

السيد الرئيس:

ديايل ،باش حنرك األجهزة اللي يف يدها القرار املايل ،باش منشيو
فواحد االجتاه ،هذا غيويل واحد احلاجة فيها إعماع وطين مثني
بالنسبة إيل واخا أنا فالسنة األوىل .أما واش السنوات املقبلة وال
داك  %62اللي كان كيحسب هداك األخ فهمتين والّ ال،

انتهى الوقت السيد النائب ،بقييت يف العشر األواخر
خليك يف العشر األواخر..الّ انتهى الوقت ..ياهلل طرح السؤال

بسرعة.

النائب السيد نور الدين األزرق:

 %62ديال األرامل إمىت استفدوا األرامل حىت جات هاد
احلكومة ؟  %62ماستافدوش %62 ،ديال املعاقني%62 ،

السؤال السيد رئيس احلكومة ،عن حصيلة هاد
الشراكات اليت توجت أشغال ثنائية عليا مع عدد من الدول
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الشقيقة ،وما هي حصيلة هذه الشراكة مع منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ؟

اإلسرتاتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية ،وكذا اتفاقيات
الشراكة والتعاون املربمة مع باقي شركائنا.

السيد الرئيس:

وأريد أن أشري هنا ،إىل أن إثاريت السم جاللة امللك
أكثر من مرة هو عن جدارة واستحقاق ،باعتبار أن الدولة
سياساهتا اخلارجية ختضع أوال لتوجيهات ملوكنا واحلمد هلل أنه
يعين فيها االستمرارية ،هاد الشي راه من حممد اخلامس رمحه اهلل

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة
للجواب على السؤال والتعقيب يف حدود  06دقيقة و32
ثانية.

واحلسن الثاين وانتما إال متبعني معنا هاد الشي راكم ،وحممد
السادس حفظه اهلل ونصره.،
وللجواب على سؤالكم ،أتوقف عند حصيلة بعض

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب المحترمين،

اللجن املشرتكة العليا اليت عقدناها مؤخرا وعالقات الشراكة
اجليدة بني بالدنا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .لقد
عقد املغرب يف اآلونة األخرية أربع جلن مشرتكة عليا ،مع كل
من الربتغال يف  00أبريل  ،0262وفرنسا يف  06ماي

أود أن أشكر فرق األغلبية على اختيار هذا املوضوع
الذي يكتسي راهنية خاصة يف إطار الزخم اإلجيايب ،الذي تعرفه
عالقة التعاون الدويل اليت تنسجها بالدنا مشاال وجنوبا
واملبادرات النوعية اليت خيوضها جاللة امللك حفظه اهلل ،لتعزيز
مكانة ودور املغرب إقليميا وجهويا ودوليا.
وال خيفى عليكم ،أن املغرب سلك دوما سياسة تنبين

 ،0262وإسبانيا يف  2يونيو  ،0262وتونس يف  60يونيو
 0262بالعاصمة .وتعترب هذه االجتماعات الرفيعة املستوى
استمرارية لعالقات ثنائية متينة مع هذه الدول .راه الدولة اللي

على االنفتاح على حميطه وإرساء عالقات تعاون مثمرة مستفيدا
من موقعه اجلغرايف املتميز ومنسجما مع تارخيه اجمليد وحضارته
وقيمه العريقة املبنية على تالقح احلضارات والتسامح واالنفتاح.
وقد تعزز هذا التوجه من خالل هنج سياسة االنفتاح االقتصادي

مشينا هلا تيقول لك راه عالقة الدول ديالنا ،بريطانيا تتكلم على
 622عام ،الواليات املتحدة تتكلم على أكثر من  022عام،
فرنسا إخل .تؤطرها معاهدات الصداقة والتعاون وحسن اجلوار
اليت جتمع املغرب هبذه الدول ،كما تشكل فرصة ساحنة لتعزيز

التدرجيي ،مما مكن املغرب من إبرام اتفاقيات للشراكة والتبادل
احلر مع جمموعة من البلدان ،ومن تكثيف شبكة الشراكات مع
املؤسسات الدولية.

عالقات التعاون السياسي واالقتصادي والثقايف إلغناء اإلطار
القانوين الثنائي وإطالق مبادرات جديدة للتعاون يف خمتلف
اجملاالت.

وتندرج هذه الشبكة من العالقات يف إطار املبادرات
وسياسات التعاون اليت يقودها جاللة امللك أعزه اهلل ،مع خمتلف
الدول الشقيقة والصديقة ،من أجل تعزيز االستفادة من الفرص
اليت يتيحها موقعنا املتميز وعمقنا اإلفريقي وحميطنا العريب،

كما ال خيفى عليكم ،فإن هذه الدول حتظى بأمهية
كربى يف السياسة اخلارجية للمملكة وتربطنا هبا شراكات شاملة
واسرتاتيجية ،بالنظر إىل قوة الروابط االقتصادية والتجارية
وعمليات االستثمار ،وكذلك بالنظر إىل البعد اإلنساين حيث

وخاصة دول جملس التعاون اخلليجي الشقيقة ،ووضعنا املتقدم
مع االحتاد األوريب وعالقاتنا املتميزة مع بلدانه وشراكتنا

يقطن هبذه الدول وخاصة بفرنسا وإسبانيا أكثر من مليوين
مغريب.
12

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -5102

وتندرج الشراكات مع الدول األوربية الثالثة يف إطار
تقوية وتعزيز عالقة املغرب مع االحتاد األوريب الذي تربطنا به

اإلسالموفوبيا والعنصرية ،.وهباد الصدد ،مت التباحث مع نظرائنا
اإلسبان حول متكني اجلالية املغربية من املشاركة يف االنتخابات

شراكة وضع متقدم منذ .0226

احمللية ،يف إطار مبدأ املعاملة باملثل .كما مت التباحث مع
املسؤولني بفرنسا حول وضعية املغاربة املتقاعدين الراغبني يف
االستقرار باملغرب مع حصوهلم على معاش كامل على غرار
نظرائهم الفرنسيني ،وقد تركنا هلم املوضوع وهم يدرسونه اآلن.

السيد الرئيس،

لقد توجت هذه اللقاءات الرفيعة املستوى بإصدار
بيانات ختامية مشرتكة بني املغرب وكل واحد من هذه الدول،

كما أشادت هذه الدول بسياسة اهلجرة اجلديدة اليت
أطلقها املغرب يف شتنرب  ،0264واليت متيزت بتسوية وضعية
اآلالف من املهاجرين غري الشرعيني وإدماجهم يف النسيج

تضمنت إشادة هذه الدول بالدور الريادي للمملكة املغربية يف
املنطقة وبدينامية االنفتاح ،حبيث أنه راه ملي كنمشيو لتمة
احلمد هلل ،هداكشي اللي كنسمعوا على بالدنا كيكون شوية

االقتصادي واالجتماعي ،كما أشادت هذه الدول مببادرة املغرب
احتضان احلوار اللييب ،حميني يف نفس الوقت دور اململكة املغربية
يف املسامهة يف حتقيق األمن واالستقرار باملنطقة.
وعلى الصعيد االقتصادي ،فقد توجت هذه اللقاءات

ديال األمل ،منني كنجيو هلنايا عاوتاين هضرة أخرى ،وكذا
بالدور احملوري الذي تضطلع به بالدنا على املستوى اجلهوي
داخل االحتاد من أجل املتوسط.
كما نوهت هذه الدول بالنموذج الدميقراطي املغريب

الرفيعة املستوى بالتوقيع على أزيد من  46اتفاقية ،منها  66مع
الربتغال 63 ،مع فرنسا 1 ،مع اسبانيا ،و 6مع تونس مهت
العديد من القطاعات واجملاالت احليوية ،كالنقل والبنية التحتية

املتميز ،حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس حفظه
اهلل ،وأشادت باملقاربة املغربية الرائدة يف تعزيز األمن واالستقرار
يف املنطقة وبالدور الريادي للمغرب يف حماربة الغلو والتطرف من

واملواصالت واللوجيستيك إىل آخره.
وخبصوص جمال الطاقة ،ركز املغرب مع كل من اسبانيا
والربتغال على أمهية تعزيز املبادالت الطاقية ،خاصة يف جمال
الكهرباء والغاز الطبيعي ،وذلك من خالل إحداث بنية حتتية

خالل مقاربة شاملة ،ويف سياق يعزز اإلسالم الوسطي السمح
املتشبع بقيم االعتدال والتسامح.
وهبذا اخلصوص ،أشادت هذه الدول بالنموذج الديين
املعتدل للملكة املغربية وبرغبة بعضها يف االستفادة من التجربة

للربط الكهربائي والغازي واندماج األسواق الكهربائية املغربية
واألوروبية يف أفضل الظروف التقنية واالقتصادية ،حبيث يبيعوا لنا
ونبيعوا هلم عند احلاجة.

املغربية الناجحة يف تكوين األئمة والوعاظ.
وخبصوص القضية الوطنية ،عربت هذه الدول عن
مواقف إجيابية ،متثلت يف الدعم الصريح ملشروع احلكم الذايت،

ويف اجملال اجلامعي ،وقع املغرب عددا من االتفاقيات
هتم البحث العلمي واألكادميي والتعاون بني اجلامعات
واملؤسسات التعليمية بني املغرب وهذه الدول ،مما جعل بلدنا
يرقى إىل أن يصبح قطبا جامعيا يف القارة اإلفريقية .كما مت

واصفة إياه باجلدي والواقعي وذو املصداقية .كما أكدت هذه
الدول على دعمها جلهود األمم املتحدة ،مؤكدة بكون هذا
النزاع له أثر سليب على األمن واالستقرار يف املنطقة ،ويعطل
جهود التنمية واالندماج يف املغرب العريب.

على هامش هذه االجتماعات الرفيعة املستوى عقد املنتديات
االقتصادية بني املنظمات املهنية ،لتباحث فرص الشراكة بني

وفيما يتعلق باجلالية املغربية املقيمة هبذه البلدان ،ركز
املغرب على حقوق ومكتسبات هذه اجلالية ومحايتها من
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اجلانبني يف جماالت خمتلفة كالفالحة والصناعة الغذائية والسياحة
والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية احلضرية .ولو كنتم

وللتذكري ،فقد نسج املغرب منذ أكثر من عشر سنوات
عالقات تعززت تدرجييا مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،

معنا يف ساحل العاجـ لرأيتم التقدير الذي حيظى به املغرب كبلد
فالحي وكتجربة فالحية متميزة يف الدول اإلفريقية عموما ويف
ساحل العاج باخلصوص .وهتدف هذه املنتديات إىل تسويق
النموذج التنموي االقتصادي املغريب ،والذي يتميز بنجاعة

من خالل التقارب مع جلن املنظمة وهياكلها .وقد أسفر ذلك
عن اخنراط املغرب يف العديد من املبادرات اليت أطلقتها املنظمة،
خصوصا اإلعالن حول االستثمار الدويل واملقاوالت املتعددة
اجلنسيات سنة  ،0221واإلعالن حول النزاهة والشفافية يف

إصالحاته اهليكلية والقطاعية املاكرو اقتصادية اليت مكنته من أن
يصبح اقتصادا تنافسيا صاعدا يف املنطقة ،مما مكن بالدنا من
جلب استثمارات مهمة لكربيات الشركات األوروبية كما هو

إدارة األعمال والشؤون املالية الدولية سنة  ،0260واتفاقيات
املساعدة اإلدارية املتبادلة يف امليدان الضرييب سنة .0264
ويشمل التعاون بني املغرب وهذه املنظمة قطاعات عدة ،كما

الشأن بالنسبة لقطاع الصناعة.
ومن جهة أخرى ،التقت رغبة هذه الدول على العمل
سويا مع املغرب لالستثمار والتعاون يف خمتلف اجملاالت
االقتصادية والتنموية مع الدول اإلفريقية الصديقة والشقيقة ،مما

يشارك يف جلنة االستثمار وجلنة سياسة التنمية اجملالية وجلنة
احلكامة العامة ويتبوأ مقعدا يف اللجنة التنفيذية ملركز التنمية.
وجتدر اإلشارة إىل أن املغرب يرتأس منذ  0221مبادرة
املنظمة من أجل التنمية من جانب دول منطقة الشرق العريب

يعزز مسار النمو والتقدم هبذه الدول .دابا األفارقة تيقول لنا
 nous somme demandeursمها باغيني املغاربة جييو
ويال كانوا غاجييو جييو معهم األوروبيني لالستثمار بواحد العدد

ومشال إفريقيا ،حيث يضطلع بدور رائد من خالل احتضانه
لعدد من أنشطة هذه املبادرة .وقد شهد التعاون املغريب مع هذه
املنظمة مؤخرا نقلة نوعية من خالل مشاركة املغرب يف برنامج

ديال اجملاالت.

الشراكة املتقدمة ،الذي فتحته املنظمة املذكورة أمام ثالث دول
فقط ،حيث مت التوقيع مع أمينها العام يوم  62يونيو املاضي
بباريس على الربوتوكول املتعلق بربنامج التعاون بني الطرفني،
وهو مثرة أكثر من سنة ونصف من املشاورات بني القطاعات

السيد الرئيس،

لقد عمل املغرب دائما على تنمية وتكثيف أواصر
التعاون مع املنظمات الدولية ،ليس فقط الدول ولكن كذلك

احلكومية املغربية يف ما بينها ومع هذه املنظمة.
مصادفة أنين شفت يف التلفزيون تيتكلموا على هاد
التوقيع ،جابو واحد التصويرة ديايل ديال la carte

املنظمات الدولية ،ليس فقط من منطق حاجته إىل قروض
وإعانة هذه املؤسسات ،ولكن بالنظر أيضا للخربة اليت راكمت
هذه املنظمات واليت ميكن للمغرب االستفادة منها إلجناح

 nationaleوقالوا واحد  0كلمات ودازو ،من الطبيعي ما
تكونوش جايبني األخبار هلاد الشي كامل .ويتوخى من انضمام
املغرب إىل هاد الربنامج الولوج إىل آليات املنظمة لتسريع
اإلصالحات يف خمتلف جماالت السياسات العمومية وخاصة:

األوراش اإلصالحية اليت يباشرها يف خمتلف اجملاالت.
ويندرج يف هذا السياق ،التوقيع مؤخرا مع منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية على برنامج التعاون بني املغرب
وهذه املنظمة ،اليت تضم أكثر من ثالثني دولة متقدمة وصاعدة

 -توسيع وتعزيز احلوار والشراكة؛

جتمع بني اعتماد الدميقراطية والتقدم االقتصادي واالجتماعي
.OCDE
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 متكني بالدنا من االستفادة من قاعدة البياناتواملمارسات اجليدة؛

النائب السيد خالد السبيع:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السماح للمسؤولني املغاربة باملشاركة يف عمل جلناملنظمة؛
 االطالع على التحاليل اخلاصة بالسياسات العامة؛ -تقدمي ومناقشة والتعريف باإلصالحات اليت تقوم هبا

السيد رئيس الحكومة،

وأنتم تقدمون حصيلة الشراكات مع خمتلف املؤسسات
مبا فيها الوضع املتقدم مع أوربا ،كنا نود أن توضحوا لنا يف ظل

هذه احلصيلة ،ما هو موقع ملف اسرتجاع سبتة ومليلية يف ظل
هذه احلصيلة؟ هل من ضمانات واضحة والتزامات للحفاظ
على حقوق ومكتسبات املغاربة باملهجر؟ أي تقدم مت تسجيله
مع منظمة العمل الدولية واإلحتاد الدويل النقايب يف جمال

بالدنا يف احملافل الدولية ومتكينها من اإلشعاع املناسب؛
 االستئناس مبعايري عمل هذه املنظمة ومبمارساهتاالفضلى.
هاد املنظمة فيها كذا و 43دولة متقدمة وختضع
للنظام ديال احلكامة يتداولون فيه فيما بينهم .ويهم برنامج
التعاون جماالت خمتلفة كاالستثمار والتجارة واحلكامة والتنمية
اجملالية وامليدان الضرييب والتعليم واإلدماج االجتماعي والتشغيل

احلريات النقابية وضمان الشغل الالئق ومأسسة احلوار
االجتماعي؟ أي حصيلة يف جمال حرية اإلعالم وحقوق اإلنسان
لتعزيز مكانة املغرب دوليا يف ظل وضعنا املتقدم مع اإلحتاد
األورويب؟ كيف تفسرون تقليص الدعم سنة بعد سنة وهد
االحتاد األورويب غري مكرتث مبا يقوم به املغرب من دور يف ملف
اهلجرة؟ وكأنه الدركي ألوروبا.
وأخريا السيد الرئيس احلكومة ،ثقة املؤسسات الدولية

والسياحة ،ويعد املغرب البلد العريب واإلفريقي األول والوحيد
الذي مت اختياره لالستفادة من هذا الربنامج الذي سيبوئه ال
حمالة مكانة خاصة داخل هذه املنظمة املشهود هلا دوليا جبدية
دراستها وتقاريرها وجناعة توصياهتا .كما سيجعل هذا الربنامج
من املغرب منوذجا لإلصالحات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية بالنسبة لبلدان اجلوار وللدول اإلفريقية ،وسيوفر
فضاءا لإلشعاع الدويل ببالدنا على درب مواصلة مسرية

هي ثقة يف اسرتداد ما اقرتضه املغرب منها .أما ما خيص وقع
هذا الشراكات على اقتصادنا ،فيمكن أن أحيلكم السيد رئيس
احلكومة وحكومتكم املوقرة لتقارير أربع مؤسسات وطنية:
املندوبية السامية للتخطيط -بنك املغرب -اجمللس االقتصادي
االجتماعي وكذلك اجمللس األعلى للحسابات ،اليت أكدت
بالواضح استفحال البطالة وتراجع النمو وضعف مردودية
االستثمار األجنيب والعجز الكبري املسجل يف اتفاقيات التبادل

اإلصالح والتقدم والولوج النهائي واملستحق لنادي الدول
الصاعدة كما بشر بذلك جاللة امللك حفظه اهلل .واهلل ويل
التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

احلر ،وكذلك تفاقم املديونية رغم أن احلكومة استفادت...

شكرا السيد رئيس احلكومة ،اآلن أفتح باب التعقيبات
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية يف حدود دقيقة و 32ثانية
السيد النائب احملرتم.

السيد الرئيس:

السيد النائب انتهى الوقت ،الكلمة لفريق العدالة والتنمية

يف حدود ثالث دقائق.
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كما حيلو للبعض أن يصف األمور .هذه احلكومة بالفعل
هنجت هنجا سليما قوميا ،هنجا جديدا حتقق به للمغرب عدد

النائب السيد خالد البوقرعي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول

من املكاسب ووضعته يف مرتبة مشرفة بني دول تشبهه يف كل
شيء إال يف الدميقراطية واملسار اإلصالحي واإلصالحات
احلقيقية اليت ارتضاها املغرب لنفسه ،واخرتنا أن ال نتنازل عنها
إطالقا وهذا هو السر السيد رئيس احلكومة ،سر قوتنا وسر

اهلل،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء،

متيزنا وسر منوذجنا ،هذا النهج اإلصالحي اإلرادي املسؤول
واجلريء للحكومة م ّكن من تعزيز جاذبية االقتصاد الوطين والثقة
يف النموذج املغريب ،مما ساهم يف تنامي الدور اإلشعاعي لبلدنا

السيدات والسادة النواب،
أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية ألؤكد مرة أخرى أن
عالقة اململكة املغربية مع املؤسسات واهليئات واملنظمات الدولية
واجلهوية واإلقليمية ،جيب أن تتم يف إطار عالقات الشراكة
واالحرتام التام للطرف السيادي للمغرب والوفاء بااللتزامات

وعلينا أن نفتخر بذلك ،وأن نرفع رؤوسنا عاليا ألننا مغاربة،
مغاربة ونفتخر على الصعيدين الدويل واإلقليمي وحتسن صورته
لدى املنظمات الدولية.
ويف هذا اإلطار ،نذكر وأنتم أعلم الناس هبذا بالزيارات

والتعهدات مع املنتظمات الدولية وهي بالفعل كذلك.
إن هذه املؤسسات اليت تعترب شريكا أساسيا لبالدنا ما
فتئت تؤكد ،يف خمتلف التقارير الصادرة عنها ،على أن املغرب

امللكية الناجحة بكل املقاييس لعدد من الدول اإلفريقية ،يف
إطار قناعة املغرب يف كون التنمية تستوجب توطيد التعاون
جنوب/جنوب وتقوية االندماج والتكامل اجلهوي واالقتصادي

يشكل منوذجا فريدا من نوعه يف منطقة أقل ما ميكن القول
بشأهنا ،أهنا تعيش يف مناخ يطبعه التوتر وأن ثقتها يف
اإلصالحات اليت ينهجها املغرب يف ظل االستقرار تنعكس
إجيابا على ثقة املمولني واملستثمرين يف بالدنا ،وال أدل على

واملايل للقارة.
السيد الرئيس:

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

ذلك املشروع األخري جملموعة  Peugeot Citroënتوقيع املغرب
على بروتوكول االتفاق اخلاص بربنامج التعاون مع منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ،ويعد املغرب ثالث دولة يف العامل،
كما تفضلتم السيد رئيس احلكومة ،بعد البريو وكازاخستان توقع

النائب السيد محمد المهدي بنسعيد:
شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد رئيس احلكومة على هذا العرض ،واحنا

على هذا الربنامج مما يدل على الثقة اليت حيظى هبا املغرب لدى
هذه املنظمة وعلى مصداقية التزاماته وجهوده اإلصالحية يف
امليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

السيد رئيس احلكومة يف فريق األصالة واملعاصرة ،مع هاد
الشراكات مع املؤسسات الدولية ونثمن هاد الشراكات مع
املؤسسات الدولية .وألننا نثمن هاد الشراكات ،كنطالبو بتفعيل

السؤال املطروح هنا :هل جاءت هذه الثقة من فراغ أم
هو حظ اعرتضنا يف الطريق؟ قطعا ال ،لن نكون عدميني ،لن
ننظر إىل األمور بنظارات سوداء ،لن نقول ال شيء حتقق ،لن
نقول هي الصدف فعلت فعلتها ،لن نعطف فقط على ما سبق

عضويتنا يف بعض املؤسسات ،لألسف منذ  0264كاين
هناك  l’union africaine des mutualitésاللي
الرئاسة عند املغرب ،الكتابة العامة عند املغرب ،املقر يف املغرب
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ولألسف ما كاينش التفعيل دياهلا ،ألن ليس هناك تنسيق ما
بني املكونات احلكوماتية وما بني اإلدارة املغربية .أنتم السيد

ساحنة إلغناء اإلطار القانوين الثنائي ،وأخذ مبادرات جديدة
للتعامل الثنائي يف كافة القطاعات واجملاالت .كما نفتخر ونعتز

رئيس احلكومة املسؤول األول على اإلدارة املغربية وعلى التنسيق
احلكومي ،ال بد من تفعيل عميع املؤسسات اللي احنا أعضاء
فيها ،خصوصا اليوم املؤسسات اللي يف إفريقيا ،ألننا كنعتربوا
أننا اليوم املغرب يف القارة ديالو هو اللي خصو يكون منوذج يف

بنوعية الشراكات الشاملة واإلسرتاتيجية اليت تربط املغرب
مبجموعة من الدول ،بالنظر إىل قوة الروابط االقتصادية
والتجارية وعمليات االستثمار ،بكيفية أصبحت مع هذه الدول
حتظى بأمهية كبرية يف السياسة اخلارجية للمملكة املغربية.

هاد يف عميع املواضيع أو القضايا اللي كيتفاعل معها مع الدول
اآلخرين .فلهذا السيد رئيس احلكومة ،كاين نقط كثار اللي
نقدروا نتكلموا عليهم ،لألسف الوقت ما...

وهنا نؤكد على العالقات االسرتاتيجية مع بعض الدول،
كفرنسا ،كإسبانيا ،كالربتغال ،كتونس ،جيب أن تعطى هلا أمهية
قصوى ونسعى إىل احلصول إىل املزيد من املواكبة والدعم من

السيد الرئيس:

طرف هذه الدول ألجل تفعيل أمثل للشراكة والتعاون ،يف أفق
احلصول على أوضاع متميزة تتجاوب أكثر مع ما حققه املغرب
من منجزات مشهود هلا بالنجاعة والفعالية .ولعل إشادة وتنويه
العديد من الدول بالدور الريادي للمملكة املغربية يف املنطقة

شكرا السيد النائب ،الكلمة لفريق التجمع الوطين
لألحرار يف حدود مخس دقائق،
النائب السيد نور الدين األزرق:

املتوسطية وبالدينامية واالنفتاح والتطور على كافة املستويات
واألصعدة ،وكذا بالدور احملوري الذي تضطلع به بالدنا على
مستوى األورومتوسطي واإلفريقي ،من خالل التعاون اإلجيايب

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
أعتذر أوال لإلخوان يف حزب التقدم واالشرتاكية ألهنم
هم اللي كان خصهم يطرحوا السؤال يف دقيقة ،وأنا أعتقد
كانت غاندخل يف مخس دقائق داكشي عالش بديت...

بني املغرب وهذه البلدان ،لدليل واضح على املسار الصحيح
الذي تنهجه احلكومة.
السيد رئيس الحكومة،

السيد الرئيس:

ال بد أن نؤكد على تنشيط آليات التفاعل من أجل

غاميشي لك الوقت عاود.

تطبيق وتتبع االتفاقيات الدولية ،مثل جلنة االتفاقيات تتبع
االتفاقية مع الدول اإلفريقية برئاسة وزير اخلارجية .وال بد من
اإلحالة كما قلتم ،اجلوالت اللي كيقوم هبا جاللة امللك يف

النائب السيد نور الدين األزرق:

إذن أعتذر لإلخوان ،إذن السيد الرئيس ،لقد قام املغرب

بنسج عالقات وثيقة ومتميزة مع العديد من الدول واملنظمات
الدولية ،نتج عنها عقد العديد من االجتماعات رفيعة املستوى
مع هاد الدول كتعبري عن استمرارية العالقات الثنائية املثينة،

إفريقيا ،وجيب على احلكومة أن تساير هاد الزيارات وهاد
االتفاقيات لتفعيل هاد الزيارات .صحيح على أنه املغرب أول
بلد عريب وإفريقي خارج الدول اإلفريقية اللي عندو الوضع
املتقدم مع أوروبا ،فهنا خاصنا نستغلو هاد الفرصة ألن

واليت أصبحت تأطرها معاهدات الصداقة وحسن اجلوار والتعاون
اليت جتمع اململكة املغربية مع جمموع الدول.
يف فريق التجمع الوطين لألحرار ،ننوه بعمل اللجن
املشرتكة العليا ،واليت تنعقد بشكل دوري واليت شكلت فرصة

مكيصدقوش علينا.
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ثالثا -املصادقة على عدد من االتفاقيات واملعاهدات.

السيد رئيس الحكومة،

جيب أن نعمل على حماربة اهلجرة السرية ،حماربة

ما يالحظ علينا اليوم ،لن أتكلم عن كل اإلجيابيات

املخدرات ،كنعرفوا أنه يف إطار العالقات كاين هاد اإلشكال
وكتعلموا التأثري ديالو على االقتصاد املغريب وعلى الصحة ديال،
فيجب هاد االتفاقية والوضع املتقدم ديال املغرب مع اإلحتاد
األورويب أنه نستغلوه باش نلعبو الدور ديالنا.

الكثرية اليت يقوهلا األوربيون يف حق املغرب ،ولكن ما يالحظ
علينا اليوم هو التأخر الكبري يف مالءمة تشريعاتنا مع التشريعات
األوروبية ،والوترية البطيئة اليت يسري هبا هذا العمل .ما يالحظ
علينا اليوم هو عدد من اخلروقات اليت هتم مسألة حقوق

يف اخلتام ،ال بد من التنويه واإلشادة بالنموذج
الدميقراطي املغريب الفريد من نوعه يف املنطقة ،والذي استطاع
حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس

اإلنسان .ما يالحظ علينا أيضا هو عدم املصادقة على عدد من
االتفاقيات.
فيما خيص مالءمة التشريعات ،تعلمون السيد رئيس

نصره اهلل وأيده ،أن يرقى إىل مصاف إىل الدول الصاعدة
وكذلك التنويه باملقاربة املغربية الرائدة يف األمن اجلهوي والدور
الريادي والطالئعي الذي تلعبه اململكة املغربية يف حماربة التطرف
الديين ،من خالل وضع مقاربة شاملة تعاجل منابع اإلرهاب عرب

احلكومة على أن احلكومة قدمت خمطط تشريعي وقدمت
جدولة زمنية ،واليوم نالحظ أن هناك عدد من املشاريع اليت مل
تنجز
يف جمال حقوق اإلنسان ،تالحظون السيد الوزير األول

مشاريع اجتماعية واقتصادية ،يف سياق يعزز اإلسالم الوسطي
املتشبع بقيم التسامح واالعتدال ،شكرا.

تكرار عدد من اخلروقات ،بل تعدد عدد من االعتداءات اليت
أصبح يتعرض هلا املواطنون ،باسم وصاية من نوع خاص على
املغاربة ،واليت جيب أن تواجهها احلكومة حىت ال نعطي االنطباع

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للفريق االشرتاكي يف
حدود دقيقتني و 42ثانية.

على أن املغرب يدخل يف ردة يف هذا اجملال ،شكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت ،الكلمة للفريق احلركي

النائب السيد محمد عمر:

يف حدود أربع دقائق.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

النائب السيد عرفات عتمون:

املغرب اخنرط يف شراكة متقدمة مع أوروبا عن طواعية
واختيار مع االحتاد األورويب الوضع املتقدم ومع جملس أوروبا

بسم اهلل الرحمن الرحيم،

كشريك من أجل الدميقراطية ،هذا االخنراط هو أوال اعرتاف مبا
قام ومبا يقوم به املغرب من إصالحات يف جماالت خمتلفة ،ولكن
هو أيضا التزام بإجراء عدد من اإلصالحات وأمهها ثالثة:

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب المحترمين،

أوال -مالءمة التشريعات الوطنية مع املنظومة التشريعية

نعترب يف الفريق احلركي موضوع الشراكات مع املؤسسات
الدولية ذو راهنية ،خصوصا أن املغرب توج مسار حتالفاته
املتميزة مع جمموعة من الدول واملؤسسات الدولية بتموقعه يف
وضع متقدم مع االحتاد األوريب ،وهي الشراكة اليت عرفت تطورا

األوروبية؛
ثانيا -إرساء وتوطيد دولة احلق والقانون ومحاية حقوق

اإلنسان؛
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كبريا وبشكل دينامي ،ناهيك عن حيازته لثقة العديد من
املؤسسات املالية واالقتصادية الدولية.

واالحتاد األوريب ،فهذه الشراكة املتميزة مدعوة لتحقيق املزيد من
التقدم يف أفق القمم املقبلة بني املغرب واالحتاد األوريب.

إن الوضع املتقدم هو نوع من التعهد األوريب مبواكبة
اإلصالحات املغربية ،سواء منها السياسية اليت تشمل احلريات
العامة وحقوق اإلنسان وحتسني النظام القضائي أو االقتصادية
اليت هتم االندماج التدرجيي للمغرب يف السوق الداخلية لالحتاد

إن توقيع احلكومة على بروتوكول االتفاق اخلاص يف
برنامج التعاون إىل جانب األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية
االقتصاديتني ،تبني األمهية اليت توليها احلكومة للشراكة
االسرتاتيجية مع منظمة التعاون والتنمية االقتصاديتني كأرضية

األوريب بناء على قاعدة االنفتاح والتحرير االقتصادي.
لقد عرب االحتاد األوريب غري ما مرة عن رغبته يف تعميق
عالقاته مع املغرب على كافة األصعدة ،كما أنه جيدد دائما

مشرتكة بتبادل أفضل املمارسات واملعايري والتقييمات املتبادلة
للسياسات العمومية ،فمن شأن الربنامج القطري الذي وقعته
اململكة املغربية مع منظمة التعاون والتنمية االقتصاديني تعزيز

التأكيد على عزمه االخنراط على املدى الطويل إىل جانب
املغرب ،الذي يتميز برؤيته والتزامه يف إطار السياسة األوربية
للجوار .كما أن جملس االحتاد األوريب الذي ميثل الدول
األعضاء أشاد مؤخرا بالدينامية اإلجيابية لعالقات املغرب -

التقارب بني املغرب واملنظمة وتيسري التحاق املغرب بركب الدول
الصاعدة.
وإذ نثمن كفريق حركي إجناز برنامج التعاون املذكور
والذي سيتم يف غضون سنتني ،نريد من احلكومة الوقوف على

االحتاد األوريب والدور اجلوهري الذي تضطلع به اململكة داخل
الفضاء األورو متوسطي وشراكة إفريقيا -االحتاد األوريب .ومل
يفوت االحتاد األوريب اإلشادة باإلصالحات اليت قام هبا املغرب

ح سن أجرأة هذا الربنامج ،الذي يتضمن عدة قطاعات وخاصة
وضع نظام لتقييم وتدبري أداء برنامج اإلصالحات باملغرب،
وشكرا.

يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وعرب عن
ارتياحه للحصيلة اإلجيابية لتفعيل الوثيقة املشرتكة حول الوضع
املتقدم.
وكشريك حقيقي جاد وال حميد عنه ،انكب املغرب على

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب الكلمة لفريق التقدم الدميقراطي ،يف
حدود دقيقتني.
النائب السيد بوعزة الركبي:

تنفيذ خمطط العمل الذي مت إقراره من الطرفني ،يف إطار اتفاق
الشراكة وخطة عمل اجلوار والوثيقة املشرتكة حول الوضع
املتقدم.

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

إننا نعترب الوضع املمنوح للمغرب استثنائيا ،فعلى
احلكومة الرتكيز بشكل أكرب على إجناح مدى تطابق مستوى
وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام املشرتك ،وكذا على
مقاربة تشاورية منتظمة تتميز باعتماد جمموعة من اآلليات

السيدات والسادة النواب المحترمين،

لقد مكنتنا اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية

والسياسية واحلقوقية اليت قامت هبا احلكومات املتعاقبة ،منذ
حوايل  62سنة من اجتياز األزمات املتالحقة ،اليت هزت
االقتصاد العاملي ،مما أهل املغرب ليكون وجهة لالستقرار
واالستثمار ،بل شريكا مفضال بالنسبة للعديد من املؤسسات

املؤسسة واهلادفة الستدامة قوة العالقات الثنائية بني املغرب
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العاملية املؤثرة ،وهو ما جيعلنا مقتنعني يف فريق التقدم الدميقراطي
بضرورة استثماره بشكل جيد من أجل حتصني قراراتنا السيادية

ديال اللي غادي من خالهلا نستفدو من التجربة ديال هاد
املنظمة  OCDEيف احلكامة ،يف واحد العدد ديال اجملاالت،

واحلفاظ على مكانة املغرب كطرف إقليمي أساسي وفاعل.

باعتبار الوضع املتميز اللي كيعطيو للمغرب مع  4دول أخرى
أو  0دول أخرى البريو وكازاخستان ،يعين واللي نقدر ننقل
لكم بصدق ،هو أن هاد الناس هادو بصفة عامة وغريهم ألنه
كتعرفوا باللي احلمد هلل يف هاد الوالية هادي واحد العدد ديال

السيد رئيس الحكومة،

إن حصول املغرب على مكانة وضع متقدم مع االحتاد
األورويب وعلى صفة الشريك من أجل الدميقراطية مع جملس

االتفاقيات ديال اللجان العليا املشرتكة ،اللي عقدناها مع دول
أخرى كقطر وغريها ،يعين أن هاد الدول كلها تتحرتم املغرب
وتتقدر املغرب وتتعترب املغرب اليوم جتربة استثنائية ،وكتعترب

أوروبا واخنراطه يف عدة شراكات اقتصادية وسياسية مع أكثر من
دولة وجتمع دول ،ما هي إال مناذج على مؤشرات النجاح وزيادة
منسوب الثقة يف بالدنا وهو ما نعتز نه.

املغرب جتربة ديال دولة مستقرة وديال دولة آمنة وديال دولة
كتستحق الناس يستثمروا فيها ويتعاملوا معاها ويتعاونوا معاها،
باش ميشيو بطريقة مشرتكة إلفريقيا وداك الشيء مشرف مشرف
جدا .والشك أن للحكومة واألغلبية يعين مسامهة مقدرة يف كل

السيد الرئيس،

ويف املقابل ،فإن املؤشرات اإلجيابية واحلصيلة العملية
هلذه الشراكات وآثارها الواضح على االقتصاد الوطين ،ال جيب

أن تنسينا أمهية إجراء تقييم دوري وموضوعي لكل هذه
الشراكات والنتائج احملققة منها ،والغاية يف تقديرنا جيب أن
تنصب على حتصني استقاللية قراراتنا االستقاللية الوطنية يف أفق
جيل جديد من الشراكات اليت يتعني أن يكون فيها املغرب طرفا

هذا ال ميكن أن يكون كل هذا قد وقع وحده ،ولكن كذلك
كما قلت لكم فإنه كذلك استمرار لسياسة يعين سابقة ،اآلن
مع ذلك ال بد أن تكون هنالك يعين مالحظات:
األوىل ،اإلخوان ديال الفريق االستقاليل قالوا يل اشنو
هو هاد الشيء هذا راه اللي كيهمهم مها هو القدرة على الرد
ديال القروض اللي كيسلفونا ،أوال بعدا باش يسلفونا تيخصهم
يكونوا كيثيقوا فينا ،وثانيا إال كان التقدير دياهلم إجيايب لنا،

قويا والعمل مبنطق رابح رابح ،وهو املنطق الذي جيب أن حيكم
شراكاتنا املستقبلية حرصا على املصاحل العليا لوطننا وشعبنا،
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
السيد الرئيس:

باعتبار أننا دولة قادرة على أن نرد القروض ،فهذا شيء جيد
جدا وإال سوف جياملوننا ،ملاذا؟ أما التقارير ديالنا الداخلية
فماشي كلها سلبية وماشي كلها سوداء ،كاين فيها مالحظات

شكرا السيد النائب ،الكلمة للمجموعة النيابية لتحالف
الوسط ،مكاينش ؟ إذن الكلمة للسيد رئيس احلكومة للجواب
على التعقيبات فيما تبقى من التوقيت.

وحنا راه الصدر ديالنا يتسع هلذه املالحظات ،وجيب علينا أن
نأخدها بعني االعتبار ،حنا ماشي حكومة جات باش تدافع
دائما تقول كلشي اللي كندير أنا مزيان والوضع حتت الرئاسة
ديال هاد احلكومة هادي ممتاز وما فيه أي مناقشة ،هذا ماشي

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم،
السيد الرئيس،
أنا بعدا كرئيس احلكومة بصفيت كنرتأس هاد اللجان
العليا املشرتكة مع رؤساء احلكومات والوزراء األوائل ديال الدول
األخرى ،بصفيت مثلت املغرب يف التوقيع على هاد االتفاقية

صحيح وما فيه أي مالحظة ،حنا عندنا القدرة احلمد هلل نعرتفوا
باألمور ،حنمد اهلل سبحانه وتعاىل ونوهو باألمور اجليدة وهي
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كثرية وعندنا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل القدرة أن نقول أن
هنالك اختالالت وهنالك ضعف وهنالك تقصري وهنالك حىت

نبقى هندر ،إيال غري اهلدرة وكان الّ ،أنا جمايش هلنا باش هندر
ونتخلص على اهلدرة ،أنا جاي باش خندم البالد ،ماشي باش

فشل يف بعض اجملاالت ،معندناش مشكل يف هاد القبيل.
بطبيعة احلال ،كاين واحد اإلشكال ،منني كنقولوا هاد
الشيء ،كاين اللي كيبغي يركب على هاد الشيء ويقول أودي
هاد احلكومة ويبدا كيشخشخ فيها ،الّ اهلل يهديكم شوية ديال

نتخلص على اهلدرة.
املسالة الثانية ،ملّي كيتكلموا اإلخوان على حقوق
اإلنسان حنا صحيح ،حنا متفامهني مع أوروبا وعندنا معاهم
الوضعية ديال الشريك املتقدم إخل ،ولكن راه حنا دولة عربية
إسالمية ما غاديش جنيو وندخلوا معاهم سباط فكولشي داك
الشي دياهلم ،راه قلتها هلم ملّي كيجيو عندي كنقول هلم واش
كتذكروا احلسن الثاين اهلل يرمحو ،ملّي كنتيو كتكلموا معاه على

املعقول باش نتعلمو كلنا نعرتفو ،وإال هاد الطريقة هادي راه هي
ماخدماش .وباملناسبة ،مغاديش منشي أنا عند اسبانيا ونقول هلم
ردوا لينا سبتة ومليلية ،واش هادي دولة سايبة ،هادي راه دولة
عندها رئيس ،الرئيس دياهلا هو جاللة امللك .أنا مغنتكلمش يف
هاد املوضوع إال مكانش جاللة امللك هو اللي قرر باش نتكلم
فيه ،أنا كنعرف باللي اسبانيا عندها مصاحل مع املغرب وباللي
هاد املصاحل خاص الدور ديايل هو ندافع على هاد املصاحل.

حقوق اإلنسان ،كان ياخد منهم ويرد عليهم ،وهبذه الطريقة
اليوم انتم كتنعموا يف االستقرار ،وكتنعموا يف األمن والطمأنينة،
ألن احلسن الثاين اهلل يرمحو راعى لينا كدولة عربية إسالمية
عندها خصوصياهتا ما ميكنش متشي اكثر من القياس .وضربت

وأما القضية ديال سبتة ومليلية راه متوقفاتش ،ولكن غادي جيي
الوقت دياهلا يف الوقت املناسب ،اهلل يرحم احلسن الثاين اللي
كان كيقول بلّي ملّي غادي يتحل املشكل ديال جبل طارق

هلم واحد املثل ملّي كنضربو هلم كيتأثروا كثريا ،قلت هلم إىل
جييت دفعيت شي واحد شوية كيزيد ،باحلق إىل دفعتيه بزاف
كيطيح .وردوا البال ،إال بغيتيو املغرب تبقاو جتيو وتلقاوه دولة
آمنة ومستقرة ،خليوه ميشي املسائل ديالو ديال حقوق اإلنسان
على قدر اإلمكانيات ديالو وعلى قدر املصاحل ديالو وبالتقدير
ديالو .حنا ماشي دولة أوروبية وما عمرنا غنكونوا أوروبيني ،حنا
عندنا صفات ومواصفات ،عندنا عالقات طيبة ،بغينا عالقات

غادي يتحل املشكل ديال سبتة ومليلية ،ملّي غادي يكون كذا
غادي يكون كذا .هذا واحد املنطق ،ألنه منجيوش لسبتة
ومليلية حىت هي نديروا فيها املزايدات ،راه حنا كنحشمو خليونا
نبقاوكنحشمو .هادي اسبانيا اليوم شريك اقتصادي أساسي

طيبة ،التعاون ،بغينا كلشي ،ولكن بغينا كذلك بغينا حنافظوا
على اخلصوصية ديالنا .وإذن ما كاينش التصارع فهاد االجتاه
هذا حىت نوصلو البالد دياهلا ألمور غري حممودة العواقب.

بعض املرات كيتجاوز فرنسا ،كيجي هو األول وفرنسا كذلك
شريك اقتصادي أساسي ،كل وحدة عندهم مليون ديال
املغاربة والّ أكثر ،وبينا وبينهم عالقات واملغرب يف وضعية معينة

وأما االتفاقيات الدولية ،فاألغلبية ديال االتفاقيات
الدولية عندي بطاقة من السيد وزير العدل كيقول يل املغرب
صادق حاليا على كافة االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان،
وصادق على أغلب الربوتوكوالت ،وامسحوا يل اإلخوان وبزاف

واليوم  il consolideكيسوي الوضعية ديالو ،إذن خاصنا
نزيدو نقويو هاد الوضعية هادي ،والكالم اآلن على هاد الشيء
ماغيجيب حىت نتيجة .إذن غادي نتكلموا يف هاد الشيء يف
الوقت اللي غيجيب نتيجة ،أما إيال مكانتش غادي جتي نتيجة

منكم عندكم السن ديايل ،كتعرفوا املغرب كيفاش كان هدي
 42وال  32عام على مستوى حقوق اإلنسان ؟ اإلنسان إال

غري باش نتسماو يف اجلرائد ديالنا راه حنا تكلمنا ،هادي رجلة
هادي ؟ إيال مغاديش منشي يف املوضوع حىت للنهاية بال ما
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قال كلمة ،إال كتب شي حاجة يف احليط إال ،عقلتيو على هاد
الشي كامل .هاد الشي كلو ما بقاش ،عقلتيو على التعذيب ؟

النائب السيد محمد أوريش:
شكرا السيد الرئيس،

عقلتيو على واحد العدد ديال األمور؟ راه حنا كنتقدمو
أكنتحسنو ،املهم ديالنا هو نستمرو يف التقدم والتحسن ونديرو
الدميقراطية ديالنا اللي مناسبانا واللي هبا نقدروا نكونوا دولة
متقدمة ،وما كيهمش اآلخرين شي حاجة أخرى اللي كيهمهم

السيد رئيس الحكومة المحترم،

ساكنة العامل القروي واملناطق النائية عموما تكن لك حبا
وتقديرا كبريين ،مقابل هذا احلب والتقدير ،ماذا أعددت

حكومتكم يف إطار الربنامج الوطين للعامل القروي من إجراءات
فعلية وملموسة؟ وشكرا.

هو هذا .وليين إىل اإلنسان تسرع فهاد الشي وبدا كيدير أمور
اللي ماشي هي هديك ،من بعد ال قدر اهلل كيجي اجلواب
ولكن كيجيك اجلواب فواحد الوقت متأخر ويأتيك بطريقة ال

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد رئيس احلكومة .نقطة نظام؟ السيد الرئيس
كيطلب نقطة نظام ،إال امسحتوا ،امسح يل السيد الرئيس.

جتد معها حال ،وها حنن نرى أمام أعيننا دوال باألمس القريب
كانت تتشدق حبقوق اإلنسان والتقدمية واالشرتاكية وغريها من
الكلمات والبعثية وغريها ،ها هي اليوم شدر مدر ،حنن نراها
أمام أعيننا ،فخليونا منشيو باليت هي أحسن .واحلمد هلل أن هاد

النائب السيد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديموقراطي
(نقطة نظام):
السيد الرئيس ،غري فقط نظرا العتبار أن وجود أسئلة
حول وحدة املوضوع ،نفس املوضوع ،أعتقد أنه من الضروري
أن نسمع األسئلة وتكون إجابات السيد رئيس احلكومة دفعة

املغرب كيمشيوه ملوك احلمد هلل معقلني وكيعرفوا أش كيديرو،
ألنه راه هدي مصائر ديال الشعوب ،ماشي قضية ديال نكونوا
خبري مع الفرنسويني والّ مع اإلسبان لوقت معني باش نستفدو

واحدة .كون أن النظام الداخلي ال ينص على هذا األمر،
كنقول هذا ال يتعلق بسؤال حموري ،يتعلق األمر بأربعة أسئلة،
هدي أوال.

من االستثمار والّ ،املهم هو االستمرارية أن هادشي هذا يبقى
ثابت إن شاء اهلل الرمحن الرحيم .وهم بأنفسهم اليوم مها
فرحانني هباد الشي اللي كنديرو وكيجيوو كيثنيو على املغرب،
ونقول لك بصراحة جايني يتعلموا منو كيفاش يديرو مها يف

ثانيا ،حىت يف جلسة األسئلة األسبوعية ليس هناك يف
النظام الداخلي ما يشري إىل أسئلة ذات وحدة املوضوع.
كانديروها دائما يف يوم الثالثاء كتكون عدة أسئلة حول نفس
املوضوع كنتبناوها ،ال يشري إليها النظام الداخلي.

بعض اجملاالت يف الدول دياهلم .إذن آن اآلوان أن نرفع رؤوسنا
ألن اليوم وهلل احلمد ،حنن منوذج متميز والسالم عليكم ورمحة
اهلل وبركاته.

ثالثا ،هل احلكومة تعارض ؟ إذا كان السيد رئيس
احلكومة يعارض هذا األمر أو يرى مانعا يف ذلك ،ماشي
مشكل ،أما إذا كان قابال هل هناك من متضرر من هذه العملية

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة .وننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين
واملتعلق بباقي األسئلة .ونستهلها بسؤال حول دعم سكان
املناطق الوعرة ،تقدم به فريق العدالة والتنمية يف حدود دقيقتني،

؟ واش كاين الضرر أننا نطرحو أسئلة جمموعة وجياوب السيد
رئيس احلكومة دفعة واحدة ؟ شكرا السيد الرئيس.

طرح السؤال والتعقيب.

السيد الرئيس:

كاين شي مانع؟ الّ ،سي نور الدين.
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النائب السيد نور الدين مضيان ،رئيس الفريق االستقاللي

اإلشكال ديال األسبقية ديال املعارضة حنا ماعندنا مانع السيد
الرئيس أن املعارضة تسبق األسئلة دياهلا ،ونظرا لوحدة املوضوع

عفوا السيد الرئيس ،إذا كانت األغلبية يعين طرحت
نفس األسئلة هذا أمر يهمها ،ولكن أعتقد األسئلة املطروحة من
طرفنا يعين ال تسري يف هذا االجتاه ،شكرا .وإذن سبقوا السؤال

أنه نأخرو األسئلة اللي...حنا كأغلبية كنطلبو هذا الطلب ،حنا
طلبنا ما كيضر احد ،لذلك أرجو السيد الرئيس ،أنكم تتبنوا
هذا املقرتح ،شكرا.

للوحدة والتعادلية ( نقطة نظام):

السيد الرئيس:

ديالنا وديرو اللي بغيتو انتم.

إذن ،األسئلة للي كتطرح األغلبية ،دعم سكان املناطق
الوعرة ( فريق التجمع الوطين لألحرار) السياسة احلكومية لتنمية
األقاليم الفقرية (الفريق احلركي) أجرأة حماور التنمية القروية

السيد الرئيس:
متفقني أنه تطرح ...ألنه هي األسئلة مرتبة حبسب الفرق
وحسب كذا ،معنا السيد الرئيس وعارف بأنه هاد املسألة ما

(فريق التقدم الدميقراطي) املبادرات اإلجرائية املتخذة لفائدة
املناطق اجلبلية ،وعالش ما طرحتوش سؤال واحد؟ هو نفس
املوضوع .إذن إيال امسحتو نعطيوا للمعارضة تطرح األسئلة دياهلا
ونديرو وحدة املوضوع يف األخري.

فيهاش وحدة املوضوع ياك السيد الرئيس ؟ طلبتو مين وحدة
املوضوع كنقول لكم ما كايناش يف النظام الداخلي ،ولكن إال
بغيتو أنا ماعندي مشكل ،نطرحو أسئلة املعارضة ومن بعد
نديرو ،تفضل السيدة الرئيسة.

تيسريا السيد الرئيس ،إذن الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية ،الّ باليت األخت ،السيدة الرئيسة.

النائبة السيد ميلودة حازب ،رئيسة فريق األصالة والمعاصرة
(نقطة نظام):

النائبة السيد ميلودة حازب ،رئيسة فريق األصالة والمعاصرة

امسح يل السيد الرئيس ،هاد الشي كان ممكن نثريوه يف
ندوة الرؤساء ملّي كنا كنهيأو هلاد اللقاء ،اليوم مطروحة واحد
اجملموعة ديال األسئلة ،حنا بغينا يبقى الرتتيب كيف هو ،فيما
خيص األسئلة للي حنا طارحينها .إذا كانو شي سؤالني متتابعني

(نقطة نظام):

حنا قلنا بأنه الرتتيب ديالنا هو هو الرتتيب كنهدر على
الرتتيب ،الرتتيب ،ألنه إذا كنا بغينا نعطيو لألغلبية هتدر مرة

وحدة كان عليها ختتار سؤال متفق عليه ،ما الذي منعكم من
من االتفاق حول سؤال معني ؟ أما اآلن نديرو  3األسئلة
وتدوزوهم لنا عملة وتفصيال ،حنا بغينا ناخدو الرتتيب ديالنا،
اشتغل كيف بغييت السيد الرئيس ،ولكن الرتتيب ديالنا يبقى يف

ديال ألغلبية هذا شغاهلم ،ولكن حنا فيما خيص األسئلة ديالنا
تبقى يف نفس الرتتيب اللي حنا مهيئينو يف ندوة الرؤساء ،شكرا
السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

حملو.

تفضل السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

النائب السيد عبد بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية (نقطة

إذن االحتكام إىل الربجمة .فريق العدالة والتنمية دعم

نظام):

سكان املناطق الوعرة .تطرح السؤال ؟ الكلمة للسيد رئيس
احلكومة لإلجابة على السؤال..نعم السيد الرئيس؟ عمعتيهوم
انت ،الرتتيب السيد الرئيس ،تقدمو تأخرو ،اجللسة ماشية

لن أكرر بأنه النظام الداخلي يسمح بذلك ،مث أنه من
حيث األعراف والتقاليد هاد الشي اللي سرنا عليه ،كنسولو
املعنيني واش مها قابلني؟ واش احلكومة قابلة؟ دابا تطرح
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مزيان خليوها متشي مزيان .تفضل السيد رئيس احلكومة يف
حدود دقيقتني اجلواب والتعقيب.

لألسف حديث عن رحلة الصيف حبثا عن نقط املاء ،حديث
عن رحلة الشتاء حبثا عن التدفئة ،حديث عن معاناة مركبة

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

للساكنة كاملة ،ولكن للمرأة خاصة وهي تلد وهي تولد وهي
تغادر قاعات املدرسة لتعاين من اهلذر املدرسي .ال حديث عن
اإلعدادي بالنسبة للعامل القروي ،هو حديث عن مستويات
متعددة يف قسم واحد عن الالستقرار ،ال للطاقم الطيب وال

على املستوى الظريف وخالل فصل الشتاء ،يتم اختاذ
إجراءات استعجالية هتم إمداد املناطق املعزولة بفعل تساقط
األمطار والثلوج باملواد الغذائية واألغذية ،باإلضافة إىل إسعاف

للطاقم املدرسي.

املرضى وإقامة وحدات صحية متنقلة لتوفري خدمات القرب.
على املستوى اهليكلي ،قامت احلكومة بالرفع من
خمصصات صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية ،إضافة إىل

السيد رئيس الحكومة،

ال حنملكم املسؤولية ،نعترب بأن هذا تراكم ولكن أنتم

املوارد املخصصة ومباشرة مع القطاعات املعنية .كما متت
مواصلة جمهودات توفري اخلدمات األساسية ،حيث بلغت نسبة
التزويد باملاء الشروب بالعامل القروي  %13.2هناية .0263
ارتفع املعدل الوطين للكهربة القروية إىل  %11.23سنة

أمل هذه الفئة .هذه املبالغ املرصودة من طرف حكومتكم هلذه
املناطق تسائلنا عن غياب الوقع واألثر .آن اآلوان السيد رئيس
احلكومة ملتابعة جمموعة هذه املشاريع .آن اآلوان السيد رئيس
احلكومة اللتقائية هذه القطاعات العاملة أو اليت تستهدف

 ،0263وهذا كلو مصدر افتخار للمغرب عامليا .فاقت نسبة
الولوج إىل الطرق لدى الساكنة القروية  %76هناية .0263
استفادة  610عماعة قروية من مشاريع تطهري السائل مببلغ

العامل القروي .آن اآلوان للوقوف السيد رئيس احلكومة عن
مكامن اخللل ،عن منهجية االشتغال يف الغياب ،هل اخللل يف
منهجية االشتغال؟ هل اخللل يف املتدخلني؟ هل اخللل يف

 071مليون درهم برسم سنة .0263-0260
ومن أجل تيسري وحتسني عملية التنقل بالعامل القروي،
مت اعتماد دفاتر التحمالت ابتداء من فاتح غشت ،0260
وقد مت تسليم أزيد من  122رخصة لفائدة الناقلني (النقل

استقبال املواطنني؟ جمموعة من املشاريع السيد رئيس احلكومة،
ال زالت يف البداية دياهلا ،ويف بعض األحيان هناك جمموعة من
املشاريع كتنطلق يف جمموعة ديال الدواوير ،الشيء اللي ما
كيخليش واحد النوع ديال األثر بالنسبة للساكنة .األولويات

املزدوج) لتمكينهم من ممارسة نشاطهم يف ظروف قانونية
وشكرا.

املشاكل كثرية والتحديات ...
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة ،شكرا ،هل من تعقيب السيد

الرئيس؟ شكرا شكرا ،هل من تعقيب السيد الرئيس؟

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لصاحب السؤال للتعقيب.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

النائبة السيدة سعادة بوسيف:

أنا األخت قالت لك ما كنحملوكش املسؤولية ،ال

شكرا السيد الرئيس،

األخت أنا كنتحمل املسؤولية وغري طليب اهلل يوم القيامة ما
يكونش هاد الشي قاسح بزاف فهميت ؟ املشكل حقيقة احنا
تنبذلو جمهود كبري يف هاد اجملال ،وهذا من اجملاالت اللي مأثرة

شكرا السيد رئيس الحكومة،
احلديث عن املناطق الوعرة هو حديث عن الفطرية،
حديث عن القيم ،حديث عن العصامية .هو حديث لكن
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فيا أنا كثري ،ولكن فعال املواطنني ما كيشعروش باألثر بالشكل
املطلوب ،فكاين زوج داحلوايج :من جهة انتما ذكروهم كيفاش

واقتصادية وصحية وبيئية ،وبذلت السلطات العمومية وتبذل وال
تزال جمهوذات مهمة ملكافحة هذه الزراعة يف نفس الوقت الذي

كانت األمور ،ال بد من شوية داإلنصاف السي الرميد ها هو
مورايا هو من دكالة كيعاود ليا على دكالة كيفاش كانت ماللي
كان كيقرا هو وكيفاش هي اليوم..

تعمل على حماولة إجياد خيارات بديلة للدفع بعجلة التنمية هبذه
املناطق كخيار اسرتاتيجي ،بالرغم من أهنا مل تؤت كل النتائج
املنتظرة منها ،وإذا كانت هنالك مقرتحات من السادة النواب
احملرتمني فأنا مستعد الستماعها ،شكرا

شكرا السيد الرئيس ،شكرا ،شكرا .ننتقل اآلن إىل
السؤال الثاين ويتعلق بزراعة الكيف ،الفريق االستقاليل.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،التعقيب للسيد الرئيس

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي

للوحدة والتعادلية:

للوحدة والتعادلية:

بسم اهلل الرحمن الرحيم،

شكرا السيد الرئيس،

زراعة الكيف هو ببالدنا أمر واقع شئنا أم أبينا،

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

املقاربات األمنية املعتمدة مل تأت بنتائجها ،بقات زراعة
الكيف .فلذلك ،هاد املقاربة األمنية املعتمدة اآلن السيد رئيس
احلكومة ،هل تعلم عدد املبحوث عنهم ؟ هناك من يتحدث

تعيش ،اهلل خيليكم شوية داهلدوء السيد الرئيس وما
يتحسبش ليا هاد الشي.
تعيش املناطق الشمالية املعروفة بزراعة الكيف مشاكل

عن  62ألف وهناك من يتحدث على  72وهناك من يتحدث
على  42ألف ،وهناك من يتحدث على  02ألف وأنا أحتدث
على ساكنة بأكملها يف سراح مؤقت ،ألن بوشاية بسيطة ميكن
أن يزج بالشخص يف السجن أو ضمن الئحة املبحوث عنهم.

السيدات والسادة الوزراء،
إخواني أخواتي،

يومية عديدة مع خمتلف السلطات ،تصل أحيانا إىل درجة التوتر
واحلدة وأحيانا أخرى إىل درجة املواجهة .هل فكرت احلكومة
يف فتح هذا امللف مع عميع األطراف للخروج باحللول املالئمة

إذن ،فلذلك ال بد من التفكري يف احللول املالئمة.
أوال ،ال بد من اعتماد مقاربة مشولية تنموية هبذه
املناطق ،مناطق ال زالت تعيش الفقر املدقع ،ما زال ما كاينش

هلذه املعضلة ،حفاظا على كرامة املواطنني وصيانة حلقوقهم أوال
وأخريا ؟ وشكرا.

طرق ما زال ما كاينش مدارس ،ما زال ما كاينش مستوصفات،
ما زال ما كاينش ،فقط أن هؤالء البسطاء عبارة على مخاسة
عند اآلخرين .راه الفقر املدقع يف ديك املناطق.
فلذلك ،الفريق االستقاليل بكل شجاعة ،قام بصياغة

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،يف

حدود ثالث دقائق.

وإعداد مقرتح قانون يرمي إىل تقنني وتصنيع وتسويق هذه
العشبة اليت يستخرج منها العجب العجاب من أدوية وعطور،
مواد صيدلية وصاحلة لصناعات كثرية وخمتلفة ،وكذلك من أجل

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
تطرح زراعة القنب اهلندي (الكيف) باألقاليم الشمالية
للمملكة إشكاليات كبرية ومرتابطة ،قانونية وأمنية واجتماعية
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اعتماد مصاحلة حقيقية مع هذه املناطق .يف هذا الظرف اآلن
أصبحت بعض اجلهات تستغل هذه النبتة ،هذه الفالحة

العشبة هذه غانقدرو خنرجو منها يعين العطور وخنرجو منها
األدوية ،ألن هديك النوع اللي كيصلح هلاد الشي على حسب

ألغراض سياسوية حمضة .اآلن كيعيطوا للناس كيقول له أنت
غادي نديروك إال ترشحيت نديروك ضمن قائمة املبحوث عنهم،
فلذلك هو بوابة للفساد والرشوة واالبتزاز واالستغالل
السياسوي ،ال بد من أن نضع احلد هلذه املعضلة وهلذا الواقع

بعض اإلحصائيات اللي شفت ما كيتجاوزش  % 0من هداك
النوع.
وأما القضية ديال األشخاص اللي تطالبوا هلم يعين
بالعفو ،هديك األعداد ماشي صحيحة ،ولكن مع ذلك ،مع

املر ،وكذلك ال بد من تفعيل مقرتح قانون تقدم به الفريق
االستقاليل حول العفو العام ،هذا هي البوابة ديال املصاحلة 62
ألف ديال الساكنة ينتظرون ،...شكرا.

ذلك ،احنا من الناحية املبدئية ،السيد وزير العدل راه تيقول بأنه
عنده اللي فاتو  3سنني راه ما بقاش عند احلق باش تكون
متابعة بالنسبة إليه .وهلذا ،أنا اللي باغي اليوم نأكد عليه هو أن

السيد الرئيس:

احلكومة تؤكد على أن تقنني زراعة القنب اهلندي ال ميكن أن
يشكل حال هلذه اإلشكاليات ،كما أن الرتويج لتقنني هذه
الزراعة أو االدعاء بتوفري محاية ألصحاهبا خارج القانون هو فقط
من قبيل بيع الوهم للسكان املعنيني ،والسعي إىل حتقيق

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة للتعقيب.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
السيد الرئيس،

مكاسب ضيقة وزائلة ،ال تنسجم مع املواقف الثابتة للدولة
املغربية والتزاماهتا الدولية مبكافحة هذه الزراعة ،ناهيك على أهنا
ال تثمن اجملهودات التنموية املهمة اليت عرفتها هذه املناطق.

أوال بغيت نعرب على واحد القضية ،املواطنني ديال هاد
املناطق راهم مغاربة حبال املواطنني كاملني ،وخصهم حيظاوا
بالدعم ديالنا والتعاطف ديالنا يف كل ما يسوءهم .وراه كاين

وخصها يعرفو الساكنة باللي احنا معهم غانقلبوا على حلول
حىت نلقاوهم باملعقول ومن جهة الدولة الرمسية ماشي هاد
خملوقات اهلل اللي سلط علينا رب العاملني.

منهم اللي كيرتدد عليا حىت أنا السي مضيان ،وأنا متعاطف
معهم يف كل ما يقع عليهم من ظلم باش تكون األمور يعين
واضحة ،اللي صعيب شنا هو؟ اللي صعيب وهو أننا بعض

السيد الرئيس:

املرات تنبداو نسمعو شي كالم كنعرفو باللي الناس اللي تيقولوه،
واجلهات اللي ترتحكو كتمشي يف داك االجتاه اللي تتقول السي
مضيان ديال االبتزاز مرة أخرى ديال هاد األشخاص بطرق
خمتلفة ،ورمبا كان يف اجملال األمين عند بعض األشخاص ،ولكن

شكرا ،ننتقل إىل السؤال الثالث ،ويتعلق بالسياسة
احلكومية لتنمية األقاليم الفقرية تقدم به فريق التجمع الوطين
لألحرار يف حدود دقيقتني.
النائبة السيدة سميرة القاسمي:

اليوم انتقلنا للمجال السياسي ،هذا اللي صعيب وهذا اللي
خصه يتوقف.
وهلذا ،كنقول هلاد الساكنة ديال هاد املناطق ما

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

تسمعيش لألوهام ،السياسة ديال الدولة مل تتغري يف هذا اجملال.
كون أن هاد العشبة نقننوها وهذا ،هذا ماشي ما زال ماشي
السياسة ديال الدولة ،وما زال ما كاين حىت شي يقني بأن هاد

تعاين جمموعة من األقاليم الفقرية خصاصا كبريا على
مستوى بنيتها التحتية واالستقبالية ،فضال عن غياب شبه تام
لعدد من املرافق العمومية .ومما ال شك فيه ،أن هذا اخلصاص
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يؤدي ليس فقط إىل حرمان سكان األقاليم الفقرية من اخلدمات
األساسية ،بل يؤدي كذلك إىل تنامي اليأس والقلق لدى شرائح

الفقرية .ويف هذا اإلطار ،ينخرط برنامج التأهيل الرتايب برسم
الفرتة  0262-0266إىل فك العزلة وتقوية البنيات األساسية

خمتلفة .وأمام هذا اخلصاص ،تتزايد معاناة السكان وتتسع دائرة
التهميش خاصة معاناة الشباب العاطل ،معاناة النساء يف
وضعية اهلشاشة ،معاناة الفئات ذوي احلاجات اخلاصة وغري
ذلك من معاناة عدد من الفئات.

املتعلقة ب  224عماعة قروية تابعة ل  00إقليم بتكلفة إعمالية
تناهز  2ماليري ديال الدرهم .خاص الناس ينتاهبوا باللي واحد
الوقت كان ملي كتطيح الشتاء ما تيخرجش داك املواطن وال
ديك السيدة ما كتخرجش من الدوار ،ما كتخرجش من السكن

صحيح أن احلكومة تبذل جمهودات جبارة للنهوض هلذه
األقاليم ،وإن كنا يف فريق التجمع الوطين لألحرار نثمن هذه
اجملهودات ،فإننا نأمل يف مضاعفة اجلهود االرتقاء باألقاليم

دياله،ا اليوم احلمد هلل تتلقى الطريق وتتخرج دابا ما كتنتابعهش
ولكن هداك واحد الشيء مهم جدا.
كما أن إرساء اجلهوية املتقدمة وآلياهتا املالية املتمثلة يف

الفقرية من أجل توفري شروط العيش الكرمي لساكنتها أسوة مبا
تنعم به األقاليم األخرى من رقي وازدهار .ويزداد أملنا يف أفق
اعتماد بالدنا للجهوية املتقدمة ،من خالل اعتماد سياسة
حكومية مندجمة ،تكفل تطوير هذه األقاليم وازدهارها مبا يؤدي

صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بني اجلهات،
سيمكن من تدارك العجز واخلصاص الذي تعيشه هذه املناطق.
راه غانعطيوا إن شاء اهلل الرمحن الرحيم على أفق مخس سنوات
إىل حد عشرة داملليار ديال الدرهم للجهات ،وديك الساعة

إىل تأهيلها ورفع احليف عن ساكنتها .لذلك نسائلكم السيد
رئيس احلكومة ،حول التدابري اليت تعتزمون اختاذها للنهوض
باألقاليم الفقرية ومعاجلة اختالالهتا ،وشكرا.

املسؤولني على اجلهات خصهم يكونوا يف املستوى ويهتموا بفك
العزلة ويهتموا ب ،...ألنه ما كاينش من املشاكل ديالنا السيد
الرئيس ،وهو العالقة ديالنا شكون اللي غايربطها ،هداك القرب

السيد الرئيس:

ألنه اللي كاين متايا يف البادية هو اللي كيعرف املشاكل وهو
اللي يقدر حيل وراه احنا غاديني للجهوية اللي هي شيء طبيعي
بالنسبة إلينا كمغاربة وهبا إن شاء اهلل نقدروا حنققوا اللي ما
حققناهش حلد اآلن.

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة يف
حدود دقيقتني.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

السيد الرئيس:

على كل حال ،هذا سؤال تيشبه للسؤال اآلخر وسبق يل
وأكدت على األمور ديال الكهرباء وعلى التزويد باملاء الصاحل
للشرب ،وأنا هاد الشي هذا عشته هنا يف هاد الربملان ،وتنقول

شكرا السيد الرئيس ،هل هناك من تعقيب؟ إذن منر إىل
السؤال الرابع ويتعلق األمر بتقييم العمل احلكومي خبصوص

تعزيز جناعة النفقات العمومية ،تقدم به فريق األصالة واملعاصرة،
دقيقتان و 62ثانية6.

لكم املغرب اليوم ميكن له يرفع الرأس ديالو عاليا .وتيخص
الناس ديال اللي تيتصلوا بالناس ديال املناطق الفقرية بعدا
خيصهم ما ياخذوش منهم الفرحة دياهلم بالوجود يف احلياة

النائب السيد رشيد العبدي:

واالستفادة دياهلم من داكشي اللي عندهم وإن كان قليل.
ولكن مع ذلك ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت أطلقها
جاللة امللك حفظه اهلل ،تركز باألساس على األقاليم واجلماعات

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

27

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -5102

نسائلكم عن تقييمكم حلصيلة حكومتكم يف ما يتعلق
بالرفع من جناعة النفقات العمومية ،وشكرا.

وكيتحمل العواقب دياهلا املواطن البسيط ،وخاصة أننا كنتكلمو
على مشاريع اللي هي اجتماعية واللي هي كتقيس املواطن

السيد الرئيس:

مباشرة يف احلياة اليومية ديالو .قمتو مبجموعة من اإلصالحات،
إصالحات هيكلية حليتو األوراش ،ولكن أنا كنعاود نرجع
اهلدرة اللي قلت لنا قبايلة ،ما ميكنلناش نفتحو ملفات وخنليوها
مفتوحة إال ما غنفتحوش هاد امللفات ونسدوها ما كاين الش

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
يكتسي ترشيد وفعالية النفقات واالستثمارات العمومية
أمهية بالغة ضمن التوجهات العامة للسياسة احلكومية ،ونذكر
منها:
 -مواصلة ضبط نفقات السري العادي لإلدارة وحصرها

حنلوها .حليتو التقاعد ،املقاصة ،املقاصة زربتو فيه ألن الشعب
هو اللي كيخلصو .التقاعد فتحتوه ،فتحتو احلوار مع اجملتمع
املدين ،فتحتو املأذونيات ،املقالع ،القانون التنظيمي لقانون
املالية هادشي كل شي فتحتوه ،فني حنا اليوم منو واش ميكن لنا
نتكلمو على النجاعة ؟ أنا كنظن على أن كيخصنا نراجعو
راسنا يف هاد املسألة هادي .التوزيع اجملايل ديال االستثمار
العمومي حسب اجلهات ،هناك حيف كبري ألن كتعطيو

يف احلد األدىن الضروري؛
 ترشيد نفقات االستثمار وربطها بالقدرة على اإلجناز؛ تسريع وترية إجناز ميزانية االستثمار؛ مواصلة السياسة اإلرادية لالستثمار العمومي لتحديثالبنية التحتية وتسريع االسرتاتيجيات القطاعية واملشاريع
الكربى ،القادرة خصوصا على التصدير وتوفري فرص الشغل؛

اإلمكانيات للمناطق اللي هي عندها املقومات دياهلا ،أما
املناطق الفقرية كتزيدو كتفقروها اليوم .إذا ما ميكنلناش عاوتاين
نتكلمو يف املرة الثانية عاوتاين على ...ومن بعد هاد الشي كاينة

السيد الرئيس:

عندكم اليوم معضلة اليوم كتخبطو فيها ،عندكم االلتزامات
ديالكم مع الشعب والربنامج احلكومي ،عندكم ثاين مسألة
املؤسسات الدولية اللي خصكم حترتموا االلتزامات ديالكم
معها ،وعندكم كذلك التحكم يف بعض املؤشرات كاملديونية

شكرا السيد الرئيس ،السيد النائب.

النائب السيد رشيد العبدي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

كالعجز .إذن ،كيخصكم خترجوا بواحد الربنامج اللي هو فيه
جمموعة ديال األمور اللي غادي تناسب هاد الظرفية ايل حنا
كنعيشو فيها السيد رئيس احلكومة يف جمال...

ما ميكناش نتكلمو على النجاعة يف صرف النفقات
العمومية ،واحنا كنشوفو اليوم كاين جمموعة من املشاريع يا إما
تتوقف يا إما تتلغى ،ألن النجاعة أصال هي حتديد برنامج
وأهداف ويف األخري تيخصنا نتائج .هديك النتائج راه ما

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،نعم السيد .

تنلقاوهاشاي اليوم ،هذا من جهة.
انتما اليوم السيد رئيس احلكومة ،يف جمموعة من
املشاريع ديالكم ،مبجرد أنه كتحس أنه كاين خطأ ،ما
كتحكموش يف العجز ،كتقومو بإجراءات اللي هي صعيبة

النائب السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية
(نقطة نظام):
السيد الرئيس،
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غري يف إطار احرتام جدول األعمال اللي دوزناه يف ندوة
الرؤساء واللي طالبت به السيدة الرئيسة ،دبا ما احرتمناهش ،مت

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

دمج  0ديال األسئلة أو حذف سؤال ومت التعقيب يف السؤال
الثاين ،ألنه املعايري املعتمدة يف توزيع االستثمارات العمومية
للجهات هذا ما تطرحش السيد الرئيس ها هو حدانا جدول
األعمال اللي عندنا.

قال أودي درتيو املقاصة ،درتيو املقالع درتيو ،لو كان األخ
الكرمي ما درناش املقاصة ،كون ما عاجلناش املقاصة اليوم غتكون
كتسال املغرب  62مليار ديال الدرهم أخرى ،مناين
غنجيبوها؟ بطبيعة احلال غنجيبوها من القروض على حساب

كانوا طارحني  0د األسئلة وأنا تدخلت عند السيدة
الرئيسة حذفت السؤال وخالت سؤال واحد.

آش؟ على حساب احلرية ديال القرار ديالنا ،على حساب
اإلمكانية باش نوصلو عاودتاين داك شي ديال التقومي اهليكلي،
على حساب وضع اللي يقدر يشبهنا لليونان.

شكرا أ اللة شكرا ،ملا األخ السائل طرح اإلشكاليات

السيد الرئيس:

النائب السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية

امسحوا ليا ،ماشي ملي نديروا واحد احلاجة إجيابية ،أنا
ما عندي مشكل قولوا للمغاربة انتما إيال وصلتيوا للحكومة
غاتردوا املقاصة ،ونصفق لكم ،ماشي اإلنسان يستفد من واحد
احلاجة ويسكت عليها عارفها باللي يف املصلحة ودابا كيعاير

السيد الرئيس:

هبا ،ما جتيش ،ما كتجيش .وهلذا التقاعد أنا ما درتش التقاعد
باش نضيق على الناس ،غادي نديرو إن شاء اهلل الرمحن الرحيم
يف أقرب اآلجال ،وإال بغى اهلل قبل ما خيرج هاد الشهر املبارك

(نقطة نظام):

ما فراسيش ،ولكن ما دازش يف ندوة الرؤساء ،داز،

صايف.
ال السيد الرئيس داز عالش كتقلب السيد الرئيس ،ما
حتتاجش ،شفت دابا امسح لنا السيد رئيس احلكومة ،تفضل
السيدة الرئيسة.

باش نقذوا التقاعد ديال الناس يف املستقبل ،إال قليت ليا
كنتخبط ماشي كنتخبط ولكن كنعاجل امللفات يف إطار الصعوبة
اللي كاينة.
طبعا ملي كنديروا واحد القضية حبال املأذونيات ما

النائبة السيدة ميلودة حازب رئيسة فريق األصالة والمعاصرة
( نقطة نظام):
كان كيحساب لنا واش عاوناكم ،ساعة كرتدوا انتما
دائما احلاجة بالعكس دياهلا ،كنا اتفقنا على سؤالني لكل فريق
مت االتصال يب من طرف السيد الرئيس .مسامهة يف تيسري

كنلقاش نفس التيسري ،ألنه كاينة أطراف أخرى تتضرر وكتلقى
جهات سياسية اللي كتدافع عليها ،وكتجي تتوقف يف الوجه
ديايل ،هذه راه بالد تتمشى بواحد النوع

األمور ،تنازلنا عن سؤال وخلينا سؤال لكل فريق فكان األحرى
بك السيد الرئيس أن تشكرنا على ما قمنا به ماشي أن توجه
لنا املالحظة.

ديال  CONSENSUSبغييت وال كرهت.
السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،شكرا .ننتقل إىل السؤال اخلامس

السيد الرئيس:

ويتعلق بتنفيذ التزامات احلكومة للنهوض باملقاوالت الصغرى
واملتوسطة ،تقدم به الفريق االشرتاكي ،دقيقة وعشر ثواين السي
العبودي.

شكرا ،شكرا السيد رئيس احلكومة ،املرة املاجية غنديرو
سؤال حموري واحد.
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السيد الرئيس:

النائب السيد عبد العزيز العبودي:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للتعقيب السيد النائب.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عبد العزيز العبودي:

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ماذا فعلت احلكومة يف جمال دعم
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ؟ شكرا.

شكرا السيد رئيس احلكومة ،هاد الشي اللي قلتو مزيان،
ولكن نداكرو بصراحة وبواقع ،قلتو الصفقات واإلخوان كلهم

السيد الرئيس:

واألخوات تيعرفوا ،على أن املقاوالت اليوم يف املغرب كلها
تتشتكي واحنا يف رمضان كاين اللي دوز احلبس راه يف السجن،
املقاوالت ما ختلصوش وجل املقاوالت ما ختلصوش يف املغرب.
كاين مقاوالت السيد رئيس احلكومة احملرتم ،اليوم تيتباع رزقهم

شكرا ،السيد الرئيس.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
 هذه احلكومة خصصت  % 02من الصفقات العمومية
لصاحل هذه املقاوالت ،ما كاينش اللي يدي شي صفقة كبرية
إيال ما خصصش  % 02فيها للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة؛
 هذه احلكومة تفعل تطبيق نظام األفضلية الوطنية يف الصفقات

كاين اليوم حاليا راه ناس معتصمني ،عالش ؟ ألن ما بقاتش
عندهم الثقة يف الدولة .كاين املشكل ديال أن احلكومة احلالية
أهنا ما استطعتش تلقى حلول إجيابية ومشجعة ،يف ما خيص
التمويل ،يف ما خيص الضريبة ،راه كاين مقاوالت تظلم وكاين
ملزمني يظلمون واحلكومة بإمكاهنا حتل هاد املعضلة ،ولكن ما
حتلتش كاين كذلك احمليط ديال االستثمار ديال املقاولة يف
املغرب ما زال بطيء وبإمكان احلكومة أهنا تقوم هباد الدور.

العمومية؛
 هذه احلكومة أعطت األسبقية هلذه املقاوالت يف معاجلة الدين
املرتاكم من الضريبة على القيمة املضافة 0 BUTTOIR
داملاليري ديال الدرهم ،ويف السنوات املقبلة على ثالث سنوات
 7داملال يري ديال الدرهم اللي كيمكن هلم مها يستافدوا منها
من اآلن من خالل األبناك؛
 هذه احلكومة خفضت الضرائب على األرباح إىل %62

لذا السيد رئيس احلكومة ،كلنا عميع احنا تنعاونوك احنا
معكم ،ولكن إلجياد حلول ما ميكنش مقاول ما يبقاش يثيق يف
البالد ،املقاوالت اليوم احنا يف هاد الواقع هذا ما بقاوش يثيقو،
تتقول للسيد هذا...

بالنسبة للمقاوالت اليت حتقق أقل من  422ألف درهم ديال
األرباح ،اللي عنده أقل من  42مليون كيخلص فقط %62؛
 هذه احلكومة تواصل برنامج "امتياز" للمشاريع التنموية املنجزة

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب شكرا انتهى الوقت ،ننتقل إىل
السؤال السادس ويتعلق بضعف اإلنتاج التشريعي للفريق

من طرف هذه املقاوالت مبنحه نسبة تبلغ  %02من
االستثمار اإلعمايل يف حدود  2مليون ديال الدرهم؛
 هذه احلكومة تواصل برنامج مساندة ملشاريع حتسني إنتاجية
املقاولة باعتماد اخلربة التقنية وأنظمة املعلومات ،رصد 6.0

االشرتاكي ،يف حدود دقيقة وعشر ثواين.
النائب السيد سعيد بعزيز:

السيد الرئيس ،نسائلكم عن بطء وضعف التشريع،

ونسائلكم أيضا عن اإلجراءات اليت ستتخذها احلكومة من
أجل الرفع من وترية هذا التشريع؟ وشكرا.

مليار درهم لربنامج امتياز ومساندة برسم 0262-0264؛
 هذه..
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ألول مرة غتحط مشروع ،ولكن حنا راه النصف ديالو راه باقي
ما شفناهش ،إال كنت كتهدرو على شي حاجة يف دواليب

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة دقيقة و 62ثواين

احلكومة ،فهنا ما زال ما توصلنا بوالو .بالعكس ،أنه اللي عندنا
يف التشريع حاليا هاد  043نص اللي مت املصادقة عليه 11
منهم اتفاقيات يعين  %34اتفاقيات ما ميكنش نضخمو رقم
غري هكاك ،وعلى هاد األساس املعارضة جات مبجموعة ديال

ضعف التشريع قول لو ما كاينش الضعف وصايف.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

ما عمرك شفيت ضعف الوقت ؟ واش دقيقة ،كتعطينا

دقيقة ..هادي أول مرة هنالك خمطط تشريعي دارتو احلكومة
واخرجتو للمواطنني كتشوفوه على أساسه السيد النائب احملرتم
ميكن لك حتاسبنا ،ومييز هاد املخطط بني مشاريع النصوص
واإلجراءات اهلادفة إىل تنزيل الدستور  32مشروع وإجراء ،وبني

املقرتحات قوانني .فاحلكومة ما نزالتش املخطط التشريعي وما
كتعاملش أيضا مع املقرتحات داملعارضة .يف الفريق االشرتاكي
عندنا  46مقرتح قانون هتم احلياة اليومية للمواطين،ن ومع ذلك
أن احلكومة مل تتجاوب معنا  4اللي دازو ،ما ميكنش غادي
نديرو ،فاآلن خاص احلكومة تقول بأهنا عاجزة على إنزال
املشاريع دياهلا وعلى التعامل أيضا مع املقرتحات ديال الفرق
النيابية وتقر باملسؤولية دياهلا ،ما ميكنش هنضرو على أرقام يف

مشاريع القوانني الالزمة لتنفيذ السياسات القطاعية 024
مشروع قانون .وقد بلغ عدد مشاريع القوانني اليت توصلت هبا
األمانة العامة للحكومة من القطاعات الوزارية ،يف إطار تنفيذ
املخطط التشريعي 647 ،مشروعا ،ومت إعداد  06مشروع
قانون تنظيمي منها  3يف احلكومة السابقة -امسع مزيان -و67
مشروعا يف ظل احلكومة احلالية ،يضاف إليها  3مشاريع
لتعديل قوانني تنظيمية قائمة جزئيا ،فيما  2مشاريع قوانني

الوقيتة اللي حنا..
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،شكرا .ننتقل إىل السؤال الثامن

ويتعلق بالسياسة العامة املتبعة لتأمني احلق يف الولوج إىل
اخلدمات الصحية ،تقدم به فريق االحتاد الدستوري يف حدود
دقيقتني .السيد ألرئيس امسح يل السيد ،إال امسحتو ،الفريق
احلركي أجرأة حماور التنمية القروية يف حدود  4دقائق ،تفضل

تنظيمية يف طور اإلعداد .وهبذا ،سنكون قد انتهينا من القوانني
التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور ،كما مت إعداد مشاريع
القوانني املتعلقة ب 7من أصل  62مؤسسات املنصوص عليها
يف الفصول من  616إىل  672من الدستور .وإعماال ،وصل
عدد مشاريع القوانني املصادق عليها يف ظل احلكومة احلالية
 366مشروعا منها  066مشاريع قوانني عادية  0قانوين إطار
و 642مشاريع قوانني تقضي باملصادقة على اتفاقيات دولية.

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس ،شكرا ،السي نور الدين أكثر من
هاد العدل ؟ تفضل السيد النائب.

اليوم السيد رئيس احلكومة ،الفريق احلركي كله طموح
وأمل لتحقيق العدالة االجتماعية واجملالية نسائلكم ،ماذا وفرت؟
ماذا حققت؟ وماذا أجنزت احلكومة احلالية املوقرة لفائدة العامل

النائب السيد سعيد باعزيز:

القروي؟

السيدة النائبة اعتذر.
النائبة السيدة فاطمة الكحيل:

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة ،على هاد املخطط التشريعي بغينا
نسائلوكم ألنه ملا نزلتوه هللتو له وقلت بأنه إجناز كبري للحكومة

الكلمة للسيد رئيس احلكومة 4 ،دقائق.
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فورا ،خاصنا نصربو واحد الشي الشوية ونقولو خلوتنا الفالحا
يصربوا ونعاونوهم شي شوية باش يصربوا ،وشكرا.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

باإلضافة إىل اجملهودات اليت متت اإلشارة إليها سابقا يف

السيد الرئيس:

جمال اخلدمات األساسية ،اعتمدت بالدنا كما تعلمون خمطط
"املغرب األخضر" الذي يقوم على دعامتني أساسيتني :هتم
األوىل الفالحة العصرية وهتم الثانية الفالحة التضامنية اليت ختص
صغار الفالحني .وسخرت احلكومة الدعم واملوارد الالزمة

شكرا ،الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة السيدة الرئيسة

النائبة السيدة فاطمة الكحيل:
السيد رئيس الحكومة المحترم،

لتحقيق أهداف هذا املخطط ،وعملت على تسريع وترية إجنازه،
مما مكن من حتقيق نتائج مهمة.
السيد الرئيس ،راه بزاف ديال اجملاالت ولينا عندنا فيها

نشكركم على املعطيات والتوضيحات الذي جاء هبا
جوابكم ،وحنن يف الفريق احلركي نثمن اجملهودات اليت تبذهلا
احلكومة للنهوض بالتنمية يف عميع اجملاالت لفائدة العامل
القروي ،وأنا متفقة معكم السيد رئيس احلكومة ،خنص بالذكر
التنمية الفالحية كمدخل أساس للتنمية القروية الشمولية .ويف

وفرة يف اإلنتاج كنلقاو صعوبة باش نسوقوها ،فبخصوص
الفالحة التضامنية يتم حاليا تنفيذ حنو  230مشروع فالحيا
أي  %12من املشاريع املربجمة يف أفق  0202بغالف قدره
 63.17مليار درهم على مساحة تتجاوز  763ألف هكتار

هذا الصددـ هننئكم وهننئ احلكومة بكامل مكوناهتا على الدور
الطالئعي ملخطط "املغرب األخضر" ،الذي أصبح حيظى بثقة
العديد من الشركاء على الصعيد الدويل بفعل التخطيط والتنظيم

لفائدة أكثر من  776ألف مستفيد ،وقد أسفر إجناز هذه
املشاريع إىل غاية أواخر فرباير  0262ما يلي :
 -غرس حنو  020ألف هكتار هتم حوايل عشرين سلسة

احملكمني لسالسل اإلنتاج والتجميع والتوزيع ،وكذلك النتائج
امللموسة اليت حققها بالعديد من املشاريع النموذجية ،حيث
أصبح املغرب يصدر اخلربة والتجربة خاصة يف إطار تعاون
جنوب /جنوب ،واليوم حنن نفخر ملي كنسمعو الغابون

إنتاج سلسلة إنتاج حبال الزيتون مثال؛
 بناء  666وحدة لتثمني املنتوج ،هتم وحداتاستخالص زيت الزيتون وحمطات التنقية والتلفيف ومراكز عمع
احلليب؛

األخضر  .GABON VERTلكن السيد رئيس
احلكومة ،أنتم وحكومتكم مطالبون ببذل جمهود أكرب حملاربة
الفقر والبطالة واألمية وفك العزلة وتوفري اخلدمات األساسية

 اإلعداد اهليدروفالحي على مساحة  72ألف011 ،هكتار مهت بناء وصيانة السواقي واحلواجز الوقائية واخلطارات
واآلبار ونقط املاء؛

بالوسط القروي والبوادي ،وكذلك احلفاظ على املوروث الثقايف
يف البوادي واحملافظة على البيئة ،حيث أصبحت البوادي مطارح
للنفايات الصلبة وجلب االستثمار أنتم مطالبون جبلب
االستثمار يف الوسط القروي ،ألن العقار الذي أصبح منقرضا

 حتسني املراعي على مساحة  62آالف و122هكتار؛
 -إحداث  426نقطة لتجميع املياه؛

يف الوسط احلضري هو ال زال موفورا وبوفرة كبرية يف البادية ويف
الوسط القروي .ولبلوغ هذا املنال ،نقرتح عليكم بعض

أاللة فاطمة ،راه املغرب اليوم تيعيش ثورة فالحية ،ثورة فالحية
طبعا ماشي كلشي تيتوصل بنفس النتائج دياهلا وماشي دائما
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االقرتاحات يف الفريق احلركي ،أال وهي سن اسرتاتيجية جديدة
مبقاربة مندجمة.

ولكن بغينا كلشي يكون معقول ،هذا جمال خاصو يكون
كيتعاقب بطريقة خطرية جدا ،ألن مصيبة ال قدر اهلل.

اليوم السيد رئيس احلكومة ،القطاع ديال النقل والتجهيز
كيدير الطرقان والقطاع ديال التعليم كيدير املدارس ،بغيناكم
ديروا واحد املقاربة مندجمة حىت يعين نتغلب على العقبات وعلى
اإلكراهات ،وكذلك نقرتح عليكم إعادة النظر يف تدبري صندوق

السيد الرئيس:

التنمية القروية والرفع من امليزانية املخصصة له ،كذلك نطالبكم
بتأطري وتعزيز دور اجلمعيات والتعاونيات بالعامل القروي ودعم
األنشطة املدرة للدخل ،شكرا السيد رئيس احلكومة.

سيدي.
النائب السيد محمد زردالي:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس ،ننتقل إىل السؤال الثامن لفريق
االحتاد الدستوري ويتعلق بالسياسة العامة املتبعة لتأمني احلق يف
الولوج إىل اخلدمات الصحية ،تفضل السيد الرئيس ،ياهلل أ

الوقت السيد راه بدا.

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

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،سؤالنا يف الفريق الدستوري
يتمحور حول السياسة العامة لتأمني احلق يف الولوج إىل الصحة

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

شكرا.

ال ،ما عندي ما نقول أ اللة فاطمة كلشي اللي قلتيه انا
متفق معكمـ ولكن غنتكلم على  0ديال النقط :األوىل اللجنة
البني وزارية ،فعال ألنه كل قطاع عند برنامج ديالو واللي جينا

السيد الرئيس:
السيد رئيس احلكومة احملرتم.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

لقينا حلد اآلن هو أن هاد القطاعات هادي ما كتنسقش بيناهتا،
إذن خاصنا واحد اللجنة وهادشي هذا راه حنا أسسناه ،ولكن
باقي ما اجتمعت بكل صراحة وبكل وضوح.

وإذا كان شي جمال تفتخر به هاد احلكومة احلمد هلل ،راه
هو هاد اجملال "راميد"  6داملليون ديال املستفيدين ،التغطية
الصحية للطلبة مطلب ديال الطلبة من ايامات االحتاد الوطين

املسألة الثانية هي اجملتمع املدين ،مع األسف الشديد،
التجارب للي تدارت ديال التعاونيات ماشي كلها جنحات راه
هداك الفشل تنقوهلا للناس اللي كيسريوا التعاونيات يتقاو اهلل،
راه كل تعاونية كيفشلوها بسبب التالعبات ،راها كتوجه واحد

للطلبة القدمي ،غتبدا االستفادة منو السنة الدراسية القادمة إن
شاء اهلل ،كل الطلبة بدون أي مسامهة ،حبيث حىت  622درهم
باش يتسجلو حيدت هلم؛
-

الضربة قاسية للمجال القروي ،ألنه حنا باش نعطيو الفلوس
حنا موجودين ،باش نعملو التأطري حنا موجودين ،ولكن ما
ميكن لناش نتبعو الفالحا واحد واحد ،خاص الفالحا يتافقوا

التغطية الصحية للمستقلني غادية تبد اراه مها

كيدرسوها اإلخوان؛
-

ختفيض سعر  0222دواء هذا بعدا هاد الكالم قبل

ما جنيو حنا راه كان ال يوجد أصال بني  02و،%62كاين

يبداو جيمعوا احلليب ،جيمعوا الكرموس جيمعوا املسائل دياهلم
ويديروا لو وسائل ديال التصبري وغريها حنا نساعدوهم وليين
خاصهم مها يكونوا معقولني .واحلمد هلل كاينني ناس معقولني

الدول اللي لقيناه كيسوا  3آالف ريـال كيتباع ب 3222
درهم؛
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رفع امليزانية اخلاصة باقتناء األدوية ليصل  0مليار

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للسيد النائب احملرتم

و 322مليون درهم؛
-

للتعقيب.

إدراج  12دواء جديد لألمراض املزمنة ضمن قائمة

النائب السيد محمد زردالي:

األدوية املقبول اسرتجاع مصاريفها؛
-

شكرا السيد الرئيس،

تشغيل  01مستشفى جديد منها  4مراكز استشفائية

السيد رئيس الحكومة،

جامعية؛
-

لألسف هاد احلق للي هو حق دستوري وحق من
حقوق اإلنسان ،ال زالت فئة عريضة مهضومة احلق هاد دياهلا

تشغيل  73مؤسسة صحية خالل الثالث سنوات

املاضية 22 ،مشروع استشفائي يف طور اإلجناز؛
-

من االستفادة من احلق يف الولوج إىل الصحة.
السيد رئيس احلكومة  ،كاين عشرات ديال املستوصفات
واملراكز الصحية يف املناطق النائية مازالت مغلقة ،وجل
املستوصفات اللي حملولة تبعد بكيلومرتات عن الساكنة وكذلك

اقتناء  3مروحيات طبية ،هذا بوحدو خاصنا نعرف

اشنو يديرو األحزاب السياسية يصيفطو هتاين هلاد احلكومة
 3ديال املروحيات كتمشي خترج العياالت اللي غيولدو يف

جلها ال تليب أكثر من  % 02من األدوية واملستلزمات الطبية.
السيد رئيس احلكومة ،أنا طبيب ولد القطاع ونعرف
القطاع جيدا ،وزيد على هذا السيد الرئيس احلكومة نظام

الدوار ومهددات بالوفاة كتخرجوهم وكتديهوم املستشفيات
ديال الدولة ،وشي مرات كنيجبو امليت من الثلج باش ما
ياكلوهش الوحوش؛ إحداث وتشغيل  32وحدة

املساعدات الطبية للي حيتاج حاليا إىل مساعدة وحيتاج إىل
تدخل منكم السيد رئيس احلكومة ،ألنه راه غيعرف واحد
الفشل واحلكومة فشلت يف تنزيل ما كان منتظرا بنظام املساعدة
الطبية واملواطن هبديك البطاقة ديالو لألسف ملي ميشي

للمستعجالت؛
-

اقتناء  001سيارة إسعاف جمهزة

les

 ambulancesاجملهزين وكل واحد كيعرف اشنو هي

للمستشفيات العمومية يصطدم مبواعيد تفوق سنة ،يصطدم
بسري دير الراديو برا ،يصطدم باألدوية مكانش يصطدم ب.
وبالتايل السيد رئيس احلكومة ،حنن يف فريقنا نقرتح عليكم

التكلفة العالية ديال هاد les ambulances؛
-

تشغيل املستشفى املتنقل اللي هاد األيامات هادي

كيتسارى يف املغرب ،أكثر من  6222منصب خالل 4

دعموا وزيدوا ورفعوا من امليزانية ديال وزارة الصحة أوال ،دعموا
القطاع العام ألن القطاع العام باش ينافس القطاع اخلاص،
ويبقى هو امللجأ األول واألخري بالنسبة للفئة املعوزة.
ثالثا ،حلوا املشاكل ديال "راميد" .ورابعا ،جسدوا على

سنوات دون احتساب املناصب املخصصة للمراكز
االستشفائية اجلامعية ،ما زال ما وصلناش لداك الشي اللي
بغيناه هذا صحيح ،ولكن هذا جمال نقدروا نعتزو به عاليا يف

أرض الواقع السيد رئيس احلكومة ،الشراكة اللي كاينة ما بني
القطاع العام والقطاع اخلاص ،ألن كاينة يف االوراق إيه ولكن
على أرض الواقع السيد رئيس احلكومة ،مكايناش واللي غادي

هذه احلكومة.
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يستفد ال القطاع العام ويستفد القطاع اخلاص ويستفد كذلك
هداك املريض للي هو احللقة الضعيفة يف هد السلسلة السيد

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

رئيس احلكومة ،واال كانت شي نقطة نركزوا عليها هي السيد
رئيس احلكومة ،وجدوا احلل لنظام املساعدة الطبية وشكرا.

احلكومة مديرينش اللجنة البني وزارية باش تنسق األعمال ديال
املتدخلني ،مع األسف هد األسئلة حىت هي فرقناها ،ها اجلبلية،
ها الفقرية ،راه هذا سؤال واحد وخصو جواب واحد .وهلذا حنا
اللي كنقولوا ،باإلضافة لداك الشي للي قلناه ،من املاء

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

واجملهودات اللي بدلناها والكهرباء واخلدمات االجتماعية وإجناز
مشاريع حملية مندجمة للتنمية وإجناز مشاريع كربى مهيكلة،
حضيت املناطق اجلبلية باألولوية يف مشروع األشجار املثمرة

هي السيد الرئيس أن داك الشي اللي كنشكيوا منه

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،عشر ثواين السيد الرئيس.

غادي نرفعو إن شاء اهلل من امليزانية ديال وزارة الصحة
على مستوى املستشفيات احمللية واإلقليمية ،والقضية ديال

لربنامج األلفية باملغرب؛ حتسني دخل الصغار الفالحني للمناطق
اجلبلية الواحات لفائدة  602ألف فالح بغالف مايل يقدر
ب 0،6مليار ديال الدرهم .كما مت وضع برنامج لتنمية
سالسل اإلنتاج يف املناطق اجلبلية ومنها مشروع إقليم احلوز

الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام رآه حنا للي درناها
وغنمشيو فيها إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ،والرميد راه كايقدم
خدمات كبرية ولكن  IL N’EST PAS PARFAITهذه
هي احلقيقة.

وتازة لفائدة  063ألف فالح ب362مليون درهم ،باإلضافة
إىل استصالح وعصرنة شبكات الري الصغري واملتوسط على
صعيد مناطق واملناطق اجلبلية على مساحة  67ألف هكتار

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس احلكومة ،ننتقل إىل السؤال التاسع
واألخري ويتعلق باملبادرات اإلجرائية املتخذة لفائدة املناطق

برسم سنة  .0264ويتم العمل حاليا على إعداد برامج للتنمية
القروية املندجمة على مستوى  6أقاليم تتضمن مناطق جبلية بين
مالل ،أزيالل ،خنيفرة ،ميدلت ،إفران ،تاونات ،وشيشاوة
واحلوز وشكرا.

اجلبلية تقدم به فريق التقدم الدميقراطي يف حدود دقيقتني،
تفضل السيد النائب احملرتم.
النائب السيد عبد اهلل اإلدريسي البوزيدي:
السيد رئيس الحكومة،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للسيد النائب احملرتم.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

النائب السيد عبد اهلل اإلدريسي البوزيدي:

السيد رئيس الحكومة،

نشكركم السيد رئيس احلكومة على املعطيات اليت
تفضلتم هبا ،ونقول لكم أن املكانة االسرتاتيجية للمناطق اجلبلية
تفرض عليكم أن تولوها مزيدا من العناية ،انسجاما مع ما

سؤلنا اليوم ،ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا إزاء
املناطق اجلبلية؟ وشكرا.
السيد الرئيس:

التزمتم به يف الربنامج احلكومي.
إن اخلصاص املسجل يف املناطق اجلبلية يظل بينا ،لذا
ندعو احلكومة إىل بلورة خمططات تنموية متكاملة هتم هذه

السيد رئيس احلكومة.
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املناطق ،وخلق وكالة متخصصة لتنفيذ ومتابعة مشاريع التنمية.
وهنا ال بد من التذكري ،مبقرتح قانون سبق أن تقدم به فريقنا يف

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

الغرفة الثانية ،ويتعلق باملناطق اجلبلية والذي مل ير النور حلد
الساعة .كما ندعو إىل جتميع خمتلف االسرتاتيجيات القطاعية
اليت هلا عالقة باملناطق اجلبلية يف إطار سياسة موحدة ،ونطالب
بتفعيل اجمللس األعلى إلعداد الرتاب الوطين الذي مل يشتغل من

الشي اللي تنديروه واحلمد هلل مهم ولكن ما كافيش ،هذه هي
احلقيقة .ولكن اللي مشى للمعرض الفالحي اللي كنديروه يف
مكناس كل سنة وشاف التقدم اللي تيحدث فيه سنة بعد سنة
وهداك اجلوائز اللي تنعطيوا للناس على املنتوجات اجليدة اللي

هو باقي نفس املشكل السيد الرئيس ،هو أنه هداك

أكثر من عشر سنوات .ويف هذا السياق ،ال بد من العمل على
مواجهة مظاهر اهلشاشة والعجز االجتماعي وسيادة الفقر
وغياب أبسط شروط العيش الكرمي ،من خالل ضمان الولوج

كيديروها والتقدم اللي تيديروا ،تيفهم باللي األمور تتقدم يف
البالد ،ولكن باقي ما وصلناش لداك الشي اللي كنتمنوا .واحنا
تنقولو للسادة النواب استمروا يف املضايقة ديالنا ،ألنه راه

إىل املاء والكهرباء وفتح الطرق واملسالك وبناء املؤسسات
التعليمية والداخليات واملراكز الصحية ،وتوفري شبكة االتصاالت
وخمتلف اخلدمات العمومية بشكل يستجيب ملتطلبات احلياة
الصعبة هبذه املناطق ،وشكرا السيد الرئيس.

احلكومة يعين ال ما لقيتيش اللي غادي يبقى يذكرك راه الدواهي
كل وحدة تتنسيك يف األخرى ،ما بقييت عرفيت راسك أشنو
كتدير ،شكرا لكم.
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا لكم ،رفعت الجلسة.

شكرا السيد النائب ،السيد رئيس احلكومة.
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