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السيد بولون السالك ،أمني اجمللس:
شكرا السيد الرئيس،

حمضر اجللسة احلادية والستني

توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة بنتائج
االنتصاابت التفريعية اجلزئية ليوم  59دجنرب  5692برسم
الدائرتني االنتصابيتني احملليتني املضيق -فنيدق وسيدي إفين ،واليت
أسهرت عن انتصاب مرشحني ينتميان حلزب التجمع الوطين
لسأحرار ،ومها السيد أمحد املرابط السومي برسم الدائرة املضيق-
لهنيدق ،والسيد مصطهى املفارك برسم الدائرة سيدي أفىن.

التاريخ :االثنني  60ربيع الثاين 9341ه(52دجنرب 5692م).
الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.
التوقيت :ساعتان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال

كما توصلت الرائسة أيضا من السيد رئيس احلكومة
مبفروع قانون رقم  26.92إبعداد تنظيم املركز السينماتوغرايف
وبتغيري القانون رقم  56.11املتعلق بتنظيم الصناعة

والدقيقة األربعني.

جدول األعمال :اجللسة املصصصة لسأسللة الفهيية املتعلقة
ابلسياسة العامة اليت جييب عنيا رئيس احلكومة.

السينماتوغرافية .ومن السيدين النائبني مصطهى الفناوي وعمر
بالفريج ،توصلت الرائسة مبقرتح قانون يتعلق إبلغاء عقوبة
اإلعدام .شكرا السيد الرئيس.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

السيد الرئيس:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

شكرا للسيد األمني.

املرسلني.

نفرع اآلن يف دراسة جدول األعمال الذي يتضمن

السيد رئيس احلكومة،

جزأين:

السيدة والسادة الوزراء،

اجلزء األول يتعلق ابألسللة احملورية حول موضوعني:
األول خاص ابملسألة النسائية يف املغرب ،والثاين يتعلق ابلتنمية
يف املناطق اجلبلية والقروية.

السيدات والسادة النواب،
طبقا ملقتضيات الهصل  966من الدستور وخاصة
الهقرة الثالثة منه ،وعمال كذلك مبقتضيات املواد من  522إىل
 524من النظام الداخلي ،يعقد جملس النواب اجللسة املصصصة
لسأسللة الفهيية املتعلقة ابلسياسة العامة ،واليت جييب عنيا السيد

واجلزء الثاين يتعلق بباقي األسللة حول موضوع إدماج
مغاربة العامل يف النسيج االقتصادي واالجتماعي الوطين .أعطي
الكلمة السيدات والسادة النواب ،يف إطار احملور األول للنائبة
سعاد الزايدي ابسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال املتعلق

رئيس احلكومة .وقبل الفروع يف دراسة جدول األعمال ،أعطي
الكلمة للسيد األمني لتالوة املراسالت الواردة على اجمللس .لكم
الكلمة السيد األمني.

ابملسألة النسائية يف املغرب .لكم الكلمة ،نقطة نظام ،تهضل
السيد النائب.
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كتقوم هبا احلكومة من أجل مناهضة وحماربة العنف ضد النساء،

النائب السيد رشيد محوين:

وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

السيد الرئيس ،نثمن العمل اللي كتقوم هبا رائسة جملس
النواب لتحسني وجتويد العمل الربملاين .يف نهس الوقت نغتنم

شكرا ،الكلمة اآلن للنائبة عزيزة آاب ابسم الهريق

االستقاليل للوحدة والتعادلية ،لتقدمي السؤال يف نهس املوضوع.

حضور السيد رئيس احلكومة والوزراء لنطرح إشكالية ومعضلة،
وهو عدم جتاوب احلكومة مع األسللة الكتابية ،وهذا يسيء إىل
املؤسستني ال احلكومة وال الربملان ،وشكرا.

النائبة السيدة عزيزة أاب:
السيد الرئيس ،يعترب العنصر البفري مصدرا أساسيا لبناء
جمتمع متوازن لتحقيق التنمية االقتصادية اليت تظل آلية للبالد.

السيد الرئيس:

وتبقى املرأة كإنسان وكأسرة العنصر احملوري لبناء املنظومة اجملتمعية
املبنية على القيم النبيلة واإلستقرار .وهذا ما جعل املفروع
الدستوري يبوؤها املكانة الالئقة هبا من حيث املساواة مع الرجل

الكلمة للسيدة النائبة سعاد الزايدي.
النائبة السيدة سعاد الزايدي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

يف احلقوق واحلرايت ،والسعي إىل حتقيق مبدأ املناصهة ،وضمان
احلماية احلقوقية واالجتماعية واالقتصادية لسأسرة اليت تعد املرأة
دعامة أساسية هلا .فإىل أي مدى متت ترمجة البعد الدستوري
حلقوق املرأة حىت جتد املكانة الالئقة هبا يف اجملتمع؟ وإىل أي حد

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
ال شك أن بالدان حققت مكاسب كبرية فيما خيص
موضوع قضية املرأة والنيوض بقضية املرأة .والهضل كريجع
للجمعيات ،السيد رئيس احلكومة الهضل كريجع للتضحيات اللي
قدمتيا العديد من احلركات النسائية واألحزاب الوطنية،

متكنت احلكومة من بلورة هذه التوجيات الدستورية يف سياستيا
العمومية؟ هل لدى حكومتكم اسرتاتيجية وطنية لتحسني أوضاع
املرأة من حيث التنفلة على التفبث ابهلوية املغربية والثوابت

والنضاالت دايهلا اللي جتاوب معيا صاحب اجلاللة وتوجت
بدستور  .5699اليوم احلكومة مطالبة السيد الرئيس ،مبواكبة
السياسات العمومية ،من خالل يعين متكني املرأة املغربية ودعم

الوطنية الراسصة ،ومن حيث تعميم متدرس الهتيات خاصة ابلعامل
القروي ،من حيث تعزيز احلماية القانونية للنساء ضحااي العنف
وغريها من متطلبات االرتقاء االجتماعي ابملرأة املغربية ،وشكرا.

الدور دايهلا يف احلياة العامة سياسيا اقتصاداي اجتماعيا وثقافيا
وبيليا ،تهعيال للهصل  91من الدستور أساسا .وفياذ اإلطار
جات اخلطة احلكومية للمساواة لتحميل يعين عدة إجراءات
ومقرتحات حملاربة مجيع أشكال التمييز والعنف ضد النساء .ويف

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد الرئيس احلكومة
لإلجابة عن األسللة املتعلقة ابحملور األول.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

هاذ اإلطار نسائلكم اليوم السيد رئيس احلكومة ،عن حصيلة
اجمليودات احلكومية من أجل تهعيل اإلجراءات اجلديدة لتمكني
املرأة املغربية من كامل حقوقيا ،تهعيال لدستور .5699

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وآله وصحبه.
السيد الرئيس،

ونسائلكم كذلك السيد رئيس احلكومة ،عن اجمليودات اللي
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ومتكني النساء ،من خالل مثاين جماالت ذات األولوية و53

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هدف و  920إجراء رئيسي ،وعدد من املؤشرات النوعية والكمية
للتقيم .وأمثرت تلك اخلطة بعد تنزيليا ديناميكية حكومية،
ديناميكية قطاعية ميمة ،أفضت إىل حصيلة أيضا ميمة ،تتمثل
يف حتقيق ما يزيد على  75 %من األهداف دايهلا املسطرة.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

كنفكر مجيع الهرق اليت تهضلت بطرح هذا املوضوع
اهلام ،ونؤكد أبن احلكومة ،احلكومات السابقة تقريبا كليا ،وأيضا
احلكومة احلالية جعلت من املسألة النسائية إحدى القضااي اليت
هي يف صلب اهتماماهتا .وقد ركز على هذا الربانمج احلكومي،
من خالل االلتزام بتعزيز حقوق املرأة وتهعيل مبدأ املساواة وإرساء
وتهعيل هيلة اإلنصاف واملصاحلة ومكافحة كافة أشكال التمييز،

حقق وأجنز  992إجراء من أصل  920إجراء مت حتقيقيا ،وهي
حصيلة ميمة ابعتبار الطابع اهليكلي واملييكل لإلجراءات املهعلة.
ومن ذلك مثال ،أوال آليات املؤسسة ودعم إلتقائية السياسات
العمومية ،من خالل إصالح القانون التنظيمي للمالية الذي يدمج
مقاربة النوع االجتماعي يف ميزانية مجيع القطاعات الوزارية.
إحداث وتهعيل آليات قطاعية للمساواة .مث اإلصالحات
التفريعية والقانونية ،وهاذ اإلصالحات التفريعية منيا القانون

وإطالق سياسة وطنية ملناهضة العنف ضد النساء ،واعتماد خطة
حكومية اثنية للمساواة "إكرام  ،"5و تقوية اإلدماج االقتصادي
للمرأة والتمكني هلا يف احلق التنموي .هذه هي البنود اليت وردت
يف الربانمج احلكومي واليت من خالهلا سطران ما هي األهداف
اليت سنحققيا يف السنوات املقبلة؟ وكما قالت السيدة النائبة
احملرتمة ،كانت هناك خطة املساواة "إكرام" 9

املتعلق هبيلة املناصهة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء
والذي صادق عليه الربملان أخريا بصهة هنائية .وضع مفروع قانون
حماربة العنف ضد النساء يف الربملان .صدور القانون املتعلق

السيد الرئيس:
السادة املصورين ،السيد رئيس احلكومة ،إذا مسحتم
دقيقة ،السادة املصورين انتيت ما اتهقنا عليه يف اجتماع سابق.
فاملرجو احرتام االلتزامات .معذرة السيد الرئيس.

ابجمللس االستفاري لسأسرة والطهولة ،وغريها من اإلجراءات
القانونية والتفريعية.
اثنيا التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة ،كان من أهم
اإلجراءات العملية اليت استهادت منيا قطاعات معينة من النساء.

...كما قلت السيد الرئيس مكنت اخلطة احلكومية
للمساواة "إكرام "9من  5695حىت  5690واليت أعدهتا وزارة

الدعم املباشر لسأرامل الذي وصل اليوم إىل ما يزيد عن
 22.666أرملة إىل حدود  0دجنرب  .5692التحسني النوعي
والكمي للصدمات االجتماعية اليت تقوم هبا مراكز الرتبية واملراكز

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية بتنسيق مع خمتلف
القطاعات احلكومية ،وأيضا مع شركاء متعددين وعلى رأسيم
اجملتمع املدين ،مكنت من حتقيق عدد من اإلجنازات واملكتسبات
لصاحل املرأة املغربية .وكانت أيضا مناسبة لتحقيق التقائية بني

االقتصادية لصاحل الهتاة واملرأة يف العامل القروي .إحداث جائزة
التميز يف دورهتا الثالثة واليت هتم بتفجيع املسامهات اخلالقة
واملبدعة للنساء املغربيات ،ومتنح يف اليوم الوطين للمرأة ،اللي هو
 96أكتوبر من كل سنة .مت أحداث  49.543.66مقاولة ذاتية

خمتلف اجليود .جيود اجملتمع املدين ،جيود املؤسسات الدستورية
واإلدارات احلكومية .وقد تضمنت تلك اخلطة "إكرام "9إجراءات
دقيقة لتنزيل املساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف

منذ سنة  5692يف إطار التفغيل الذايت وإىل غاية دجنرب
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 %36 ،5690منيا مقاوالت نسائية .وهذا يعين تزايد يف عدد

املعارض الدولية ومتثل حوايل  %45من جمموع منصرطي

املقاوالت النسائية يف هذا اجملال.
يف إطار النيوض أبوضاع املرأة القروية وإدماجيا يف التنمية
املستدامة ،مت اعتماد رؤية مرتكزة على النوع االجتماعي فياذ
اإلطار ،حيث مت يف إطار مواكبة النساء القروايت يف االخنراط

هذه اجملموعات.
هذا كله نتيجة واحد اجليد إلدماج مقاربة النوع وإعطاء
املرأة دور أكرب يف هذه األنفطة الهالحية والتسويقية فياذ
املقاوالت الذاتية.

واإلشراف على تدبري املفاريع املدرة للدخل يف إطار الربامج
اجليوية املنبثقة ملصطط املغرب األخضر .اختاذ عدد من التدابري
منيا مثال ،تكوين املستفارات الهالحيات يف جمال وضع وتتبع

اثنيا ،اخلطة احلكومية للمساواة "إكرام ."5مبجرد ما مت
تقييد اخلطة "إكرام "9مت إعداد اخلطة احلكومية للمساواة
"إكرام "5اللي صادق علييا اجمللس احلكومي املنعقد بتاريخ 4

وتسيري عدد من املفاريع املدرة للدخل ،فييا تربية الدواجن ،فييا
املاعز ،فييا النحل ،فييا غريها من املفاريع .تكوين الهالحات
يف عدد من اجملاالت املرتبطة ابإلنتاج الهالحي وتقنيات تسيري
املفاريع الصغرى .تفجيع خلق وإنفاء املقاوالت النسائية

غفت  ،5692يعين منذ أربعة أشير تقريبا ،وهي خطة متتد من
 5692حىت ل  5659وسيتم تنزيليا عرب ،تقريبا 53 ،هدف
وحوايل  966إجراء ،وييدف إىل محاية النساء ،إىل تعزيز
حقوقين ،إىل تقوية الهرص دايل العمل دايل النساء ،إىل متكينين

الهالحية ،يف إطار مفاريع الدعامة الثانية للمصطط .وهكذا
مكنت املقاربة املتبعة من حتقيق نتائج إجيابية ميكن إمجال أمهيا
فيما يلي:

اقتصاداي وإىل نفر مبادئ املساواة وحماربة التمييز والصور النمطية،
وهذه ،بطبيعة احلال ،هاذ اخلطة ابستمرار دائما تعدات وفق
مقاربة تفاركيه ،شاركوا فييا القطاع اخلاص ،منظمات اجملتمع

بلوغ نسبة عضوية النساء داخل مكاتب التنظيمات
املينية احلاملة ملفاريع الهالحة التضامنية املنطلقة برسم
سنة  ،5692حوايل  %1أو  %96تقريبا؛
استهادة  336تعاونية متثل أزيد من  93.266فالح

املدين ،الفركاء التقنيني ،املاليني وغريهم ،واجلامعات أيضا
واجملالس اجليوية ،إىل جانب بطبيعة احلال قطاعات حكومية
وعدد من املؤسسات األخرى ،هاد اخلطة تتضمن 3داحملاور
موضوعاتية 4 ،داحملاور عرضانية إضافة إىل حمور داعم 53 ،هدف

منيم  %46من النساء ،من برامج أتهيل الهالحني
الصغار ،يف إطار النيوض ابملنتوجات اجملالية؛
ترأس النساء ملا يقرب  %35اليوم من التعاونيات

وحنو  966إجراء ،وهاذ احملاور  2داحملاور:









احملور األول ،تقوية فرص عمل النساء ومتكينين اقتصاداي؛
احملور الثاين ،حقوق النساء يف عالقتيا ابألسرة؛

واجملموعات ذات النهع اإلقتصادي املستهيدة من
االتهاقيات املربمة ،لتسييل الولوج إىل األسواق التجارية
الكربى واملتوسطة؛
مفاركة  31جمموعة منتجة للمنتوجات اجملالية يف

احملور الثالث ،مفاركة النساء يف عالقتيا ابألسرة؛
احملور الرابع ،محاية النساء وتعزيز حقوقين؛
احملور اخلامس ،نفر مبادئ املساواة وحماربة التمييز والصور
النمطية املبنية على النوع اإلجتماعي؛

املعارض الدولية ،يف عدد من الدول ،يف برلني ،ابريس،
أبو ظيب وغريها تضم  2266امرأة ،شاركنا يف هذه

احملور السادس ،إدماج النوع يف مجيع السياسات والربامج
احلكومية؛
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سنوات ملراكز اإلستماع والتوجيه للنساء ضحااي العنف ،وهي

احملور السابع ،هوالتنزيل الرتايب ألهداف اخلطة احلكومية " اكرام

املراكز اليت يتم انتقاؤها بناء على طلب مفاريع يعلن عنيا سنواي
وخالل الهرتة أربع سنوات املاضية مت دعم  552مفروعا موزعة
بني مراكز اإلستماع واجلمعيات العاملة يف جمال التوعية للنساء،
وهو ما ميثل  %92من امليزانية املصصصة من قبل الوزارة يف إطار

 "5على مستوى اجليات وعلى مستوى اجلماعات الرتابية.
وحمور داعم أخري تتبع وتقييم تنهيذ اخلطة احلكومية للمساواة،
يعين منيجية تتبع التقييم,

هاذي إذن هي اخلطة اليت صادق علييا اجمللس احلكومي
منذ  3أشير ،واليت سيبدأ تنهيدها وبطبيعة احلال ال بد أن أشري
هنا إىل بعض اجمليودات اليت تقوم هبا احلكومة ،واليت قامت هبا
يف هاذ املرحلة حملاربة العنف ضد النساء:

دعم اجلمعيات؛
رابعا -التنسيق والفراكة مع اخلالاي املؤسساتية الستقبال

النساء واألطهال ضحااي العنف ،وذلك بتنسيق مع القطاعات
احلكومية املعنية ،هناك على مستوى احملاكم واملستفهيات ومصاحل
الفرطة والدرك امللكي ،كليا كاين تنسيق على مستوى أبنه إذا مت
تقدمي جمموعة من الفكاايت غيتقدم عدد من اخلدمات املتكاملة
والهعالة للنساء ضحااي العنف ،من استقبال ،من استماع ،من

أوال -متابعة مناقفة مفروع قانون حملاربة العنف ضد

النساء ووضعه يف مسطرة املصادقة ،وهذا القانون ييدف إىل متييز
وحصر األفعال والسلوكيات املدرجة يف نطاق العنف ضد النساء
وجترمييا وفرض العقوابت الالزمة وإحداث آليات التكهل ابلنساء
ضحااي العنف ،وقد أحيل هذا املفروع على الربملان يف -3-3
 5690وقد صادق عليه جملس النواب وهو يف طور املناقفة

توجيه ،من إرشاد ،من تكهل طيب ونهسي واجتماعي ،وذلك
بفكل جماين وأيضا بفكل التقائي؛
خامسا -إحداث فضاءات إضافية متعددة الوظائف

واملصادقة يف جملس املستفارين ،وخبروج هاذ القانون إن شاء هللا،
سنبدأ مرحلة جديدة ،مرحلة جديدة أبدوات قانونية جديدة حملاربة
العنف ضد النساء؛

للنساء ،وذلك يف إطار تعزيز البنيات اخلاصة ابلتكهل ابلنساء
ضحااي العنف ،مت العمل على إحداث فضاءات متعددة الوظائف
للتكهل ابلنساء ضحااي العنف على املستوى الرتايب ،حيث مت منذ

اثنيا -أيضا مت إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية الثانية حملاربة

سنة تقريبا إحداث  36فضاء متعدد الوظائف ،وهذه الهضاءات
هي بناايت اجتماعية للقرب تقدم عدة خدمات لهائدة النساء
يف وضعية صعبة من مجلتيا ،توفري خدمات الدعم ،خدمات
التكهل ،خدمات املواكبة ،تقوية القدرات ،التحسيس هباذ

العنف ضد النساء ،وذلك جتسيدا لتوجيات اخلطة احلكومية
"إكرام  "5وذلك ،تتضمن تدابري ميمة ملصتلف القطاعات
احلكومية ،هتدف إىل توحيد الرؤية اإلسرتاتيجية فيما خيص حماربة
هذه الظاهرة ورصدها ،حتديد حتقيق التقائية التدخالت من مجيع
القطاعات حملاربة هذه الظاهرة ابلتنسيق حىت مع أطراف أخرى
مدنية ،وأخريا القيام بتدابري محائية ووقائية قبلية من مجيع أشكال
العنف والتمييز؛

الظاهرة والتوعية حبقوق النساء واإليواء أيضا ،وتعتزم الوزارة الوصية
بتعميم هذه الفبكة من الهضاءات على صعيد مجيع عماالت
وأقاليم اململكة ،مع جتويد خدماهتا وتطويرها عن طريق دفرت
حتمالت خاص هبذه الهضاءات يتالءم واملعايري الدولية املتعلقة
بهتح املؤسسات االجتماعية اخلاصة ابلتكهل واإليواء ،ومن
املنتظر أن يتضاعف عدد هذه الهضاءات يف السنوات املقبلة،

اثلثا -دعم مراكز اإلستماع والتوجيه القانوين للنساء،

وذلك يف إطار تعزيز وحتسني خدمات التكهل ابلنساء ضحااي
العنف ،ويف هذا اجملال تقدم الوزارة الوصية دعم مايل ميتد على 4
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احلمالت الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء ،وهي

هلذه الظاهرة يف املراحل املقبلة ،فيذا إجناز ،وقد صدر التقرير

محالت حتسيسية تقوم الوزارة الوصية ابلتنسيق مع القطاعات
املعنية بفكل متواصل تنظيميا على املستويني الوطين واجليوي
أيضا ،وهي من التدابري الوقائية والتوعوية ،ألن الوقاية دائما خري
من العالج ،وهذه احلمالت التحسيسية يف السنوات األخرية هلا

السنوي الثاين هذه السنة سنة 5692؛
اتسعا -ال بد أن أشري إىل موقع املسألة النسائية يف خطة

العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ذلك أن
احلكومة حددت أن من بني األهداف دايهلا يف جمال الدميقراطية
وحقوق اإلنسان يف الربانمج احلكومي ،هو حتيني هذه اخلطوة
وإخراجيا وفعال على مدى الفيور املاضية كان هناك عمل
مكثف من قبل الوزارة ،وزارة الدولة املكلهة حبقوق اإلنسان ،واحد

بعدان يتمثالن يف اخنراط كل مكوانت القطب االجتماعي ،وزارة
األسرة والتضامن ،التعاون الوطين ،وكالة التنمية االجتماعية مع
تبين املقاربة اجليوية ،ومت يف هذا اجملال عدد من اإلجراءات ،تنظيم
القاء الوطين إلطالق احلملة الوطنية التحسيسية اخلامسة عفرة
اليت ركزت على موضوع العنف ضد النساء يف األماكن العامة،
تنظيم ورشات وتنظيم لقاءات جيوية بتنسيق مع جمالس اجليات،
إشراك جمموعة من الهاعلني على املستوى الرتايب وحتسيسييم

العمل مكثف إلعداد هذه اخلطة بفراكة مع خمتلف املتدخلني،
جمتمع مدين ،مؤسسات دستورية وغريها ،وفعال مت إعداد هذه
اخلطة العمل الوطين يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان متتد من
 5692حىت ل  ،5659وصودق علييا يف اجمللس احلكومي

أبدوارهم ومسؤولياهتم ،تنظيم أنفطة ثقافية وفنية ورايضية إلبراز
موضوع هذه احلملة ،استيداف فلات الفباب واملراهقني
وتوعيتيم مبصاطر العنف ضد النساء؛

األخري  59دجنرب  ،5692اللي كتميز إبعداد مجاعي ومقاربة
تفاركية كما قلت ،وهاذ اخلطة اشتملت واحد البند خاص ييم
النيوض حبقوق املرأة ومحايتيا ،وفييا عدد من اإلجراءات ميمة

سادسا -كان هناك البحث الوطين الثاين حول انتفار

جدا ،وفييا اإلسراع بتهعيل هيلة املناصهة ومكافحة مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة كمدخل من مداخل تقوية قيم املساواة
واإلنصاف املوجية للسياسات العمومية ،واإلسرتاتيجيات والربامج
واملصططات الوطنية ،تهعيل مقاربة النوع يف كافة اجملالس املنتصبة

ظاهرة العنف ضد النساء؛

سابعا -إحداث التقرير السنوي الثاين أو إعداد التقرير
السنوي الثاين للمرصد الوطين للعنف ضد النساء لسنة ،5692
ذلك أنه من بني اإلجنازات فياذ اجملال ،هو إنفاء املرصد الوطين
للعنف ضد النساء ،وأصدر هذا املرصد التقرير الثاين هاذ السنة
يف  5692صدر التقرير دايل  ،5690وهاذي آلية ميمة يف

وطنيا وجيواي وحمليا ،ضمان انسجام املقتضيات القانونية املتعلقة
ابملرأة مع املعايري الدولية يف نطاق أحكام الدستور واملمارسة
اإلتهاقية للمملكة ،تعزيز ثقافة املساواة يف اجملتمع وحظر كافة
أشكال التمييز والعنف ضد املرأة ،التمكني اإلقتصادي
واإلجتماعي للمرأة ،تهعيل اهليلة املكلهة ابملناصهة ،مكافحة مجيع
أشكال التمييز ،تعزيز اخلطة احلكومية املساواة يف أفق املناصهة
"إكرام  ،"5تعزيز محاية النساء ضد العنف على مستوى التفريع

رصد تطور هاذ ظاهرة العنف ،ما هي مساهتا؟ ،توزيعيا جغرافيا
على الهلات ،أنواع هذا العنف ،من أين صدر إىل آخره؟ ولذلك
هذا التقرير ميم جدا ألن معرفة الظاهرة ضروري للوقاية منيا
وللتوجه إىل إبجراءات فعالة ملعاجلتيا ،وهذا واحد اإلجناز ميم
وغادي ميكن إذن من معاجلة عميقة ميمة جذرية ،وأيضا فاعلة

والسياسة اجلنائية والوطنية ،اإلسراع إبصدار القانون املتعلق
مبحاربة العنف ضد النساء ،تعزيز الضماانت القانونية املتعلقة
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بتجرمي التحرش اجلنسي ،صيانة الكرامة اإلنسانية للمرأة ،وغريها،

السيدات والسادة الوزراء احلاضرين معنا،

وغريها ،...هناك واحد  96دايل املقتضيات األخرى جاءت به
هذه اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،واللي إذن
احلكومة تويل هلذا املوضوع واحد اإلهتمام خاص.
وعلى املستوى احلكومي ابلذات نتيجة اعتماد مقاربة

السيدات والسادة الزمالء النواب احملرتمون،

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،امسحوا يل قبل أن أانقش
معكم وضعية املرأة املغربية واملسألة النسائية ،أن أتوقف على

الهاجعة اليت راح ضحيتيا اثنان من شباب مدينة جرادة ،وهبذه
املناسبة األليمة نتقدم يف فريق العدالة والتنمية أبحر التعازي
واملواساة لعائالت الهقيدين ،ونرتحم على ضحااي الصندرايت،
ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يتغمدمها برمحته الواسعة ،وفاة

النوع ،ونتيجة اليقظة يف هذا اجملال ،تعزز حضور املرأة يف اإلدارة
العمومية عموما ،عن طريق تطور مضطرد ومستمر ومتواصل،
حيث أن نسبة التأنيث انتقلت من  %42منذ  3سنوات فقط
أو  2سنوات إىل اليوم حوايل  ،%36وأيضا قهزت هذه النسبة
يف مستوى املناصب العليا ومناصب املسؤولية من  %90منذ 2
سنوات إىل اليوم  %55وهي يف تصاعد مستمر ،وسنحرص على
أن يتم هذا التصاعد ابستمرار ،يعين األرقام واضحة وانطقة على

مواطنني السيد الرئيس احلكومة ،هي أرملتني ،هي يتامى جدد،
هي مناسبة كذلك لنسائلكم ،لنتساءل عن مدى تنزيل االتهاقية
اإلجتماعية لسنة  ،9112ولقدرة السياسات والربامج املتعاقبة
املوجية هلذه املناطق من اململكة وقدرهتا على توفري العيش الكرمي،
وهي مناسبة لنطلب من احلكومة أن تتحمل مسؤوليتيا وأن
تتدخل ابستعجال لوضع حد الحتكار هذه األنفطة واستغالل
شباب املنطقة يف استصراج الهحم بطريقة عفوائية من طرف

أنه هناك جيد وهناك نتائج على هذا اجليد ،لكن البد أن نعرتف
أبنه البد هناك أمور أخرى جيب أن نقوم هبا ،وحنتاج إىل تضافر
مجيع اجليود ،اجلميع خاصو يتعاون ابش نزيدو يف اجليود دايلنا
ابش حنققو أهداف أكثر يف املستقبل إن شاء هللا ،والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

جمموعة من اللوبيات الذين يوجد لسأسف من ضمنيم جمموعة
من املنتصبني املعروفني ،وحنن كهريق العدالة التنمية قرران اختاذ عدد
من اإلجراءات الرقابية منيا ميمة استطالعية وعقد جلنة.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة،

السيد رئيس احلكومة ،ابلعودة إىل التساؤل احملوري الذي
طرح هلذا اليوم حول املسألة النسائية والنيوض أبوضاع املرأة
املغربية ،حنن اليوم ال خناطب فيكم فقط رئيس حكومة اململكة
املغربية ،لكن خناطب فيكم أيضا الهقيه اجملتيد الذي طاملا انتصر

السيدات والسادة النواب،
ابمسكم مجيعا نرحب ابلوفد الربملاين للجمعية الوطنية
لبوركينافاسو الذي يقوم بزايرة لبلدان ،زايدة يف إطار التعاون بني

لقضااي املرأة وضرورة حتريرها من نهسية اإلستبداد ،لذلك حنن
متأكدون أبنكم الرجل املناسب إلعطاء دفعة جديدة ملسرية
النيوض أبوضاع املرأة وبواقع املرأة وترسيخ حقوقيا األساسية ،أنتم

املؤسستني ،نهتتح اآلن ابب التعقيبات إبعطاء الكلمة للسيدة
النائبة بثينة قروري إبسم الهريق العدالة والتنمية.
النائبة السيدة بثينة قروري:

تعرفون السيد الرئيس من خالل اطالعكم على هذا املوضوع أن
حترير املرأة من نهسية االستبداد رهني بتحرير اجملتمع ككل من
اإلستبداد ،وأن التمكني للمرأة مير ابلضرورة عرب التمكني للمسار

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا لكم السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
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الدميقراطي ،وابالطالع على جتارب الدول املتقدمة يبدو أن هناك

ال زالت تعاين منيا املرأة املغربية ،هناك إشكال دايل التعليم السيد

تالزم حيوي بني التطور الدميقراطي وتطور حقوق اإلنسان وبرصد
لواقع التطور الدميقراطي يف البالد ،نالحظ أن هناك تطور حلقوق
املرأة كلما كان هناك تطور دميقراطي ومسار دميقراطي صاعد،
لذلك حنن نعتقد ومؤمنون أبن جناح املغرب يف بناء الدميقراطية

رئيس احلكومة إشكال حقيقي ،نسبة األمية يف املغرب هي مؤنثة
 % 39من األميني هن نساء ،العنف ضد النساء السيد رئيس
احلكومة هنا كنتساءلوا ابستغراب ملاذا هاذ القانون؟ مفروع
القانون املتعلق ابلعنف ضد النساء ال زال حبيس رفوف الغرفة

احلقيقية سيفكل مدخال حقيقيا للنيوض أبوضاع املرأة املغربية.
السيد رئيس احلكومة ،يف البداية البد من التنويه مبا حتقق للمرأة
املغربية ،وقد ذكرمت يف كلمتكم عددا من املنجزات الوازنة اليت

الثانية ،العنف السيد رئيس احلكومة هو يغزو الهضاء العام،
البيوت الزوجية ،ميارس داخل احلجرات الدراسية ،اجملتمع لسأسف
تطبع مع هذه الظاهرة ،ننتظر صدور هذا القانون ،لكن حنن

حتققت وحققتيا هاذ احلكومة واحلكومات السابقة للمرأة املغربية،
وطبعا احلكومات السابقة كانت هلا بصمتيا وحكومة األستاذ عبد
اإلله بنكريان اليت أضهت بعدا إجتماعيا واضحا من خالل
اهتماميا بهلات مل يسبق اإلهتمام هبا -النساء األرامل وغريها-

متأكدون أبن املقاربة الزجرية العقابية ليست هي احلل ،األمر
يتطلب هنج مقاربة وقائية تعمل على نفر ثقافة احرتام املرأة
وتقدرييا ،وذلك من خالل سياسات عمومية مندجمة يف جمال
التعليم واإلعالم ،العنف كذلك ،هناك نوع آخر من أشكال

وأيضا حنن متأكدون أبن هذه احلكومة وعيد هذه احلكومة سيوقع
برائستكم على مزيد من اإلصالحات امليمة يف هذا اجملال ،ويف
هذا السياق نثمن عددا من اإلجراءات اليت قمتم هبا يف حكومتكم

العنف وهو العنف االقتصادي ،الهقر ،السيد رئيس احلكومة ،هو
بصيغة املؤنث وما وقع يف الصويرة من وفاة مأسوية ل  92امرأة،
وما يقع يوميا يف معربي سبتة طاراخال  9وطاراخال  5وما تعيفه

منيا اخلطة احلكومية "إكرام  "5بعد تقييم اخلطة احلكومية "إكرام
 "9وهي مناسبة لنهصر ونؤكد أبننا نهتصر ألول مرة يف اتريخ
املغرب عندان خطة حكومية اليت تفكل سياسة عمومية تضمن
التقائية بني خمتلف الربامج موجية للنساء ،كذلك نثمن

هؤالء النساء من وضعية مأساوية ،وما تعيفه النساء القروايت يف
القرى ويف اجلبال هو كذلك مؤشر دال على هذا األمر ،وهو ما
جيعلنا نتساءل عن أثر السياسات العمومية بصهة عامة
والسياسات املستيدفة للنساء ،لن أستطرد يف ذكر العدد الكبري

مصادقتكم على اخلطة الوطنية وهننلكم ابملناسبة على مصادقتكم
على اخلطة الوطنية الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت فييا جمموعة
من اإلجراءات واحملاور الهرعية واإلجراءات والتدابري التفريعية

من احلاالت املرتبطة بوضعيات النساء الهقريات ،لكن البد من
اإلشارة ،السيد الرئيس ،وهننلكم ابملناسبة على إطالقكم للتمكني
االقتصادي للمرأة ،ولكن البد من اإلشارة إىل أن املرأة املغربية

وغريها املوجية للنساء ،نثمن كذلك السيد رئيس احلكومة مفروع
القانون الذي صادقتم عليه مؤخرا واملتعلق بصندوق التكافل
العائلي والذي سيوسع جمموع النساء املستهيدات من صندوق
التكافل العائلي ،ليفمل النساء امليمالت هذا كذلك من

هي تساهم بقدر وبنسب ميمة جدا يف االقتصاد الوطين ،سواء
كموظهة أو كمقاولة أو ربت مقاولة ،أو عاملة يف القطاع اخلاص
أو القطاع الغري املييكل أو من خالل التعاونيات أوربت بيت،
فحسب تقرير أو حبث قامت به املندوبية السامية للتصطيط املراة

اإلجنازات امليمة يف ها الفأن ،لكن السيد رئيس احلكومة ال
يهوتنا ونود أن نلهت انتباهكم إىل جمموعة من اإلشكاالت اليت

ربت البيت هلا كذلك مسامهة يف االقتصاد الوطين ،حبيث اعتربت
أبن نسبة من خالل احتساب نسبة مسامهة املرأة ربت بيت يف
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االقتصاد الوطين أهنا تساهم يف الناتج الداخلي اخلام بنسبة

البلد اللوايت بهضل نضاهلن الطويل استطعن تقدمي تفصيص لواقع

 ،%43.2طبعا خروج املرأة املغربية للعمل مل يثنييا للقيام أبدوارها
األسرية ،سواء ما تعلق ابألمومة ورعاية األبناء أو ما يتعلق ابألعباء
املنزلية ،وهو ما يستدعي االنتباه من طرف الدولة إىل ضرورة توفري
الفروط املناسبة ملساعدة املرأة على التوفيق بني امليام األسرية

املرأة املغربية مما جعل منيا قضية حمورية.
السيد رئيس احلكومة ،الئحة امللهات اآلنية خبصوص قضية
طويلة ،ولكن وألن الغاية هي التجاوب والتهاعل وليس جمرد
اإلخبار ،سأكتهي اضطرارا ابلنظر للحيز الزمين املصصص مللف

وامليام الوظيهية للمرأة ،وندعوكم أو نقرتح عليكم أن يتم ختصيص
هاذ اإلشكالية بنقاش خاص يف إطار املفاورات الوطنية اليت
أطلقتيا وزارة الوظيهة العمومية وحتديث إدارة.

واحد ،خصوصا أنه مل يرد يف مداخلتكم ،السيد رئيس احلكومة،
كانت مدونة األسرة  5663مبثابة لبنة أساسية للسري قدما لبناء
صرح كبري هو املطمح والغاية واملستحق للمرأة املغربية ،وكانت

يف األخري لنا اليقني ،السيد رئيس احلكومة ،أن عزميتكم قوية
للنيوض أبوضاع النساء املغربيات يف اجتاه التمكني االقتصادين
هلن ومتكينين من حقوقين األساسية والعمل على التقليص من
الهوارق بني النساء يف اجملال احلضري واجملال القروي ،شكرا لكم

كما نعلم مجيعا حمل تدافع سياسي وفكري ،كانت هناك
طروحات متباينة يف بلورة وصياغة نصوص قانونية حيتكم إلييا يف
مسائل مصريية ،اآلن حنن على مفارف سنة  5692وأتثري
املدونة لوضعية األسرة املغربية وقلبيا النابض املرأة انهز  94سنة،

السيد الرئيس.

فرتة زمنية هي احلكم ،فرتة زمنية هي احلجة ،فرتة زمنية حجة
لبعض الطروحات ،وحجة على البعض اآلخر ،قد خنتلف وقد
نتهق وندخل يف سجاالت الالهنائية وحنن نتناول احلجج بفكل

السيد الرئيس:

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيدة مالكة خليل

نظري ،ولكن ما حجة قدميا لنا الزمن كواقع معاش وكنتائج
ملموسة ال منلك إال اإلقرار ،يقر املصطئ خبطله وستكون فضيلة
يسجليا له التاريخ ،ويرفع املصيب صوته اثنية بعد أن سكت
احرتاما واحتكاما ملنطق الغلبة السياسية ،ولقد سجل له التاريخ

ابسم فريق األصالة املعاصرة.
النائبة السيدة مالكة خليل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

ذلك.
كنا نطمح مع املدونة السيد رئيس احلكومة أتطري األوضاع بفكل
جيعليا مسايرة ملنطق العصر ،ومطمح هذا الوطن وتوجياته العليا

السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
زمياليت زمالئي،

لضمان كل احلقوق لطهالته قبل نسائه ،توجيه العقليات ولو
ابلتدريج ،إن مل يتأت التغيري اجلذري ملا فيه جتاوز للثقافة الدنيا
اجتاه املرأة ،فالقاعدة القانونية ال تقتصر ابلضرورة على احتواء
وتقنني ما هو كائن ،ولكن يف عمقيا تؤسس ملا جيب أن يكون،

بدوران يف فريق األصالة واملعاصرة نتقدم أبحر التعازي لضحااي
فاجعة جرادة ،ومن خالهلم لكل ضحااي لقمة العيش يف هذا

الوطن العزيز ،السيد رئيس احلكومة ،وحنن بصدد نقاش وضعية
القضية النسائية وما حتقق وما زال يف خانة املأمول ال يسعنا بداية
إال توجيه التحية لكل املناضالت على هذا امللف ،حرائر هذا

أين حنن من هذا؟ أحيلكم على الكم اهلائل من رصد الوضعية
الذي مل يبصل به رجال ونساء هذا الوطن ،املمارسة القضائية واليت
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أابنت عن مكامن اخللل ،وكفهت عن ضرورة إعادة النظر يف

املقتضيات القانونية املضمنة مبدونة األسرة مستوحاة من فكر

مقتضيات املدونة العاجزة عن احتواء مفكالت األسرة املغرب.
عمل املنظمات النسائية أماطت اللثام عن عقبات عدة أمام بلوغ
سقف الطموحات ،وأيضا الرصيد امليم من دراسات علماء
االجتماع ،وأخص ابلذكر علم اإلجتماع القانوين ،واليت شصصت

رجال وبيننا وبينيم قرون من اإلجنازات اإلنسانية ،ولكن صنعنا
مع إجنازاهتم الهكرية حواجز نهسية ،حتول دون قبول واقعنا مبا له
وما عليه ،ومعاجلته آبليات زماننا ومناهجه ،جمرد مثالني ،تبقى
الالئحة طويلة لن يسعهنا الوقت لسردها.

املعيقات احلقيقية أمام تنمية شاملة ومن ضمنيا عدم النيوض
بوضعية املرأة ،أعمال ليست هلا دوافع سياسية ،وليست حمال
للتدافع ،ألن القضية أعيتيا وأهنكتيا املزايدات السياسية،

إن احلكومة بعدم مبادرهتا للتجاوب مع مكامن النقص
يف املدونة ،كرست حلالة توقف ومجود يف النيوض حبقوق النساء،
التوقف عن الهعل إن مل يتضمن سوء النية إال أن تداعيته تكون

سنحتكم هلذه األعمال ،أعمال اعتمدت معطيات ،إحصائيات،
مناهج حبث ،ال منلك مجيعا إال اإلقرار مبوضوعيتيا ،بل واعتمادها
للقيام بنداء الواجب واملسؤولية ،مثالني فقط سأقدميما لكم
السيد رئيس احلكومة ،زواج القاصرات أملنا مجيعا يف يوم ال

أوخل من الهعل السيء ،إن كانت املدونة يف حينيا سنة 5663
كاملاء الزالل ،فاملاء وبهعل التوقف أضحى راكدا ،ومرتعا ينذر
ابلسوء ،نريد مسار حقوق املرأة نبع ماء يتدفق ابستمرار.
السيد رئيس احلكومة،

تغتصب فيه الطهولة حتت غطاء الفرعية القانونية ،وتكون املرأة
املغربية مؤهلة معرفيا قبل أن تكون مؤهلة جسداي لتكوين أسرة.
لقد أابن تنزيل النص القانوين على عدم إنصاف لطهالتنا ،فلقد

لن نصدر أحكام قيمة من قبل الضعف واإلنتكاسة
والهفل إىل آخره ،وال النطق أبي مصطلح من مصطلحات النقد
الالذع ،القضية أكرب ولن جيدييا هذا اخلطاب ،كما أننا ال ننتظر

مت الرتكيز على جسدها وأضحت اخلربة الطبية هي احلامسة يف
قبول ملف تزويج القاصر من عدمه ،ووراء تزويج القاصر تتوارى
ظاهرة تغتال معيا كل فرص التنمية هلذا الوطن ،إهنا ظاهرة اهلدر
املدرسي ،ظاهرة القصور املعريف لسأم املغربية ،مربية األجيال ،ماذا

ما ستمدان به احلكومة من أرقام حول ما أجنز وما سينجز وكون
النوااي احلسنة مهعمة هبا القلوب ،فنحن ال نبصس ما أجنز وال
نفكك يف النوااي ،ما ييمنا حقا ،السيد رئيس احلكومة ،مبا أن
األوان قد آن للصروج من وضعية الر كود ،وكون التدخل أضحى

نريد؟ أي أم نريد هلذا الوطن ،أنريد أما معطاء؟ األم املغربية بطبعيا
معطاء ،ولكننا وبقوة القانون خنلق أما ال متلك ما تعطيه ،ألهنا
ببساطة ال تزال يف أمس احلاجة للعناية ،للرعاية ،للمعرفة.

ملحا ومرارة الواقع أكرب من أي يؤتييا خطاب هنا أو هناك،
والزمن أعطاان حجته ومعرفة إىل أي حد سنرتك منطق الطروحات
اإلطالقية ونتقاسم وجيات النظر ونرتك االحتكام للقوة العددية

إثبات نسب منوذج اثين السيد رئيس احلكومة ،احملاكم وبفكل
يومي تصدر أحكام إمهال األسرة يف حق أطهال جميويل األب
ظاهرة يرفض البعض اإلقرار هبا ،ولكن مل يعد ممكن التسرت علييا،
لتكن لنا الفجاعة ملواجية هذا امللف ،وابلتايل التأسيس لعقلية

وأنخذ األمور بعقالنية وابلنسبية والتجاوب مع مقرتحات
النائبات والنواب أصحاب الطروحات احلداثية واليت أقصيت من
مدونة األسرة وأثبت الواقع صحتيا إىل أي حد احلكومة مستعدة
لالنهتاح على علوم احلاضر واملستقبل وليس املاضي وحراسه،

جديدة لدى الرجل املغريب اجتاه املرأة واجتاه مسؤولياته.

وشكرا.
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أعطابه الذاتية ،هناك بطء يف حماربة اهلفاشة والهقر وفاجعة

السيد الرئيس:

سيدي بولعوان هي اليت أيقضتنا من سباتنا.

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة سعيدة
آيت بوعلي ابسم الهريق االستقاليل للوحدة والتعادلية.

السيد رئيس احلكومة،

امسحوا يل اليوم بغيت نتكلم ابسم املقصيات امليمفات،

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

محاالت املاء والكسأ واحلطب ،إن وجدانه ،نساء البادية ،أشرمت
يف التصريح احلكومي أهنا ستحضى بتمييز إجيايب يف جمال التعليم
والصحة .فماذا حققتم هلا السيد رئيس احلكومة؟ هل استحضرمت
العدالة يف توزيع اخلدمات بني اجليات واألقاليم وبني املدن

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
بدوران يف الهريق االستقاليل للوحدة والتعادلية نعزي يف
ضحااي منجم الهحم جبرادة وقبليم ضحااي منجم النحاس إبقليم
شيفاوة وضحااي كل تقصري مل نقم ابلواجب فيه يف وقته.

والقرى؟
السيد رئيس احلكومة،

إذا حتدثت املرأة بفكل عام عن العنف ،فإن عنف

السيد الرئيس،

القروايت مزدوج ،عنف الواقع املر ،وعنف غياب اإلرادة احلقيقية
لتغيري هذا الواقع.
إن أقصى أنواع العنف ،السيد الرئيس ،أن الهتاة القروية
جتد نهسيا بهعل احلاجة أمام استغالل مزدوج ،استغالل مفغليا

السيد رئيس احلكومة،

هناك جميود بذلته الدولة لتحسني وضع املرأة إن على

املستوى احلقوقي والقانوين أو على املستوى االقتصادي
واالجتماعي ،إال أننا حني نقوم بتقييم هذا العمل من خالل
نتائجه وآاثره نالحظ ما يلي:

واستغالل النصاس الذي يبيع ويفرتي وجيب أن يدخل يف إطار
اإلجتار ابلبفر.
إن أقصى أنواع العنف أن تتحول حلظة فرح مبولود إىل

أوال -أتخر يف جمال حتقيق املساواة بني املرأة والرجل
ابلرغم من وجود وثيقة دستورية جد متقدمة يف هذا اجملال ،وهو
ما مل يكن إبمكان كل احلكومات ما قبل دستور  ،5699وهذا
بسبب بطء يف إخراج املؤسسات الدستورية الكهيلة بذلك ،وتعثر

مأمت حينما متوت أمه أو ميوت الطهل أو مها معا بسبب غياب
اخلدمات الصحية.
لقد قلتم يف التصريح احلكومي أنكم سوف تقومون
إبجناز مستفهى أو دار للوالدة على مستوى كل قيادة ،فماذا

يف االسرتاتيجيات وقصور يف اآلليات وعدم الوفاء ببعض
االلتزامات ومنيا إدماج مقاربة النوع يف امليزانية العامة والقطاعية،
حيث أن قانون املالية لسنة  5692غيب مقاربة النوع يف ميزانيته،
هناك قصور يف التعليم والتكوين خاصة يف اجملال القروي ابلرغم

وعدمت؟ السيد رئيس احلكومة ،تعالوا إىل كلمة سواء ،أن حنب
هذا الوطن وأن ال نقصي من االستمتاع خبرياته أحدا حبماية
مواطنيه ومواطناته من خوف اليوم وغدا ،اخلوف من املوت جيال

من وجود برانجمني لدعم ذلك وذلك بسبب قصور فييما ،لقد
أثبتته مؤسسات دستورية ومنيا اجمللس األعلى للحساابت وهناك
عدم تعميم لربانمج التغطية الصحية كربانمج "راميد" ابإلضافة إىل

وفقرا وقيرا ومرضا ،وسالم على من هدى وعلى من اهتدى.
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أن الرجال هم األقرب إىل التداوالت التجارية والهالحية ،وكأن

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة خدجية
الزايين إبسم فريق التجمع الدستوري.

املرأة اليت أصبحت رئيسا ألكرب املقاوالت واملرأة اليت متارس مينة
القضاء التجاري واملرأة الهالحة ،وأننت أيتيا النائبات وأان معكن
ال ميكن الوثوق بفيادتنا يف إثبات امللكية ،ليس للمرأة كذلك
األم احلق يف نقل أبنائيا من مدرسة تكون أقرب إىل مقر سكناها

السيد رئيس احلكومة،

يف حالة خالفات أسرية ،يف حني مينح هذا احلق للرجل وابلتايل
تصبح األم عرضة للمساومات واالبتزازات والضغوطات من طرف
زوجيا ،ماذا عن األرقام الصادمة اليت نفرهتا املندوبية السامية

النائبة السيدة خدجية الزايين:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

للتصطيط حول انتفار ظاهرة العنف ضد النساء؟ حيث أن 1.2
مليون امرأة ممن ترتاوح أعمارهن ما بني  92و 03سنة  0ماليني
منين أي بنسبة  %05.2يتعرضن لفكل من أشكال العنف،
 4.2مليون ابلوسط احلضري و 5.5ابلوسط القروي ،ماذا

بدوران ،ال بد ،يف البداية أن نتوجه بتعازينا احلارة
واخلالصة للمرحومني الفابني الضحيتني حلادثة مدينة جرادة ،نقر
السيد رئيس احلكومة مع بداية تهعيل دستور  5699الذي انتقل
بنا إىل درجة دولة احلقوق ،شرعت بالدان يف بلورة سياسات
عمومية مندجمة بفراكة مع خمتلف القطاعات احلكومية ذات
التقاطعات اليت متس بوضعية املرأة على أكثر من مستوى.

كذلك عن وفيات األميات ابملغرب؟ وعلى الرغم من تراجع نسبة
وفيات األميات خالل  52سنة األخرية إال أن املغرب ال زال
يسجل  959حالة وفاة عن كل  966ألف حالة أم حديثة

وهكذا ويف إطار الدفع مببدأ متكني املرأة من كافة حقوقيا
وضعت احلكومة خطة "إكرام  "9اليت شكلت حمطة التقاء العديد
من املبادرات ،لتقرير املساواة إبدماج حقوق املرأة يف السياسات

الوالدة ،ماذا عن النساء احلبوسيات والساللية؟ وحرمان الكثري
من هن من احلصول على نصيبين من اإلرث .خمجل جدا ،وحنن
على مفارف  5692أن تكون بالدان تعرتف أبعراف وتقاليد
ذكورية متنح الرجال احلق مبنع نساء القبيلة من االستهادة من إرث

العمومية ويف برامج التمكني ،وحنن اآلن بصدد تقييم هذه اخلطة
واإلنطالق يف تهعيل اخلطة الثانية "إكرام  ،"5وابلرغم من
اجمليودات املبذولة نالحظ أن املرأة ال زالت تراوح مكاهنا خبصوص
التمكني من حقوقيا ،ال زلنا نالحظ واقع التيميش واإلقصاء

آابئين حيث يطاهلن احليف ويتعرضن للتيميش واإلقصاء من
حقوقين من أراضي األحباس واألراضي الساللية .ماذا عن نساء
معربي الذل واهلوان؟ ببين انصار وسبتة احملتلة ،طوابري ال تكاد

لدى املرأة القروية ويف املغرب العميق الذي تنعدم فيه املنظومات
احلقوقية.
ومن مت ال بد أن أتساءل إىل أي حد استطاعت خطة

تنتيي من النساء يعربن يوميا إىل مليلة وسبتة السليبتني ،نساء
يعفن ظاهرة االسرتقاء ابملؤنث ،نساء يعانني مآسي يومية تصل
هبن إىل حد الوفاة من أجل توفري لقمة العيش ألسرهن ،نساء
هتضم حقوقين وميارس عليين العنف والتحرش اجلنسي.

"إكرام  " 9أن تكرم املرأة وأن حتافظ على كرامتيا؟ فإذا كانت
املرأة حترم من احلق يف الفيادة على غرار الرجل وهو ما يسمى
ابلفيادات اللهيهية  95شاهد كما نقول ،وعلى الرغم من أنه ال
يوجد نص قانوين إال أن املرأة تستثين من حقيا يف الفيادة مبربر

إننا يف فريق التجمع الدستور ،نطالب بضرورة تطوير
البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والهتيات
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خاصة ابلعامل القروي ،إصدار املراسيم التطبيقية لقانون العامالت

وكذلك العقاب يف حق كل من حرم كل فتاة من حقيا يف

ابملنازل ،تقوية آلية مؤسسة الوساطة ،التمكني االقتصادي
واالجتماعي للنساء والهتيات واألسر ،الدعوة إىل تهعيل القانون
املتعلق إبجبارية متدرس الهتاة ،إدماج فلسهة املناصهة واملساواة يف
املناهج التعليمية من االبتدائي إىل العايل ،وشكرا.

التكوين ،وجيب أيضا وسأقوهلا زعزعة بعض املهاهيم الدينية
والثقافية اخلاطلة اليت ترسخ معتقدات فاسدة لدى اجملتمع املغريب
بدونية املرأة وعدم رشدها ،وكذلك جيب تهعيل األداة اإلعالمية
يف هذا اإلجتاه حملاربة الصورة النمطية اخلاطلة للمرأة يف اإلنتاج

السيد الرئيس:

اإلعالمي ،وكذلك الهين الوطين ،وجيب أيضا تفديد العقوابت
على الفبكات اإلجرامية الوطنية والدولية اليت تستيدف النساء
يف أغراض مفينة كاإلرهاب والدعارة وكذلك اإلستعباد.

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة لبىن
الطاهري ابسم الهريق احلركي.

السيد رئيس احلكومة ،جيب وضع سياسة عمومية،
سياسة وطنية يف جمال النساء لتكوينيم مينيا وأتهيليم لولوج
العمل والسيما يف العامل القروي ،السيد رئيس احلكومة ،سأكتهي
هبذا القدر الغري الكايف ،ولكن جيب تغيري مقاربتنا لوضعية املرأة

النائبة السيدة لبىن الطاهري:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
حضرات السيدات والسادة،
السيد رئيس احلكومة،

من عالجية إىل مقاربة وقائية تستيدف ثقافة اجملتمع ،وشكرا.

عرفت املنظومة التفريعية إجنازات كبرية إبصدار عدة
نصوص وقوانني تفريعية ،وكذلك إشراك املرأة يف احلياة السياسية،

السيد الرئيس:

هذا املسار ،السيد رئيس احلكومة ،جعل املغرب يف مصاف الدول
املتقدمة اليت اعتمدت على مقاربة النوع وجتاوبت كذلك مع
املستجدات الدولية يف هذا اجملال.

حنان رحاب ،مزاين مزاين نفوفوك وسطيا السيدة النائبة ،غادي
يكون أحسن.

شكرا ،ابسم الهريق اإلشرتاكي الكلمة اآلن للسيدة النائبة

النائبة السيدة حنان رحاب:

لكن ،السيد رئيس احلكومة ،هذا املسار ال زال طويال،
حاالت العنف ضد املرأة تتجاوز  0ماليني وأكثر من  5د املليون
امرأة قروية تتعرض للعنف ،وكذلك خادمات البيوت بدون أدىن
احلقوق ،واملرأة املغربية تتعرض للعنف داخل األسرة بنهس الوترية

مساء اخلري لكل املغربيات وكل املغاربة اللي تيفاهدوان
اليوم ،وتيتابعوان يف قضية ليست قضية نصف اجملتمع ،وليست
قضية توعية ،وليست قضية أن خنصص برامج توعوية خاصة
للنساء دون أن نفمل هبا كل اجملتمع ،املرأة هي اجملتمع ،املرأة

يف الفارع العام ،وكذلك عامالت فالحيات وصناعيات بدون أو
أقول أبقل أجر من الذكور وكذلك الهتيات املغربيات هن األكثر
حرماان من الدراسة يف العامل القروي.

مدرسة إن أعددهتا أعددت شعبا طيب األعراق ،من هنا،
األعراق ،من هنا ،من هذا البيت الذي تربينا عليه بني كتبنا
الدراسية ،وتربينا عليه منذ نعومة أظافران يبدأ احلديث.

السيد رئيس احلكومة،

اليوم ،جتاوزان بكثري منطق سنة  ،5666جتاوزانها بكثري،
جتاوزانها يف لغة ختاطبنا ،جتاوزانها يف الديباجات اليت كتب هبا
نص السيد رئيس احلكومة ،وجتاوزانها بفكل كبري ،وحنن نبحث

بغض النظر عن أسباب أو مسببات تبقى أهم حتدايتنا
لوضع أو حملاربة هذا الوضع هو وضع سياسة عمومية متكاملة
لرفع مستوى املرأة وتكوينيا ابلتحهيز والسيما يف العامل القروي،
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عن املفرتك الكبري الذي جيمعنا ،أن جنعل من املرأة املغربية رائدة

السيد الرئيس:

يف التنمية متمكنة اقتصاداي ،متمكنة اجتماعيا ،وأن جنعل هلا
قوانني حافظة لكرامتيا ،أن أساند زميليت اليت حتدثت عن ضرورة
مراجعة مدونة األسرة ،وأساند زميليت أيضا اليت حتدثت عن ضرورة
التمكني اإلقتصادي للنساء وعن ضرورة متابعتين اجتماعيا يف

ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية الكلمة للسيدة
النائبة ثراي الصقلي.
النائبة السيدة ثراي الصقلي:
السيد الرئيس،

الهريق اإلستقاليل ،وأساند أيضا ما قالته األستاذة بثينة قروري
خبصوص أوضاع النساء ،وأساند كل النساء اللوايت تدخلن سواء
عن معابر سبتة ،ومعابر بين انصر الومهية احملتلة ،ألقول مبا أن هذا

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات و السادة النواب،

صوتنا اجلامع ،صوتنا الكلي ،صوتنا اجلمعي ،ملاذا جنعل من هذه
القضية قضية مزايدة إجتماعية وسياسية أقوهلا وأان أتذكر بهجع
مبرارة وأتذكر حبزن أيضا صور نساءان يف الصويرة ،وأتذكر صور
ملات األميات اللي تيحملوا قهة السجن إىل معتقلي ومعتقالت

هاد املوضوع املتعلق ابلسياسة العامة حول مسألة
سياسية تكتسي ابلنسبة لنا يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

أمهية وراهنية كبرية ابلنظر لدوران السياسي السباق إىل جانب
احلركات النسائية والقوى الدميقراطية والتقدمية للكهاح من أجل
حتقيق املساواة واملناصهة ومكافحة كل أشكال التمييز والتمكني
السياسي واالقتصادي للنساء.

احلراك ابحلسيمة ،وأتذكر دموع نساءان يف جرادة وآابئنا يف جرادة
وشبابنا يف جرادة الذين استغلوا من طرف مافيات التجارة يف
جوع وكدح وعطش املغاربة.

السيد رئيس احلكومة،

اليوم املرأة املغربية ماشي مكمل للرقم السياسية ماشي
كوطا ،اليوم املرأة املغربية ماشي مؤثر فقط يف االنتصاابت ويكون
عندان مسؤولني فقط ابملسامهة يف احلملة االنتصابية ،اليوم املرأة
املغربية فاعلة يف صناعة القرار السياسي واليوم تنقولوا من هاد

أكيد أن هناك جميودات بذلت للنيوض أبوضاع النساء
وهناك تراكمات إجيابية مت حتقيقيا ،لكن وضعية النساء ال تتطور

ابلفكل املرضي بل تعرف يف بعض اجملاالت تراجعا ال ينسجم
مع اإلرادة امللكية السامية وطموحات الهاعلني يف بالدان ،فبالدان
حتتل الرتبة  940ما بني  933حسب املنتدى االقتصادي العاملي

املنصة على أنه خاصنا ماشي خطة فقط واحدة نقف عند
تسميتيا وال نرى مضموهنا وهنا تندير املراجعة الذاتية ألفكاري،
نقف عند تسميتيا وال نرى مضموهنا ،تنقول خصنا خنرجوا قانون

للمساواة ،فالنساء والهتيات اليوم ال زلن معرضات إىل العديد من
الظواهر االجتماعية السلبية سنذكر منيا استمرار زواج القاصرات
واهلدر املدرسي للهتيات يف األرايف ابألخص وما تعانيه النساء
القروايت من هتميش وفقر وعدم توفري شروط التنمية .استمرار

مناهظة العنف ضد النساء ،خصنا هيلة خصنا خنرجوا هيلة
املناصهة ورفع أشكال التمييز عن النساء تكون قوية جامعة موحدة
فييا كاع األفكار وخصنا أكثر من هكا أن جنعل من التمكني
االقتصادي واالجتماعي للنساء متكينا بعيدا عن القطاع الغري

ظاهرة التحرش اجلنسي وخمتلف أشكال العنف واملضايقات العلنية
يف الهضاء العمومي وكذلك يف الهضاء داخل األسرة ،وندعو
احلكومة إىل إخراج القانون املتعلق مبكافحة العنف ليحقق احلماية

منظم ،متكينا لصاحل القطاع املنظم حيمي النساء من قهة املوت
وحيملين إىل قهة احلياة.

الهعلية للنساء بدل من إجراءات أكثر متييزا كاحلافالت الوردية،
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األفكار اليت تروج يف الساحة ،ندعو إىل محاية النساء املطلقات

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

واألرامل وحنن قدمنا مقرتح قانون يف هذا اجملال ،واألميات
العازابت من مظاهر اهلفاشة والتمييز ،وإخراج قانون اإلجياض،
أما يف جمال التمكني السياسي للنساء فالبد أن حنرص على أجنع
الوسائل للتمثيلية الثلث يف اجلياز التفريعي والتنهيذي يف أفق

بسم هللا الرمحن الرحيم.

شكرا جزيال لسأخوات واإلخوان على تدخالهتم الغنية
وامليمة جدا ،وابملناسبة راه األخت بثينة قالتيا ،أان من الثمانينات

وأان عندي كتاب قضية املرأة ونهسية اإلستبداد ،راه جزء كبري من
داك الفي قلناه ،ولكن راه ذاك الفي تيطبق على حسب التطور
دايل اجملتمع ،كتدير حاجة واجملتمع كيطور وأنت كتزيد شوية
بفوية بفوية ،ما عندان ما نديروا هكذا تسري األمور يف العامل كله،

املناصهة طبقا ألهداف التنمية املستدامة.
السيد الرئيس:

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة للسيد النائب بالفريج.

النائب السيد عمر بالفريج:

ولكن اثين حنا ماشي كنسصو التجارب دايل العامل ،حنا عندان
هوية مغربية إسالمية عندها اثين ثوابت ،ماشي ضد حقوق املرأة،
ولذلك أان مع األخت واألخ اللي قال ،األفكار اللي هي مهيومة

حتيايت للجميع،

للهيوم الدينية املعيقة لتقدم املرأة خاصنا نطوروها وخاصنا نعاجلوها
وخاصنا نصححوها ،أان معاكم أيضا ،وهذا جمال التطور يف الهكر
ويف املمارسة ويف اجملتمع ،طيب ،ولكن راه بزاف اتألمور تطورات
احلمد هلل يف بالدان ،ما خصناش نكرو اثين أنه تطور ،صحيح أن

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيد رئيس احلكومة ،بغيت نعرف شنو هو رأيكم
ابلنسبة للمساواة احلقيقية بني الرجل واملرأة يف املغرب؟ شنو هو
رأي حكومتكم يف حتقيق املساواة على مستوى القوانني أوال؟ ومن
جية أخرى على مستوى اجملتمع .وعلى مستوى التحوالت
اجملتمعية اللي كاينة عندان يف املغرب ،أشنو هي سياستكم يف جمال

داك الفي اللي بغينا ابقي قدامنا بزاف دايل األمور ولكن هناك
تطور.
أوال من جية املرأة عندها موقع أحسن من هاذي عفر

التعليم؟ تعليم أطهالنا أوالد وبنات .ويف جمال اإلعالم العمومي
كذلك؟ من أجل اإلنتقال من جمتمع ذكوري اللي كان كيعترب
املكانة الطبيعية دايل املرأة هي املنزل ،ومازال يف بعض األوساط
مازال كاين هاذ التصور للمجتمع إىل جمتمع عصري للمرأة

سنوات وهادي األرقام كتبني هاذ الفي ،وابملناسبة األخت الكرمية
أو اإلخوان اللي قالوا األرقام دايل العنف ضد املرأة  ،% 05هذا
يف سنة  ،5661البحث الوطين األول للعنف ضد النساء،
البحث األول الثاين بني أبنه هناك تراجع  ،% 92صحيح أنه

والرجل ،الزوجة والزوج ،ب 5كيصدمو وب 5خاصيم يسامهو
كذلك يف األشغال املنزلية ،يف تربية األطهال ،فأشنو ابلنسبة ليكم
أ السيد الرئيس شنو هو رأيكم يف املساواة احلقيقية بني الرجل
واملرأة؟ وشكرا.

ابقي بزاف ،خاصنا ابقي نعاجلوا الظاهرة صحيح هذا ولكن اثين
إيال دران واحد اجليد خاصنا نثمنوه ،وأما بنعمة ربك فحدث
خصنا نقولوا هذه مزاين درانها وهذه ابقى ما درانهاش خصنا
نديروها ونتقدموا إن شاء هللا ما كاين حىت شي مفكل ،وإال
فيناك إرادة قوية للحكومة وأيضا جلميع الفركاء من اجملتمع املدين
وغريه اللي كان حوار معيم أثناء إعداد اخلطة إكرام رقم  5على

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة للرد على التعقيبات
يف ما تبقى من الوقت.
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املضي إىل األمام ابش نوصلوا هلديك األهداف ونتقدموا ابش ما

ابلنسبة ملدونة األسرة أان متافق معكم راه يف اخلطة الوطنية

استطعنا إن شاء هللا للوصول إلييا.
طيب يف ما خيص اجليود دايل احلكومة أان خصين نقول
أبنه كاين واحد  5وال  4داألمور ميمة خصنا نذكروها ،أوال
ذكرت واحد املسألة دايل القانون التنظيمي للمالية ،بغيت نقول

الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف احملور دايل النيوض حبقوق املرأة
فييا مراجعة بعض مقتضيات مدونة األسرة ،ما كاين حىت شي
مفكل املراجعة ،وابملناسبة هناك مفروع قانون ابلنسبة لزواج
القاصرات راه صدقتوا عليه يف جملس النواب مقرتح قانون امسحوا

أبنه ألول مرة بهعل القانون التنظيمي للمالية يف هاد القانون،
مفروع قانون املالية هناك مقتضيات امليزانية مستجيبة للنوع
االجتماعي وأتخذ بعني االعتبار احتياجات النساء وبلورة برامج

يل مقرتح قانون أتت به بعض الهرق أو فريق نيايب حمرتم صادق
عليه جملس النواب وجملس املستفارين بقى متا ،قولوا لصحابكم
يف جملس املستفارين يزربوه وهو خاص مبادة زواج القاصرات،

ميزانتية خاصة يف هذا االجتاه ،وهذا شي ميم هذا تقدم ،احنا
بديناه إن شاء هللا راه احنا غاديني حنققوا الكثري منه.
وابلنسبة للنساء السالليات بغيت نذكر أبن داك شي
اللي تقال ماشي ابلطريقة اللي تقال ،صحيح املفكل كان ولكن

نتمىن خيرج ابش يطور لنا هاد املقتضى إىل األمام ،احلكومة قبالت
واحنا فاش جينا عاود هاد احلكومة عاود سيهطنا رسالة وقلنا هاد
املقرتح قانون اللي صادق عليه جملس النواب وجملس املستفارين
حنن مستعدون للمسامهة واإلسراع إبصداره .إذن هذا ابلنسبة هلاد

راه متت فيه معاجلات منذ  3و 2سنوات ميمة ،أوال اجليات
املعنية لوزراة الداخلية واجليات الوصية ومعيا وزارة التضامن ومعيا
جيات أخرة قامت حبملة حتسيسية يف هذا اجملال وصدرت سنة

املسألة دايل زواج القاصرات.
وأيضا مفروع قانون العنف ضد النساء اللي هو أذكر
مرة أخرى أبنه منذ  5690-63-63وهو يف الربملان صادقتوا

 5695دورية وزارية تدعو إىل استهادة النساء السالليات من حق
االنتهاع يف األراضي اجلماعية موضوع تقسيمات جديدة من
طرف اهليلات النيابية وهاد الفي احلمد هلل بدا كيأثر وكيعطي
النتيجة دايله يف الواقع ابإلحصائيات ،فيمتيين ،وأيضا تقرر أنه

عليه على مدى  4أشير صادق عليه جملس النواب وهو يف جملس
املستفارين منذ سنة و 4أشير ،هاد املفروع دايل القانون جيرم
إكراه الهتاة على الزواج ،وفيه مقتضيات زجرية للهاعل مبعىن
خاصنا نسرعوا هذا ابش يساهم حىت هو يف معاجلة الظاهرة اللي،

ابلنسبة جمللس الوصاية اللي هو مركزي جملس الوصاية متتيع النساء
السالليات من طرفه من نصيبين يف خمتلف مورثين يف األراضي
اجلماعية أي حاجة وصالت جمللس الوصاية تيحسم فييا حبق

أشري أبن املعاجلة القانونية والزجرية مهيدة ولكن غري كافية ،خاص
مقاربة حتسيسية توعوية ،اجتماعية ،تفارك فييا األحزاب
السياسية ،تفارك فييا النقاابت ،تفارك فييا اجملتمع املدين،

النساء مع الرجال بنهس الفكل ،مبعىن هاد الفي هذا دااب راه
وقع فيه تقدم ابقي بعض اجليوب دايل املقاومة خصنا نعتارفوا
وخصنا نواجيوا هاد املسألة اثين بفجاعة وحناولوا ابش نطوروا يف
األمام ولكن احلمد هلل راه كاين تطور ماشي القضية واحد اللوحة

تفارك فييا اإلعالم ،تفارك فييا أألسر كل شي خصه يفارك
يف هذا الورش اللي هو ورش وطين ابمتياز والنتائج دايله وهي
نتائج دايل املغاربة مجيعا كل شي يساهم فييا وكل شي إن شاء
هللا أمسو.

سوداء مائة ابملائة ،ال ،هناك تقدم وهناك مظاهر نقص اللي ابقي
خصنا نعاجلوها يف املستقبل.

وأيضا أان كنحيي اإلخوان اللي شاروا للكارثة فعال اليت
وقعت يف جرادة واليت تويف على إثرها مواطنان عزيزان ،وأريد أن
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أجدد كما قال اإلخوان واألخوات الرتحم على الهقيدين الذين

السيد الرئيس:

توفيا ،وأان أقول هنا أان مستعد الستقبال برملانيي اجلية ملناقفة
هذا املوضوع من خمتلف جوانبه إن شاء هللا يف هاذ األسبوع وال
األسبوع املقبل ابش يكون حوار .وهاذ املسألة ابملناسبة ،حبال
القضية دايل الصويرة ،راه يف التحقيق القضائي راه وكيل امللك

ابسم فرق وجمموعات األغلبية ،الكلمة للسيد النائب
عمر امحني.
النائب السيد عمر امحني:
شكرا السيد الرئيس،

خدى القضية وغادي يعلن املسؤوليات وهاديك املسؤوليات حنا
انخدوها بعني اإلعتبار.
وابملناسبة ابلنسبة للقضية بولعالم ابلصويرة ،راه مببادرة

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
يف إطار تعزيز التنمية البفرية والتماسك اإلجتماعي
واجملايل ،وضع الربانمج احلكومي من ضمن أهدافه تسريع وترية
التنمية العامل القروي واجلبلي ،ودعم التوازن اجملايل وتعزيز الربامج
اهلادفة إىل فك العزلة عن هذا اجملال.
وال شك أن تراكم اخلصاص الذي يعاين منه العامل القروي

من الوزارة املعنية وزارة التضامن واألسرة ووزارة الداخلية ومتدخلني
آخرين ،مت التكهل واإلهتمام ابألسر النساء اللوايت توفني رمحة هللا
عليين يف هذه الهاجعة ،واحلقوق دايهلم قائمة ،مواكبة ميدانية
بهضل عدد من الصناديق ،وابلتايل خدمات متدرس األبناء دايهلم،

واملناطق اجلبلية منذ سنوات ،يستدعي من احلكومة جعل هذه
الربامج يف موضع األجرأة والتنهيذ ،علما أن معاانة ساكنة هذه
املناطق تزداد هذه األايم مع حلول فصل الفتاء وتساقط الثلوج

واألسر دايهلم واملؤونة واملساعدات العينية وغريها ،وسيتابع هذا
ولكن دون أن نغهل أنه هنار تعلن املسؤوليات ،حنا مستعدين
هاذ املسؤوليات انخذوها بعني اإلعتبار يف نتائج أي حتقيق ،شكرا

وانتفار موجة الربد القارس ،وابلتايل فإن التساؤل املطروح يتعلق
ابلتدابري احلكومية املتصذة يف شأن فك العزلة عن املناطق القروية
واجلبلية ،واإلجراءات املتعلقة بتنمية هذه املناطق بصهة عامة وال
سيما مبناسبة هذا املوسم الذي تفتد فيه برودة الطقس من خالل

جزيال ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،السيدات والسادة النواب
ننتقل اآلن للمحور الثاين املتعلق مبوضوع التنمية يف املناطق اجلبلية

التطبيب وتقدمي املساعدة الالزمة وتعبلة الوسائل واملعدات وهتيلة
املسالك وتوفري املواد اإلستيالكية والدوائية ،وكذا حطب التدفلة
وإيالء اإلهتمام للهلات اهلفة واألشصاص بدون مأوى.

والقروية ،والذي يتضمن ثالث أسللة يف إطار وحدة املوضوع.
الكلمة للسيد النائب عبد الواحد املسعودي ،إبسم فريق األصالة
واملعاصرة.

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ساكنه املناطق اجلبلية والعامل
القروي ينتظرون منكم الكثري ،وفقكم هللا ،وشكرا.

النائب السيد عبد الواحد املسعودي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة ،يعرف الوضع ابلعامل القروي وضعا

يف نهس احملور وإبسم الهريق اإلستقاليل للوحدة

مزراي .ايترى ما هي سياسة حكومتكم يف هذا اجملال للتحسني
من احلياة واملعيفة دايل املواطنني ابلعامل القروي؟ وشكرا لكم.

والتعادلية ،الكلمة للسيد النائب حممد البكاوي.
النائب السيد حممد البكاوي:
شكرا السيد الرئيس،
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السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد الرئيس،

إن احلديث عن التنمية القروية يعين احلديث عن العامل
القروي أرضا وإنساان ملا يعرفه من مظاهر التصلف والتيميش ويف
غياب تنمية قروية وجبلية حقيقية تضمن للساكنة حقيا الدستوري

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف العيش الكرمي ،ما دامت هناك فلات تعاين ظروف احلياة
القاسية وتفعر أبهنا ميمفة ابلنظر لسأوضاع الصعبة اليت يعرفيا
بعض املواطنني ابملناطق البعيدة واملعزولة ،كما جاء يف خطاب
جاللة امللك مبناسبة ذكرى  90لعيد العرش اجمليد ،مما جعل

كبرية متثل ساكنة املناطق القروية تقريبا  % 36من جمموع ساكنة
املغرب تبلغ  94مليون و 366ألف تقريبا نسمة حسب إحصاء
 ،5693والعامل القروي كان منذ عقود جمال تدخالت متعددة،
برامج ،خطط متتالية جيب أن نعرتف أبهنا خههت الكثري من

أشكركم على التهضل بطرح موضوع تنمية املناطق القروية
اجلبلية وكتعرفوا أبن املناطق القروية واجلبلية عندها واحد األمهية

جاللته يدعو احلكومة إىل وضع خمطط عمل مندمج لتنمية هذه
املناطق ،فإىل أي مدى مت تنهيذ اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية
القروية واجلبلية؟ وماهي سياسات احلكومة املتصذة لتعزيز الربامج
اهلادفة إىل فك العزلة عن العامل القروي وتنمية املناطق اجلبلية كما

الضغط من الهاقة على مناطق شاسعة يف العامل القروي وحسنات
الكثري من الهضاءات لكن اخلصاص كان كبري وال يزال موجودا،
خصنا نعتارفوا هباذ القضية .ولذلك تعيدت احلكومة بتسريع
برامج تنمية العامل القروي يف برانجميا وتعيدت يف هذا اإلطار ابش
يكون التوازن اجملايل ،العدالة اجملالية ،هذا هو فني دخلنا هاذ
املسألة دايل تنمية العامل القروي واملناطق اجلبلية وذلك من خالل
عدد من التدابري اليت تنمي املنطقة وحتسن ظروف عيش الساكنة

جاء يف الربانمج احلكومي؟ وما هي املفاريع اإلقتصادية
واإلجتماعية املربجمة لتحسني األوضاع ساكنة املناطق اجلبلية
والقروية؟ وهل لدى احلكومة تقييم حقيقي لدى جناعة السياسة
احلكومية يف هذا اجملال؟ وشكرا.

وحتسن الولوج إىل اخلدمات األساسية يف هذه املناطق.
حصيلة اجمليودات املبذولة يف جمال التنمية القروية يف
السنوات األخرية ،هناك برامج متعددة تعرفوهنا مجيعا ،برانمج

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن

األسللة املتعلقة ابحملور الثاين ،لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة.

تعميم التزود ابملاء الصاحل للفرب الذي بلغ تقريبا  % 10خالل
سنة  5690ومن املتوقع مع هناية  5692هذه وسنة 5692
أن يبلغ  % 12مببلغ استثمار قدره  152مليون درهم ،برانمج
الكيربة القروية منذ انطالقه سنة  10مكن من بلوغ % 11.32

السيدات والسادة النواب الربملانيني،

هناية شير يونيو  5692على أن يصل إىل  11.22حبلول هناية
هذه السنة يعين  ،5692أما برسم الهرتة 5691-5692
سيواصل برانمج الكيربة القروية الفاملة ليفمل  966قرية تتألف

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:
بسم الرمحن الرحيم.
شكرا جزيال السيد الرئيس،
نصحح واحد املعلومة قلتيا قبايلة ماشي دقيقة ،داك

التعديل دايل مدونة األسرة املرتبط ابلقاصرات موجود مبجلس
النواب ،صادق عليه جملس املستفارين ،وهو عندكم السادة
النواب احملرتمني ،أعتذر على اخلطأ.

من  326ألف أسرة وهو ما سيمكن رفع نسبة الكيربة القروية
ل  % 11.14حبلول سنة  ،5691املناطق القروية اللي بقات
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راه هي األصعب جبلية وقروية هي األصعب ،ولكن رغم ذلك

جنمعيا يف مراكز قروية تسمى مراكز القروية صاعدة مهيدة

حتاول اجليات املعنية بذل جيود يف هذا اجملال.
الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية الذي يستيدف بناء
وهتيلة الطرق القروية بطول إمجايل يصل إىل  92206كيلومرت
بكلهة مالية تناهز  92مليار درهم ،بلغ معدل ولوجية الساكنة

للمنطقة كليا غادي يكون هذا ميم جدا.
الفروع يف تنزيل برانمج تنمية العامل القروي املسمى
برانمج تقليص الهوارق اجملالية واإلجتماعية ابلوسط القروي
 5654-5692كما تعرفون يف يوليوز املاضي فقط بدأ تنهيذ

القروية للطرق  % 21سنة  5690يف أفق بلوغ نسبة % 26
مع انتياء هذا الربانمج سنة .5659
على مستوى اخلدمات األساسية هناك جمال التعليم،

هاد الربامج بعد إقرار الربامج اجليوية وهاذ الربانمج فيه من
 5692حىت ل  22 ،5654مليار درهم هو برانمج ماشي
صندوق ابملناسبة ،الناس دميا كيغلطوا كيصلطوا بني الصندوق

هناك دائما تطوير للمدارس يف العامل القروي ،وابلتايل يف  4سنني
األخرية حىت  5692تزادت  203مؤسسة جديدة ،أما املدارس
اإلبتدائية اجلماعاتية اللي هو الصيغة اجلديدة اللي بدات منذ فرتة
قصرية إىل غاية سنة  5692ستصل  992مدرسة ،وسنحاول

والربانمج ،هناك الصندوق يف هاذ السنة  4.5مليار درهم على
ما أظن ،ولكن الربانمج أوسع من الصندوق ألن الربانمج فيه
القطاعات احلكومية األخرى ،التعليم ،الصحة ،التجييز ،الهالحة
إىل آخره وفيه اجلماعات الرتابية فيو أوسع ،وهاذ الورش ينبين

أن نعمم هذا النموذج دايل املدرسة اجلماعاتية ابش متكن تكون
واحد الهضاء مندمج فيه عدد من املرافق األخرى اليت ستمكن
من التصهيف على األطهال يف ذلك الوسط القروي.

على دراسة منجزة منذ  5693ختلص إىل أن حوايل  53ألف
دوار مها اللي فييم خصاصات كثرية كتيم  9524مجاعة إذن
 53ألف دوار يف  9524مجاعة هي اللي فييا اخلصاص

جمال الصحة أيضا هناك تطوير ببنيات جديدة مع جمال
إعداد الرتاب الوطين والتعمري يتم الرتكيز على أتهيل وتنمية املراكز
القروية الصاعدة عرب إجناز واثئق التعمري لهائدهتا ،وصلت نسبة
التغطية بواثئق التعمري يف املناطق القروية إىل  % 22وسيتم العمل

الفديد ،وابلتايل هذا الربانمج غادي يركز على هاذ الدواوير وهو
ما بدأ فعال من خالل شركاء كما قلت وكل شريك عنده نسبة
من التمويل اتهق عليه إىل آخره ومت الفروع عمليا يف تعبلة
اإلعتمادات الالزمة إلجناز هاذ الربانمج منذ  96غفت املاضي

على مضاعهة اجمليود من أجل تغطية أكرب ممكن من هذه املراكز،
كما يتم العمل حاليا على إعداد الربانمج الوطين ملا يسمى ابملراكز
القروية الصاعدة  5659-5692الذي ييدف إىل تقليص

 5692حيث مت ختصيص ما يناهز  2داملليار درهم إلجناز خطة
عمل برانمج تقليص الهوارق اجملالية برسم سنة  5692وفييا
شركاء كما قلنا ويتضمن هذا الربانمج فك العزلة عن طريق هتييء

اهلجرة القروية وتنظيم التنمية اجملالية هبذه املراكز القروية الصاعدة
وحتسني مستوى عيش ساكنتيا عرب تلبية اإلحتياجات يف جمال
اإلسكان واخلدمات اإلجتماعية والصحة والرتفيه والتعليم ،وهاذ
الفي ما ميكنش يكون إال إيال كانت مراكز قروية جاذبة ملا حوهلا

حوايل  2850كلمرت يف هاد السنة من الطرق واملسالك القروية
واملنفآت الهنية املرتبطة هبا ،ربط  446داور ب  31مجاعة قروية
على مستوى  95إقليم بفبكة املاء الصاحل للفرب لهائدة 952
ألف من الساكنة ،ربط  52دوار ب  93مجاعة قروية على

من العامل القروي وتقوى ابش ميكن جنمعوا البناايت ،ألن ابش
نفتتوا البنيات هذا شيء ما غاديش يكون مهيد ولكن عندما

مستوى  2داألقاليم ابلفبكة الكيرابئية ،النيوض ابلبنية التحتية
للمؤسسات التعليمية على مستوى  436مجاعة قرويه وهكذا،
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يعين هو برانمج حمدد ،الدواور حمددين ابألمساء دايهلم يف اجلماعة

األنفطة املذرة للدخل وتنمية اجملال وفيه  266مواطن اللي

دايهلم غادي كل سنة غادي جمموعة ،ما ميكنش نديروا كل شي
مرة وحدة ،ولكن كل سنة عنده الربانمج دايله مت وضعه بطريقة
تفاركية مع اجلماعات الرتابية واللجنة الوزارية الدائمة لتنمية اجملال
القروي واملناطق اجلبلية ،واليت أسست مبرسوم سنة  5694واليت

استهدوا منه إما تربية النحل إما احملار ،وهكذا ووفق واحد اللجنة
وزارية مفات أخريا وعاينات يف عني املكان لقات فعال أن هناك
اإلنتاج وهناك حتسن إلنتاج الساكنة وهذا الربانمج يعد واحد
الربانمج منوذجي أول وغادي نعمموه على عدد من اجليات واليين

تفرفت برائسة الدورة األوىل هلا منذ شيور  94يوليوز ،5692
وقد عززت اللجنة بلجن جيوية لتفرف ابش تكون التقائية ألن
خاص الناس كليم يتجمعوا حول طاولة واحدة ابش ينسقوا برامج

كتدرس  4-5داجليات ابش نعمموا هاذ الربانمج أيضا يف تلك
اجليات اللي هو كيمكن املواطنني حمليا ابش يفاركوا يف واحد
اجملموعة داألنفطة مذرة للدخل وكيدربوا وكيتكونوا ابش ميكن

التدخل دايهلم إيال ما كانش هذاك التنسيق كنضيعوا جيود كثرية.
هناك ابملوازاة مع هاذ الفي إهتمام خاص ابملناطق اجلبلية من
خالل برانمج خاص إمسه الربانمج املندمج لتنمية املناطق اجلبلية،
هاذ الربانمج كييم  39إقليم و 242مجاعة يتعلق ابلتأهيل

لييم ينداجموا يف احلياة اإلقتصادية من خالل اإلمكاانت املتوفرة
يف اجملال ذاك الفي اللي عندهم متا ،ومنيا النحل واحملار كما قلت
وغريها .إذن هذا فيما خيص هاذ األنفطة املذرة للدخل.
هناك أيضا عن املستوى الهالحي والقروي يف املناطق اجلبلية هناك

التضامين إبجناز مفاريع حملية مندجمة ومفاريع كربى مييكلة
أحياان ،إما سياحية وإما حمطات دايل الطاقة الفمسية والرحيية
وغريها أو أيضا برامج يف إطار خمطط املغرب األخضر ،وهكذا

عدد من املفاريع بدأت ومت اإلجناز دايهلا بدى كيعطي النتائج
دايله ،مفروع التنمية القروية مثال يف األطلس املتوسط الفرقي
إبقليم بوملان ومت إجناز إىل حدود السنة املاضية أو ما قبل املاضية

عرفت املناطق اجلبلية الفروع هذه السنة  5692يف تنهيذ 242
مفروع فالحي من أصل  266مفروع قيد اإلجناز على الصعيد
الوطين أي  %20من جمموع املفاريع اللي هي الدعامة الثانية
املنطلقة حاليا ،هاذ املفاريع آش كتيم كتيم األمور اللي كاينة يف

يف  96داجلماعات قروية يف إقليم بوملان ،املفروع يغطي 225
ألف هكتار استهادت منه ساكنة تناهز  75.000من الساكنة
بتكلهة تبلغ  460مليون درهم ،هم هذا الربانمج على اخلصوص
استصالح املسالك القروية ،تزويد الدواوير ابملاء الصاحل للفرب،

اجلبل ،هاذيك األنفطة اللي كاينة يف اجلبل كتم إما عن طريق
تعاونيات أو عن طريق بعض األنفطة املذرة للدخل اللي كتم مع
بعض املواطنات واملواطنني هناك سواء النباتية الزيتون ،اللوز ،التني

غرس األشجار املثمرة ،تنمية املناطق الرعوية إىل آخره ،وهاذ الفي
راه أعطى النتائج دايلو يف الواقع ،صحيح أن اخلصاص كثري،
كنديرو يف املنطقة وكنعاودو نتحولو ملنطقة أخرى ،ولكن إن شاء

والصبار والتهاح والنبااتت العطرية والنبااتت الطبية والزراعات
البيولوجية أو أيضا على مستوى تربية احليواانت إما اللحوم احلمراء
أو إنتاج العسل أو إنتاج النحل وذلك ابستثمار إمجايل يناهز 95
مليار درهم على مساحة  563ألف هكتار ولهائدة  202فالح،

هللا هذه الربامج بذات كتعطي األكل دايهلا إن شاء هللا وغادي
نوسعوها ،هناك مفروع التنمية القروية للمناطق اجلبلية يف
الراشيدية وميدلت وتينغري ،هناك مفروع تنمية السالسل الهالحية
يف املناطق اجلبلية إلقليم اتزة ،وهناك عدد من املفاريع حاولت

وكاين واحد الربانمج ايهلل تعلن عليه وكان انجح جدا يف املنطقة
الفرقية جبوار بركان وبعض اجلماعات اجملاورة وهم عدد من

أن متفي يف ما يسمى ابلهالحة التضامنية ،الهالحة التضامنية
انجحة جدا ،ألهنا كتعطي يف التكوين ،يف املواكبة ،وجتعل الهالح
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الصغري قادر على أن ينتج يف إطار التهاعل مع فالحة آخرين،

لقى شي واحد يتصل ابلسلطات املعنية ،خيرب السلطات احمللية

وكتعطى إلمكانية التسويق.
مسامهة القطاع الغابوي يف تنمية املناطق اجلبلية اعتبارا
لكون جممل النظم الغابوية تتمركز يف املناطق اجلبلية ،فقد اعتمد
القطاع الغابوي اسرتاتيجية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية

ويعلميم ابش تقوم ابلالزم ،هاذي النقطة األوىل.
إحصاء وتتبع  4021امرأة حامل مت التكهل ب 564
من املقبالت منيم على الوالدة ،حلد اآلن ابملراكز الصحية أو دور
األمومة أسوة مبا مت القيام به يف املوسم الهارط ،مد عدد من

وإجتماعية وبيلية تعطي األولوية للتنمية املندجمة للمناطق الغابوية
احمليطة هبا ،وأتخذ بعني اإلعتبار متطلبات الساكنة اجملاورة ،وقد
كرس هذا التوجه اإلسرتاتيجي ضمان حق اإلنتهاع للساكنة

األقاليم اللي معنية األقاليم التالية :احلوز ،احلسيمة ،بين مالل،
أزيالل ،بوملان ،شهفاون ،خنيهرة ،إفران ،ميدلت ،اتوريرت،
اترودانت ،اتزة وتنغري ب 50ألف و  026ألف من األغطية

اجملاورة من خالل حق استغالل املراعي الغابوية اليت توفر ما يهوق
 %92من احلاجات العلهية للقطيع الوطين ،وحق مجع احلطب
اليابس لسد احلاجيات الطاقية املنزلية والذي أضحى ميثل %92
من احلصيلة الطاقية الوطنية ،يف واحد الربانمج توضع الربانمج

كدفعة أوىل عندهم ،وغيتوزع على حسب احلاجات يف كل دوار
من الدواوير احملصية بطبيعة احلال ،إضافة إىل إعداد دفعة أوىل من
املواد الغذائية األساسية تظم  50666حصة من ضمن
 26666مت أتمينيا هلذه الغاية ،توصلت به األقاليم التالية :احلوز،

العفري للقطاع الغابوي اللي كيمتد حىت  ،5653وييدف إىل
دعم جناعة احملافظة والتدبري املستدام للغاابت ،وتنمية املناطق
اجملاورة هلا ،وهذا ييم خمتلف ما قلناه من أشغال ،لكن أريد أن

احلسيمة ،بين مالل ،أزيالل ،بوملان ،شهفاون ،خنيهرة ،إفران،
ميدلت ،اتوريرت ،اترودانت ،اتزة وتنغري وهتم املناطق والدواوير
فقط اللي حمصية واللي كتيميا شدة الربد أو اللي كتعاين من

أخصص واحد الهقرة خاصة ابلتصهيف من معاانة ساكنة املناطق
اليت تفيد الربد القارس ،وذلك أنه كما أشرت إىل ذلك سابقا،
هناك برانمج وطين لنجدة املناطق اليت تفيد الربد القارس ،وفيه
واحد الربانمج مكثف دقيق كييم عدد حمدد من الدواوير ،وعدد

العزلة بسبب الثلوج.
هتيلة  166منصة لنزول الطائرات املروحية املعبأة هلذه
الغاية والتابعة ملصاحل الدرك امللكي ووزارة الصحة بنسبة تغطية
تراوح %.22

حمدد من اجلماعات ،ومت هذه السنة إيال غادي هنضر غري على
الربانمج دايل هاذ السنة ،مت فيه التكهل ب 4225شصص بدون
مأوى ،لن هناك كما قلت سابقا احملور األول هذا كييم مجيع

تغطية  9602دوار بفبكة اهلاتف اخللوي بنسبة
 .%21وجيري العمل على إعداد برانمج خاص لتغطية ما تبقى
أي  960من الدواور ابهلاتف عرب األقمار االصطناعية ،مبعىن

اجلماعات العمل على التعرف على األشصاص بدون مأوى اللي
كيكونو يف الفوارع ،أو حماولة مجعيم ،وإيداعيم يف وحدات
استقبال ،وفعال مت التكهل ب  4225شصص بدون مأوى من
خالل إيداعه بوحدات استقبال آمنة من أجل محايته من،..

املناطق اللي ما ميكنش يوصل هلا أثناء احملاصرة ابلثلوج وأثناء شدة
الربد ما ميكنش يوصل هلا اهلاتف النقال أو يوصل هلا الوسائل
العادية ،غيتم التواصل عرب األقمار االصطناعية مع السلطات
هناك ومع جيات معنية حمددة ،وهاذ الفي عبأان فيه واحد

ماشي معىن ما غاديش يكون شي وحدين آخرين تلقاهم ،اللي

احلساب خاص اتبع كيتسمى دايل اخلدمة تعميم اخلدمة
األساسية  ،service universelاخلدمة العاملية

21

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 7102
-

أو األساسية ،هاد تعميم الفبكة األساسية ،هذا واحد احلساب

السيد الرئيس:

خاص كتدبروا  L'ANRTالوكالة الوطنية لتقنني اإلتصاالت،
دوزان غري األسبوع املاضي اجمللس دايل  L'ANRTودوزان Le
comité de pilotageاللي هو جلنة القيادة أو جلنة لتدبري
هاذ احلساب ،وتعبأت فيه موارد مالية لهك العزلة يف اإلتصال

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،نهتح اآلن ابب التعقيبات
إبعطاء الكلمة للسيد النائب عبد الواحد املسعودي إبسم فريق
األصالة املعاصرة.
النائب السيد عبد الواحد املسعودي:

أثناء هطول الثلوج والعزلة ابلثلوج ،وهاذ الفيء ميم جدا ،ألن
إذا ما كايناش االتصال ما غتحبسش احلاجيات ،ما غتعرفش
توصل ،وكيف ميكن أن تتحقق؟ وهاد الفي مت التعبلة دايلو اآلن،

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.
السيد الرئيس،

كما مت التنسيق مع مديرية الطرق التابعة لوزارة التجييز والنقل،
من أجل توظيف  22سائقا إضافيا آلليات إزاحة الثلوج ،يف إطار
تعاقدي برسم هذا املوسم ملواجية اخلصاص املسجل على صعيد
املوارد البفرية ،اآلليات كاينة واآلليات إيال تزادت الثلوج كتدخل

زمالئي وزمياليت السيدات والسادة النواب،

احلالة.

معاانة ما يقارب نصف سكان اململكة ،سكان العامل القروي
واستفياد شابني ايفعيني يف مقتبل العمر ومها يقتهيان أثر لقمة
العيش ،ومع األسف حتت األنقاض اللي تنضاف إىل فواجع كل

السيد رئيس احلكومة،
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،

ولكن خصنا خنرجوها إيال جات الثلوج ،وماشي دائما كيكونو
السائقني موجودين ،ألنه هو عمل مومسي كيتم غري يف واحد
املرحلة قصرية ،فلذلك مت إعداد الوسائل الضرورية ملواجية هاذ

شاءت األقدار أن يقرتن مناقفة موضوعنا هذا ،موضوعنا اهلام،

وأيضا مت برجمة  429قافلة طبية ،برجمة  429قافلة طبية
ستتحرك إىل املناطق املعنية واملناطق األكثر تضررا ،وكتعين 009
طبيب و 9131ممرض ابش حترك ،ابش ميكن متفي هلاذ املناطق

من الصويرة وابب سبتة احملتملة لتكون شاهدت على حال عاملنا
القروي ،فرمحيم هللا وأسدل علي عائالهتم وذوييم الصرب
والسلوان.

لنجدة الساكنة ألن هاذوك كيصعاب علييم يتحركو إىل أقرب
واحدات طبية أو ما كاينش وحدات طبية قريبة أو صحية قريبة.
وابلتايل هذا أيضا أ مت التعبلة دايلو .إذن هذا الربانمج واملصططات

السيد الرئيس ،أعود وأقول ،إن العامل القروي واملناطق اجلبلية يف
وضعية حرجة ،إذ استنادا إىل نتائج اإلحصاء األخري للسكان
وسكىن فقد بلغ سكان اململكة ابلبوادي واملناطق اجلبلية

مت وضعه ،مت إحصاء هاد الدواوير ومت حتديد كيهية التدخل.
وأشكر مجيع اجليات مبا فييا وزارة الصحة ،السلطات
احمللية ،السلطات اإلقليمية ،وزارة الداخلية ،وزارة التجييز وغريها
من الوزارات اللي تعبأت إلعداد هاذ الربانمج وهي واقهة إن شاء

حوايل 94،3مليون نسمة وهم يفكلون حوايل  36فلة من
ساكنة الوطن.
ويف هذا اإلطار ،فإن تهفي الهقر واهلفاشة يف البادية أضحى
أمرا غري مقبول ومقلق ،فحسب املندوبية السامية للتصطيط أتوي
البادية املغربية حوايل  9،4مليون فقري ال يتجاوز دخلوهم 55

هللا ابش تنجح تطبيق هاذ الربانمج يف القريب ،وشكرا جزيال،
والسالم عليكم ورمحة هللا.

درهم وذلك بسنة  ،5693فيما بلغ 4مليون نسمة عتبة الهقر
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املدقع سنة  5693فما ابلكم اليوم ،من جية أخرى نسجل

فبالنسبة للمجلس األعلى للحساابت يكمن سبب هذا

وأبسف كبري أن ثلث السكان الذين هم يف وضعية هفاشة
يقطنون ابلعامل القروي و ابألرايف ،كما أن %26من اجلماعات
القروية هلا مستوى عيش يقل عم املعدل الوطين ،انهيك عن
االنقطاع عن التمدرس هبده املناطق ،وهذا يفكل وصمة عار

الرتاجع يف استعمال موارد الصندوق إىل ضعف وترية إجناز الربامج
التنموية وعدم تتبع األوراش املتعلقة هبا أيضا ،وأيضا يف حمدودية
الكهاءات القادرة على صياغة املفاريع وغياب احلكامة وبروز
الصراعات السياسية حول من له األحقية يف تدبري هذه املؤسسة،

علينا مجيعا ،حيث بلغت نسبة اهلدر املدرسي  %22ابلنسبة
إلانث  %23ابلنسبة للذكور.

من جيتنا نعتقد أنه ابإلضافة إىل ما سبق فإن تراجع أداء
الصندوق يكمن يف االحنراف واالنزالق املايل الذي
حصل سنة  ،5699حيث بلغ عجز املالية حوايل  %2من

ويف نهس اإلطار ،واستنادا إىل إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية
وهي احصاءات الرمسية ،فإن %92من تالميذ كل فوج
ينقطع عن الدراسة خالل السلك االبتدائي ،وأن الثلث

الناتج الداخلي اخلام ،حيث بلغ  22مليار درهم مقابل 42
مليار فقط يف  ،5696هذا العجز ازداد تهاقما سنة  5695ألنه
بلغ  2,5من الناتج الداخلي اخلام .وإلعادة عجز امليزانية إىل
مستوايته السابقة ،ارأتت احلكومة تقليص نهقاهتا مبا يف ذلك

يعين  %43فقط ينيو التعليم الثانوي ،يف حني أن نسبة النجاح
يف البكالوراي ال تتجاوز العامل القروي  %99أما االنقطاع عن
التمدرس يف البادية فيي ظاهرة نسوية ابمتياز ،ألن يسجل
التسجيل يف املستوى ابتدائي  %22ويصل عند املستوى
التأهيلي إىل %.95

نهقات صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية ،وبذلك اهنارت
نسبة استعمال موارد الصندوق من  %20سنة  5696إىل
 %42يف  ،5699و %95سنة .5693
إذن فأين حنن من تنمية العامل القروي ومن املناطق اجلبلية
اليت أصبحت تتصدر خطاابت كل الهاعلني وال سيما احلكومة؟
وبذلك يتضح جليا أن موارد الصندوق هي مسجلة ابحلساب
اخلصوصي احملدث هلذه الغاية ،لكن االعتمادات غري املستعملة

اثنيا :هناك ضعف وحسب اجمللس األعلى للحساابت ،فإن هناك
ضعف يف استعمال املوارد املالية للمؤسسات اليت تعىن سياستيا
ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية وعلى رأسيا صندوق التنمية القروية
واملناطق اجلبلية .وهنا نؤكد أن هاجس احلكومة غلب عليه طابع

من طرف الصندوق مت توجيييا لتغطية نهقات أخرى ،ليس هلا
عالقة ابملفاريع املدرجة ابلصندوق ،ألن هناك فرق بني تسجيل
موارد حساب الصندوق والوجية احلقيقية اليت تستعمل فييا.

احلهاظ على التوازانت املالية على حساب التوازانت اجملالية ،حيث
استنادا إىل تقرير اجمللس األعلى للحساابت ،نالحظ أن قبل
سنة  5699كانت نسبة استعمال موارد الصندوق ترتاوح بني26

كصالصة ،ميكن القول أبن احلكومة بتصهيضيا لنهقات
مسامهة الصندوق ،فإهنا قررت التضحية ابلتوازانت اجملالية
االجتماعية املنوط ابلصندوق على حساب التوازانت املالية
املتمثلة يف استعادة التحكم يف عجز امليزانية العمومية .وهذه

و %16على العموم ،مبا يعين استعمال مكثف ومسامهة
متميزة عالية للصندوق يف التنمية القروية يف هذا اجملال ،غري أن
مسامهة الصندوق سرعان ما اختذت منحا تنازليا وخطريا منذ
سنة  ،5699حبيث اخنهضت إىل مستوى ، %42مث %95

الوضعية املزرية ،ال تنحصر على صندوق التنمية فقط ،بل متتد
إىل صناديق أخرى هلا أمهية ابلغة من الناحية االجتماعية

سنة  5693لتستقر يف حدود  %92سنة  5692وهاذي أرقام
رمسية صادرة عن اجمللس األعلى احلساابت.
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واالقتصادية ابلنسبة لسكان البادية واألرايف .فعلى سبيل املثال،

السيد الرئيس:

نالحظ ضعف استعمال كذلك موارد صندوق التماسك
االجتماعي سنة  ،5692فمن مثال  96,2مليار درهم كموارد،
مل تستعمل إال  4,5د املليار درهم ،ابلنسبة لالستعمال تصل
ابلكاد إىل  ،%46ويزداد األمر سوءا ابلنسبة للصندوق اخلاص

انتيى الوقت ،لكن املهيد متدها للرائسة ونسلموها للسيد
رئيس احلكومة ،شكرا على مسامهتك ..شكرا .الكلمة اآلن
للسيد خالد تيكوكني إبسم فريق العدالة والتنمية.
النائب السيد خالد تيكوكني:

بتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل للفرب .حيث بلغت موارده
سنة  5692ما جمموعه  32مليار درهم لتستعمل فقط 4,3
مليار درهم .وهي سياسة ممنيجة مقصودة ،أرادت هبا احلكومة

شكرا سيدي الرئيس،
بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلى هللا وسلم على سيدان وعلى
آله وصحبه ومن واله وإىل يوم يبعثون.

أن تغطي عن ففليا يف تدبري سياستيا املالية.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد الرئيس،

السادة الوزراء احملرتمون،

إن من مظاهر ففل احلكومة يف تعاطييا مع السياسات
العمومية املوجية لهائدة العامل القروي ،تتسم ابنعدام االنسجام

إخواين أخوات النواب،

بداية ،ال بد أن جندد الرمحات على شيداء آابر املوت يف
جرادة ونقول العار كل العار لتجار املآسي ،التجار الذين تنتعش

والتناسق ،حيث أكد التقرير عن غياب التنسيق ،وانعدام التوافق
املفاريع املمولة من طرف الصندوق وبني املتدخلني ،وعدم
االهتمام يف تالقي املفاريع والربامج احلكومية .غري أن هاذ

أرصدهتم البنكية على جراح الهقراء يف هذا الوطن .حقيقة وأان
على هذه املنصة ،سيدي الرئيس ،يعين يصعب أن أجد كلمات
يعين املتساحمة وأان أحتدث عن سياق يعين يتسم ابلقساوة .حينما
نتجه إىل اجلبل يقل كل شيء ،تقل التنمية ،يقل احرتام اإلنسان،

االختالالت هي أعمق من كل ذلك ،ألن ليس هناك انسجام
بني السياسات القطاعية الوطنية وخمططات التنمية احمللية ،كما أنه
ليس هناك ربط بني ما هو حملي وإقليمي وجيوي .كما أن
خمططات املؤسسات العمومية  :وكالة تنمية أقاليم الفمال ،الوكالة

تقل الكرامة حىت األوكسجني يقل سيدي الرئيس ،أرفض اليوم
فقط ،فقط منسوب الصرب والصدق يزداد ،فيل نعرف لصرب
الصابرين قدرا؟ ،أرفض اليوم عذرا سيدي الرئيس ،أرفض أن

الفرقية ،الوكالة اجلنوبية ،ابإلضافة للمؤسسات العمومية ذات
الصلة ،فإهنا ليست متجانسة ومتناغمة مع مفاريع صندوق
التنمية القروية.

أختزل األمر يف برد وحطب وسكر وزيت ،أرفض اليوم وأان أسكن
يف اجلبل ،أان كنسكن يعين يف واحد االرتهاع دايل  5666مرت
على سطح البحر وكثريون معي يعانون نهس السياق ،أرفض أن
أمحل املسؤولية يعين قساوة حياتنا لهصل الفتاء اللي هو الهصل

السيد الرئيس،
السادة احلضور،

كما جرت العادة يف فريق األصالة واملعاصرة ،ومن موقعنا

دايل الغيث واملطر والثلج واجلمال .املسؤولية يتحمليا وطن أهاننا
وأمهلنا لعقود طويلة وما زال اآلن يظلمنا عرب برامج هي تدبرياي
هي برامج جيدة ،ولكن خترتقيا السياسة طوال وعرضا.

كمعارضة بناءة ،ال نكتهي أبدا بسرد الوقائع أو التفصيص ،بل
نتعداه ذلك القرتح احللول البديلة ،وهو يتجلى يف ما يلي،
كالتايل...شكرا جزيال السيد الرئيس
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وأستغل الهرصة ألانشدكم ،سيدي الرئيس ،وأانشد من

إىل املناطق اجلبلية هو أننا نفوفو فييا املاء امليدور ونفوفو فييا

خاللكم مجيع الوزراء وأطلبيم وأتوسليم خصوصا وزير الداخلية
أرجوكم كهى تسييسا للتنمية يف العوامل القروية ،كهى تسييسا ألن
جروحنا غائرة ،اجلروح دايلنا غائرة وال حتتمل يعين التأجيل ،كهى
تسييسا للتنمية يف العوامل القروية ألنه هناك جيل جديد يرفض أن

املعادن املسروقة اللي ما كتصليش عوائد دايل التنمية يف املناطق
دايل االستصراج ،وابملناسبة كنحيي وزير الطاقة واملعادن ألنه قال
أنه آن األوان أن الفركات دايل االستغالل خاصيا ختلي العوائد
دايل التنمية يف املناطق دايل االستصراج.

يعيش على هامش الوطن ،يرفض يعين أن يرتدي قميص املتسول
يف عالقته مع بلده ،أرجوكم كهى تسييسا للتنمية يف العوامل القروية
ألنه بدينا كنربيو واحد اجليل خطري ،خطري على الوكن يطرح

أختم بقول مأثور لدى قبائل األطلس الكبري"إمطاون
ين ركزن أمسومي أيتنيكان" "،دموع الرجال هي الفكوى" ،هنار
تفوفو الدموع يف العيون دايل الساكنة دايل اجلبل ،أخفى أن

األسللة اخلاطلة يف السياق اخلاطئ ،كيهاش غادي نفرحو أنه
شباب يف العامل القروي اآلن كيقولو آش غنستافد أان من افريقيا،
يف حني أن أفريقيا هي املستقبل واحلكمة أن نتجه إىل أفريقيا،
كيهاش غادي نهيمو حنا أن شباب اآلن يف العامل القروي كيقول

يكون الوقت قد فات .الظلم مستمر ،وكنفكرو احلكومة على
املقاربة التدبريية دايهلا ،ولكنه مفكل إرادة ،هناك من ال يزال
ينتعش على اجلروح دايل العامل القروي ،هناك اللي كيسيس يعين
املفاكل دايلنا ،هناك اآلن اللي كيفوف فينا ما عرفتش من أي

لك ما بقاش عندي اجليد من كثرة آالمي وأحزاين ابش أنين
نتضامن مع القضااي دايل األمة واملقدسات دايهلا .من يدفع
بفبابنا ليطرح هذه األسللة املفوهة؟ ،أقول لكم أن الوقت قد آن
يعين أننا نكونوا يعين يف مستوى املسؤولية ألن الوقت يدامهنا.
فيما يتعلق بنا حنن كنواب ،أقول أن الوقت قد آن وحنن
مساءلون وسنساءل يف املستقبل واألوطان أمانة ،جيب إخراج
قانون اجلبل إىل الوجود أو وكالة تنمية املناطق اجلبلية ،امليم نسميه

منطلق ،ولكن كونوا على يقني أن هاذ النمط دايل التدبري دايلنا
والتسيري اللي فيه واحد الهائض من السلطة اللي يقدر يعطي هلذا
وحييّد هلذا ،أان أحتدث حينما تصبح سيارة اإلسعاف ودار األمومة
واحد الروبيين تديرو يف واحد الدوار يعين ورقة دايل الضغط
السياسي ،إىل أين حنن متجيون؟ هاذ النمط دايل التدبري اللي
فيه هاذ الهائض من السلطة اللي يقدر يعزل ويدخل للسجن اللي
بغا ويدير أنه يقدر يديرأي شيء ،ولكن ال نغامر ابلوطن،

ما نسميه ،األساسي هو إجياد اإلطار اللي يقدر يعين نتعاملو فيه
مبنطق إجيايب مع الرتاكمات واألحزان واآلالم دايل هاذ العوامل
القروية ،ال ييم ما سنسميه ،ولكن آن األوان أننا نتعاملو به ونغريو

أشكركم السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

شكرا ،شكرا للسيد النائب .الكلمة اآلن للسيد النائب

الرؤية السلبية اللي عند الدولة املغربية للمناطق القروية ،اليت ترى
فييا فقط سياقات للهقر سياقات وكتعامل مع املواطنني دايهلا
على أهنم مساكني ،حنن لسنا مساكني ،حنن مغاربة .ومسألة
أخرى ،اجلبال أييا السادة كنوز خمتومة من املؤهالت ،وإن كان

مصطهى الرداد إبسم فريق التجمع الدستوري.
النائب السيد مصطفى الرداد:
شكرا السيد الرئيس،
أشكركم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،على التوضيحات
حول اجمليودات احلكومية وبراجميا اهلادفة إىل تنمية املناطق القروية
واجلبلية ،غري أهنا تبقى دون طموحات ساكنة املناطق ،هاذي

فييا خلل فيو خلل يف تصوران ويف نظرتنا والطريقة اليت كنفوفوها
فييا ،أكثر ما ميكن أن يصل فيه املستوى دايل الرؤية دايل الوطن
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املناطق وساكنة القرى بفكل عام واجلبال بفكل خاص اليت

ويساهم يف ارتهاع نسبة األمية .هذه املعطيات أكدها اجمللس

تهوق نسبتيا  %56من ساكنة املغرب ومساحتيا  %59من
مساحة البالد ،كليا تعاين العزلة وصعوبة الولوج إىل اخلدمات
اإلجتماعية األساسية ،إذ أن أكثر من  %06من القرى تعاين
بسبب غياب التجييزات األساسية كالطرق والكيرابء واملاء

اإلقتصادي واإلجتماعي والبيلي يف تقريره األخري ،والذي كان
صادمة للغاية ابلنظر إىل ما تضمنه من حقائق تهيد أبن العامل
القروي ال يزال يف وضعية ختلف متجذر وعميق ،وابلتايل فيبدو
أن مجيع املصططات السابقة مل حتقق األهداف التنموية املنفودة.

الصاحل للفرب واملراكز الصحية واملدارس ،مما يزيد من استهحال
ظاهريت األمية والهقر حيث أن نسبة ميمة من الساكنة القروية
تعيش حتت عتبة الهقر .إذ تفري أغلب الدراسات والتقارير املنجزة

إن مراجعة اإلسرتاتيجية احلكومية املتبعة يف جمال تنمية العامل
القروي واملناطق اجلبلية ،أضحت ضرورة ملحة من أجل بلورة
مفروع حكومي جديد ،فال يعقل أن تبقى هذه املناطق على هذا

يف هذا الفأن أن  %21من الهقراء يعيفون يف العامل القروي
وأبعاىل اجلبال ،و %46من األسر ال تتجاوز نهقاهتا 4666
درهم سنواي وهو ما يقارب إىل حد ما عتبة الهقر اليت حددهتا
املنظمات الدولية ،إذ أن معدل البطالة يف تزايد مستمر بسبب

احلال إذ من حق ساكنة األقاليم مثل إقليم أزيالل فيكيك واتوانت
ألسباب وابلتايل لباقي األقاليم أكثر فقرا أن تستهيد من خريات
الوطن يف إطار توزيع عادل لكل اخلريات إسوة بباقي األقاليم،
واإلستجابة النتظاراهتم وحقوقيم الضرورية العادلة .إذ لن يتحقق

قلة فرص الفغل القار وهذه املناطق تعرف أكرب نسبة لسأمية
حوايل  %26ومعدل متدرس الهتيات % 32واألغلبية يغادرن
املدرسة يف السنوات األوىل من التعليم االبتدائي.

هذا إال بتحسني ظروف عيش الساكنة من خالل اختاذ إجراءات
مستعجلة ومن أجل استفراف مستقبل أفضل نقرتح البعض منيا
ال للحصر:

أما اجملال الصحي فلم يستجب للتطلعات ،وكمثال نذكر
أن  %23من وفيات األميات أثناء الوالدة هي من نصيب
النساء القروايت ،ألسباب ترتبط ابلفبكة الطرقية ،وسوء توزيع
اخلريطة الصحية ،ونقص حاد يف املوارد البفرية الطبية وضعف

أوال -العمل على استهادة ساكنة اجلبال من املوارد املائية

التجييزات الطبية ابملراكز الصحية .فمثال يف بعض املستفهيات
كاملستفهى اإلقليمي ألزيالل الذي ال يتوفر على جياز
السكانري ،ويستقبل مرضى من  33مجاعة ترابية مما يضاعف من

نلصري" .فرغم هذا اإلحتضار فإن ساكنة هذه اجلماعات كليا
حمرومة من هذه املياه؛

املتواجدة مبنطقتيا كإقليم أزيالل الذي يتوفر على سدود مائية جد
ميمة ،كسد "بني الويدان" الذي حتتضنه كل من مجاعة "آيت
وعرضى" "بني الويدان" و"ويزغت" "آيت مازيغ" و"أكودي

اثنيا -دعم وتهعيل األنفطة املدرة للدخل وتفجيع املقاوالت

معاانة الساكنة.
وخبصوص استهادة الساكنة من املاء الصاحل للفرب ،رغم
أن اجلبل يعترب خزاان مائيا للبالد ،فيبقى شبه منعدم نظرا لغياب
الفبكة ،إذ تضطر غالب األسر إىل التنقل بعيدا جللب هذه املادة

الذاتية والتعاونيات لتثمني خمتلف املنتوجات الهالحية والصناعة
التقليدية املوجة أساسا للنساء والفباب يف إطار االلتقائية بطبيعة
احلال؛
اثلثا -تسييل عملية حتهيظ األراضي للهالحني الصغار،

احليوية من عيون غري معاجلة ،وتتحمل النساء واألطهال عبء
هذه املعضلة مما حيرميم من متابعة دراستيم يف أغلب األحيان

علما أن أغلبيتيم يتوفرون على أراضي مبساحات صغرية جدا
الفيء الذي حيرميم من اإلستهادة من القروض والدعم الهالحي.
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التعجيل السيد رئيس احلكومة ،يف بلورة وضع ميثاق وطين وقانون

ميكنش أن واحد الوقيتة كانت عندان مقولة دايل (املغرب النافع

اجلبل.

واملغرب غري النافع) ،واليوم نتكلمو على املغرب النامي واملغرب
النائي .امسحوا يل هاذ املناطق فيم كيما قلت كيحسو بواحد
النوع إحساس دايل احلكرة ،وابلتايل حان الوقت ابش احلكومة
حتمل كامل املسؤولية دايهلا اليوم ،وحنا الهريق دايلنا وكنواب

ختاما السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ندعوكم إىل العمل
جاهدين من أجل ختهيض وتقليص كل هاذ املؤشرات واألرقام
ابتداءا من السنة القادمة إن شاء هللا والسالم عليكم.

كنقدمو مجيع املقرتحات يف هاذ الفأن ،وكنا عدة مرات ويف عدة
مناسبات ،كنتكلمو للسيد رئيس احلكومة على احلصيلة .مزاين
تكلمتو على جمال الصحة ،الصحة الوضع كارثي يف هاذ اجملال،

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،السيد النائب عبد العزيز لفيب إبسم
الهريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.

اليوم هناك نقص وخصاص ميول يف األطر البفرية ،مكاينش
حىت التنسيق بني املراكز الصحية اجلماعية واملستفهيات اإلقليمية،
مكاينش التنسيق بتاات ،انس يعين كاين خلل ،كاين عدة
مستوصهات اللي هي مغلقة .يف اجملال دايل التعليم ،هناك

النائب السيد عبد العزيز لشهب:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

اإلشكال الكبري دايل اهلدر املدرسي ،ودايل الغياب دايل األطر
الرتبوية ،كاين مفكل دايل التكرار ،واليوم األرقام الرمسية كتكلم
أن املغرب كيضيع  2داملليار دايل الدرهم فياذ اإلشكال دايل

السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
السيد الرئيس احلكومة ،الزم أن نذكر هنا أبن هاذ العامل
القروي اللي كنتكلمو عليه ،كنتكلمو على واحد  %16من
املساحة اإلمجالية دايل بالدان ،وكنتكلمو على  %36من الساكنة

اهلدر املدرسي ودايل التكرار ،إضافة كان واحد الربانمج دايل
"تيسري" ملاذا مل يتم تعميمه على مجيع اجلماعات القروية ،ملاذا مل
يتم إدراج برانمج تيسري يف املستوايت دايل اإلعدادي والثانوي
تقريو هاذ أوالد البادية؟ ما فيمناش
عالش؟ واش ما ابغيينش ّ

دايل املغرب ،وحنا يف الهريق اإلستقاليل ال ننكر اجمليودات
املبذولة يف هذا الفأن ،ولكن كيما قلتو فيي جميودات غري كافية
بتاات .وامسحوا يل السيد رئيس احلكومة ،هللا جيازيكم خبري ،ماشي

عالش؟

كذلك السيد رئيس احلكومة ،كلمتوان على املاء الصاحل
للفرب ،ابهلل عليكم واش ابقي شي حد اليوم تيقبل يعيش بال

كل مرة جنبدو هاذ املوضوع دايل العامل القروي ،غنجبدوه احلصيلة
هي) ، (PERGهي ) (PNERهي) ، (PAGERوكهى راه
مبقاش الوقت فيما غنتكلمو على هاذ العامل نتكلمو على تعميم
التزويد ابملاء الفروب والكيرابء والطرق .اليوم راه خاصنا أمور

ماء؟ اليوم عندان أكثر من  4,2دايل املاليني دايل نسمة بدون
ماء يف العامل القروي ،أكثر من  9,2دايل املاليني نسمة السيد
الرئيس ،هاذي أرقام رمسية ال أتكلم ،ما عندمهش الربط  4,2ما
عندمهش الربط ،عالش ما عندمهش الربط للماء الصاحل للفرب؟

أخرى يف العامل القروي ،وكيما قلت وايال كانت اليوم جميودات
غري كافية ،وهاذ الفي هو اللي كيتبني من خالل النبض دايل
ساكنة العامل القروي ،اليوم هناك غضب ،هناك إحساس ابلغنب،

ألن التكلهة جد غالية ،ماعندمهش القدرة ابش يربطو املاء،

هناك شعور أبن هاذ الناس واش حنا مغرب وال ماشي مغرب ،ما
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تيوصل املاء للمركز وما قدينش الناس يدخلو املاء السيد رئيس

دايل  %26دايل ساكنة العامل القروي ،ولكن هاذ الهالحة راه

احلكومة وأان ابن البادية وأعرف ما أقول.
كذلك اإلشكال دايل اللي تكلمتوعليه فياذ املاء واإلشكالية
مرتبطة ابلتطيري السائل ،تكلمتو مزاين على املراكز الواعدة
والربانمج دايل التأهيل احلضري دايل هاذ املراكز ،برانمج

كليا فالحة معاشية ابلنسبة هلاذ املناطق اجلبلية واملناطق القروية
يالّه الهالح مسكني تيفتغل العام الكامل ابش يعيش ،ابش أنه
حيسن الدخل دايلو ما كاينش ،وابلتايل احلكومة مطالبة بتنويع
ّ
التدخل يف العامل القروي ،وتنويع الدخل ما نبقاوش نعتمدو

 5659-5692مزاين ولكن واش وضعتو شي برانمج دايل
التطيري السائل؟ واش غنصلحو األزقة والفوارع بال ما نديرو
برانمج دايل التطيري السائل؟ اليوم مراكز قروية ساكنة عايفة مع

غريعلى الهالحة رمبا خصنا نفوفو نفجعو اإلستثمار ،نفجعو
االستثمار دايل القطاع اخلاص ،حتهيز اإلستثمارات وتكون هاذ
املناطق القروية واجلبلية جالبة لإلستثمارات ما تكونش انفعة

برك دايل ماء الواد احلار وسط الواد احلار أعباد هللا عايفني
الناس!!!
إضافة إىل هذا السيد الرئيس ،نتكلمو على الربانمج دايل
الطرق القروية ،وامسحوا يل نقول لكم أان أتساءل ملاذا الوزارة دايل

لإلستثمارات .أان أخاف جيي واحد الوقت نكون كملنا الربانمج
دايل الطرق ودايل املاء والكيرابء ،ولكن ملّي منفيو عند القرى
نلقاوها خوات غنلقاو الناس هاجرو ومفاو للمدن ،شكرا السيد
الرئيس.

التجييز ما كملتش هاذ الربانمج دايل بناء الطرق ابلعامل القروي
الثاين؟ كان من املهروض أنه يتساال يف سنة  ،5695اليوم جمموعة
دايل املفاريع توقهت ،ما عرفناش شنو هو السبب؟ رمبا غتقولو

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة حكيمة بل
قساوي إبسم الهريق احلركي.

لنا هناك اجلماعات الرتابية ما التازمتفي صحيح بعض اجلماعات
ما التزمتفي ما عندهاش اإلمكانيات املالية ،هاذي  3سنوات
اجلماعات القروية نهس احلصة دايل القيمة املضافة اللي كانت
تتوصل هبا بقات هي هي ،زادت النسبة دايل األداء دايل

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

تعازينا ألهايل ضحااي جرادة ،شكرا السيد رئيس احلكومة

احملرتم على توضيحاتكم القيمة ،والبد أن نفيد ابجمليودات اليت
تقومون هبا وحكومتكم احملرتمة ،حتت قيادة صاحب اجلاللة نصره
هللا ،غري أن اخلصاص ميول وراكمته سنوات عدة من اإلقصاء
والتيميش ،الفيء الذي يستدعي التدخل السريع لتدارك ما وقع

املوظهني األجور دايل املوظهني وتزادت نسبة دايل امليزانية دايل
التسيري ،ولكن الدعم اللي تتقدمو للجماعات بقات هو هو
السيد رئيس احلكومة .ابهلل عليك ،حنا كمسؤولني على اجلماعة
الرتابية كيهاش غنديرو هاذ سياسة القرب يف حني أن املوارد املالية
ضعيهة وضعيهة جدا؟ حفومة حرام ،وابلتايل حان الوقت لكي
نتحمل كامل املسؤولية فياذ اجملال.
ابش خنتم الكالم داييل السيد رئيس احلكومة ،فني ما

من فوارق جمالية وإجتماعية.
السيد رئيس احلكومة ،اليوم يف اجلبال خصكم تعرفو أبن
الساكنة دايل اجلبال رافعة لفعار احلطب قبل اخلبز ،احلطب قبل
اخلبز .فالسيد رئيس احلكومة واش حنا خصنا كل عام نبقاو
نتسناو حىت يوصل فصل الفتاء ابش نفوفو املفاكل دايل فصل

كنتكلمو على العامل القروي كنربطوه ابملفاريع املدرة للدخل
الهالحة والهالحة التضامنية ،فعال الهالحة تعترب مصدر الدخل
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الفتاء ،وعاود نتسناو فصل الصيف حىت جيي ابش نفوفو عاود

الزايدة هاذي رمبا فاش غرتاجعو ما غيديكم نعاس حبكم املعقول

الندرة دايل املاء وحنلو املفاكل دايل املاء.
حنا شوف السيد رئيس احلكومة احنا ما كنعاتبكمش
أنتما ألنكم عاد ياله جيتو ،ولكن كنطلبو منكم اجلرأة الكبرية
ابش حنلو هاذ املفكل دايل التنمية القروية واملناطق اجلبلية ،البد

دايلكم ما غيديكم النعاس حىت تفوفو حل لذوك الناس
استعجايل donc ،السيد رئيس احلكومة فبمجرد ما كيطيح
عندان الثلج الساكنة كتعيش يف واحد التأجج ،يف واحد ،..هلذا
السيد الرئيس ،واش ما كنفوفوش أبن هاذ الثلوج اللي كتساقط

من وضع إسرتاتيجيات حلل هاذ اإلشكالية ،فالسيد رئيس
احلكومة ،تكلمتم عن اإلجراءات هاذيك اإلجراءات فيي
استعجالية فعال ولكن كتبقى ترقيعية حاليا ،مبعىن أن غنحلو

normalementخصنا نفوفوها من إجيابياهتا ،ال ما
حنبسوهاش السيد الرئيس ،ما حنبسوهاش ابلعكس خصنا
نستثمروها ،السيد الرئيس يف القرى األوروبية راه الثلج كنستعملوه

املفاكل للدواوير والقرى حاليا ولكن إسرتاتيجيا بغينا احنا واحد
 5646مثال نلقاو صايف هاذ القرى ما بقاتش عائق على البالد،
بغيناها تكون حىت هي منمية للبالد ،فال ننسى املوارد الطبيعية
واملؤهالت الطبيعية اللي كتزخر هبا هاذ املناطق ،هلذا السيد رئيس

جللب السياح ،جللب ،..راه استقطاب هذاك استقطاب سياحي،
حىت يف قطاع السياحة كنالحظو أبن غياب حىت هاذ القطاعات
هاذ القطاعات الوزارية يف األقاليم.
السيد الرئيس:

احلكومة ،البد من تثمني هذه املواد ،فمثال نعطيكم مثال مورد
دايل املاء ،املاء كنستاهنو به املاء ما كنعرفو قيمتو حىت للصيف،
السيد رئيس احلكومة ،هاذ املاء هذا داب راه كاين كنالحظو أبن

شكرا السيدة النائبة ،السيد السيد النائب الفرقاوي
الزانيدي إبسم الهريق اإلشرتاكي.
النائب السيد الشرقاوي الزانيدي:

كاين املياه السطحية اللي كتمفي غي ضايعة ما كيستافد منيا
حىت شي واحد كتستعمل يف وقت الصيف ودبال ال تستعمل،
فلماذا ال يتم التهكري يف جتميعيا يف، dans des bassins..
امليم يف خزاانت مائية يتم اإلستهادة منيا عند احلاجة يف وقت

شكرا السيد الرئيس،
السادة النواب،
السيد رئيس احلكومة،
السادة الوزراء،

احلر نعاودو نستعملوها وابلتايل كنكونو كنحافظوعلى الهرشة
املائية وكيكون عندان تدبري جيد للمياه.
السيد رئيس احلكومة ،سوف لن أتكلم على اهلدر

شكرا السيد رئيس احلكومة،
نسائلكم اليوم عن فلة من اجملتمع عن جماالت أقسيت
عاشت التيميش والقسر ،عاشت كذلك احلرمان ،إن ما تطلقون
عنه اسم العامل القروي واملناطق اجلبلية.
السيد الرئيس أشرمت أن هناك جمموعة من الربامج أعدت

املدرسي وغياب املعدات واملفاكل الصحية وغياب املعدات
اإلستفهائية واملوارد البفرية كل هاذي راه راكم عارفينيا واإلخوان
تكلموا عنيا ،لكن ال بد من أن أتكلم عن اإلشكالية اللي حاليا
يف اجلبال وهي الثلوج ،كنطلبو منكم السيد الرئيس واحد الزايرة

خصيصا هلذه الهلة ،إال أن البعض منيا قد حقق جناح وهذا
ال ننكره ،منيا الكيربة القروية من الربامج اليت حققت جناحا
وحققت ما كان املراد منيا ،كذلك فيما خيص املاء الصاحل للفرب

ولو لليلة واحدة ليلة واحدة بني األسر الهقرية بدون
 climatiseursبدون تدفلة بدون هذا ،فحبذا لو درتو هاذ

إال أنه يف بعض الربامج مل حتقق األهداف املنفودة منيا ،منيا
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السيد الرئيس احلكومة املاء الصاحل للفرب ال زالت بعض الدواوير

شكرا السيد الرئيس،

أو بعض املناطق يعين حتتج أو تعيش نوعا من العطش ،هناك
جماالت قريبة من السدود وتعيش العطش على سبيل املثال منطقة
أزيالل ،فيناك مناطق تعيش العطش وتوجد يف منطقة تزخر جباهلا
ابملياه.

السيد رئيس احلكومة،

أتدخل اليوم إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية يف
موضوع ميم وييمين كذلك كربملاين عن إقليم قروي وجبلي يف

نهس الوقت وهو إقليم بوملان ،السيد رئيس احلكومة وأنت يف
الطريق إىل إقليم بوملان على بعد عفر كيلومرتات من إيهران جتد
الطريق حتولت من  96أمتار إىل  4أمتار على بعد  56كيلومرت
من مدينة إيهران جتد مجاعة كيكو  46ألف نسمة اثين مجاعة

كذلك برانمج فك العزلة عن العامل القروي هذا الربانمج
السيد الرئيس ،رغم األموال املرصودة إليه فلم حيقق ما كنا نصبو
إليه ،فال زالت األميات متوت يف طريقيا إىل املستفهيات
األميات احلوامل ،ال زال كذلك األطهال ينقطعون عن الدراسة
لفيور متعددة أثناء فصل الفتاء ،أثناء تساقط الثلوج ،كذلك
نسبة اهلدر املدرسي ال زالت مرتهعة بسبب صعوبة الولوج إىل
املدارس ،كذلك ال زال املواطن يعيش نوعا من القير يف فصل

قروية إبقليم بوملان ال صرف صحي ،ال طرقات ،ال أرصهة ،ال
مستفهى ،نهس الفيء جلماعة اتنديت أكرب مجاعة يف اإلقليم
 36ألف نسمة ال صرف الصحي ال طرقات ،قس على ذلك
 92اجلماعة على بعد عفر كيلومرتات من إفران جتد طريق حتولت
من عفرة أمتار إىل ثالث أمتار ،على بعد  56كيلومرت من مدينة
إفران جتد مجاعة "كيكو" 46 ،ألف نسمة ،اثين مجاعة قروية
إبقليم بوملان ال صرف صحي ،ال طرقات ،ال أرصهة ،ال

الفتاء ،نعيش عندما هتطل األمطار كيويل املواطن كيعاين من
الثلوج ،كيموتو .يف أي بلد حنن؟ أن ميوت املواطن من جراء
الثلوج ،وكذلك أن يف فصل الصيف يعانون من قير احلرارة يف
ظل غياب مرافق إجتماعية ختهف علييم وطأة احلرارة وطأة
الصيف.
السيد الرئيس ،التعليم ال زال أبناءان يعانون كثريا من
ظروف التمدرس ،فيعين ال زال التالميذ يدرسون حتت أسقف

مستفهى ،نهس الفيء جلماعة "اتنديت" أكرب مجاعة يف اإلقليم،
 36ألف نسمة ال صرف صحي ،ال طرقات ،قس على ذلك
 92مجاعة ابإلقليم ،نهس الفيء من أجل  59مجاعة.
السيد رئيس احلكومة ،هذا منوذج من إقليم بوملان ،وكذلك
كاين أقاليم أخرى نهس الفيء ،أزيالل ،وخنيهرة ،اتوانت وأقاليم

مؤسسات بنيت مبواد أكل علييا الدهر وشرب.
السيد الرئيس ،مل يبق املطلب الوحيد هو املرافق
االجتماعية ،فالعامل القروي كذلك يطالب حبقه يف الفغل،

هذه األقاليم؟ ذنبيا أهنا قاومت االستعمار ،أم ذنبيا ألهنا ساكتة

السيد الرئيس:

ما بغياش حتتج؟ أم ذنبيا ألهنا اتيقة يف بالدها .السيد رئيس
احلكومة ،املغرب اليوم مع األسف يسري بسرعتني ،سرعة
" ،"TGVوبعض املناطق ماشية بسرعة السلحهاة.

أخرى تعاين من نهس الفيء .السيد رئيس احلكومة ،ما ذنب

ففييدي جرادة أكرب دليل على ذلك ،فأبناء هاذ الفييدين
سيجدون أنهسيم داخل هذه املغارات ،وشكرا السيد الرئيس.
شكرا للسيد النائب ،السيد النائب رشيد احلموين عهوا

السيد رئيس احلكومة ،هاذ الفي اللي كيوقع يف بالدان

إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية.

خطري وخطري جدا ،اجملاالت اللي دافعت على الوطن هي آخر
املناطق من انحية التنمية ،كيهاش اليوم انس يستفيدون على

النائب السيد رشيد احلموين:
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ماشي مع هاذ احلكومة ،هذا احلكومة يالّه بدينا غري  2أشير،

لقمة عيش يف الصويرة ،ويف جرادة ،اليوم انس دخالت للحبس

ولكن مع حكومات متعاقبة ،وماشي صحيح أن نسبة الهقر تزيد،
ما عرفتش منني جا هاذ الرقم ،هاداك التليهون دايلك غادي
تضرب ،غادي دير " "HCPاملندوبية السامية للتصطيط ،غادي
دير متا راه كاين الهقر واهلفاشة غادي يعطيك األرقام دايل

ألهنا كتطلب املاء ما تفرب .
السيد رئيس احلكومة،

بغينا مغربنا يكون قوي ،بغينا ما يكون قوي إال بعدالة

إجتماعية وعدالة جمالية ،يكون قوي بفباب بدون بطالة ،يكون
قوي أبحزاب قوية ،ما ختليوش املواطن يقيسو اإلحباط السيد
رئيس احلكومة .وأذكركم السيد رئيس احلكومة ،مبا قاله عمر رضي
هللا عنه( ،لو عرتت بغلة يف العراق ،لسألين هللا ملا مل متيد هلا

 5693ابملقارنة مع  5669وغادي يبني ليك أبن الهقر على
حسب املندوبية السامية للتصطيط اخنهض من  % 92,4سنة
 5669إىل  3,2سنة  ،5693يعين يف  95سنة ،اخنهض الهقر
إىل الثلث أو الربع تقريبا ،تقريبا الربع ،من  92,4إىل  ،3وأن
نسبة اهلفاشة اخنهض من  % 42سنة  5669إىل % 95,2
سنة  ،5693حىت هو اخنهض تقريبا ابلثلث ابلثلثني أو الثلث،
فيناك حتسن فياذ املعطى ،خاصنا حنمدو هللا على هاذ الفي،

الطريق اي عمر) ،هاذ الفي للحيوان أما ما ابلك ابإلنسان،
أخاف أن حناسب مجيعا السيد رئيس احلكومة ألننا ما قمناش
ابملسؤوليات دايلنا ،وكذلك نقرتح كمجموعة نيابية إبقرار قوانني
هلذه املناطق ونقرتح قانون إطار ييم هاذ املناطق اجلبلية وشكرا.

ولكن خاصيا نديرو جيدها وخندمو أكثر ،وهاذو كيستحقو كل
العناية ،وخاصنا نديرو الربامج التنموية ،وخاصنا منيو هاديك
املناطق ،هاذ الفي كامل صحيح ،ولكن أيضا خاصنا نذكرو أن

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،السيد رئيس احلكومة لكم الكلمة للرد
على التعقيبات فيما تبقى من الوقت.

هناك إجيابيات وأن هناك  ..وما خصناش نديرو واحد الطابع
سودوي ،دااب إيال قليت ليا وهادوك ما عندمهش إىل آخره وانتما
مكاديروش الهقر ،هداك املستثمر ما جييش ،وأان قلتيا لإلخوان
داك النيار للربملانيني ،األخ اللي قال األزمة ،وهاذ األزمة حىت

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا جزيال ،شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب الذين
تدخلوا ،كاع املداخالت دايلكم راه سجلت املالحظات ،وغادي
نتبعوها ،أشكرالسيد النائب اللي مدين ابملداخلة دايلو كاملة ابش
من بعد نقراها وأان مراتح ،ونتمعن فييا مزاين .ولكن خاصنا

شي تقرير دويل ما قاهلا ،املغرب ماشي يف أزمة اقتصادية ،ما
كاينش هاذ الفي هنائيا .يتحدثون عن مفاكل ،يتحدثون عن
نقص ،كيتحدثو عن خصاصات ،أما حنا ماشي يف أزمة

نكونوا موضوعيني ،بكل صراحة خاصنا نكونوا موضوعيني.
صحيح أن بالدان ابقي فييا بزاف داملفاكل ،ابقي عندان بزاف
داألمور خاصنا نعاجلوها ،ابقي عندان خصاص يف العامل القروي،
ابقي عندان خصاص يف البنيات ،ابقي عندان خصاص يف التعليم،

اقتصادية ،وأنتما كربملانيني خاصكم ما تقولوش هاذ اهلضرة ألن
يف هناية املطاف أان إيال مفيت عند شي مستثمر يقولك الربملان
نهسو تيقوهلا انتما يف أزمة فأان مغنجيش ،كيف غادي نديرو،
املستثمر الوطين حىت هو تيفد جيبو ،ما بقاش كيصرج ابش

ابقي عندان خصاص يف الصحة ،هاذ الفي كلفي صحيح .ولكن
أيضا صحيح أن بالدان حققت طهرات ميمة جدا ،تقدم كبري،
والدولة استثمرت يف هاذ املناطق استثمارات عالية ،ماشي اليوم،

يستثمر .فلذلك ،جيب أن نكون موضوعيني ،واحلمد هلل املندوبية
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السامية للتصطيط راه عندها تقارير متتالية ،وعندها إحصائيات

فلذلك ،مجيع الصناديق أمواهلا ال ميكن أن تستعمل داك

معتمدة ،وهي واضحة يف هاذ الفي.
نهس الفيء سبب اإلنقطاع عن الدراسة ،صحيح أن عندان
هدر مدرسي ،ولكن خاصنا نعتارفو أبن هاذ اهلدر املدرسي سنة
بعد سنة كينقص ،ابإلحصائيات املوثقة ،أان غري دااب وأان جالس

الفي عالش تقرير اجمللس األعلى للحساابت كيقول ليك راه
عندكم أموال يف الصندوق دايل التماسك اإلجتماعي ،فيه أموال
خاصكم غري تستعملوها ،ماشي قال هاذ األموال تستعمل جلية
أخرى ال ،قالك غري نسبة اإلجناز غري كافية ،ومكاين مفكل

درت هاكا وخرجت  le diagrammeوخرجت داك الفي،
الرسم البياين وكنفوفو النقص اللي وقع طيلة السنوات األخرية،
ماشي جيود حكومة واحدة ،هي جيود متتالية ،ابش نعرفو

نسبة غسأجناز إيال كانت غري كافية نتيجة مفاكل ،نتيجة سوء
التدبري ،نتيجة التأخر ،نتيجة البلوكاج اللي وقع حىت هو راه ساعد
فياذ الفيء أخرية دايل احلكومة ونتيجة اإلنتصاابت كتجي غري

عالش كنذاكرو ،وابلتايل سبب اإلنقطاع يف اإلبتدائي ،كان يف
 ،% 5,1 : 5693ونقص يف اإلبتدائي ل  % 9,5سنة
 ،5692يعين نقص ألقل من النصف % 06 ،% 26 ،ابش
نقص ،وهكذا اإلنقطاع يف اإلعدادي وهكذا اإلنقطاع يف الثانوي

اإلنتصاابت وتوقع مفاكل ،كنقولو للوزراء انتما ما دشنوش ،ما
تبقاوش حتركو يف أمسو ،ما تبقاوش ديرو ،كتأخر هاديك املفاريع
شوية ،كيوقع هاذ الفيء ،ولكن هاديك األموال راه حمهوظة
وابلتايل ما عندانش فني متفى .ولذلك هللا جيازيكم خبري خاصنا

نقص ،ولكن حنا ما راضيينش ألن حىت هذاك  % 9خاصنا
حنيدوه ،ولكن خاصنا جيود وبرامج إن شاء هللا ابش حنيدو هاذ
الفي ،هذا النقطة األوىل.

نكونوا واضحني فياذ الفيء ابش ما يضنوش الناس دايل العامل
القروي أبن صندوق التنمية القروية فلوسيم مفات جلية أخرى،
ما مفات لهني ،ولذلك إيال رجعتو للتقرير اللي جا مع قانون

النقطة الثانية أيضا هللا جيازيكم خبري ،كاين أمور مبدئية،
ألف ابء دايل التدبري ،عالش كنديرو الصناديق؟ صندوق التنمية
القروية صندوق كذا ،ابش املوارد دايل الصندوق ال ميكن
إستعماهلا يف شيء آخر ،ما تقولش ليا راه إستعملت ما ميكنش

املالية ،راه فيه التقرير ،هداك التقرير راه كيبني دايل الصناديق،
كيبني وكيقولك  5690راه يف كذا كذا ،مبا فيه الرصيد املرحل
من سنة  5692يعين راه ابين واضح ،فلذلك هاذ املسائل إن
شاء هللا واضحة.

مستحيل قانونيا ،إمنا ميكن نسبة اإلجناز يف واحد العام ما جنزانش
كلفي آش كيوقع ،هاديك ترحل للسنة املقبلة عالش دران
صناديق ما كتافيناش ابلبنود يف امليزانية دايل اإلدارة ،اإلدارة إيال

أان أريد أبن أقول أبن بعض اإلخوان اللي تدخلوا على بعض
األقاليم ،مثال أزيالل ،وبوملان ،واتوانت ،واتزة ،وكرسيف،
واتوريرت والدريوش إىل آخره ...صحيح بعض املفاريع أتخرت،

ما صرفتش شي مسائل ،آش كيوقع؟ كطّيح يف la masse
مفات ،بينما هنا يف الصناديق ال ،كل شيء يستعمل واللي ما
يستعملش كيرتحل للسنة األخرى وكيبقى ،والربانمج اللي ما
كملتوش هاذ العام ميكن جنزو السنة املقبلة ألن امليزانية دايلو ابقا،

ولكن هي إيال كانت يف إطار اتهاقيات موقعة راه هي غادة جتي،
أان ما عنديش التهاصيل دايل هاذ الفي ،اآلن ولكن ميكن كل
برانمج نرجعو ليه ،وصحيح أنه بعض اإلتهاقيات اإلجناز دايهلا
يتم التأخر كيكون التأخر يف اإلجناز دايهلا ،ولكن إيال كانت

إذن خاصنا غري هاذ القضية نكونو واضحني فييا.

اتهاقية راه غيتنجز غيتنجز ،واحنا حريصون إن شاء هللا ابش
نوسعو البنيات يف العامل القروي وأيضا اإلستثمار كما قالت
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األخت والهالحة التضامنية راها استثمار ميم ،الهالحة التضامنية

السلطات احمللية ،السلطات اإلقليمية ،والسلطات املعنية مبا فييا

راه ميم أعطى نتائج إجيابية يعين إجيابية وكبرية جدا.
غادي جني للقضية دايل الربانمج الوطين لنجدة املناطق اللي
فييا الربد ،امسحو ليا راه الثلج إيال كان ففي بالصة راه العامل كلو
كيديرأمسو كيديرهاذوك اآلليات طراكس ابش حييد الثلج ،ما

وزارة التضامن ما ذكرهتاش قبيلة امفات األخت بسيمة هي عن
طريق برانمج مندمج دارو برانمج استعجايل لنجدة هاذ املناطق،
هذا ال ينهي أنه منفيو يف الربامج التنموية الضرورية ابش نوصلو
التنمية هلاذ املناطق وعلى هاذ العيد سنسري إن شاء هللا والسالم

عندو ما يدير ،ما عندانش شي حل آخر إال تكون عندان وايال
حيد الثلج راه كندخلوهم ل  dépôtوكنستناو حىت جيي الثلج
كنصرجوهم ،هذا برانمج استعجايل يف كل جبال العامل ما ميكنش

عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة،

نديرو ألن حنا ما ميكنش ..وبعض املرات كيجي الثلج يف مناطق
ما كناش معولني علييا ،وابملناطق كان كيطح فييا الثلج واحد
العام ما يطيحش الثلج ،شي مناطق فييا ..الطريق نصاوبوهم الّ
حنا كنذاكرو غري على األخت اللي قالت أبنه ما خصيمش

السيدات والسادة النواب ،ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين املتعلق
بسؤال واحد لهريق األصالة املعاصرة حول موضوع إدماج مغاربة
العامل يف النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي الوطين ،الكلمة للسيد
النائب سليمان حوليش.

يديرو برانمج استعجايل ال ميكن ،البد إيال وقع شي حاجة غري
منتظرة نديرو هلا برانمج استعجايل وحناولو نعاجلوها ،هاذ الفي
عندان نهقات الطوارئ يف امليزانية كتصادقو علييا هلاذ الفي ،ألن

النائب السيد سليمان حوليش:
السيد رئيس احلكومة،
نسائلكم عن سياسة حكومتكم املرتبطة بتسييل اندماج
املغاربة املقيمني ابخلارج يف النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي
لبلدهم األصلي ،وما هي اإلجراءات املتصذة لتسييل قضاء
حوائجيم يف اإلدارات العمومية واحملاكم واحملافظات ومراكز

كنعرفو بلّي عندكم طوارئ هللا حيهظ بالدان ،ولكن بعض املرات
كتجي فيضاانت ألن كتجي تساتقطات مطرية يف واحد املنطقة
اللي ما كناش معولني علييا ،هاذ الفي كيوقع ،أنتما كتعرفو
أحياان يف بعض السنوات هللا يغيثنا ابلفتاء كتجي األمطار أكثر

االستثمارات وإىل غري ذلك من املؤسسات؟ وشكرا.

من املعدل دايل  26سنة يف بعض املرات ،املعدل دايل  46سنة،
املعدل دايل  96سنني األخرية كثرية ،هاذيك ما كانوش معولني
علييا يف البنيات امليندسني كيديرو على واحد املعدل معني،

السيد الرئيس:
الكلمة لكم السيد رئيس احلكومة.
السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

وهذاك املعدل يف بعض املرات كيتجاوز خصنا واحد التدخل
استعجايل كيدار يف آخر حلظة ودران ليه ميزانية دايلو يف امليزانية
دايل الطوارئ وكت ّدار ابش نتدخلو فييا أو احلرارة أو بعض األمور
األخرى ،بعض الدول كتعاين من كيجييا les ouragons

بسم هللا الرمحن الرحيم.
وقت قصري ،صعيب هاذ السؤال هذا جاوبت عليه يف
 46دقيقة ظير يل يف الغرفة الثانية ،هنا غانديرو غري  2دقائق،
لذلك البد أن أعطي رؤوس األقالم .فقط بطبيعة احلال هناك

العواصف واألعاصري كيجييا العواصف واألعاصري هذه طوارئ
كتجي وهاذ الفي أمسو دايل الطبيعة البفرية .فلذلك حنن

برانمج مندمج ماشي وليد اليوم فقط ولكن كيطور ابستمرار،
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وهناك وزارة خاصة ،وهناك عدد من اإلجراءات ميكن نذكر منيا

الولوج إىل اخلدمات املصتلهة املقدمة من طرف اإلحتاد العام

نذكر أمهيا:

ملقاوالت املغرب ،ومن طرف اإلدارة ،متكنه من التواصل والتفبيك
مع الهاعلني اإلقتصاديني الوطنيني من أجل مساعدهتم على
اإلستثمار يف بلدهم األصلي واندماج يف النسيج اإلقتصادي
الوطين .مت تنظيم اليوم الوطين للمياجر أيضا ،وهو هاذ العام كان

أوال على مستوى إدماج املغاربة ،مغاربة العامل يف النسيج

اإلقتصادي ،تعمل احلكومة على إرساء اآلليات الرامية إىل حتهيز
ومواكبة استثمارات مغاربة العامل داخل أرض الوطن ابإلضافة إىل
التدابري املتصذة لتفجيع املستثمرين عموما واملقاوالت عموما يف
إطار اتهاقيات عقود استثمارية ،مت إعادة تهعيل صندوق دعم
استثمارات مغاربة العامل ،هذا صندوق خاص

خاص ابستثمارات مغاربة العامل حتت شعار "استثمارات مغاربة
العامل الهرص والتحدايت" ،هذا عن املستوى اإلقتصادي.
على مستوى النسيج اإلجتماعي ،بطبيعة احلال هناك عدد
من اإلجراءات كتيدف إىل التواصل ،إىل توصيل خدمات معينة
إىل مغاربة العامل هبدف أن يبقوا دائما مرتبطني ابلوطن األم ،هناك
أوال املقامات الثقافية اليت ينظم لهائدة الفباب واألطهال املغاربة
املقيمني يف اخلارج وهو عبارة عن زايرات ميدانية ،لقاءات

""MDM(marocains du monde) Investالذي
يتوىل إدارته الصندوق الوطين للضمان ،وهاذ اآللية كتسمح
للمغاربة املقيمني يف اخلارج الذين يرغبون يف إنفاء مفروع
استثماري يف املغرب أو توسيع مفروع قائم يف إطار قطاع الصناعة

تواصلية ،أنفطة إىل آخره ...تعريف عن الثقافة املغربية ،تعريف
على البلد األم احلضارة املغربية ،ولذلك مت يف األربع سنوات
األخرية أكثر من  43مقام ثقايف ،اجلامعات الصيهية اليت تنظم

أوقطاع اخلدمات أو قطاع التعليم أوالهندقة أوالصحة يف احلصول
على دعم وفق شروط معينة؛
هناك اثنيا العمل ابلفبات اخلاص مبغاربة العامل يف اإلدارات

لهائدة األطهال مغاربة العامل ،املصيمات الصيهية أيضا هاذي
املصيمات الصيهية لسأطهال ،اجلامعات الصيهية للفباب الذين
صارت أعمارهم ما بني  92و 54سنة.
هناك تدابري خاصة ابملغاربة العائدين بصهة هنائية ألرض

واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية احملدث مبوجب منفور
لرئيس احلكومة من أجل تسييل ولوجيم إىل املرافق العمومية
واخلدمات العمومية ،وغادي جنددو فيه مراسلة كل مرة يف الصيف
كيتوصل مجيع اإلدارات ومجيع املؤسسات العمومية واجليات
أيضا ،اجلماعات الرتابية ،كتمفي لييم هاذ املراسلة كتقول لييم
ابش يهتحو هداك الفباك اخلاص مبغاربة العامل فياديك املرحلة
اللي كيكون فييا دخول دايل مغاربة العامل بكثرة ،وابملناسبة هاذ

الوطن ،هاذي اهلدف منو هو تسييل عودهتم وتسييل إندماجيم،
هناك أو املتابعة اليومية هناك خلية يقظة تتابع يوميا أوضاع
املياجرين أو املغاربة يف اخلارج املوجودين يف وضعية استغاثة
والعمل على أتمني ترحيل الراغبني منيم من العودة النيائية ألرض
الوطن ،يف هذا اجملال كنذكر العملية األخرية اللي متت يف شير
دجنرب احلايل هذا ،ترحيل  542مغريب كانوا عالقني بليبيا وهي
عملية ستتلوها عمليات أخرى ،وابملناسبة اتصلوا بيا بزاف دايل

العبور دايل مغاربة العامل إىل املغرب دخوال وخروجا ،هو أكرب
عملية عبور يف العامل كتم بني احلدود يف منطقة يف زمن قياسي
حمدد ،وابلتايل كيحتاج لواحد التعبلة أكرب من اجليد العادي
لإلدارة؛

اإلخوان يف وسائل التواصل اإلجتماعي مغاربة كيقولو عالش درتو
عملية عالش ما عندكمش الطائرات ،ديرو طائرة يف النيار هذا

هناك اثلثا إطالق مبادرات اجلية  94اخلاصة مبغاربة العامل
واليت أطلقت هذه السنة ،واليت هتدف إىل متكني مغاربة العامل من
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ماشي هباذ السيولة ،ألن عملية ترحيل مغاربة ابش يرجعو عملية

ويتحلون بروح الوطنية كسائر املواطنني املقيمني أبرض الوطن

معقدة ،فييا أمور قانونية ،فييا أمور أمنية ،فييا أمور إجتماعية،
فييا أمور سياسية معقدة ،وابلتايل مجيع اجليات املعنية كتضافر
ابش حتل مجيع هاذ اإلشكاالت حىت نوصلوا املسألة إىل األخري،
شحال من مرة وأان فاش كنت وزير خارجية يف 5694-5695

لكنيم ال زالوا حمرومون من التمثيلية الربملانية للدفاع عن حقوقيم
واملسامهة يف التفريع والرقابة والعمل الدبلوماسي.
السيد رئيس احلكومة ،دااب غنيضر ابلدارجة وشوية ابلفلحة،
هاذ الهلة هاذي السيد رئيس احلكومة ،كتعاين بزاف السلف راه

واكبت عدد من العمليات كيقولك شي وحدين راه عندان املغاربة
هنا خاصك جتيبيم كنقول لييم صيهطو لنا بعدا نعرفيم شكون
واش مغاربة وال ماشي مغاربة؟ ابش غادي تعرف؟ فلذلك اجليات

من هنار كريجعو لنا مساكن ومها كيهكرو كيهاش غريجعو ألرض
الوطن؟ كيهاش غيجمعو الهلوس؟ كيهاش غيصلصو الكريدي
اللي فييم؟ ولكن حنا ما كنعريو لييم أي إهتمام ،راه إيال جييت

األمنية ابلتنسيق مع اجليات األمنية األخرى كتلقى املعلومات
علييم مبا فييا البصمات والصور ابش نعرفو واش مغاربة ،حىت
تبت تقول هذا فالن إىل آخره عاد كتدخل اجليات األخرى ابش
مت عملية الرتحيل ،وشكرا جزيال.

السيد رئيس احلكومة ،املعرب دايل مليلية وهللا حىت تبكي ،كيكون
عندو يومني دايل الطريق والنيار كامل  1-2-0-2دايل
السوايع هو يف الباب دايل املعرب دايل مليلية .خصنا نراعيو هلاذ
الناس هاذو ،السيد رئيس احلكومة 2 ،شيور هاذي السيد الوزير

السيد الرئيس:

املعين ابلقطاع إىل حد الساعة الناس راه كتسىن يف هوالندا ،يف
بلجيكا ،يف أملانيا ،يف إسبانيا بغات تعرف تقرب للمفاكل دايهلا
من عندو ،واحد العدد دايل الناس اللي عايفني يف أورواب ابغيني

السيد الرئيس شكرا ،الكلمة للسيد النائب يف ما تبقى من
الوقت.

يديرو استثمارات ،وعندهم الهلوس وجابو الهلوس تقصاو فواحد
العدد دايل الصهقات ،بل مفاو انس السيد رئيس احلكومة طالع
لييم الدم كيقولو أبن حنا ماشي يف دولة احلق والدميقراطية،
كنحاولو نقنعوهم ابش يرجعو لبالدهم ابش يستثمرو .السيد

النائب السيد سليمان حوليش:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

رئيس احلكومة ،ملّي كتلقا األرض يف الناظور والدريوش املنطقة
الصناعية  266درهم للمرت راه صعيب هاذ الفي هاذي ،صعيب
هاذ الفي هذا السيد الوزير ،حنا راه كنديرو معيم جميودات كبرية

موضوع مغاربة العامل موضوع ميم جدا يستحق النقاش،
مغاربة العامل املقيمني ابخلارج هم فلة عادة ما تقضي شيرا يف كل

سنة داخل أرض الوطن ،مما جعليا تتميز بوضعية خاصة جتعليا
غري قادرة على ممارسة حقوقيا ،أي أن هناك عوائق حتول دون أن
تستهيد بكافة حقوقيا .فيذه الفرحية من الفعب املغريب تساهم
يف الناتج الداخلي بنسبة كبرية وتساهم يف التنمية واإلستثمار

من أجل ابش نرجعوهم وعندهم الكهاءات فييم أطباء ابلنسبة
لسأطباء وامليندسني املعادلة دايهلم دايل دبلوم دايهلم السيد رئيس
احلكومة ،خص يبقى التعجيل دايهلا مث السيد رئيس احلكومة،
اللي هو ميم بزاف أن هاذ الناس هاذو راه العام كامل هو كيجمع

وخلق فرص الفغل والتقليص من نسبة البطالة والهقر إىل حد
الساعة السيد رئيس احلكومة ،ال زالت حمرومة من العديد من
احلقوق دايهلا أغلبيتيم إن مل أقل كليم هلم غرية كبرية على الوطن،

الهلوس ابش جييبيا لبالدو خصنا نهكرو فييم ،ماشي من شير
 2و 2و 1نهكروهم غري يف شيرين وصايف.
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إيتما إمازيغن ،إدجان كأورواب نقاراو مرحبا بكم غ

السيد الرئيس:

املغرب نون إعزان ،نقاراون ابلال قا سناوصل ات برات نون إ مجيع
الوزارات إدجان ،مث نقاراسان فاملتاحاط زاينون.
السيد رئيس احلكومة ،إخصا تيمقرارنني ابش أنعاون
أوداان إيتيكن اجمليود ابش أتنجحن اتماتن نسن ،إيوداان إحتيبان

شكرا للسيد النائب ،شكرا للسيد رئيس احلكومة ،شكرا
للسيدات والسادة النواب ،رفعت اجللسة.

امللك نسني الدولة نسني ،إيوداان إنكران غ  3ن الصباح وديت
روكيحر  0 2وعفي ال حياة ال والو.
السيد رئيس احلكومة ،كيفريو الدار بواحد القيمة إمجالية
دايل الهلوس دايل  966مليون  926مليون ،إيال غنديروعملية
حسابية من شحال كيعيش فييا وهللا حىت تبكي ،ما كتدوز لوش
أكثر من أربع سنوات إيال عاش  06عام ضرهبا يف شير ،شحال
السيد رئيس احلكومة؟ هاذ الناس يستحقو أننا نوقهوا معيم ،هاذ
الناس يستحقوا أننا نديرو معيم جميود كبري السيد الوزير املعىن
ابلقطاع خصنا نتحركو مجيعا وخصكم تعينو الناس اللي كييضرو
الفلحة يف القنصليات والسهارات ابش تكون عندهم يعين حركية
مع الناس راه كاين الناس اللي ما كيهيموهش وعينو شوية دايل
السهراء وشوية دايل القناصلة اللي كييضرو الفلحة من أجل
ابش التنسيق ،وشكرا والسالم عليكم نبيغ نقول حاجة للسيد
رئيس احلكومة.
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