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محرر الجلسة التسعي2 بعد امل ئتي2

الت ضيخ: الثالثاء 07 رمضان 1442ه )20 أبريل 2021م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وسبعة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية 
زوال والدقيقة الثانية.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعم ل:  جدول 
التالية:

مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .•
في مجال الصيد البحري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 
اإلتحادية املوقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 

2020؛

مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على اإلتفاق بين  .•
حكومة اململكة املغربية واألمم املتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج 
املتحدة  األمم  ملكتب  التابع  إفريقيا  في  والتدريب  اإلرهاب  مكافحة 
أكتوبر   6 بتاريخ  املوقعة  املغربية  اململكة  بالرباط  اإلرهاب  ملكافحة 

2020؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   18.20 رقم  قانون  مشروع  .•
املغربية  اململكة  بين  والتجارية  املدنية  املادة  في  القضائي  التعاون 

وأوكرانيا املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   17.20 رقم  قانون  مشروع  .•
وأوكرانيا  املغربية  اململكة  بين  عليهم  املحكوم  األشخاص  نقل  بشأن 

املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛

مشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على االتفاقية حول  .•
املساعدة القضائية في املادة الجنائية وتسليم املجرمين بين اململكة 

املغربية واوكرانيا املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر؛

مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون  .•
الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  الصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2 وعلى آله وصحبه أجمعي2.

السيد الوزير،

السيدة الوزيرة،

السيدات والس دة النواب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على خمس اتفاقيات:

مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في 
روسيا  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  البحري  الصيد  مجال 
اإلتحادية املوقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 

2020؛

مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على اإلتفاق بين حكومة 
اململكة املغربية واألمم املتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة 
ملكافحة  املتحدة  األمم  ملكتب  التابع  إفريقيا  في  والتدريب  اإلرهاب 

اإلرهاب بالرباط اململكة املغربية املوقعة بتاريخ 6 أكتوبر 2020؛

اإلتفاقية الثالثة، تتعلق بمشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه 
على اتفاقية التعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية بين اململكة 

املغربية وأوكرانيا املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛

بشأن  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   17.20 رقم  قانون  مشروع 
نقل األشخاص املحكوم عليهم بين اململكة املغربية وأوكرانيا املوقعة 

بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛

آخر اتفاقية تتعلق بمشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على 
االتفاقية حول املساعدة القضائية في املادة الجنائية وتسليم املجرمين 

بين اململكة املغربية واوكرانيا املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر؛

أجل  املناقشة من  إلى  علمكم،  في  كما  الحال،  بطبيعة  نمر،  ثم 
مجموعة  وتتميم  بتغيير   12.18 رقم  قانون  مشروع  على  املصادقة 

القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال.

الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشاريع اإلتفاقيات الخمس دفعة 
واحدة، فلتتفضل مشكورة، السيدة أمينة انت أمامي، انت أمامي وأنا 
ساهر على صحتك، غير ما تعاديش ال�سي سليمان وال ال�سي عبد هللا، 

تفضل، تفضلي السيدة الوزيرة، أنا معك، ال، ال، واخا، السيدة...

الشؤو2  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  الوفي  نزهة  السيدة 
الخ ضجية والتع و2 اإلفريقي واملغ ضبة املقيمي2 ب لخ ضج، املكلفة 

ب ملغ ضبة املقيمي2 ب لخ ضج:

بسم هللا الرحمن الرحيم،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيدات والس دة أعر ء مجلس النواب املحترمي2،

الرامية  املغربية  للمملكة  اإلستراتيجية  التوجهات  تنفيذ  إطار  في 
الدبلوماسية  املجاالت  مختلف  في  شراكاتها  وتوسيع  تنويع  تعزيز  إلى 
أن  اليوم  يشرفني  والبيئية،  واإلجتماعية  واإلقتصادية  والسياسية 
أعرض على أنظاركم خمس اتفاقيات، أربع منها ثنائية وواحدة متعددة 
امللكية  السامية  للتوجيهات  وفقا  اإلتفاقيات  هذه  وتأتي  األطراف. 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
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وفيما يتعلق أوال بأربعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على أربع 
املعروضة  األربعة  القوانين  بمشاريع  األمر  يتعلق  ثنائية،  اتفاقيات 
اإلقتصادي  التعاون  وتقوية  الشراكة  بتعزيز  وتتعلق  أنظاركم،  على 
والقضائي بين اململكة املغربية وشركائها بأوروبا الشرقية، ثم اتفاقية 
ثنائية أخرى تتعلق بتنمية التعاون في مجال الصيد البحري بين اململكة 
املغربية وروسيا اإلتحادية، فيما انصبت اإلتفاقيات الثالث األخرى على 

تعزيز التعاون القضائي بين اململكة املغربية وأوكرانيا؛

فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق 
التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
في  وبموسكو   2020 سبتمبر   14 في  بالرباط  املوقع  االتحادية  روسيا 
14 أكتوبر 2020، وقد تم إبرام هذا اإلتفاق وذلك لتجديد اإلتفاق 
السيدات  ذلك  واكبتم  كما   2020 مارس  في  صالحيته  انتهت  الذي 
والسادة النواب املحترمين، ويضع هذا اإلتفاق املجدد مبادئ التعاون 
فيما يخص املحافظة على الثروات السمكية في املنطقة اإلقتصادية 
الخالصة للمغرب واستغاللها، كما يحدد شروط قيام البواخر الحاملة 
للعلم الرو�سي بالصيد في املجاالت البحرية للواجهة األطلسية والتي 
الخاضعة  أو  كاملة  السيادية  حقوقها  املغربية  اململكة  فيها  تمارس 
لواليتها بما فيه املياه املتاخمة لألقاليم الجنوبية للمملكة املغربية، هذا 
ويسعى الطرفان بموجب على اإلتفاق وطبعا وفقا للتشريعات واألنظمة 
الخاصة بكل دولة على حدى إلى تشجيع التواصل واملساهمة في دعم 
تنمية  ميادين  في  البلدين  لكل  اإلقتصاديين  الفاعلين  بين  التعاون 
السفن  وإصالح  بناء  وخاصة  البحري،  بالصيد  املرتبطة  الصناعات 
مجال  في  املبادالت  وتنمية  البحري  الصيد  وآالت  ومعدات  وصناعة 
املعارف والخبرة املهنية وتكوين األطر، لفائدة قطاع الصيد البحري 

املصنعة وتسويق وتربية األحياء املائية؛

وبالنسبة ألوكرانيا فيما يتعلق باإلتفاقيات الثالث املبرمة في امليدان 
املنعقد  للعدالة  الثاني  الدولي  املؤتمر  أشغال  هامش  على  القضائي 
بمراكش في 21 أكتوبر 2019. تروم إلى تعزيز اإلطار القانوني املنظم 
لعالقات التعاون بين البلدين في مجاالت املساعدة القضائية في املادة 
وكذا  عليهم،  املحكوم  األشخاص  ونقل  املجرمين  وتسليم  الجنائية 

التعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية.

وتهدف هذه اإلتفاقيات بشكل عام إلى إرساء تعاون أكثر يروم إلى 
تعزيز التعاون بفعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة عبر وضع 
أسس التسليم وتنظيم شروطه واألفعال املناسب املوجبة له واملساطر 
التي يمر بها، وكذا تحديد مبادئ وشروط نقل املحكوم عليهم بهدف 
تمكينهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم، 
أيديكم في مشروع  بين  وتسهيل وإعادة إدماجهم اإلجتماعي كما هو 

القانون وبنوده.

السيدات  أنظاركم،  على  املعروضة  القوانين  مشاريع  بين  ومن 
والسادة النواب املحترمون، هناك مشروع قانون رقم 18.20 يوافق 

بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية بين 
اململكة املغربية وأوكرانيا التي تنص على وضع أسس وشروط الحماية 
الشخصية  حقوقهم  يخص  فيما  البلدين  ملواطني  املقررة  القانونية 
أو  اإلعفاء  أو  القضائية  املساعدة  من  اإلستفادة  وكذا  واملالية، 
التخفيض من الرسوم القضائية واملساعدة خالل كل مراحل الدعوة، 
بما فيها املرتبطة بالتنفيذ واإلعفاء من املصادقة على الوثائق املرسلة 
في إطار هذه اإلتفاقية، كما تنص هذه اإلتفاقية على تبادل املعلومات 
للبلدين كما تنص على  والتجاري  املدني  بالتشريع  املتعلقة  والوثائق 
مجاالت التعاون القضائي التي تشمل تسليم وتبليغ األوراق القضائية 
وغير القضائية وتنفيذ اإلنابات القضائية وأشكال أخرى من اإلجراءات، 
كما تتطرق اإلتفاقية إلى أسباب رفض التعاون القضائي واألشكال التي 
يتخذها هذا التعاون واإللتزامات املالية املترتبة عنه واللغة التي يجب 

أن تحرر بها طلبات التعاون؛

فيما يتعلق بمشروع قانون رقم 17.20 الذي يوافق بموجبه على 
اإلتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين اململكة املغربية 
تعزيز  إلى  تهدف  اإلتفاقية  هذه  فإن  أيديكم،  بين  هو  كما  وأوكرانيا 
التعاون القضائي بين البلدين وإلى تمكين األشخاص املحكوم عليهم 
من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل 
إعادة إدماجهم اإلجتماعي، كما تنظم هذه اإلتفاقية كما هو بين أيديكم 
بنودها مشروع القانون الذي بموجبه يتم عرض هذه اإلتفاقية على 
مجلسكم املوقر. تنظم هذه االتفاقية مبادئ وشروط نقل املحكوم 
عليهم، وأسباب رفض طلب النقل، واملسطرة التي تمر بها طلبات النقل، 
املتعلقة  املعلومات  وكذلك  لها،  املعززة  والوثائق  تقديمها،  وكيفية 
بتنفيذ اإلدانة. وبموجب هذه اإلتفاقية يمكن لدولة اإلدانة أن تضع 
العقوبة املذكورة وفق مسطرة محددة، كما يحق لكل  لتنفيذ  حدا 
طرف منح العفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا لدستوره أو أنظمته 
القانونية األخرى، كما يحق لدولة اإلدانة وحدها أن تبت في أي طلب 

مراجعة مقدم في مواجهة الحكم.

وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 16.20 الذي يوافق بموجبه على 
اإلتفاقية حول املساعدة القضائية في املادة الجنائية وتسليم املجرمين 
بين اململكة املغربية وأوكرانيا، فإن هذه األخيرة تهدف إلى وضع أسس 
وتسليم  الجنائية،  املادة  في  الطرفين  بين  القضائية  املساعدة  تبادل 
املجرمين، وإقرار التعاون بينهما في مجال محاربة جميع أشكال الجريمة، 
وكذا من أجل تعزيز فعالية السلطات املختصة لكل الطرفين في مجال 
بالتحقيقات  والقيام  الجريمة  من  الوقاية  بشأن  القانون  تطبيق 

واملتابعات القضائية ومصادرة املمتلكات ومتحصالت الجريمة.

وتنظم هذه اإلتفاقية أيضا كما هو معروض على أنظاركم شكل 
طلبات  تنفيذ  كيفية  وكذا  القضائية،  املساعدة  طلبات  ومضمون 
املترتبة عنها وضرورة احترام طابعها  القضائية واملصاريف  املساعدة 
الشهود  إلى طلب  عليها، إضافة  املستند  والوثائق  السري ومضمونها 
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ومثول الشهود والترحيل املؤقت لألشخاص املعتقلين وتبادل السجالت 
العدلية، كما تشمل مقتضيات هذه اإلتفاقية إجراءات تسليم الوثائق 
القضائية وعمليات تفتيش أو تجميد أو حجز أو مصادرة املمتلكات 
املرتبطة بالجريمة أو املتحصالت الناتجة عنها ومساطر إخبار الطرفين 
لبعضهما البعض بذلك، وكذا حاالت إلزامية تسليم املجرمين والجرائم 
اإلعدام  وعقوبة  التسليم  رفض  أسباب  إلى  إضافة  لذلك،  املوجبة 
واملصاريف  التسليم  طلب  مللف  املكونة  والوثائق  التسليم  ومساطر 

الناتجة عنه.

فيما يتعلق بمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية متعددة 
اإلتفاقية  هذه  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  وهي  األطراف، 
مهمة جدا فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين اململكة املغربية على املستوى 
األممي وكل املكافحين لظاهرة اإلرهاب. ويتعلق األمر بمشروع قانون رقم 
75.20 يوافق بموجبه على اإلتفاق بين حكومة اململكة املغربية واألمم 
املتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة اإلرهاب والتدريب في 
إفريقيا التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، املوقع بالرباط 

بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

وبهذا الخصوص وكما تعلمون السيد الرئيس املحترم، السيدات 

انخراط  يجسد  اإلتفاق  هذا  إبرام  فإن  املحترمين،  النواب  والسادة 

ملكافحة  الشاملة  املتحدة  األمم  إستراتيجية  ضمن  املغربية  اململكة 

اإلرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجماع سنة 

2006 والتي ترتكز على أربع محاور تتمثل في:

-التدابير ملعالجة الظروف املؤدية إلى انتشار اإلرهاب؛

-وتدابير ملنع ومحاربة اإلرهاب؛

-وتدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة اإلرهاب وتعزيز دور 

نظام األمم املتحدة في هذا الصدد؛

-وكذا تدابير لضمان

-احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون كأساس رئي�سي 

ملكافحة اإلرهاب.

وتتمثل مهمة املكتب املحدث بموجب هذا اإلتفاق في دعم برامج 

مكتب األمم املتحدة من أجل تعزيز قدرة الدول األعضاء عبر تطوير 

برامج تدريب وطنية ومناهج تدريبية ملكافحة اإلرهاب، خاصة في مجال 

األبحاث وأمن إدارة الحدود وإدارة السجون وإعادة التأهيل واإلدماج 

وتطوير املمارسات الفضلى والجيدة.

تلكم هي أهم مضامين ومقتضيات مشاريع القوانين املعروضة على 

أنظاركم اليوم، السيد الرئيس، والسيدات والسادة النواب املحترمين، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا جزيال السيدة الوزيرة، بإسمكم جميعا، ال بد من 
تقديم الشكر كذلك للسيد النائب محمد زويتن مقرر لجنة الخارجية 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج على 

املجهودات التي بدلت من أجل وضع التقرير الخاص بهذه االتفاقيات.

نمر اآلن السيدة الوزيرة،السيد الوزير،السيدات والسادة النواب 
إلى عملية التصويت بدءا بمشروع القانون رقم 77.20 .

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه 
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة اململكة املغربية 
وحكومة روسيا اإلتحادية املوقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو 

في 14 أكتوبر 20.

 75.20 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كذلك للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه 
بخصوص  املتحدة  واألمم  املغربية  اململكة  بين حكومة  اإلتفاق  على 
إنشاء مكتب برنامج مكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا التابع ملكتب 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بالرباط اململكة املغربية املوقعة بتاريخ 

6 أكتوبر 2020؛

اإلتفاقية الثالثة، نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون 
رقم 18.20، وأعرض املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه 
على اتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية بين اململكة 

املغربية وأوكرانيا املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون اإلتفاقية قبل األخيرة 
رقم 17.20، وأعرض املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون للتصويت:
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املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

يوافق   17.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين اململكة 

املغربية وأوكرانيا املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

بمشروع  والخاصة  التصويت  عملية  إلى  نمر  األخيرة،  اإلتفاقية 
القانون رقم 16.20، وأعرض املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

يوافق   16.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
الجنائية  املادة  في  القضائية  املساعدة  االتفاقية حول  على  بموجبه 
وتسليم املجرمين بين اململكة املغربية وأوكرانيا املوقعة بمراكش في 21 

أكتوبر 2019.

ننتقل اآلن إلى مشروع قانون رقم 12.18 القا�سي بتغيير وتتميم 
مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل 

األموال.

اسمحوا لي السيدات والسادة النواب قبل إعطاء الكلمة للسيد 
الوزير أن أتقدم في البداية بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة العدل 
مقررة  وكذلك  امليموني،  توفيق  السيد  اإلنسان  وحقوق  والتشريع 
اللجنة زهور الوهابي وكل أعضائها على املجهودات التي بذلوها طيلة 
اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة في إطار الدراسة والتصويت على هذا 
املشروع، كما نتقدم وبطبيعة الحال بالشكر الجزيل إلى السيد وزير 
يعزز  بنص  للخروج  التعديالت  من  العديد  مع  تجاوبه  على  العدل 
املنظومة القضائية املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

الكلمة للسيد الوزير.

السيد محمد بن عبد الق دض وزير العدل:

السيد الرئيس املحترم،

حررات السيدات الن ئب ت والس دة النواب املحترمي2،

أو  تنطوي على إخفاء  ال يخفى عليكم أن جريمة غسل األموال 
تمويه لهوية العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، بحيث 
يبدو ظاهريا أنها تأتت من مصادر مشروعة، في حين أنها تندرج ضمن 
جريمة خطيرة ترتبط في الكثير من األحيان بجرائم أخرى أصلية أشّد 
اإلبتزاز، كما  أو  أوالسرقة  بالبشر  أو  باملخدرات  خطورة مثل االتجار 
تعلمون أيضا حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، أن األمر 

هنا يتعلق بجريمة منظمة عابرة للحدود والقارات، بحيث أن غسل 
األموال يستثمر الفراغات القانونية ويخترق النظم املالية لكي يوجد 
في كل مكان ويتواجد في املجاالت األقل توقعا، فالعصابات اإلجرامية 
تنقل األموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في جميع 
أنحاء العالم، عبرالبنوك والشركات الصورية والوسطاء وناقلي األموال 
في أعمال تجارية واقتصادية  الغير قانونية  في محاولة لدمج األموال 
مشروعة، بحيث يضطلع الناقلون في الوقت الراهن بدوررئي�سي في هذا 
السياق، فهم أشخاص ذاتيون أو اعتباريون يمكن أن يعملوا كوسطاء 
للعصابات اإلجرامية حتى عندما ال يعلمون أنهم يقومون بغسل أموال 
بطريقة غير قانونية، لذلك وضع املجتمع الدولي مكافحة غسل األموال 
إهتمام خاص  توجيه  في  وانخرط  أولوياته  في مسار  اإلرهاب  وتمويل 
التي  الصلة  ذات  والجرائم  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  لعواقب 
يمكن أن تهدد سالمة واستقرار النظام الدولي بشكل عام، ويمكن أن 
تؤدي هاذ األنشطة إلى التأثير على نزاهة واستقرار املؤسسات والنظم 
املالية وأن تجلب تداعيات مزعزعة لإلستقرار اإلقتصادي واإلستثمار 
األجنبي، مما يؤثر سلبا على جهود التنمية ويستنزف املوارد بعيدا عن 
يزداد  الذي  العالم  هذا  ففي  إنتاجية،  األكثر  اإلقتصادية  األنشطة 
تشابكا تنتشر التداعيات السلبية لهذه األنشطة على مستوى العالم، 
ويستغل ممارسو غسل األموال وتمويل اإلرهاب ما يتسم به النظام 
املالي العالمي من طابع معقد ومن فوارق بين القوانين والنظم الوطنية 
إلى  بشكل خاص  ويتجهون  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  ملكافحة غسل 
مناطق ذات الضوابط الضعيفة أو غير الفعالة أو ما يصطلح عليه في 
بعض البلدان بالجنات أو املالذات الضريبية، حيث يمكنهم نقل األموال 
بسهولة أكبر دون أن يرصدها أحد. لذلك فإن مكافحة جريمة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب تكت�سي بعدا إستراتيجيا في العالقات الدولية 
من  العديد  إهتمام  مثار  أصبحت  بل  األطراف،  واملتعددة  الثنائية 
املنظمات الجهوية والدولية، بل وحتى مجلس األمن التابع ملنظمة األمم 
املتحدة، هذه املنظمات اإلقليمية والدولية املختصة ما فتئت تؤكد 
على ضرورة االنخراط التام للسلطات الحكومية وسلطات اإلشراف 
واملراقبة في منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من أجل 
تحصين النظام املالي الوطني والدولي من كل أشكال اإلستغالل ألغراض 

غير مشروعة وضمان نزاهته ومصداقيته ومناعته.

بالدنا، حضرات السيدات والسادة النواب املحترمون، تعتبر بطبيعة 
الحال طرفا فاعال في املنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية املختصة، 
نذكر منها على الخصوص مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا التي يعتبر املغرب عضوا مؤسسا فيها منذ سنة 2004، 
والتي تختص في إصدار املعايير الدولية ذات الصلة، و كذلك منظمة 
التعاون والتنمية اإلقتصادية ومجموعة إيغمونت. وفي هذا السياق، 
تجدر اإلشارة إلى أن بالدنا تخضع حاليا كالعديد من الدول للمتابعة 
املعززة من طرف مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، وكذا مجموعة العمل املالي الدولية والتي تقت�سي هاد املراقبة 
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املعززة أو املتابعة املعززة تقت�سي تقديم تقارير دولية لتوضيح التقدم 
الحاصل واإلجراءات املتخذة من طرف اململكة، لتجاوز أوجه القصور 
التي أفرزها تقرير التقييم املتبادل املعتمد من طرف مجموعة العمل 

املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.

لكل ذلك، فإن اململكة املغربية باعتبارها شريكا دوليا جادا وموتوقا 
في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى محاربة اإلرهاب والجريمة املنظمة، 
ال يمكن إال أن تكون كعادتها حريصة على الوفاء بإلتزاماتها وعلى مالءمة 
تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع املواثيق الدولية، وهو ما جسدته 
الحكومة في إطار خطة عمل تشمل الجانب التشريعي والتنظيمي وكذلك 
الجانب الوقائي، وتسهم فيها، يعني في هذه الخطة، مختلف السلطات 
على  انكبت  التي  املعنية  والهيئات  املؤسسات  ومسؤولي  الحكومية 
تدارس نتائج التقييم الوطني ملنظومة مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب من أجل اتخاذ التدابير الالزمة لتطوير فعاليتها طبقا للمعايير 
الدولية املعتمدة من طرف مجموعة العمل املالي، وأيضا لرفع درجات 
إلتزام اململكة بتوصية مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

في هذا اإلطار تقدمت وزارة العدل بمشروع القانون رقم 12.18 
 43.05 والقانون  الجنائي،  القانون  مجموعة  وتتميم  بتغيير  املتعلق 
املتعلق بمكافحة غسل األموال الذي صادق عليه املجلس الحكومي 
بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وذلك قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان بمجلس النواب، حيث عرف مناقشات مستفيضة 
وجادة لتحديد مدى إنسجام مقتضياته مع املعايير الدولية املعتمدة 
في هاد املجال، مع مراعاة خصوصية املنظومة القانونية واإلقتصادية 

الوطنية.

مشروع هذا القانون حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، 
الحكومية  السلطات  ستمكن  التي  املقتضيات  من  مجموعة  تضمن 
من تعقب األموال غير املشروعة وضبطها تمهيدا ملصادرتها في النهاية، 
الدولية  املعايير  مع  الوطنية  التشريعية  املنظومة  مالءمة  وكذلك 
املعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعات العمل املالي، وتتجلى أبرز 
التعديالت التي تمت املصادقة عليها من طرف لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان بمجلس النواب، في إضافة مشروع القانون عقوبات 
تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات اإلشراف واملراقبة في حق 
األشخاص الخاضعين كالتوقيف املؤقت أو املنع أو الحد من القيام 
ببعض األنشطة أو تقديم بعض الخدمات، وكذلك رفع الحدين األدنى 
واألق�سى للغرامة املحكوم بها على األشخاص الذاتيين في جريمة غسل 
األموال، كما عزز مشروع القانون إجراءات اليقظة واملراقبة الداخلية 
وإرساء قواعد اإلعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ املقتضيات 
املتعلقة بتحديد هوية الزبون واملستفيد الفعلي وبفهم طبيعة عالقة 
األعمال، وينص املشروع أيضا على إحداث السجل العمومي لتحديد 
باململكة  املنشئين  اإلعتباريين  األشخاص  من  الفعليين  املستفيدين 

املغربية ملنع املجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبير 
هذا السجل لوزارة املالية إلى غير ذلك من املقتضيات األخرى.

النواب املحترمين، أن  لي السيدات والسادة  في الختام، اسمحوا 
أغتنم هذه املناسبة حقيقة للتنويه بجهود السيدات النائبات والسادة 
النواب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، الذين شاركوا 
إلى حدود الساعة الثانية من صباح اليوم في مناقشة هذا املشروع 
بحس عال من الجدية واملسؤولية، وكذلك أود أن أشكر بطبيعة الحال 
كافة السيدات والسادة النواب الحاضرين معنا في هذه الجلسة، هذه 
الجلسة التي الشك ستكون لحظة تشريعية متميزة ستساهم ال محالة 
في مجال تعزيز مكانة بالدنا في محاربة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

وشكرا لكم.

السيد الرئيس :

شكرا، شكرا السيد الوزير، كذلك البد بإسمكم جميعا أن أقدم 
تشكراتي للسيدة النائبة زهور الوهابي مقررة لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان على املجهودات التي بذلت ليال، رغم األجواء التي كانت 
ر بذلك السيد الوزير، وأنا شخصيا تابعت جزئيا إلى 

ّ
مثمرة كما ذك

الساعة الواحدة والنصف أشغال هذه اللجنة، فمرة أخرى بإسمكم 
جميعا شكرا لجميع األعضاء ولجهاز هذه اللجنة. شكرا لكم جميعا.

أفتح باب املناقشة في إعطاء الكلمة للسيدة النائبة آمنة ماء العينين 
بإسم فريق العدالة والتنمية.

الن ئبة السيدة آمنة م ء العيني2 :

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

القا�سي   12.18 رقم  قانون  على مشروع  التصويت  بصدد  نحن 
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05.43 املتعلق 
بمكافحة غسل األموال، طبعا في فريق العدالة والتنمية بذلنا مجهودا 
الوجود مع  إلى حيز  القانون  في تجويد وإخراج هذا  للمساهمة  كبيرا 
زمالئنا وزميالتها بمختلف الفرق النيابية، علما أن البرملان وخاصة في 
غرفته بمجلس النواب بذل مجهودا كبيرا ليكون هذا القانون جاهزا 
مرتبط  القانون  هذا  موضوع  وأن  خاصة  الدولية،  لالتزاماتنا  وفاءا 
أية  املغربي  البرملان  يتحمل  املجال، وبذلك ال  في هذا  بمتابعة دولية 
مسؤولية فيما يتعلق بأي تأجيل يمكن أن يكون عرفه هذا القانون 
الذي كا نفي الحقيقة يمكن أن يكون جاهزا قبل هذه اللحظة، ومع ذلك 
فنحن سعداء كبرملانيين مغاربة باملجهود الذي بذلناه جميعا لنسهم 
الوطني  يتعزز فيها مرة أخرى املجهود  التي  الوطنية  اللحظة  في هذه 
لتطوير منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفاء بإلتزاماتنا 



97م8 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.128–22.رمضان.1442  )04.ماي.2021( 

الدولية، خاصة ما يتعلق برغبة بالدنا في الخروج من منطقة املتابعة 
املعززة أو املراقبة املعززة التي وضعنا فيها تقييم مجموعة العمل املالي 
بتعديل  اليوم مرتبط  القانون ما دام هو  لهاد  بالنسبة  »gafi«. إذن 
مجموعة القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل األموال، فهي مناسبة 
أيضا للتذكير بأن فريق العدالة والتنمية يتمنى رغم كل الجهود التي 
بذلها أن يتم اإلفراج عن مجموعة القانون الجنائي واملقتضيات املفيدة 
واإليجابية املتعلقة بها، خاصة ما يتعلق بمقتضيات اإلثراء غير املشروع 
التي صار معروفا بأنها مقتضيات عرقلت املشروع الذي تم إيداعه في 
البرملان منذ سنوات، والتي لم يتقدم فيها لألمانة فريق العدالة التنمية 
وال مرة واحدة بطلب التأجيل، واليوم هي مناسبة واحنا كنختاتموا 
الوالية الحالية في آخر دورة، أن نذكر في فريق العدالة التنمية بأن نمد 
أيدينا إلى مختلف األطراف البرملانية والحكومية، باعتبار أنه تم إيداع 
القانون، وتمت مراسلة  البرملانية بخصوص هاد مشروع  التعديالت 
رئيس مجلس النواب من طرف مكتب لجنة العدل والتشريع ليراسل 
القانون،  هذا  على  للتصويت  جلسة  بتحديد  للمسارعة  الحكومة 
واملراسلة بين أيدينا حيث استجاب رئيس مجلس النواب بطلب اللجنة 
مشكورا وراسل رئيس الحكومة، واليوم يمكن أن نقول واحنا مرتاحين 
بأننا ننتظر تفاعل الحكومة في شخص السيد وزير العدل للقدوم إلى 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان للتصويت على هذا املشروع 
التي ينص  تاما مختلف اإلجراءات املسطرية  الذي استوفى استيفاء 

عليها النظام الداخلي في مجلس النواب.

طبعا اإلنخراط في املجهود الوطني لتطوير وتجويد وتحيين الترسانة 
القانونية املتعلقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وفق املعايير 
الدولية لم يبدأ اليوم مع التعديالت الواردة على القانونين بين أيدينا، 
ولكنه بدأ حقيقة منذ 2007 وانخرط البرملان املغربي بإيجابية في هذا 
املجهود عبر ثالث واليات، حيث قدمت مجموعة من التعديالت على 
مجموعة القانون الجنائي والقانون املتعلق بمكافحة غسل األموال بعد 
أن خضعنا في جولة التقييم األول مع مجموعة العمل املالي الخاصة 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى التقييم األول اللي كان وفق 
املعايير األولى كان كيقيمنا بناء على مدى إستجابتنا للتوصيات ديال 
»gafi« ومدى تطوير املنظومة التشريعية ديالنا، طبعا هذه باملعايير 
األولى. بعد ذلك اعتمدنا القانون األول ديال مكافحة غسل األموال، 
وفي التقييم الثاني الذي جرى في سنة 2017 التقييم املتبادل تبين بعد 
مجموعة من املالحظات التي تم إدخالها على التقرير الذي تأجل إلى حين 
التصويت عليه أو ال إعتماده سنة 2019 في اجتماع بيروت، بأن املغرب 
مازال خاصو يبقى في منطقة ما يسمى باملتابعة املعززة والتي نسعى 
جميعا عبر تطوير مجهودنا الوطني التشريعي والتدبيري للخروج منها، 
ألنه بالنسبة لنا في املغرب مهم التصنيف ديال مجموعة العمل املالي 

لنا في شقين اثنين:

الشق األول، هو جلب اإلستثمارات الخارجية؛

بشروط  األجنبية  التمويالت  على  الحصول  هو  الثاني،  والشق 
إيجابية.

إذن إيال بقينا في منطقة املراقبة أو املتابعة املعززة نعتبر بأن هذا ال 
يتالءم مع املجهود ديال املغرب في هذا املجال، وطبعا البرملان املغربي 
سيظل معبئا ألجل هاد الغاية هادي، علما أنه اآلن انتقلنا في التقييم 
ديال »gafi« من مجرد تقييم األداء ديالنا وتطوير املنظومة التشريعية 
ديالنا وتكييفها مع التوصيات اللي كتصدرها لنا، إلى اإلنتقال إلى معايير 
جديدة اعتمدتها مجموعة العمل املالي سنة 2012 تتحدث عن مدى 
فعالية أو فعلية القوانين وتطبيقها l›effectivité ديال هاديك القوانين 
في أرض الواقع، علما أن مجموعة العمل املالي شافت بأن هناك دول 
أقل تقدما وتطورا ال في املنظومة التشريعية وال في من املغرب وعندها 
غسل  ببمكافحة  املتعلقة  املادة  في  علينا  متقدمة  قانونية  منظومة 
األموال، تطورت املعايير ديالها منذ سنة 2012 وهي التي سرت علينا في 
فترة 2019 بأنه اآلن ننتقل إلى مدى التطبيق الفعلي ديال هاد القوانين 
لتصير قادرة على محاصرة جريمة معقدة تتطور كل يوم وتتطور آلياتها 
املتعلقة بتمويل اإلرهاب وغسيل األموال على املستوى العالمي ما�سي 
فقط على املستوى الوطني، واحنا طبعا عندنا إشكاليات سجلتها علينا 
مجموعة العمل املالي، خاصة ما يتعلق بضعف التصريحات باالشتباه 
من طرف الخاضعين اللي مفروض يساعدوا الجهاز القضائي ويساعدوا 
بمعالجة  املتعلقة  الوطنية  الوحدة  اليوم  هي  اللي  الوطنية  البنية 
الهيأة  لتصبح  القانون  مشروع  فهاذ  تطورت  والتي  املالية،  املعلومة 
الوطنية للمعلومات املالية، وعطيناها اختصاصات جديدة وقّويناها 
فهاذ مشروع القانون الذي بين أيدينا والذي سنصوت عليه اليوم، 
باش ننتاقلو من مجرد تكييف املنظومة القانونية ديالنا إلى املزيد من 
الحرص على فعاليتها في أرض الواقع، علما أنه ّدارت لينا زيارة ديال 
التقرير  2018 وقعت تعديالت كثيرة على هذاك  خبراء دوليين سنة 
قبل اعتماده، طبعا منين صدر التقرير اجتمعت الحكومة في مختلف 
القطاعات ديالها مع الوحدة ديال معالجة املعلومات املالية التي هي 
مناسبة في فريق العدالة التنمية أن ننوه باملجهود الكبير اللي كتعملوا 
ل لتعديل 

ّ
في هاذ املجال، واتخذ القرار على أساس أنه خصنا أن نتدخ

والقانون  األموال  بمكافحة غسل  املتعلق  الجنائي  القانون  مجموعة 
الجنائي والقانون املتعلق بمكافحة غسل األموال، والذي أف�سى إلى هذا 
التعديل الذي بين أيدينا والذي أسهم مجلس النواب بفعالية في تعديل 

العديد من مقتضياته.

ي تفاعلنا معها واللي 
ّ
أهم التعديالت الواردة على هاذ القانون والل

للحكومة أيضا قبلت فيها تعديالت سواء ديال األغلبية وديال املعارضة، 
ونشكر الحكومة على تفاعلها اإليجابي ألن السؤال اليوم اللي ممكن 
يسألوه املتابعين، هو هاذ القانون اللي كيناقشوا البرملان أشنو اللي 
ممكن يحمل؟ احنا عندنا إشكال في املغرب إلى أنه الخاضعين اللي 
خصهم يصّرحوا باإلشتباه في العالقة ديالهم مع الزبناء ديالهم، علما 
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أنه طّورنا في التعديالت الجديدة املفاهيم باش نوصلو إلى شكون هما 
تحكم  التي  األعمال  طبيعة  في  ندققو  ونزيدوا  الفعليين  املستفيدين 
أبناك،  كانوا  الخاضعين سواء  الخاضعين،  تتمر عند  اللي  العمليات 
سواء كانوا تأمينات، سواء كانت هيأة الرساميل، سواء كانت اليوم 
ينا اليوم 

ّ
املهن القانونية غير املالية املحامين واملوثقين والعدول اللي ول

تنصوا عليهم بطريقة مباشرة في هذا القانون، جات مجموعة العمل 
املالي فاكتشفت بأنه التصريحات باإلشتباه غير كافية بل أن املهن غير 
املالية ما كتقدمش تصريحات باإلشتباه أساسا، ألن هاذ الخاضعين 
تيعتبروا بأنه هاذ عملية التحري والبحث والتدقيق في هوية الزبناء 
ديالهم مكلفة بالنسبة إليهم، وأن هناك أجهزة يمكن أن تقوم بهذا 
إيال  القضائية في حالة   حتى األجهزة 

ّ
أو ال العمل من قبيل الوحدة، 

كان اإلشتباه عندو عناصر قوية باش يم�سي للقضاء قبل أن تتقدم 
 فيها 

ّ
الوحدة باعتراض على وقف العمليات املالية اللي فيها شك أو ال

اشتباه بأنه فيها �سي حاجة غير دقيقة، اإلشكال ديال جرائم غسل 
األموال في املغرب أنها مرتبطة بجرائم أصلية هي أصال معقدة، وعلى 
رأسها املتاجرة في املخدرات واملؤثرات الصلبة، املتجارة في العقارات، 
األحجار الكريمة واملعادن النفيسة الناس كيمشيو كيشريوا الدياماند، 
كيشريوا املجوهرات كيخّبيوا فيها الفلوس اللي هي أصال أموال قدرة، 
كيشريوا  كيمشيوا   

ّ
أوال العملية،  بهذه  تبييضها  يتم  أنه  املفروض 

 كيمشيوا للقمر والكازينوهات اللي كانو 
ّ
اللوحات واألعمال الفنية وال

السفن  في  تيديروها  وكيمشيوا  الوطني  التراب  من  حتى  بها  كيهربوا 
باش يخرجوا من املراقبة على التراب الوطني، التعديل ديال الحكومة 
ل هاذ الكازينوهات او مؤسسات ألعاب الحظ التي تسيئ في 

ّ
اليوم دخ

أحيان كثيرة لإلقتصاد الوطني باعتبارها بوابة من بوابات ديال تبييض 
يو نراقبو حتى هاذيك 

ّ
لوها باش نول

ّ
 غسل األموال، دخ

ّ
األموال، أو ال

اللي تتكون على السفن باش كيمشيوا الناس تيلعبوا القمر في السفن، 
املالية،  وزارة  وهي  اإلشراف  هيئات  في  الهيئات  ديال  جوج  لت 

ّ
ودخ

وزارة الداخلية كل في مجال اختصاصه بالنسبة ملراقبة الكازينوهات، 
لنا إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة 

ّ
مؤسسات ألعاب الحظ، ودخ

بالنسبة لتجار األحجار الكريمة واللوحات الثمينة ألن الناس كيمشيوا 
كيشريوا داك�سي باش كيبيضوا فيه األموال ديالهم، إذن كان هذا مهم 
التعديالت، اآلن هاذ الخاضعين باش نشجعوهم باش  على مستوى 
املالية  الهيأة الوطنية ديال معالجة املعلومات  يبقاو يساعدوا سواء 
 حتى الجهاز القضائي إيال م�سى امللف للنيابة العامة، كنشجعهم 

ّ
أو ال

ينا في التصريح 
ّ
على التصريح ما بقيناش اليوم في التصريح باإلشتباه ول

التلقائي، دبا les.notaires، املحامين، األبناك، كل الخاضعين اللي هما 
للهيئة  تلقائية تم�سي  يبداو يديروا تصرياحات  الئحة طويلة خصهم 
باش تجّمع ألن الهيئة عندها اختصاص ديال تجميع واحد القاعدة 
ديال املعطيات العامة التي ستفيد حتى في إعادة تركيب العمليات بعد 
سنوات إيال اكتشفنا بأن واحد العملية دارت واكتشفنا بأنها استعملت 
في غسل األموال إما وطنيا أو ال حتى على املستوى الدولي ألن هاد ال�سي 

مهم فيه التعاون الدولي، هذا مهم بالنسبة لنا احنا التعديل الذي 
تقدمنا به كفرق أغلبية وتجاوبت معه الحكومة طرحنا تخوفات هاد 
الخاضعين، خاصة منهم الخاضعين الجدد، كيقولك أودي هاد العمل 
نديروها،  باش  اإلمكانيات  ما عندناش  احنا  اللي غتعطيونا  واألعباء 
املهن غير  العدل على  لهم هيئات اإلشراف واملراقبة منها وزارة  قلنا 
املالية غتساعد باملواكبة والدعم والتأطير ويمكن تقدم نماذج ديال 
التكوينات باش هاد الخاضعين يتأهلوا باش نبدد التخوفات التي تم 
التعبير عنها والتي استقبلناها كبرملانيين من فئات من الخاضعين ألنهم 
مختلفين ومختلفة الخصوصية ديالهم، حينما نتحدث عن األبناك اللي 
كتحددها مناشر بنك املغرب واللي عندها آليات متطورة ما�سي هي اللي 
كنتحدثو على مهن صغيرة بحال املوثقين أو حتى املحامين اللي غيدخلوا 

في هاد املنظومة بشكل قانوني وممأسس؛

بين  ما  الجرائم، طبعا  الثانية هي كون وسعنا شويا من  املسألة 
اعتماد األسلوب الحدي اللي كيعتبر أي جنحة أو أي جناية يمكن أن 
تعتبر أصال جريمة لغسل األموال، واحنا في املغرب بقينا في إطار التدرج 
باش نوسعو من هاد الالئحة ديال الجرائم التي تعتبر جريمة أصلية 
بالنسبة لجريمة الحقة هي جريمة غسل األموال ودخلنا فيها بعض 
الجرائم ديال األسواق املالية، البيع الهرمي، وجرائم أخرى اللي تبين 
لنا بأنها في املغرب يمكن أن تكون من املداخل، وطبعا هاد ال�سي دائما 
وفق التوصيات ديال »gafi« اللي كتراقبنا في التقييم املشترك وكتسجل 

علينا املالحظات؛

املسألة األخرى اللي دخلت في التعديل هي أنه شددنا في العقوبات 
الرادعة، سواء في تخفيض الحد األدنى أو الحد األعلى ديال العقوبات 
منظومة  فعالية  مدى  ديال  املالحظة  هاد  علينا  »gafi« سجلت  ألن 
العقاب والردع باش تحد من هاد اإلشكال ديال غسل األموال، ودرنا 
أن  وكنتمناو  الوحدة،  بدل  قلتها  املالية  للمعلومات  الوطنية  الهيئة 
يصدر النص التنظيمي املتعلق بها قريبا باش نزيدو من الفعالية ديالها، 
ثم واحد اإلجراء آخر مهم درناه هو أنه ّدار جابتوا الحكومة في القانون 
وتجاوبت فيه مع بعض التعديالت البرملانية، هي إحداث سجل عمومي 
باململكة  املنشئين  اإلعتباريين  األشخاص  من  الفعليين  للمستفيدين 
ألن  واإلقتصادية  الوطنية  البنية  اختراق  من  املجرمين  ملنع  املغربية 
بخصوص  املعطيات  علينا شفافية  كتسجل  كانت   »gafi« مجموعة 
كيخدموا  بسمياتهم  كيخدموش  ما  ناس  اإلعتباريين،  األشخاص 
بالشركات، شركات أشخاص اعتبارية يصعب املتابعة ديالهم وخاصة 
شفافية املعطيات املتعلقة بها في السجل التجاري عندنا، دابا اآلن درنا 
سجل جديد عهدنا باملسك ديالو واملراقبة ديالو للسلطة الحكومية 
املكلفة باملالية باش ما يبقاوش يتسربوا لنا فاعلين من برا ويخترقوا 
لنا النسيج اإلقتصادي الوطني في شخص أشخاص اعتباريين يصعب 

مراقبتهم؛

ثم أخيرا عملنا إحداث آلية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس األمن وهي 
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اللي استمرت البارح في نقاش مطول ألنه مجلس األمن كيصدر لوائح 
كيصنف فيها منظمات وأشخاص في إطار اللوائح ديال تمويل اإلرهاب أو 
ال انتشار التسلح، احنا خصنا آلية وطنية ملتابعة تنفيذ قرارات مجلس 
األمن وتسجلت علينا هاد املالحظة، اليوم ستحدث لجنة وطنية يعهد 
لها بمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات املتعلقة بمجلس األمن في اللوائح 
أمام  فيها  الطعن  إمكانية  اعطينا  اللي  الوطنية  اللوائح  وفي  الدولية 
إدارية ستحدد  اللجنة تظل هيئة  أن هذه  باعتبار  اإلداري،  القضاء 
إليها،  ستعهد  التي  الجهات  التنظيمي  النص  تن�سئ  حينما  الحكومة 
احنا اقترحنا باش تنشأ لدى رئاسة الحكومة، يبدو أن الحكومة باقي 
ما نضجش عندها التصور املتعلق بهذه اللجنة وال على األقل لم يتم 
اإلعالن عنه في القانون، حيث لم يتم التجاوب مع تعديالت برملانية 
فهاد املجال. احنا املهم عندنا كفريق العدالة والتنمية أننا منخرطون في 
هذا املجهود الوطني باش يكون التصنيف املقبل تصنيف مفيد يرتقي 
بمكانة املغرب وليس ال قدر هللا يدير التصنيف الذي يمكن أن يتدحرج 
بنا بالنظر إلى أنه دار املغرب مقارنة مع دول قريبة مجهود كبير لإلرتقاء 
بمكافحة  املتعلقة  واإلقتصادية  اإلجتماعية  التشريعية،  بمنظومتنا 

غسل األموال، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
للسيدة النائبة زهور الوهابي.

الن ئبة السيدة زهوض الوه بي:

شكرا لكم السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

بمناسبة  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  اليوم  الكلمة  أتناول 
التصويت على مشروع قانون 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون 
بمكافحة غسل األموال، وهو  املتعلق   43.05 والقانون رقم  الجنائي 
في اآلن نفسه، نحن  بالغتين  الذي يكت�سي أهمية وخطورة  املشروع 
واعين السيد الوزير أن هذا املشروع سيرفع اسم املغرب من القائمة 
الرمادية حول غسل األموال وتمويل اإلرهاب التابعة ملجموعة العمل 
الدولي، وواعون أيضا أن التصويت على النص من شأنه تعزيز املوقع 
الرائد لبالدنا على املستوى العالمي ضمن الدول ذات اإلستراتيجيات 
على  التأكيد  فيها  نجدد  مناسبة  وهي  اإلرهاب،  مكافحة  في  الناجعة 
التدابير  كل  في دعم  ندخر جهدا  لن  واملعاصرة  األصالة  أننا كفريق 
واإلجراءات التي ترمي إلى الدفاع عن املصالح العليا للمملكة وتعزيز 
موقعنا وإشعاعنا على املستوى الدولي، لكن ما لم نتفهمه اليوم السيد 
الوزير هو الضغط الذي تمارسه علينا الحكومة في آخر لحظة من أجل 
التصويت على مشاريع القوانين من األهمية بمكان، واملشكل السيد 

الوزير أنها ليست باملرة الوحيدة أو األولى التي ندرس فيها القوانين بهذه 
وهذا  استثناء،  وليست  قاعدة  الطريقة  هذه  أصبحت  بل  الكيفية، 
راجع بطبيعة الحال بدون أدنى شك إلى اإلرتباك الذي تعيشه الحكومة 
وعدم تحديدها ألولوياتها في أجندة زمنية مضبوطة، نتمنى صادقين أن 
ال يتكرر هذا السلوك وهذه املمارسات التي ال تخدم التشريع وجودته 
في �سيء، بالنسبة السيد الوزير ارتباط هذا القانون بالقانون الجنائي 
نؤكد في فريق األصالة واملعاصرة أننا ساهمنا في النقاش العام والنقاش 
التفصيلي وتقدمنا بالتعديالت في أجلها املحدد والقانوني، كذلك نحمل 
كامل املسؤولية للحكومة وللفرق التي انسحبت من تعديالتها لسبب أو 
آلخر هذا األمر الذي ال يعنينا بصراحة بشكل كبير، ألن الحكومة هي 
امللزمة اليوم باإلجابة على مجموعة ديال التساؤالت اللي عندنا احنا 
وعند املواطنات واملواطنين، ملاذا تأخر القانون الجنائي؟ خصوصا أننا 
أكدنا في فريق األصالة املعاصرة على ضرورة اإلتيان بالقانون الجنائي 
برمته واملسطرة الجنائية نظرا لألهمية التي يكتسيها هذا القانونين في 
تغيير السياسات الجنائية، عقوبات بديلة، هناك مجموعة من األمور 
ربما ستخدم العدالة بشكل كبير، لكن الحكومة لألسف كانت لحدود 
اليوم ونحن مشرفون على نهاية هذه الوالية، نتساءل معكم السيد 
الوزير أين هو القانون الجنائي؟ ما نتحفظ عليه بخصوص هذا املشروع 
يتجلى في ما أبدت الحكومة عليه من تنفيذ آلي للتوصيات العاملية أنها 
التزامات دولية ال حول للحكومة وال قوة في رفضها، خصوصا أن هذه 
الحكومة أصبحت ال تقيم وزنا آلراء وتقديرات باقي األطراف واملتدخلين 
واملعنيين باملقتضيات الواردة في هذا املشروع الذي ينطوي على غلو 
صريح في التقدير وشطط بّين في التجريم، الحكومة اليوم أخلت ذمتها 
من أي مسؤولية في مواكبة الخاضعين ملقتضيات هذا املشروع وألقت 
حيث  طاقتهم،  تفوق  بإلتزامات  كاهلهم  مثقلة  عليهم  العبء  بكامل 
اكتفت الحكومة برفع شعار الكل مشتبه في غسل األموال إلى حين أن 
تثبث براءته، والحال أنه كان من املفروض من باب األولى توسيع دائرة 
اإلستشارة مع مختلف املخاطبين بأحكام هذا املشروع واإلنصات إلى 
وجهات نظرهم، واإلجابة على أسئلتهم بما يدفع عنهم تخوفاتهم التي 

تظل في كل األحوال مشروعة.

أن  على  كبيرة  مفارقة  لنثير  املناسبة  هذه  نغتنم  الصدد  هذا  في 
املحامون  رأسهم  على  الخاضعين  من  عدد  بإلزام  سارعت  الحكومة 
والعدول واملوثقين بإلتزامات ال طاقة لهم بها، في حين ال زالت تتلكأ 
املسطرة  على  املذكورة  للمهن  املنظمة  الجديدة  النصوص  إحالة  في 
التشريعية، خصوصا أن الوالية البرملانية شارفت على االنتهاء وهو أمر 
نبدي بشأنه الكثير من اإلستغراب، داعين الحكومة إلى اإلسراع بإحالة 

املشاريع املذكورة في أقرب اآلجال.

حررات السيدات والس دة،

غير خافعلى أحد أن جريمة غسل األموال تتسم بخطورة وتشّعب 
وتعّقد، فهي تتجاوز األبعاد الوطنية إلى مستويات دولية وقارية، من 
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منطلق أن غسل األموال والجريمة املنظمة العابرة للقارات، والعمليات 
اإلرهابية لم تترك بلدا في العالم إال وجعلت سيادته على املحك، مما 
املالية، حيث إن  آثار مدمرة على إقتصاد تلك الدول ونظمها  خلف 
تقديرات الخبراء في هذا الشأن تشير إلى خسائر تبلغ أزيد من%2 من 
الدولي  النقد  صندوق  دراسة  حسب  ذلك  العالمي،  اإلجمالي  الناتج 
أصدرها سنة 2016، ليس هذا فحسب بل أن تأثير غسيل األموال أو 
غسل األموال كما سميناها قانونيا تعدى الجانب اإلقتصادي واملالي إلى 
النسيج اإلجتماعي والسيا�سي للدول، استقرت األدبيات كذلك الدولية 
على النظر إلى ظاهرة غسل األموال باعتبارها جريمة تابعة تنشأ عنها 
جرائم أخرى من قبيل االتجار باملخدرات، اإلتجار بالبشر وغيرها، ولذلك 
كثف املنتظم الدولي من إصدار تشريعات ذات الصلة بهذه الظواهر، 
نستحضر هنا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلتجار غير املشروع في 
املخدرات واملؤثرات العقلية سنة 1988 التي تحدد الهدف األسا�سي 
من وضعها في قطع الطريق أمام أي شكل من أشكال اإلستفادة من 
العائدات املالية للجريمة، في حين أرست اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
لتعزيز  القانونية  األطر   2000 لسنة  الوطنية  عبر  املنظمة  الجريمة 
التعاون الدولي في سبيل منع الجريمة املنظمة عبر الوطنية ومكافحتها 
، أما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة 2003 فنصت على 
تعد  حين  في  اإلجمالي،  الفساد  عن  الناتجة  املالية  العائدات  تجريم 
مجموعة العمل املالي بمثابة الجهاز التنفيذي والتدبيري الذي يسعى 
املنتظم الدولي من خالله إلى محاصرة ظاهرة غسل األموال في ارتباطها 

بالجرائم اإلرهابية.

حررات السيدات والس دة،

في الوقت الذي ترتبط فيه عمليات غسل األموال ارتباطا وثيقا 
بتجارة املخدرات واملؤثرات العقلية والفساد والرشوة والهجرة السرية 
واإلتجار في البشر، فإن الحكومة ال تفوت فرصة في أن تدعي أنها جاءت 
بعدة إستراتيجيات نذكر منها اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة اإلرهاب، 
اإلستراتيجية الخاصة بمحاربة اإلتجار في املخدرات واملؤثرات العقلية، 
الخاصة  اإلستراتيجية  الفساد،  بمكافحة  الخاصة  اإلستراتيجية 
بمكافحة  الخاصة  كذلك  اإلستراتيجية  السرية،  الهجرة  بمكافحة 
اإلتجار في البشر، هذه كلها إستراتيجات طبعا لن ينكر جاحد أنها مهمة 
جدا، لكن هاد اإلستراتيجيات الوطنية بوصفها اإلطار املنظم والناظم 
السياسات  علم  في  ذلك  استقر  كما  العمومية  التدخالت  ملختلف 
العمومية، غير أن ذلك ال يمنع من مساءلة منجز الحكومة في هذا الباب، 
ماذا أنجزت الحكومة في هذا الصدد؟ وهو بيت القصيد ألن مختلف 
الجرائم والظواهر املشار إليها أعاله والتي وضعت الحكومة إستراتيجيات 
قصد محاربتها هي بالضبط ما يغدي جريمة غسل األموال باعتبارها 
جريمة تابعة وليست أصلية، كما سبقت توضيح ذلك مما تكون معه 
الحكومة قد فشلت فشال ذريعا في محاربة تلك الظواهر، وفوتت على 
اإلقتصاد املغربي فرصة ذهبية من أجل أن يصبح أكثر قوة وتنافسية 

ووجهة اقتصادية واستثمارية جذابة للرساميل العاملية، وبعث الثقة في 
املستثمرين وحاملي رؤوس األموال وهو ما كان من شأنه أن يعود بالنفع 

على املجاالت اإلقتصادية الحيوية باملغرب.

التحديد يكلف  الفساد عموما وآفة غسل األموال على وجه  إن 
الداخلي  الخام،  الداخلي  الناتج اإلجمالي  5 و%7 من  بين  املغرب ما 
اإلجمال، وهي نسبة مخيفة، لكنها في الوقت نفسه تفسر املراتب املتأخرة 
الدولية، سواء على مستوى  في املؤشرات  التي يحتلها املغرب سنويا 
املؤشر العالمي إلدارك الفساد التي تصدره منظمة الشفافية، حيث ما 
زال املغرب يتراوح املرتبة 73 من أصل 180 دولة. أما بخصوص تقرير 
ممارسة األعمال لسنة2020، فإن املغرب لم يحقق تقدما يذكر على 
مستوى 50 دولة أولى في العالم من أصل 190 دولة، فإن املغرب احتل 
املرتبة 75 كذلك ناهيك عن أن مؤشرات معهد بازل، هذا املعهد الدولي 
املتخصص في رصد الفساد وعمليات غسل األموال، يرتب املغرب في 
مراتب مخجلة جدا، حيث صنف املعهد املذكور املغرب ضمن الدول 
األكثر خطورة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط في 
غسل األموال، وهو األمر الذي يتطلب أكثر من وقفة تأمل في املآل الذي 
انتهينا به في خضم أو تحت ظالل هذه الحكومة، تريد الحكومة اليوم أن 
توهمنا بأن القضاء على تلك الظواهر والجرائم بما تشكله من خطورة 
سيتم فقط باستكمال املسطرة التشريعية لهذا املشروع والتصويت 

على نشره في الجريدة الرسمية، والحال أن األمر أخطر من ذلك ألن 

منجز الحكومة في محاربة ظواهر الجريمة املنظمة واإلتجار في البشر 

ومحاربة املخدرات ال يسر أحدا، حيث لم تستطع الحكومة إلى حدود 

اليوم إيجاد حلول مبتكرة وخالقة لهذه املشاكل وألثرها الوخيم على 

اإلقتصاد املغربي وعلى مختلف شرائح املجتمع، فأق�سى ما تستطيع 

الحكومة فعله هو الهروب إلى األمام كلما حاصرناها بالحقيقة البادية 

للجميع. الحكومة الحالية لم تفشل فقط في تنفيذ اإلستراتيجيات التي 

وضعتها، دون أن ترصد لها مواد مالية وبشرية كافية، بل أن بعضا من 

اإلستراتيجيات التي أعلنت عنها لم تكلف الحكومة نفسها عناء استكمال 

عمليات وضعها، كما هو الشأن بخصوص التزام السيد رئيس الحكومة 

والجرائم  األموال  غسل  ملكافحة  وطنية  إستراتيجية  بوضع  املحترم 

األصلية واإلرهاب وتمويليه، وذلك بتاريخ 12 يوليوز 2019 بمناسبة 

تنظيم الندوة والوطنية في موضوع انتكاسة التقييم الوطني للمخاطر 

على منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بمناسبة مرور10 

سنوات على تأسيس وحدة معالجة املعلومات املالية.

هذه اإلستراتيجية السيد الوزير، هي من صميم هذا املشروع الذي 

نصوت عليه اليوم ال أثر لها إلى حدود الساعة، خصوصا أن الحكومة 

تعيش أسابيعها األخيرة. فمن سيعدها مستقبال؟ ومن سنسائل عن 

تنفيذ هذه اإلستراتيجية من هذا الحجم الذي يعد ضربا من العبث 

والخيال؟
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السيد الوزير،

حررات السيدات والس دة النواب املحترمي2،

بالظواهر  ارتباطها  في  األموال،  عملية غسيل  مراقبة  مراقبة  إن 
اإلرهابية، شاق ومضني. فبالشكل الذي تتطور به التدابير التشريعية 
ملحاربة هذه اآلفة وتجفيف منابعها ومحاصرة مصادرها، فإن طرق 
أكثر  أيضا ويصبح  يتطور  اإلرهابية  العمليات  األموال وتمويل  غسل 
تعقيدا يوما بعد يوم. األمر الذي يتطلب يقظة دائمة وتبصرا متواصال، 
من  توفره  وما  والتكنولوجية،  اإللكترونية  الطفرة  في ظل  خصوصا 
الظواهر  انتشار وتمدد هذه  في  في اإلتجاهين معا،  إمكانيات مذهلة 
وفي محاصرتها وتطويقها من جهة أخرى. وبالتالي فإن تعزيز الترسانة 
القانونية ذات الصلة بمحاربة غسل األموال والجرائم التي تدور في 
فلكها، ال يمنع في الوقت نفسه من سن تدابير تحفيزية تسمح بانسيابية 
رؤوس األموال وتشجيع اإلستثمارات. خصوصا أننا نعيش في سياق 
مطبوع بتداعيات جائحة كورونا على اإلقتصاد العالمي، واإلقتصاد 

الوطني طبعا هوجزءا من هذا التفاعل الدولي، يتأثر سلبا وإيجابا.

وعليه السيد الوزير، فإذا كان الهدف املرحلي املحقق من التصويت 
على هذا املشروع، هو رفع إسم املغرب من القائمة الرمادية واالنتقال 
به إلى منطقة أكثر لونا وأكثر...، فإن ذلك يشكل فرصة ال تعوض من 
أجل اإلنكباب الحقيقي واملسؤول على كل املشاكل العميقة واملهيكلة 
املنتجة  الجرائم  معالجة  خالل  من  واإلنسان،  والعمران  لإلقتصاد 
لعملية غسل األموال، حيث أن األصل هومعالجة الظواهر من أصولها، 

وليست فروعها.

نؤكد ختاما ، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمين، 
أن اإلنتقادات البناءة التي يتقدم بها فريق األصالة واملعاصرة والتي 
التصويت  من  تمنعنا  ال  اإلعتبار،  بعين  الحكومة  تأخذها  أن  نتمنى 
باإليجاب على هذا املشروع الذي من شأنه أن يساهم في الحد من 
الفساد ويساهم في الحد من الجرائم املرتبطة بغسل األموال والجرائم 
املرتبطة بتمويل اإلرهاب. شكرا لكم السيد الرئيس، شكرا السيدات 

والسادة النواب املحترمين.

السيد الرئيس:

شكرالسيدة النائبة. الكلمة اآلن بإسم فريق التجمع الدستوري. 
السيد النائب عبد هللا مسعود.

الن ئب السيد عبد هللا مسعود4:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2 وعلى آله وصحبه.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

إخواني السيدات والس دة النواب املحترمو2،

في  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموع القانون 
الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال، وذلك في 
ظل تحيين وتدقيق ومالءمة منظومتنا الوطنية ملكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.

هذا النشاط اإلجرامي، كما يعلم الجميع، يتميز بتطور في أساليبه 
وقنواته ومشاربه بشكل سريع، ويتداخل مع مجموعة من األنشطة 
املالية املتشعبة واملنظمة ليتخذها ستارا للوصول إلى أهدافه الغير 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  بأن مكافحة جرائم غسل  املشروعة، علما 
يتطلب تعاون منظم على الصعيدين الدولي واإلقليمي. وفي هذا اإلطار 
فإن بالدنا من الدول السباقة إلى مكافحة الجرائم املتعلقة باإلرهاب 
وتمويله وتبييض األموال واإلتجار في البشر، وقّدم معلومات وكشف 
خاليا إرهابية نشيطة ونائمة منذ ظهور هذا النشاط اإلجرامي املنظم 
الجماعية  الدولية  الجهود  في  مبكرا  املغرب  انخراط  للحدود،  العابر 
ومواكبته الدائمة للعمل الدولي املشترك غير كافي، والقاعة التي نحن 
التجاوب  في  املغربي  البرملان  دور  على  شاهدة  اليوم  فيها  مجتمعون 
واملساهمة في تطوير منظومتنا القانونية الوطنية الهادفة إلى مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ولقاؤنا اليوم يشكل حلقة من حلقات 
هذا اإلنخراط واملغرب عضو ملتزم في مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وأحدث وحدة خاصة للتتبع ومراقبة 
املالية املشبوهة املتصلة بغسل وتبييض األموال املمولة  النشاطات 
للنشاط اإلرهابي، وهي وحدة معالجة للمعلومات املالية والذي يقترح 
مشروع قانون رقم 12.18 موضوع املناقشة واستبدال هذه التسمية 
ودورها  اختصاصاتها  وتعزيز  املالية  للمعلومات  الوطنية  بالهيأة 
التنسيقي بين مختلف القطاعات املعنية، والتمثيل املشترك للسلطات 
وتأتي  والجهوية،  الدولية  واملنظمات  الهيئات  مختلف  لدى  املغربية 
عملها  وآليات  القانونية  منظومتنا  ملالءمة  التشريعية  املراجعة  هذه 
مع املستجدات واملعايير ومنهجية العمل املشترك الناتج عن التقييم 
والزيارات  املراجعات  سياق  في  الوطنية  ملنظومتنا  واملستمر  املتبادل 
الخاصة باململكة املغربية، وذلك منذ سنة 2012 والتي كانت موضوع 
اجتماعات دورية للمجموعة كان آخرها في بيروت خالل شهر أبريل 
2019، والتي ترتب عنه وضع اململكة املغربية في مرحلة املتابعة املعززة، 
وتفاديا ألي تصنيف سلبي للمغرب والذي سيكون له آثار سلبية على 
االستثمارات واإلستفادة من التمويل الخارجي امليسر، تم اعتماد خطة 
عمل حكومية ببعد تشريعي وتنظيمي ووقائي تمكننا من الخروج من 
والعام  الخاص  السياق  هذا  في  املعززة،  املتابعة  التصنيف  وضعية 
يأتي مشروع القانون رقم 12.18 والذي يقترح مجموعة من التعديالت 
القانونية على منظومتنا الوطنية مالئمة لها مع املعايير الدولية ذات 
الصلة، وقد ساهم فريقنا فريق التجمع الدستوري في تعميق النقاش 
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وتقديم املالحظات املطلوبة إلغناء هذا املشروع وتجويده رفقة جميع 
أعضاء اللجنة، مستحضرين أهمية وراهنية هذه التعديالت التي تم 
تعزيزها بتعديالت من اللجنة، كما تمت املصادقة عليها باإلجماع. ومن 
أجل إخراج هذا املشروع قانون إلى حيز الوجود، فإن فريقنا سيصادق 
على هذا املشروع وعلى التعديالت باإليجاب، والسالم عليكم ورحمة 

هللا وشكرا.

السيد الرئيس :

شكرا، شكرا جزيال السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر 
العبا�سي بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

الن ئب السيد عمر العب �سي :

شكرا السيد الرئيس،

السيد وزير العدل،

الس دة النواب والسيدات الن ئب ت،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مجموعة  وتتميم  بتغيير   12.18 رقم  القانون  مشروع  في  والتعادلية 
القانون الجنائي والقانون 45.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال، وهي 
مناسبة كي نعّبر في الفريق اإلستقاللي عن اعتزازنا الكبير باملجهودات 
الكبيرة والنوعية التي ما فتئت تبذلها سائر مؤسسات بالدنا ملواجهة 
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، وهي مجهودات أصبحت اليوم محطة 
إشادة وتنويه دوليين، كما أنها فرصة الباب لنعّبراليوم لكافة سلطات 
إنفاد القانون واألجهزة األمنية على تقديرنا البالغ ملجهوداتها الجبارة في 
دحر كافة أشكال الجرائم، خصوصا الجرائم اإلرهابية وما يتصل بها، 
وفي ذات السياق نعّبر عن تقديرنا للمجهود الجبار الذي ما فتئت وحدة 

معالجة املعلومات املالية تقوم به منذ إحداثها سنة 2009.

السيد الرئيس،

عكس النقاش القانوني الذي دار في اللجنة مع السيد وزير العدل، 
ونشكره على سعة صدره، مرة أخرى خصوصية ما يمكن أن نسميه 
تشريع املالءمة. وهو على خالف ما يعتقد البعض، ليس إمالءات وليس 
ضغوطا خارجية، بل هو نتيجة إرادة حرة ومستقلة وسيادية لبالدنا، 
باإلنخراط في موجودات املجتمع الدولي ملواجهة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب ملا له من آثارسلبية على اإلستقرار واألمن والتنمية، وذلك عبر 
السعي الدائم ملالءمة املنظومة القانونية والتنظيمية واملؤسساتية مع 
توصيات مجموعة العمل املالي الدولي، وكذلك مع اإلتفاقيات الدولية 

التي صادقت عليها بالدنا، واملرتبطة بتلك التوصيات.

وعلى كل حال، فإن النقاش حول مشروع القانون تم فيه الحرص 
على املالءمة مع تلك التوصيات، ولكن مع مراعاة خصوصيات النظام 
القانوني الوطني وبنية اإلقتصاد الوطني. ولكن في اآلن ذاته، مع الحرص 

املتبادل  التقييمي  التقرير  تضمنها  التي  للمالحظات  اإلستجابة  على 
الخاص ببالدنا، والذي نشر سنة 2019، وبدأ العمل به أواخر 2017. 
ومسلسل التقييم، خضعت له بالدنا على امتداد سنة 2018. بعد إدراج 
بالدنا في إطار الجولة الثانية للتقييم املتبادل التي تشرف عليه مجموعة 

العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

السيد الرئيس،

لقد تم تكريس منظومة غسل األموال في بالدنا مع صدور القانون 
43.05 سنة 2007، والذي تزامن مع خضوع بالدنا للتقييم املتبادل 
في الجولة األولى، وشهد ذلك القانون مراجعتين أساسيتين بمقت�سى 
القانون  2013. غير أن  2011، و145.12 سنة  13.10 سنة  القانون 
12.18 الذي نحن بصدد التصويت عليه، يشكل أعمق مراجعة لداك 
القانون اللي صدر سنة 2007، وهو ما يعكس حرص بالدنا الدائم على 
الوفاء بإلتزاماتها تجاه املنتظم الدولي كما دأبت على ذلك دائما. وهنا 
بغيت نشير غير واحد اإلشارة لعالقة البرملان بهاد القوانين ديال مكافحة 
غسل األموال. صحيح أنه هاد املرة، أول مرة البرملان يدرج تعديالت 
نوعية على هذا املشروع اللي حالتو عليه الحكومة. ولكن أيضا اللي 
هو أسا�سي يجب أن نسجله، هو أنه لربما جزء من البطء الذي اعترى 
تجرد.  بكل  بالحكومة،  يرتبط  إلينا وال  يعود  املشروع،  مناقشة هذا 
واحنا في الفريق اإلستقاللي، منذ إحالة هاد املشروع على اللجنة ، كنا 
كنطالبو بأنه اإلسراع في البت فيه والتصويت عليه، باش ما نضطروش 
حتى ل�سي ليلة ويقال لنا أنه املغرب غيخضع ل�سي ...، لذلك هاد العملية 
هادي يجب...، ثم، ثم هاد القانون بدأ عمليا حتى...، راه من 2014 
والوحدة كتشتغل عليه، وفي 2017 بدأ مسلسل التقييم وفي 2018 كان 
التقييم وصدر في 2019. كان واحد التأخر ال ربما في اإلحالة عليه، احنا 
كنتفهموهاد�سي ألنه كيتطلب واحد املجهود كبير ديال التوافق، يعني 

مع واحد املجموعة ديال الفرقاء اللي كيهتموا باالختصاصات ديالو.

السيد الرئيس،

التقييم املعتمدة من طرف مجموعة  الذي هم منهجية  التحول 
الفني.  الدولي، والتي لم تعد تقتصر على تقييم االلتزام  املالي  العمل 
هاد الناس دابا باش حنا غنشرعو القانون ما بقاوش كيديروا مطابقة 
مدى  كيشوفوا  بمعنى  الفعالية.  مطابقة  كيديروا  الفني،  االلتزام 
التطبيق ديالنا لهاد املقتضيات القانونية. لذلك راه العبرة ما�سي فقط 
أننا نضمنو هاديك املعايير في التشريع، ولكن العبرة بالتنفيذ ديالها، 
فما عندناش الشك في أنه الجهات املكفول لها العمل على إعمال هاد 

املقتضيات، ستقوم بممارسة اختصاصاتها بموجب هذا القانون.

السيد الرئيس،

إن القارئ اللي تيقرا تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
بمجلس النواب وبمجلس املستشارين من 2007، غيلقى بأن الحرص د 
البرملان كان في 2 د األمور: أننا نراعي بنية اإلقتصاد الوطني. حنا كنديرو 
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هاد التشريعات ديال غسيل األموال، اللي فيه اإلقتصاد الغير املهيكل. 
الحقوق  د  الضمانات  ثم  ديالو،  البنية  كنعرفو  حال  كل  على  وفيه 
والحريات. وبهاد املنطق هو اللي أنا على يقين أنه كان حاضر فاملناقشة 
ديالنا، ديال هاد املشروع ال حكومة وال برملانا على امتداد ساعات طويلة 

واإلشتغال في لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

بغيت فقط نشير أيضا إلى أنه حنا اليوم رغم أنه ال يحال عليها كثيرا، 
ولكن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، باإلضافة إلى التوصيات 
ديال »gafi« املادة 14 تتكلم على تجريم غسل األموال، وايال كنعملو 
تشريعات املالءمة يجب أن تنسحب على كافة الجرائم الخطيرة ديال 
أفعال الفساد، في هذا اإلطار كان مقترح الفريق اإلستقاللي ديال تجريم 
جاوب مع املقترح 

ّ
تضارب املصالح، في هاد اإلطار كنا مع أنه الحكومة ت

ديال اإلثراء الغير املشروع، فهاد اإلطار كنا دائما منذ البداية مع أنه 
يجب أن نسرع في التصويت على مشروع القانون الجنائي.

السيد الرئيس،

ملاذا كنقول هذا الكالم؟ ما�سي الربط ديال هاد املشروع بالفساد 
ما�سي اعتباطا، ملي تدار التقييم الوطني للمخاطر اللي دارتوا وحدات 
املعالجة املالية بتنسيق مع العديد من السلطات في الجرائم األصلية 
األرقام  حيث  من  أصلية  جريمة  كثاني  املالي  الفساد  جرائم  صنفوا 

واإلحصائيات ديال امللفات الرائجة أمام املحاكم منذ سنة 2007.

السيد الرئيس،

بقدر ما نحيي تجاوب الحكومة مع تعديالت الفريق اإلستقاللي واللي 
بلغت 15 تعديل عميق ما�سي اعتباطي، ولكن انطالقا من قراءة متأنية 
لتقرير التقييم املتبادل ديال 2019، بل حتى ديال سنة 2007، انطالقا 
من قراءة متأنية للتوصيات ديال مجموعة العمل الدولي، وديال املنهجية 
جبنا هاد التعديالت، طبعا الحكومة تجاوبت مع واحد العدد محترم 
منها واحنا كنشكروها وأهمها، أهمها، هو أنه االختصاص ما يبقاش 
متمركز على مستوى املحكمة االبتدائية في الرباط وأنه غادي يوزع 
أيضا سيمنح بموجب هذا القانون االختصاص ملحاكم الرباط وفاس 
ومراكش والدار البيضاء أيضا لتبت في هاد الجريمة ديال غسل األموال 
طبعا في واحد املرحلة انتقالية، التعديالت ديالنا اللي كنا تنتمناو أنه 
الحكومة تجاوب معها هي الجرائم األصلية وهي التهرب الضريبي، طبعا 
الحكومة كتدفع بواحد املسوغ قانوني، ولكن راه أبرز مالحظة في التقرير 
ديال التقييم، هو أنه يجب أن ندرج التهرب الضريبي، وراه غادي نجيو 
عاود ثاني واحد العام وال هذا ونعاودو نعدلوه باش نتجاوبو مع املعايير، 
فعال إذا كانت هاد الجريمة غير مجرمة في القانون خصها تجّرم، التهرب 
الضريبي من أكبر العاهات وأكبر األخطار اليوم اللي كتواجه النظام املالي 

والنظام اإلقتصادي الوطني؛

ديال  املجموعة  واحد  إلى  باإلضافة  هذا  يعني،  حال،  كل  على 
التعديالت اللي تقدمنا بها بما فيها بعض املفاهيم اللي واردة في التقارير 

وفي املناشير ديال هيئات اإلشراف واملراقبة؛

السيد الرئيس،

بهذا النفس الوطني تعاملنا مع هاد مشروع القانون اللي كيهم الوفاء 
بإلتزامات بالدنا أمام املنتظم الدولي، وهو وفاء حر مسؤول سيادي، 
ينطلق من قناعة راسخة لبالدنا في أن جربمة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب هي تهديد لألمن واإلستقرار في العالم، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا، شكرا جزيال 
للسيدة النائبة غيثة الحاتمي.

الن ئبة السيدة غيثة الح تمي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2:

في  للمساهمة  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة مشروع قانون رقم 12.18 املتعلق بمكافحة غسل األموال، 
هذا املشروع الذي يندرج في إطار إستراتيجية الحكومة لتطوير املنظومة 
القانونية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وذلك بالنظر ملخاطر 
هذه الظاهرة وآثارها السلبية على جلب اإلستثمار، وكذا على تف�سي 
العمليات املالية املشبوهة كتمويل اإلرهاب، ومن هذا املنطلق انخرط 
املغرب كما هو معلوم في هذا التطور النوعي في مكافحة هذه الظاهرة، 
ليفتح بذلك سلسلة من اإلصالحات التشريعية واملؤسساتية تماشيا 
مع إلتزاماته الدولية، ومواكبة التحوالت العميقة التي تشهدها بالدنا 
على عدة أصعدة ومستويات، وكذا مسايرة تطور وسائل ارتكاب هذه 
الجرائم وخصوصية مرتكبيها وتعدد املتدخلين فيها، عالوة على كون 
هذا النص يشكل محطة أخرى ضمن سلسلة اإلصالحات القانونية 
واملبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد، والذي اعتمدها املغرب منذ 

دستور 2011.

السيد الرئيس،

من املؤكد أن هذا املشروع جاء لتجويد املنظومة التشريعية الحالية 
أن  حيث  الظاهرة،  هذه  بمكافحة  املتعلقة  القصور  أوجه  وتجاوز 
التقييم املوضوعي أبان بأن آليات مكافحتها ال ترقى للفعالية املطلوبة، 
وال تتجاوب موضوعيا مع املواصفات املعيارية كما تضمنتها اإلتفاقيات 
الدولية والتجارب الفضلى ذات الصلة، وبالتالي ال يسعنا إال أن ننوه 
بهذه البادرة التشريعية ونشكر بهذه املناسبة لجنة العدل والتشريع 
على انكبابها على دراسة هذا املشروع لساعات طوال، والشكر موصول 
والتفاعل مع  التجاوب  الوزارة على حسن  وأطر  الوزير  للسيد  أيضا 

النقاش العام الذي عرفته اللجنة.
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السيد الرئيس،

نؤكد في الفريق الحركي على أهمية هذا املشروع ونعتبره إضافة 
نوعية لتعزيز أسس التنمية وتخليق الحياة العامة، كما أن املصادقة 
عليها ستمكن من معالجة اآلثار السلبية لظاهرة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب وما يرتبط بها من مخاطر على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي، 
كما أن املصادقة على هذا املشروع وتنزيله على أرض الواقع سيساهم 
في إعادة تصنيف املغرب من قبل مجموعة العمل املالي وتعزيز موقعه 

في التصدي لهذه الظاهرة.

إن املشروع يجسد اإلرادة امللكية السامية وروح الدستور الرامية 
إلى التخليق وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، كما أنه يتجاوب 
مع تطلعات وانتظارات املواطنين والفاعلين اإلقتصاديين واإلجتماعيين 
والسياسيين في مكافحة هذه الظاهرة. وفي هذا السياق نعتبر في الفريق 
الحكومة  به  تنفرد  يعتبر ورشا مجتمعيا ال  الورش  بأن هذا  الحركي 
والهيآت التابعة لها فحسب، بل يتعين أن ينخرط فيه جميع املغاربة 
مؤسسات وأفراد ومجتمع مدني وإعالم وغيره، وذلك بالنظر لكلفته على 

تنمية البالد أوال وعلى أمنها واستقرارها ثانيا؛

السيد الرئيس،

من ضمن املقتضيات الهامة التي جاء بها هذا املشروع كمستجدات 
تعقب  الحكومية من  السلطات  تمكين  إلى  الرامي  املقت�سى  الى  نشير 
األموال غير املشروعة وضبطها تمهيدا ملصادرتها في النهاية، وكذا رفع 
الحدين األدنى واألق�سى للغرامة املحكوم بها على األشخاص الذاتيين في 
جريمة غسل األموال، تماشيا مع املعايير الدولية بهذا الخصوص، فضال 
عن كون هذا املشروع يحمل في طياته أجوبة ملجموعة من التساؤالت، 
ويستجيب للعديد من اإلنتظارات التي تروم تقوية وتحصين النظام املالي 
واإلقتصادي لبالدنا. وفي هذا اإلطار نثمن املقت�سى الرامي إلى إحداث 
آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
ذات الصلة باإلرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، كما 
نسجل كذلك بإيجابية املقتضيات الهادفة إلى تقوية الهيئة الوطنية 
للمعلومات املالية وتعزيز مكانتها باختصاصات فاعلة ودقيقة، فضال 
عن إبراز دورها املحوري داخل املنظومة، خاصة فيما يتعلق بمجال 
التنسيق بين القطاعات املعنية والتمثيل املشترك للسلطات املغربية 

لدى الهيئات واملنظمات الدولية والجهوية.

السيد الرئيس،

يستدعي ضرورة  مهمة  الذي حمل مستجدات  املشروع  هذا  إن 
بهدف  القانون  لهذا  الخاضعين  األشخاص  وتأمين  وتأطير  مواكبة 
عن  فضال  للتطبيق،  املتخذة  والنصوص  بأحكامه  التقيد  ضمان 
تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا املجال لتقوية اإلجراءات 
الرقابية والوقائية والحد من تنامي هذا الصنف من الجرائم، تجاوبا مع 
التوصيات واملالحظات الصادر عن الهيئات واملنظمات الدولية املعنية، 

وتفاديا ألي تأثير على الجهود التي تبذلها بالدنا في تحصين نظامها املالي 
واإلقتصادي.

السيد الرئيس،

وتتطلب  آفة خطيرة جدا  تعتبر  الظاهرة  هاد  كون  في  لها خالف 
سن تشريعات وتدابير رقابية ووقائية للقضاء عليها، لكننا نعتقد بأن 
مكافحة الفساد بصفة عامة هي تربية وثقافة، فهي تربية يجب أن تكون 
في صلب التنشئة التربوية القائمة على قيم النزاهة انطالقا من املدرسة 
واألسرة، وهي ثقافة يتعين أن يتشبع بها الجميع، وهي فضال عن ذلك 
مشترك جماعي يتطلب مساهمة مشاركة كل املؤسسات والجمعيات 
واإلعالم واملواطنات واملواطنين وفق مقاربة شمولية وإرادة جماعية، 
تضع حدا لهذه اآلفة التي تنخر املجتمع وتؤثر على الشفافية املالية 
وتعطل تنمية البالد، وعلى هذا األساس سنصوت في الفريق الحركي 
باإليجاب على هذا املشروع، وسنكون دائما مساندين لكل إجراء أو 
بادرة تصب في تعزيز املعامالت والشفافية املالية. وذلك اقتناعا منا بأن 
األفق التنموي لبالدنا الذي يتطلع إليه الجميع ال يمكنه أن يستقيم 
في ظل تنامي مثل هذه الظاهرة التي تخدم األشخاص، ولكنها تعاكس 
املصالح العليا للوطن. ونعتقد جازمين بأن اإلنتصار على هذه الظاهرة، 
سيمكن بالدنا من اإلرتقاء في سلم التقدم والنماء املنشود تحت العناية 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

شكرا شكرا السيدة النائبة. الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد باعزيز 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

الن ئب السيد سعيد ب عزيز:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات الس دة النواب،

يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار املناقشة العامة ملشروع قانون 
 43.05 رقم  والقانون  الجنائي  القانون  مجموعة  بتغيير   12.18 رقم 

املتعلق بمكافحة غسل األموال، بإسم الفريق اإلشتراكي.

وأود أن أوكد بداية أن هذا املشروع قانون جاء في سياقات أبرزها 
للمعاهدات  الوطنية  القوانين  بمالءمة  املتعلق  الدستوري  املبدأ 
واملواثيق الدولية التي صادقت عليها بالدنا. إضافة إللتزاماتنا داخل 
هذه  داخل  أسا�سي  فاعل  املغرب  فباعتبار  املالي.  العمل  مجموعة 
املجموعة، وأعتقد أن الهدف األسا�سي من وراء هاته املالءمة ديال هاد 
القوانين، القانون الوطني مع التوصيات التي جاءت بها مجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، هي محطة أساسية تندرج 
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في إطار إرساء آلية من آليات مكافحة الفساد. والهدف منها هو تفادي 
تصنيف بالدنا في سياق الدول الغير امللتزمة. وأيضا الخروج من املتابعة 

املعززة للحكومة املغربية، واللي تم إقرارها في أبريل 2019.

فنحن اليوم في إطار املالءمة مع التوصيات ديال مجموعة العمل 
الدولي املالي. وأيضا في إطار إرساء آلية من آليات محاربة الفساد. ثم 
أيضا في إطار العمل على أن ال تكون بالدنا ، كما قال السيد الوزيز، 
جنة أو مالذا آمنا للمتهربين وللعاملين في هذا املجال. والقول بأنه هاد 
القانون فيه تأخر، أعتقد أنه ما فيه تأخر ألنه، منذ صدور القانون 
ديال  املجموعة  واحد  شهد  اليوم،  إلى   2007 أبريل   17 ف   43.05
التعديالت. جاء التعديل األول ف 20.01.2011، ثم التعديل الثاني في 
2 ماي 2013، ثم تعديل فواحد القانون آخر ف 2016، جاء فتاريخ 
25 غشت 2016 فالقانون املتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة 
واملرشدين فاإلستثمار املالي، واللي غير البنذ 9 ديال املادة 2 من القانون 
ديال مكافحة غسل األموال. وبالتالي هاد التسلسل الزمني هو تسلسل 
اللي كيتماشا مع املالءمة ديالنا الدورية مع املعايير ومع التوصيات اللي 
كتجي من مجموعات العمل املالي. وبالتالي ما يمكنش نتحدثو على تأخر، 
بالعكس أننا خصنا نشيدو اليوم بما قامت به وزارة العدل من مقاربة 
استعجالية،  الطريقة  بواحد  كان جاء  لو  ألنه  امللف.  فهاد  تشاركية 
فيه  كانت  متأنية،  الطريقة  بواحد  جا  اليوم  ولكن  ننتقدوه.  غادي 
مقاربة تشاركية، كان فيه لقاءات مع مجموعة ديال الهيئات املهنية، 
عدول، موثقين، محامون وغيرهم. وبتنسيق مع األمانة العامة الحكومة 
وأيضا الوحدة ديال معالجة املعلومات املالية، والقطاعات الحكومية 
املعنية، والهيئات األمنية والقضائية املختصة. وبالتالي فحنا كنشيدو 
وقانون  التشاركية،  املقاربة  سياق  في  جاء  قانون  ألنه  الخطوة  بهاد 
اللي جا يوسع ألنه هذه آلية من آليات محاربة الفساد، جميل جدا 
أنه ما بقيناش كنقتصرو غير على املوظفين. خرجنا من السياق ديال 
املوظف فقط، ومشينا للهيئات والقطاع الخاص. تم إضافة ضبط 
جرائم األسواق املالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي في 
إطار نظام الالئحة، تم تغطية الوحدة ديال املعالجة ديال املعلومات 
املالية إلى هيئة وطنية، وبالتالي فأعتقد أنه اليوم اإلشتغال اللي خصكم 
 2008 24 دجنبر  الوزير، هو أن املرسوم ديال  تشتغلو عليه السيد 
اللي احدث الهيئة ديال معالجة املعلومات املالية خصو يتغير ونكونو 
أمام نص تنظيمي بالنسبة للهيئة، ونمشيو في سياق التكريس ديال 
واحد املنظومة قانونية ملحاربة الفساد، فهذا من شأنه أن يحارب ما 
يتعلق بتبييض األموال، ألن تبييض األموال ما كاينش غير في االقتصاد، 
كاين في اإلقتصاد وكاين أيضا في تمويل ديال اإلرهاب، وكاين أيضا في 
السياسة، ألنه كاين تبييض األموال في اإلنتخابات، كاين اللي كيجيب 
أموال باهظة وكيخسرها في اإلنتخابات وحتى هداك راه نوع من غسيل 
األموال، وبالتالي خصنا انتبهو لهاد املسألة، ألنه هذه من شأنها كما 
قلتم السيد الوزير أن تؤثر سلبا على موازن الديمقراطية واملؤسسات، 
وبالتالي فخصنا نشتغلو اليوم على توقيف داك الجانب ديال املال اللي 

كاين في سياق غسل األموال واللي كيتم ترويجه داخل املجتمع.

نعم احنا غاديين في إطار الشفافية املالية من أجل الحماية ديال 
البنيات اإلدارية واملؤسساتية، وأيضا حماية مبدأ املنافسة واإلستثمار 
وحماية  املالية  والتحويالت  األجنبية  اإلستثمارات  دعم  على  والعمل 
أنه  الوزير،  السيد  عليه  نأكد  بغيت  اللي  ولكن  الوطني.  اإلقتصاد 
املقترح  واحد  قدمنا  كنا  شوية،  �سي  معانا  تجاوب  خصها  الحكومة 
ديال اإلثراء غير املشروع، هو مقترح ما�سي غير على املوظفين، املوظف 
وغير املوظف، اآلمر بالصرف وغير اآلمر بالصرف، وفيه أيضا تضارب 
املصالح، هو مقترح متكامل فيه 31 فصل ما�سي كيما جا في مشروع 
القانون الجبائي فصل يتيم، واحد املجموعة منظومة قانونية متكاملة 
بالنسبة لإلثراء غير املشروع، خصكم تفاعلوا معانا السيد الوزير، 
وهادي مسؤولية الحكومة باش أنها خصها تفعل إيال بغينا فعال نرسخو 

اآلليات ديال محاربة الفساد.

نفس ال�سيء جبنا املقترح قانون ديال إحداث هيئة قضايا الدولة 
واللي فيها حماية املال العام، منطلقنا في االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية مشروع مجتمعي اللي غادي نوصلو به لواحد الدولة قوية 
عادلة وقيام مجتمع حداثي ومتضامن، ما يمكنش نديروه إيال مكانتش 
هاد املسألة ديال محاربة الفساد. فخصنا نأكدو اليوم أن حتى ما يتعلق 
بالتعديالت ديال داك الجزء ديال القانون الجنائي اللي كان، احنا مع 
القانون الجنائي يجي في شكل شامل، أما كل خطرة تجزيئ، احنا غادي 
نمشيو فهاد التجزيئ ألن فيه التزام دولي. ولكن القانون الجنائي خصو 
يجينا شامل، احنا كنا في التزام مع األغلبية والفريق اإلشتراكي كان 
عندو تصور جد متقدم، ولكن االلتزام ديالنا مع األغلبية جعلنا نقدمو 
في حدود سقف معين، اليوم ملا فريق سحب التعديالت يعني احنا في 
حل من االلتزام، وبالتالي احنا كنا التمسنا مهلة باش نقدمو تعديالتنا 
بمواقفنا وبتصورنا في االتحاد االشتراكي، وأعتقد أن هذا هو اللي خصو 
يّدار. اللي بغيت نأكد عليه السيد الوزير، هو أنه اليوم املسار اللي 
مشات فيه بالدنا واملطالب اللي أكدات عليها القوى التقدمية والحداثية 
والحقوقية من أجل إرساء دولة الحق والقانون، جعلت محاربة الفساد 
واحد اآللية محورية باش نتجاوزو كل األزمات املؤسساتية اللي ممكن 

أنها تطيح فيها بالدنا، وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

النائبة فاطمة  الكلمة اآلن للسيدة  النائب،  شكرا، شكرا السيد 
الزهراء برصات بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

الن ئبة السيدة ف طمة الزهراء برص ت:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

السيد الوزير املحترم،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
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القا�سي   12.18 رقم  القانون  ملشروع  العامة  للمناقشة  واالشتراكية 
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 املتعلق 
بمكافحة غسل األموال كما وقع تغييره وتتميمه. هو مشروع قانون نوليه 
في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية أهمية خاصة بالنظر للمكانة 
التي يخصصها حزبنا ملكافحة جرائم غسيل األموال واإلرهاب بالنظر 
دول  أنظمة  تخترق  جرائم  واملتشعبة،  املعقدة  ولطبيعتها  لخطورتها 
العالم ولها آثار وخيمة على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والسيا�سي.

السيد الوزير، إن التصدي لهذه الجرائم يدخل ضمن وفاء اململكة 
املغربية بالتزاماتها الدولية وهي اإللتزامات التي أكد عليها دستور 2011، 
األموال  بمحاربة غسل  املتعلقة  الوطنية  املنظومة  عبرمالءمة  وذلك 
اململكة  عليها  التي صادقت  الدولية  اإلتفاقيات  مع  اإلرهاب  وتمويل 
في هذا الصدد، لقد خضعت منظومتنا الوطنية لتقييمات متعددة 
ومتتالية اقترحت على إثرها الحكومة خطة عمل للخروج من املتابعة 
وكذلك  التنظيمي  والجانب  التشريعي  الجانب  تشمل  املعززة، خطة 
الجانب الوقائي، عبر االنخراط في األورش الرامية إلى الرقي بهذه املنظومة 
وجعلها في مصاف الدول املتقدمة ومالءمتها مع املعايير الدولية املعتمدة 

في هذا الباب من طرف مجموعة العمل املالي.

إن املشروع الذي بين أيدينا يندرج في إطار مواصلة بالدنا للمجهودات 
التي تقوم بها للتصدي الفعال والناجع للجرائم املتعلق بغسل األموال 
وجرائم اإلرهاب، وهو مشروع جاء بالعديد من املستجدات الهامة التي 
تروم مراجعة وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون غسل األموال 
في شقها املرتبط بالجريمة والعقاب، عبر تمكين السلطات الحكومية 
والقضائية من مالحقة جميع األموال املشبوهة التي يمكن تسخيرها 
تشديد  خالل  من  سواء  ملصادرتها،  تمهيدا  مشروعة  غير  ألغراض 
العقوبات أو توسيع مجال التجريم أو من خالل تعزيز منظومة اليقظة 
والوقاية الداخلية أو توسيع قاعدة األشخاص الخاضعين، وتوسيع 
واتخاذ  التلقائي  التصريح  اعتماد  خالل  من  كذلك  التصريح  مجال 
تدابير قانونية لتعزيز قاعدة املعطيات في هذا الصدد، وكذلك من خالل 
اإلرتقاء بالوحدة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات املالية، وتوسيع مجال 
اختصاصاها وتعزيز أدوارها وإحداث كذلك اللجنة الوطنية املكلفة 
بتطبيق قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ذات الصلة باإلرهاب 

والتسلح وتمويلهما.

الوزير من هذا املنطلق ومن خالل يعني ما تقدمتم  إذن السيد 
بها ومن خالل كذلك النقاش واإلضافات النوعية التي ساهمت فيها 
كل الفرق لتجويد وتعديل هاذ املشروع، ومن هذا املنطلق فإننا في 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية نؤكد على تفاعلنا اإليجابي مع 
منظومتنا  وتطوير  تحديث  من  سيمكن  أكيد  ألنه  القانون،  مشروع 
املالي  النظام  وحماية  الفساد  بمكافحة  املتعلقة  الوطنية  القانونية 
واإلقتصاد الوطني، فالخطورة الكبيرة لهذه األنواع من الجرائم تقت�سي 
من الجميع تكثيف الجهود من أجل محاصرتها عبر تبني مقاربة شمولية 

ومتكاملة أساسها الردع واليقظة ملواجهة تداعياتها وانعكاساتها.

تصنيف  لتفادي  الكبير  حرصنا  على  نؤكد  أكيد  الوزير،  السيد 
التصنيف من  ملا هذا  نظرا  امللتزمة،  غير  الدول  املغرب ضمن خانة 
انعكاسات السلبية، فإدراج املغرب ضمن منطقة املتابعة املعززة من 
طرف »gaffi« من شأنه التأثير على الجهود التي تبذلها اململكة املغربية في 
تحصين نظامها املالي واإلقتصادي، مما يؤثر كذلك على جلب اإلستثمار 
األجنبي و صعوبة الحصول على التمويل وفق شروط مناسبة، لكن هذا 
أكيد لن يحجب املجهودات التي قامت بها وال زالت تقوم بها بالدنا في 

هذا الصدد.

السيد الوزير، إن مسار انخراط بالدنا في مكافحة غسل األموال 
واإلرهاب مسار طويل، راكمت فيه بالدنا مجموعة من املكاسب ووّجهت 
لها العديد من االنتقادات تواجه فيه تحديات كبيرة، لكن ما يجب 
التأكيد عليه في هذا الصدد مهما اكتسبت بالدنا من التجربة في مواجهة 
هذه الجرائم املعقدة وخصوصية مرتكبيها وتعدد املتدخلين فيها السيما 
أمام تطور وسائل ارتكابها، جرائم عابرة للحدود وهو ما يجعل مكافحتها 
أومكافحة هذا التهديد يتطلب املزيد من تظافر الجهود بيننا مختلف 

الدول.

جدا،  ومهم  مهم  نعتبره  القانوني  املدخل  أكيد  الوزير،  السيد 
الدولية  واملعايير  التوصيات  يعني  أن  نعلم  القانون وكما  فهاذ  ولكن 
والتوصيات الدولية أصبحت تركز بشكل أكبر على الفعالية ومدى تنزيل 
هذه القوانين على أرض الواقع ومدى قابلية القوانين يعني للتنفيذ 
للتقدم  النيابية  في املجموعة  يعني حرصنا  لذلك  الواقع،  على أرض 
أومن  والتفصيلية  العامة  املناقشة  خالل  من  سواء  واالشتراكية، 
تعديالتنا على ضمان شروط التنفيذ والتنزيل األمثل لهذه املقتضيات 
على أرض الواقع، سواء من خالل تقديم يعني اقتراحنا تقديم الدعم 
الالزم والتأطير الالزم للخاضعين الجدد، ألنه احنا اليوم كاين خاضعين 
جدد ربما كاين الخاضعين التقليديين عندهم منظومة متكاملة للتعاون 
ولتنفيذ مقتضيات القانون، لكن يعني أكدنا على ضرورة دعم وهذا ما 

تفاعلتم معه إيجابا على هذا املستوى.

في النهاية السد الوزير، ال يسعنا إال التأكيد على أنه نحن مع وفاء 
بالدنا بالتزاماتها الدولية ومع تعزيز مكانة بالدنا على املستوى الدولي 
وكذلك بصفة خاصة على هذا املستوى. وفي األخير، نؤكد بأن التفاعل 
نتكلم على  ملا  الدولية يجب أن يكون بنظرة شاملة،  مع االفتاقيات 
مشروع القانون الجنائي هو مجموعة من القوانين الوطنية، نعتبر بأن 
دستور اململكة اليوم حاسم على ضرورة مالءمتها مع االتفاقيات التي 
صادق عيلها املغرب وكذلك نؤكد على أن مشروع القانون الجنائي 
إلى  حاجة  في  اليوم  بأننا  طاله  الذي  التأخير  مع  الجنائية  واملسطرة 
إلى  ترقى  الجنائية فلسفة ولغة ومضامين  مراجعة شاملة لسياستنا 

مستوى دستور اململكة والتطور الذي راكمته بالدنا وشكرا.
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السيد الرئيس:

شكرا السيدة الن ئبة،

نمر اآلن إلى عملية التصويت، وأذكر بأن املادة األولى تتضمن عددا 
من الفصول )218.4.2( )574.1( )574.2( )574.3( )574.5(.

األصالة  فريق  من  تعديل  بشأنها  ورد  األولى  للمادة  بالنسبة 
واملعاصرة، السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الطو�سي:

شكرا السيد الرئيس،

حصرا ملصادرة كل ما له عالقة بجنحة غسل األموال دون توسيعها 
لتشمل مختلف الجنح والجنايات املسطرة في الفصل )574.2( وذلك 
اعتبارا إلى أن هذا املشروع ال يشكل مراجعة شاملة ملجموعة القانون 
الجنائي وكذلك القوانين الخاصة التي تتضمن تجريما لبعض األفعال، 
فضال عن كون األمر ال يخرج باملصادرة كعقوبة إضافية عن املفهوم 
القانون  )40 من مجموعة  في الفصل  املستقر عليه واملتعارف عليه 
إلى مراجعة أحكام وقرارات  أن ذلك سيؤدي  إلى  باإلضافة  الجنائي( 

قضائية نهائية.

نقترح في فريق األصالة واملعاصرة حذف الفقرة أو إحدى الجرائم 
املنصوص عليها في الفصل )574.2( وقراءة الفقرة » تستعمل في ارتكاب 

جريمة غسل األموال والعائدات املتحصلة منها« شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير.

السيد محمد بن عبد الق دض وزير العدل:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيدة النائبة املحترمة، الحكومة ترفض هذا التعديل لألسباب 
التي فصلنا فيها باألمس في لجنة العدل والتشريع لكن ال بأس من التذكير 
بأن جريمة غسل األموال هي جريمة مركبة ترتبط بجرائم أصلية، وفي 

كل األحوال فهو مال غير شرعي تتعين مصادرته، شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا، آه سحب؟ شكرا السيدة النائبة. أنا ملست بأن التسامح 
خالل شهر رمضان من طرف النساء أقوى من اآلخرين، شكرا لك.

أعرض املادة األولى برمتها للتويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

إلى  باإلضافة   11--9-7 املواد:  عدد  كذلك  تتضمن  الثانية  املادة 
عنوان القسم الفرعي الثالث من الفرع الثاني من الباب الثاني :13-
الرئيس؟  السيد  ياك  املادة38،  إضافة  مع   28-22-21-19-18-17
املادة الثانية كذلك من املادة 13 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة 

واملعاصرة. حتى هذا خصك تحذفيه منطقيا. تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الطو�سي:

شكرا السيد الرئيس،

متناول  في  املنهي وعدم جعله  السر  على  الحفاظ  أجل  من  أيضا 
وليس  فيهم  املشتبه  بتتبع  املكلفة  هي  الهيئة  لكون  وذلك  الجميع، 
سلطات اإلشراف واملراقبة، نقترح حذف »أو أمام سلطات اإلشراف 

واملراقبة«، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

السيد محمد بن عبد الق دض وزير العدل:

النائبة املحترمة. نحن نعتقد أنه من غير املعقول  شكرا السيدة 
اإلحتجاج بالسر املنهي أمام سلطات اإلشراف واملراقبة، خصوصا وأن 
هاد سلطات اإلشراف واملراقبة منحها القانون سلطة املراقبة وفرض 
الجزاءات. لذلك فمن غير املعقول أن نواجهها بالسر املنهي والقانون 
يمنحها سلطة املراقبة وفرض الجزاءات. لذلك هاد التعديل مرفوض، 

شكرا.

السيد الرئيس:

نعرضه للتصويت السيدة النائبة؟ يسحب؟ شكرا. إذن هذا تأكيد 
اللي ما أشرت إليه، شكرا لك.

أعرض املادة 2 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 3 التي تتضمن كذلك عددا من املواد: 9،1و 13.3 و

28.1

أعرض املادة الثالثة برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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املادة الرابعة تتضمن كذلك عددا من املواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 
13،2،13.1-، 14، 15، 24، 32. املادة 4 من املادة 1 ورد بشأنها كذلك 

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة. تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الطو�سي:

شكرا السيد الرئيس،

الحقيقة باش نربحو شوية ديال الوقت داخل هذه الجلسة، نسحب 
باقي التعديالت اللي بقات لنا. ألن ما قبلتهاش لنا الحكومة، تجاوبا مع 

...،طبعا. شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا. ونتمنى حتى النواب يقومون بنفس ال�سيء.

واملعاصرة.  األصالة  فريق  عن  تعديل  بشأنها  ورد  الرابعة  املادة 
السحب كذلك. طيب.

السيدتين  التعديل  سحب  ال�سيء؟  نفس   13.1 الرابعة  املادة 
النائبتين؟ طيب.

أعرض املادة الرابعة برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الخامسة برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

الكلمة  الحكومة.  تعديل من  بشأنها  السادسة ورد  املادة  أعرض 
للسيد الوزير.

السيد محمد بن عبد الق دض وزير العدل:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

نحن نقترح فقط واحد اإلضافة في نهاية املادة السادسة في جملة 

ونصف. وكان حولها نقاش معمق باألمس، لكن ربما ظروف اإلشتغال في 

ساعات متأخرة لم يتم تدقيقها في هذه الفقرة. األمر يتعلق باستمرارية 

االختصاص الزجري ملحاكم الرباط في جرائم غسل األموال إلى غاية 

أربعة  الزجري على  يعمم اإلختصاص  الذي  التنظيمي  النص  صدور 

محاكم جديدة اللي هي الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس .

الرباط  محاكم  تستمر   « يلي:  ما  تقول  جملة  فقط  هادي  إذن 

باإلختصاص واملتابعة والتحقيق والبت في جرائم غسل األموال إلى حين 

صدور النص التنظيمي املذكور« شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

املوافقون: اإلجماع

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم 

مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل 
األموال، ضفعت الجلسة.

شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة النواب.
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محرر الجلسة الح دية والتسعي2 بعد امل ئتي2

الت ضيخ: االثنين 13 رمضان 1442ه )26 أبريل 2021م(.

الرئ سة: السيدة مريمة بوجمعة النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشر  وستة  ساعات  ثالث  التوقيت: 
الثانية زوال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
التالية:

- الداخلية؛

- الصحة؛

السيدة مريمة بوجمعة ضئيسة الجلسة:

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

طبقا  وذلك  الشفهية،  األسئلة  جلسة  حصة  في  مجددا  نلتقي 

للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا 

املوقر ذات الصلة، وذلك في إطار مراقبة العمل الحكومي. ويتضمن 

جدول األعمال لهذا اليوم أربع أسئلة تليها مناقشة، بطرح سؤالين في 

إطار وحدة املوضوع، في كل من القطاعين التاليين: الداخلية والصحة. 

ووفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نستمع أوال إلى 

املراسالت الواردة على الرئاسة. فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها 

مشكورا.

السيد الس لك بولو2 أمي2 املجلس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
املتعلق بمؤسسات   103.12 القانون رقم  وتتميم  بتغيير   51.20 رقم 

اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.

ومن الفريق اإلشتراكي، توصل مكتب املجلس بمقترح قانون يق�سي 

بتغيير وتتميم املواد: 6، 10، 23 من القانون 7.81 املتعلق بنزع امللكية 

من أجل املنفعة العامة، وبإالحتالل املؤقت، وبمقترح قانون يق�سي 

بتغيير وتتميم املادة 8 من القانون 10.03 املتعلق بالولوجيات، ومقترح 

قانون بتغيير املادة 326 من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة.

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب 20 سؤال شفوي، 75 سؤال 

كتابي، 164 جواب عن األسئلة الكتابية، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

إذن نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا. 
ونستهلها بقطاع الداخلية بسؤالين في إطار وحدة املوضوع. نبدأ مع طارح 

السؤال عن فرق األغلبية، تفضل السيد النائب املحترم في دقيقة.

الن ئب السيد حميد نوغو:

أزول فالو2،

السيدة الوزيرة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

أزمة  تفادي وقوع  أنه بهدف  الوزير املحترم،  كما تعلمون السيد 
صحية ببالدنا، عملت الحكومة على إقرار الحجر الصحي طيلة شهر 
رمضان، ابتداء من الساعة الثامنة ليال إلى غاية الساعة السادسة 
صباحا، وهو ما نتج عنه توقف تام للحياة العامة ببالدنا، بما في ذلك من 
أضرار اقتصادية وإجتماعية، وحيث أن هذا القرار، وإن كان ضروريا 
تبعا لتوصيات اللجنة العلمية ملكافحة كورونا كوفيد 19، فإن تداعياته 
السلبية ستفاقم الوضع اإلجتماعي الهش لدى العاملين في املهن الليلية 
خالل شهر رمضان، وكذا أسرهم، مما يتطلب القيام بإجراءات عملية 
وملموسة لفائدة هذه الفئة. لذا نسائلكم السيد الوزير بإسم األغلبية، 
ما هي اإلجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من اآلثار 
والتداعيات السلبية لقرار اإلغالق الليلي على املتضررين؟ وما هو تصور 
الحكومة بشأن هذه التدابير واإلجراءات اإلحترازية بعد شهر رمضان؟ 

وشكرا لكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، طارح السؤال عن املجموعة وفرق 
املعارضة؟ طارح السؤال عن املجموعة وفرق املعارضة؟ تفضل السيد 

النائب.

الن ئب السيد الحسي2 أزوك غ

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

لدى  متميزة  خصوصية  املبارك  رمضان  لشهر  فإن  تعلمون  كما 
واملظاهر  بالطقوس  العامرة  لياليه  خالل  خاص  وبشكل  املغاربة، 
الرمضانية  االقتصادية  واألنشطة  الفعاليات  وكذلك  الروحانية 
بامتياز، ولذلك فقد كان لقرار الحكومة فرض حظر التنقل الليلي من 
الثامنة ليال إلى السادسة صباحا وقعا شديدا على كافة املغاربة بسبب 
واملباشرة  الصعبة  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية  انعكاساته 
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عليهم، وإلن كان املواطنون واملواطنات الذين أبانو دائما عن وطنية 
الجائحة متفهمين ألسباب  بداية  عالية وصبر جميل ووعي كبير منذ 
نزول هذا القرار الصعب في إطار ما تفرضه تطورات الحالة الوبائية 
ببالدنا لتفادي ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات فإنهم يتطلعون إلى أن 
للفئات  يكون عمل الحكومة وإجراءاتها وتدابيرها املواكبة والداعمة 
املتضررة، وخاصة ما يرتبط باإلسراع في تقديم الدعم للعاملين في املهن 
والقطاعات املعنية في مستوى قراراتها االحترازية الصعبة، تبعا لذلك 
نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن ما يلي: ما هي اإلجراءات والتدابير 
العملية املتخذة ملواكبة ودعم الفئات املتضررة من قرار اإلغالق الليلي 

خالل شهر رمضان املبارك؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب للسيد الوزير املحترم تفضل.

السيد نوض الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

في إطار التفاعل مع انشغاالت نواب األمة حول الوضعية الوبائية 
الراهنة والناتجة عن انتشار فيروس كورونا املستجد وتداعياته األمنية 
واإلجتماعية واإلقتصادية وكذا موضوع اإلجراءات والتدابير املتخذة في 
هذا الباب، البد من التطرق أوال إلى األسباب التي كانت وراء قرار تمديد 
حالة الطوارئ الصحية ببالدنا وإعادة تفعيل إجراءات حظر التنقل 

الليلي خالل هذا الشهر الفضيل.

اعتمادها  تم  والتي  القرار  هذا  وراء  املتحكمة  األهداف  هاته  إن 
باألساس في تدبير هذه الوضعية الوبائية اإلستثنائية، تتمحور حول 
حماية صحة املواطنات واملواطنين والتي تبقى فوق كل اإلعتبارات، كما 
تجدر اإلشارة، في هذا السياق إلى أن طبيعة هذا املوضوع الشمولية 
باعتبار انعكاساته على كافة الجوانب املرتبطة بحياة املواطن من جهة 
وكذا نوعية التدخالت التي تتم مباشرتها واإلجراءات والتدابير التي يتم 
اتخاذها في إطار من اإللتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية املعنية 
انعكاساتها  من  والتخفيف  الصحية  الوضعية  هذه  تدبير  أجل  من 
السلبية، ال يجعل من اليسير اإلجابة عن هذه األسئلة في إطار قطاع 
محدد، اعتبارا كما سلف بطبيعة هذا املوضوع املتداخلة واملترابطة 
والتي يتم اتخاذ القرارات بشأنه في إطار من االلتقائية بين مجموعة 
من القطاعات الحكومية، وبالتالي فإن بسط إجراءات أي قطاع وزاري 
معين ال يمكن فهمها والوقوف عليها في معزل عن تدابير القطاعات 

الوزارية األخرى.

إن اإلجابة املوضوعية عن هذين السؤالين ال تعني فقط باملقام 

األول وزارة الداخلية وإنما يدخل في صميم اختصاصات الحكومة بكل 
مكوناتها، نظرا لتعدد القطاعات التي تأثرت سلبا بشكل مباشر أو غير 
مباشر من تداعيات الجائحة بصفة عامة أو من آثار القرارات اإلدارية 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  العمومية  السلطات  اتخذتها  التي 

املستجد وتحوراته املتعددة.

ومهما يكن من أمر فقد تبنت الحكومة تنفيذا للتوجيهات امللكية 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، منذ 
تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بتاريخ 2 مارس 2020 وكذا خالل كل 
املراحل والتطورات التي تم تسجيلها خالل عملية محاربة وباء كوفيد 
19 إلستراتيجية وطنية شاملة تقوم في جوهرها على مبادئ متعددة 
من بينها اإلستباقية وااللتقائية واملشاركة في اتخاذ القرار في إطار من 
في تحقيق األهداف  للفاعلية والفعالية  املسؤولية والواقعية ضمانا 

املتوخاة.

املواطنات  صحة  حماية  باألساس  اإلستراتيجية  هذه  وتروم 
واملواطنين من الخطر الذي يشكله انتشار فيروس كورونا املستجد الذي 
ال يزال املجتمع العلمي ولحد اآلن ال يعرف بدقة عواقب اإلصابة به على 
املستويين املتوسط والبعيد وال مآل تطوراته في األمل املنظور، كما 
أن حرص السلطات العمومية على حفظ صحة املواطنات واملواطنين 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  املنظومة  على حماية  إال حرصها  يوازيه  ال 
الوطنية من وقع هذه الوضعية الصحية االستثنائية وذلك وعيا منها 
والصحية  األمنية  املستويات  كافة  على  وانعكاساتها  آثارها  بخطورة 
واإلجتماعية واإلقتصادية والرتباط تحقيق األهداف الصحية بنظيرتها 

السوسيو- اقتصادية.

هذا وقد تمكنت السلطات العمومية من تدبير املراحل السابقة 
من األزمة بنجاح وذلك بفضل املقاربة االستباقية واملنهجية التدرجية، 
بين  القوي  والتضامن  املشترك  الوعي  الناجم عن  الجماعي  وااللتزام 
مختلف مكونات املجتمع املغربي وانخراط مسؤولي جميع املؤسسات 

لتنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة في هذا املسار.

وفي نفس اإلطار أود التأكيد على أن كل القرارات اإلحترازية التي 
تم اتخاذها خالل كافة مراحل مواجهة جائحة كورونا، لم تكن وليدة 
اختيارات عشوائية أو رغبات اعتباطية، كما لم تكن أبدا استنساخا 
ملا تقوم به الدول األخرى والتي تحاول بعض األطراف إيهام الرأي العام 
الوطني بذلك، وإنما بنيت على خالصة دراسة علمية لواقعنا املحلي، 
شتى  في  املغاربة  الخبراء  من  ثلة  تضم  وطنية  كفاءات  إنجازها  تولى 

امليادين الطبية واإلقتصادية والفكرية.

وفي إطار املهام املنوطة بها انخرطت وزارة الداخلية من خالل كل 
الجاد  العمل  عبر  اإلستراتيجية  هذه  لتنزيل  مسؤولية  بكل  مكوناتها 
واملثابرة وكذا توفير األجواء اإليجابية املالئمة لضمان التنسيق الجيد 
سواءا بين املصالح التابعة لها أو مع املصالح الوزارية األخرى، وباإلضافة 
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إلى ذلك ساهمت القيادة املركزية لتدبير األزمة في ترسيخ مبدأ اإلنتقائية 
والتشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات املتدخلة من خالل خلق 
واقتراح  الوضع  تتبع  بهدف  املركزية  اإلدارات  بمختلف  قيادة  مراكز 

التدابير الواجب اتخاذها أخذا بعين اإلعتبار تطور الحالة الوبائية.

لكل  الترابي  املستوى  على  للتنسيق  اإلقليمية  املراكز  لعبت  كما 
الصحية  اإلستراتيجية  تنفيذ  في  مهما  دورا  اململكة  وأقاليم  عماالت 
وكذا في تنسيق جهود كافة املتدخلين والفاعلين بما في ذلك املجالس 
املنتخبة، كل هذا جعل من النموذج املغربي في تدبير الجائحة موضع 
إشادة من أطراف وطنية ودولية مختصة في تقييم تدبير األزمات، وهي 
اإلشادة التي نعتز بها للعمل على تضافر الجهود وبذل املزيد من العطاء، 
حتى نكون عند حسن ظن موالنا أمير املؤمنين، صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره وأيده، وتحقيق األهداف النبيلة التي سطرها 

جاللته في هذا املضمار.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

لباقي  دعما  وكذا  اختصاصاتها  إطار  في  الداخلية  وزارة  بادرت 
القطاعات الوزارية املعنية إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على 
صحة املواطنات واملواطنين، وذلك من خالل اعتماد مقاربة تكت�سي 
من جهة طابعا تحسيسيا وتوعويا يروم حتى املواطنات واملواطنين على 
احترام املقتضيات القانونية لحفظ النظام العام، كما يشمل من جهة 
أخرى اعتماد التدخل الحازم كلما استدعى األمر ذلك لفرض احترام 

التدابير اإلحترازية املتخذة.

وتفعيال لهذا التوجه ومن أجل مزيد من الفعالية في تدبير املرحلة 
خاصة بعد تسجيل نوع من التراخي في التزام التدابير الوقائية وعودة 
مؤشرات اإلصابة إلى االرتفاع، بادرت الحكومة إلى إصدار مرسوم يقر 
باألداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بما كان املعاينة في حق 
مخالفي مختلف التدابير اإلحترازية والتي تم إقرارها وخاصة إجبارية 

ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين املدن.

وفي هذا السياق قامت املصالح األمنية والسلطات املحلية خالل 
الفترة املمتدة بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021 بتوقيف ما 
يزيد عن مليون و530 ألف شخص بمعدل أزيد من 5700 شخص في 
اليوم، إن هذا العدد وإن كان يبدو كبيرا فإنما ينم عن انحراط كبير 
لكل السلطات املكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس 
طويل لترسيخ قيم ضرورية كااللتزام من أجل حماية اآلخرين كسبيل 
أسا�سي ملحاربة األمراض السارية، وهو األمر الذي يفسر تقديم حوالي 
280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة أي ما يعادل %18 فقط 

من مجموع املوقوفين.

وقد ساهمت حالة الطوارئ الصحية التي تم اإلعالن عنها منذ 20 
مارس 2020 بمرسوم قانون في التحكم بشكل كبير في انتشار كوفيد 

19، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 
10 ماي 2021، لتوفير اإلطار القانوني التخاذ ما يلزم من قرارات تمليها 

تطور الوضعية الوبائية لبالدنا وذلك ملواجهة أي تهديد صحي.

وسيرا على هذا النهج ورغبة منها في الحفاظ على املكتسبات التي تم 
تحقيقها في مكافحة هذا الوباء العالمي قامت بالدنا على غرار باقي دول 
العالم باتخاذ بعض اإلجراءات اإلحترازية والتقيدية من قبيل تمديد 
مدة حظر التجوال الليلي من الساعة الثامنة ليال إلى الساعة السادسة 
صباحا خالل شهر رمضان الكريم الذي يتميز عادة باالختالط والحركية 
الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع 

األشخاص في املقاهي واألماكن العمومية.

ويأتي هذا القرار الذي يشكل استمرار التدابير االحترازية املعمول بها 
منذ شهور استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي 
التي عرفته الحالة الوبائية ببالدنا عشية شهر رمضان األبرك خصوصا 
البريطانية  للساللة  املنتمي  الفيروس  من  حالة  وتسجيل  دخول  مع 
كبيرة  تجمعات  تعرف  التي  األوساط  في  االنتشار  بسرعة  املعروفة 
لألشخاص وهو األمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل املكتسبات التي تم 

تحقيقها إلى حد اآلن.

وحري بالذكر أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بشكل استباقي يأتي 
تجنبا إلعادة سيناريو عيد األضحى للسنة الفارطة والذي بالرغم من منع 
التنقل من وإلى مجموعة من املدن التي عرفت انتشارا واسعا للفيروس، 
عرفت الحاالت الوبائية مباشرة بعد العيد املبارك ارتفاعا مهوال في عدد 
الحاالت املسجلة والتي وصلت إلى أزيد من 6 آالف حالة مؤكدة في اليوم.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

إن السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة وقع هذا القرار 
على املواطنات واملواطنين، لكن الخبراء مجمعين على أن تجاوز هذه 
األزمة الوبائية بأقل الخسائر في األرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى 

الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات.

إن تطور الحالة الوبائية املرتبطة بجائحة كورونا يفرض في كثير 
من األحيان املبادرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشكل مستعجل وذلك 
للحد من الخسائر التي تسفر عنها في أرواح املواطنين، وأمام هذا اإلختيار 
الصعب، فإننا نجد أنفسنا في وضعية يسبق فيها الزمن الوبائي الزمن 
اإلقتصادي األمر التي تترتب عليه ال محالة صعوبات اقتصادية مرحلية 

تتطلب وقتا ملعالجتها.

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن انتشار األنشطة االقتصادية 
العمومية  السلطات  أمام  املتاحة  اإلمكانيات  من  يحد  املهيكلة  غير 
تسبقه  فعال  قرار  أي  أن  إذ  الالزمة،  بالسرعة  املتضررين  ملساعدة 
عمليات اإلحصاء صعبة التنزيل بل ومستحيلة في كثير من األحيان، 
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وبصفة عامة فيمكن لبالدنا االفتخار بكل ما تم القيام به ملعالجة اآلثار 
السلبية لهذه الجائحة على املواطنين وعلى النسيج اإلقتصادي خاصة 
إحداثه  تم  والذي  كورونا  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  بفضل 
بتعليمات سامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصرة هللا 
وأيده، وبفضل املبادرات التي تم اتخاذها عبر لجنة اليقظة اإلقتصادية 
التي تم إنشاؤها لتتبع انعكاسات هذه الجائحة والتي نجحت في ضمان 
الرصد اآللي للوضعية االقتصادية الوطنية من خالل آليات مضبوطة 
لكل  الواقعي والفعلي  ومقاربة تشاركية مكنت من ضمان االنخراط 

املتدخلين والفاعلين املعنيين.

ومواكبة من هذه التدابير التي تم اتخاذها في هذا اإلطار قامت وزارة 
الداخلية بتعبئة كافة مواردها البشرية واملادية قصد التنزيل السليم 
على  أمنية  اجتماعات  عدة  بعقد  وذلك  الليلي  التجوال  حظر  لقرار 
مستوى عماالت وأقاليم اململكة بتنسيق مع كافة القطاعات املعنية 

لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وعناصر  املحلية  السلطة  أعوان  رجال  كافة  أشكر  أن  أود  وهنا 
كل املصالح األمنية الذين أبانوا منذ بدأ الجائحة عن حس عالي من 
املستمر  للتجند  الذات  نكران  من  مسبوق  غير  ومستوى  املسؤولية 
قصد التنزيل امليداني لكافة قرارات السلطات العمومية، كما أحيي 
كل املبادرات التضامنية التي انبثقت عن كل أطياف الشعب املغربي 
واملجتمع املدني مما ساهم في تخفيف موقع األزمة على الفئات األكثر 

هشاشة.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

إن السلطات املختصة لن تتوانى في فرض احترام كل اإلجراءات 
اإلحترازية إذ أن أي تراخي في هذا امليدان من شأنه التأثير على السير 
أعطى  التي  كورونا  فيروس  ضد  للتلقيح  الوطنية  للحملة  العادي 
انطالقتها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده بتاريخ 
السامية حظيت عملية  امللكية  للتوجيهات  2021، وتنفيذا  يناير   28
التلقيح ضد فيروس كورونا بعناية خاصة حيث وضع لها اإلطار األنسب 
للتدبير والتنسيق والتتبع سواءا على املستوى املركزي أو على املستويين 
الجهوي واإلقليمي، األمر الذي مكن إلى حدود هذا اليوم من تفعيل ما 
يقارب 5 ماليين من املواطنين املغاربة واألجانب املقيمين باملغرب في ما 

الزالت العملية مستمرة بشكل سلس وإيجابي.

وللرفع من نسبة إقبال املواطنات واملواطنين على عملية التلقيح تم 
تجديد وتعبئة رجال أعوان السلطة من أجل التواصل بشكل مباشر 
في  تلقيحهم خصوصا  بموعد  إخبارها  املستهدفة، قصد  الفئات  مع 
أوساط الفئات الهشة وكبار السن، باإلضافة إلى تسهيل ولوجهم إلى 
مراكز التلقيح وتحسيسهم بأهمية اللقاح الذي يعتبر السبيل الوحيد 

للوصول املناعة الجماعية.

وبالرغم من صعوبات التحديات واإلكراهات الناجمة عن شراسة 
الفيروس وطول مدة انتشاره، فإن بالدنا قادرة وهلل الحمد على تخطي 
واملواطنين  للمواطنات  املسؤول  اإللتزام  بفضل  وذلك  الوضع  هذا 
ملواجهة جائحة كورونا وتداعياتها وباالنخراط الكبير في عملية التلقيح 

وذلك قصد الوصول إلى مناعة جماعية.

إننا نؤمن إيمانا راسخا أن الاللتزام الجماعي والعمل من أجل تحقيق 
هدف مشترك هو السبيل الوحيد للخروج من هذه املرحلة الصعبة 
والرجوع إلى الحياة العادية، حيث أن كل القرارات املعلن عنها من طرف 
بكل  الساكنة  لم تساهم  ما  بدون جدوى  تبقى  العمومية  السلطات 
جدية في املعركة ضد الوباء، مسؤوليتنا جميعا في املرحلة املقبلة تفرض 
علينا مضاعفة الجهود والحفاظ على أعلى مستويات التعبئة وتعزيز 
التدابير املتخذة كل ما اقت�سى األمر ذلك كي نحافظ على ما تحقق من 
نتائج إيجابية وأن نتجاوز هذه املرحلة الصعبة بأقل الخسائر. والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر اآلن للمناقشة ومع املداخلة األولى لفريق 
العدالة والتنمية فليتفضل أحد النواب مشكورا.

الن ئب السيد خ لد البوقرعي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل والصالة والسالم على ضسول هللا وعلى آله وصحبه،

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

السيد  التعقيب،  ديال  املوضوع  في  ندخل  ما  قبل  البداية،  في 
الوزير، اسمح لي نثير واحد املالحظة ما مرتابطاش بكم مرتابطة بنا 
احنا كنواب برملانيين، مرتابطة باملصداقية ديالنا، مرتابطة بالخطاب 
ديالنا، مرتابطة بما نقوله في هذه املنصة وبما نسوقه للمواطنين الذين 
يتابعون البرملان ويتابعون جلساته ويتابعون جلسات مساءلة الحكومة 
في جميع القطاعات التي يشغلها الوزراء، هاد املالحظة هي يمكن على 
سبيل الطرفة ولكنها واقع ال يرتفع وأن في الوقت الذي يحضر السيد 
وزير الداخلية وال السيد الوزير املنتدب إلى البرملان للمساءلة ليخضع 
الخطاب  نجد  الداخلي  النظام  وبمنطق  القانوني  باملنطق  للمساءلة 
ملطفا وضريفا وواحد املجموعة من الخطابات العنترية اللي كتكون 
هنا في هاد املنصة تختفي، حتى أخال أن جميع الوزراء كيتمناو يكونوا 
هما وزير الداخلية ألنهم كيتعرضو لحصص ديال التعذيب النف�سي في 
البرملان، أنا ما كندافعش على الحكومة وإن اقت�سى األمر أن أدافع عن 
الوزراء وعن الحكومة وعن إنجازاتها ستفعل، ولكن أسائل الخطاب 
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الذي يميز بين الوزراء، الحكومة السيد الوزير انتما منين قدمتو الجواب 
ديالكم تكلمتم بشكل متضامن بمعنى الحكومة داك �سي اللي كيقول 
السيد رئيس الحكومة وانت جاي إلى آخر وزير اللي هو الوزير رقم 23 
كلكم كتكلموا نفس الخطاب ونفس اللغة، إذن املشكل هنا هو أننا 
احنا كانميزو بين الوزراء كاين اللي زوين وكاين اللي خايب، في الحقيقة 
ما كاينش اللي زوين وكاين اللي خايب كاين الخطاب الخادع، الخطاب 
املواطنين  يخضع  أن  يحاول  الذي  الخطاب  املواطنين،  يوهم  الذي 
بأسلوب غير الئق ولكن املغاربة الحمد هلل ما كينخادعوش، املغاربة 
عندهم واحد الفراسة قوية، املغاربة ما كيكذبش عليهم أيا كان واخا 
يجي هنا ويورك على هاد امليكرو ويغوت حتى يشبع، املغاربة كي ما قالها 
املرحوم الحسن الثاني هللا يرحمو كيسمعوها في الرنة ديال الصوت 
ديال أي واحد يتفرسون الوجوه ويتفحصونها جيدا ويعرفون من يريد 
الخير لهذا البلد واملواطنين والصالح العام من دونه املغاربة قالوا واحد 
املثلى قالو أجي أولدي نبذلو السمية ديالنا ونوليو شرفا قالوا أولدي حتى 
يموتو هادو كلهم اللي كيعرفونا حتى يموتو املغاربة كاملين عاد ممكن 

احنايا نكذبو على املواطنين.

السيد الوزير املحترم،

في البداية ال بد ألي منصف إال أن يشيد باملجهودات املبذولة، هاد 
ال�سي اللي وقع لنا حتى واحد ما اختارو بيديه، هذا قدر نزل على العالم 
كامل والعالم كله مرتبك وحائر كيف يتعامل مع هذا الفيروس، احنا 
في البداية في بداية هذه الجائحة كان تصرفا حكيما سليما كان محطة 
إشادات دولية، جينا في واحد اللحظة اللي وقع واحد واحد اإلنزياح على 
أية حال، أسبابه ومسبباته متعددة منها ما هو مرتبط باملعالجة ومنها 
التي بذلت  ما هو مرتبط باإللتزام باإلجراءات اإلحترازية، املجهودات 
ال يمكن إال أن نقف من هنا أو هنا في هذه القبة لكي نحيي أصحاب 

الخطوط األمامية الذين يسهرون على مواجهة هذا الفيروس؛

القرار ديال اإلغالق األخير السيد الوزير هو قرار صعب، اسمعنا 
ونحن متأكدون بأن الرأي ديال اللجنة العلمية كان رأيا صائبا وكان رأيا 
مدروسا ولكنه قرار صعب باعتراف الجميع باعترافكم، هاد �سي خلف 
واحد املجموعة من التداعيات اقتصادية وإجتماعية، خلف تداعيات 
كيتمعشو  اللي  الليلية  املهن  أصحاب  كيتمعشو  اللي  املواطنين  على 
خالل هاد رمضان الكريم، كيتمعشو، كاينين اصحاب القهاوي كاين 
صحاب املطاعم وهذه سلسلة مرتبطة ملي كنتكلمو على القهاوي تكلم 
على الحانوت، تكلم على الهوندا، تكلم على املطعم، تكلم على الخضار، 
على الكساب، على الجزار، هي سلسلة مرتبطة، نتكلموا على أصحاب 
املهن التقليدية، اصحاب الصناع التقليديين، نتكلموا حتى على األئمة 
والفقهاء هادو تضررو بمعنى احنا عندنا شوية ديال الهشاشة في البالد، 
فإذا بهذا القرار يزيد من هشاشة عدد آخر من املواطنين، وهنايا فين 
كيدخلو املحسنين ما�سي باملعنى اإليجابي، املحسنين الذين يستغلون 
بالتضامن  معروفين  املغاربة  احنا  بئيسا،  استغالال  الناس  حاجة 

معروفين تندقو على البيبان في الليل دون أن تعلم يمينك ما أنفقت 
شمالك، دون أن يعرف أحد شكون اللي دا ديك القفة وال دا ديك اللحم 
وال ادا ديك الخضرة وال دا ديك اللباس لهاد املواطنين الفقير املحتاج، 
دابا ولينا أمام إحسان من نوع آخر، إحسان ديال املواقع اإللكترونية 
هادوك  وكيوليو  اإلحسان،  كندير  راني  وصورني  الفايسبوك  وديال 
الناس املحسن إليهم مساكن عرضة للحط من كرامتهم، بل أكثر من هذا 
هناك هيئات سياسية ربطت إعطاء القفة باالنخراط في الحزب وهذا 
مشكل كبير، العام اللي فات غير واحد رئيس الجماعة باعتبارو رئيس 
جماعة في الشمال اعطى 23 قفة، يمكن أسيدي ما خصوش يعطيها 
قامت الدنيا ولم تقعد، ولينا دايرين منها املندبة هاد ال�سي على عينيك 
القفة حتى  اللي كيقدم  وكاين  الجميع  أبن عدي على مرأى ومسمع 
بالتريي ديال العسكر، راه احنا شفنا صور البارح تم تداولها في مواقع 
التواصل االجتماعي، ما يمكنش نستغلو هاد ال�سي، بئس من يستغل 
معروفين  املغاربة  احنا  فقرهم،  يستغل  من  بئس  املواطنين،  حاجة 
اإلخوان بالحشمة وبالوقار وبالستر خصنا نسترو بعضياتنا باش يسترنا 

هللا تبارك وتعالى وإال سنفضح وهللا املغاربة ال صوتوها عليك .

السيد الوزير، بعض اإلجراءات في هذه ما تبقى من الوقت، عالش 
اللي  التصنيف  البداية،  في  اعتمدتوه  اللي  للتصنيف  ترجعوش  ما 
اعتمدتوه في البداية، املناطق الفالنية املنطقة A واملنطقة B ويكون 
انتشارا  تعرف  ال  التي  املناطق  بعض  في  التخفيف  من  النوع  واحد 
للفيروس، عالش ما نديروش اإلغالق بين املدن عوض إغالق املدن، 
السيد الوزير أخيرا تنزيل اإلجراءات وليست مدارستها سمعنا املدارسة، 
70 درهم  اللي كيصور  التنزيل ألن هداك طالب معاشو  دابا خصنا 
خصوا داك النهار يصورها وخصوصا احنا كنعرفو القطاع غير املهيكل 

منتشر بشكل كبير جدا، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

األصالة  لفريق  الثانية  املداخلة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد الحجيرة:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

نحي عاليا العاملين في الصفوف األمامية للجائحة ومواجهتها سواء في 
قطاع الصحة أو في وزارة الداخلية وعلى املستوى الترابي بكل أصنافه، 
السيد الوزير، نعم النجاحات التي تم تحقيقها ال يمكن أن نختلف 
فيها، ال يمكن أن نختلف حول صعوبة الوضعية الصحية وإكراهاتها 
ولكن ال يمكن أن يبرر ذلك ضعف أو أن يبرر ذلك ضعف مواكبة 
التدبير الحكومي الذي ال يتناسب بتاتا مع حجم القرارات املتخذة، فما 
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أعلنت الحكومة من تدابير وإجراءات مخيبة لآلمال وهي دون تطلعات 
املواطنات واملواطنين، بل هي هزيلة جدا ولن تمكن على اإلطالق من 
التخفيف من التداعيات اإلجتماعية واالقتصادية لهاته السياسات أو 
لهاته القرارات القاسية وهو الحال بالنسبة لقرار الحظر الليالي خالل 

هذا الشهر األبرك.

السيد الوزير، ماذا أعددتم للفئات العريضة بمجتمعنا املتضررة 
من هذا القرار وخاصة العاملة في إطار اإلقتصاد الغير املهيكل؟ ماذا 
عن أرباب األسر البسيطة الذين يعتمدون في رزقهم خالل هذا الشهر 
التجارية  املهن  ومزاولة  املعتادة  الرمضانية  األنشطة  على  الفضيل 
وغيرهم  واملقاهي  املطاعم  وأرباب  التجار  أما  والبسيطة؟  الصغيرة 
وأصحاب الحفالت فحدث وال حرج، فقد أجهز قرار اإلغالق الليلي على 

ما تبقى لديهم من أمل في الحد من الخسائر التي تكبدونها.

املقاهي  عمال  لفائدة  املخصصة  التعويضات  الوزير،  السيد 
مشاكل  تحل  لن  اإلجتماعي  الضمان  لدى  بهم  املصرح  واملطاعم 
وهناك  كبيرة،  خسائر  سيتكبدون  الذين  املقاوالت  أرباب  ومصاعب 
تتمكن  العمومية ولن  التي اشتغلت مع اإلدارات  املقاوالت  عدد من 
بعد من هاته اإلدارات من أداء مستحقاتها، نسبة كبيرة منهم لجؤوا 
إلى االقتراض لتسديد سومة الكراء خالل فترة الحجر الصحي، بالنسبة 
أنه ال  بحيث  إشكال حقيقي  كاين  القروض  في عالقتهم مع  لألبناك 
بالنسبة لكريدي رولونس وال كريدي أوكسيجين اآلن كاين القروض 
املفروض على الشركات التي ذهبت في هاد اإلتجاه بأنها تأدي في حين أنه 
ما كاينش نشاط إقتصادي وبالتالي الناس بقات تتبيع اإلمكانيات ديالها 
وما يمكنلهاش تأدي عندها صعوبة في أداء الكراء عندها، وبالتالي هناك 
ديك املتنفس اللي بدا مع املشروع كبير ديال أنه هاد اإلنطالقة وغيره 
من املشاريع اللي أعلن عليها جاللة امللك واللي عندها عالقة بالتمويل 
هاد الشريحة اإلقتصاد املغربي اآلن تتضرر وكاين الحجز على مجموعة 
من الحسابات واملمتلكات ديال هاد املؤسسات، أيضا بغينا هاد املنطق 
ديال تقسيم املغرب على مناطق، الجائحة ضاربة بقوة بعض املناطق، 
كاين الحمد هلل اليقضة اآلن كنقدرو نعرفو فين كاين بؤرة معينة وبالتالي 
املناطق اللي ما فيهاش والو يمكن وكاين حضور ديال الحد من الحركية 
ديال املواطنات واملواطنين، وبالتالي خاص البالد تصنف بهاد املنطق 
منطقة -1 -2 3 وطبعا مع التعبئة الشاملة ديال املواطنات واملواطنين 

غادي يمكن نتغلبوا على هاد الظاهرة بأقل الخسائر.

السيد الوزير، إن العاملين باملقاهي واملطاعم وأرباب هذه املحالت 
باإلظافة إلى أرباب الفنادق ممونين الحفالت يتأسفون على هذا القرار 
تاما خالل  توقفا  الذي سيتوقف  القطاع  الصعب واملؤلم، ألن هذا 
هذا الشهر يشغل يد عاملة مهمة تزيد عن املليون والنصف، وأكثر 
من %90 من اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع غير مصرح بها 
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، فألجراء املصرح بهم يتراوح 

عددهم ما بين 70 و80 ألف أجير.

إن نمط العيش وعادات اإلستهالك لدى غالبية املجتمع املغربي 
تتغير وامليزانية تتضاعف، وبالتالي إنهاك املدخرات ديال واملدخرات ديال 
املغاربة بشكل عام والطبقات الوسطى إن بقية هناك طبقة وسطى مع 
اإلجهازات املتتالية على هاد املكتسبات بالنسبة لهاد الفئة هناك تضرر 
كبير، ثم ملاذا السيد الوزير، الحكومة استثنت النقابة املمثلة للعمال 
من الحوار اإلجتماعي الذي فتح مع أرباب املقاهي؟ فاملتضرر األكبر هم 
العامالت والعمال باملقاهي واملطاعم فكان من الضروري أخذ رأيهم ومن 
خالل ممثليهم قبل اتخاذ هذا القرار، أنه بهدف القرار الصعب واملؤلم 
ستنضاف إلى الوضعية اإلقتصادية املتأزمة التي تمر منها بالدنا جراء 
الجائحة متاعب جديدة، فكما تعلمون فإن تداعيات الجائحة ال زالت 
جاثمة على اإلقتصاد الوطني وال زالت الحالة اإلجتماعية لم تتعافى ولم 

تتغير من الصدمة الوبائية.

اليوم على مشارف منتصف الشهر الفضيل  إننا  الوزير،  السيد 
وال زلنا ننتظر قرارات لجنة اليقظة اإلقتصادية إلنصاف هذه الفئات 
املتضررة من اإلغالق الليلي التي ستجد نفسها أمام أزمة مالية جديدة 

خصوصا أن نشاطها توقف كليتا طيلة هاد الشهر املبارك.

املنظم  القانون  مآل  عن  اليوم  معكم  نتساءل  الوزير،  السيد 
لإلحسان العمومي تضمنه البرنامج الحكومي، أين تم يعني وأده وقتله 
ونحن على مشارف نهاية الوالية وال زلنا ننتظر؟ في هذا اإلطار نحن نحذر 
من استغالل الفقر والهشاشة واستغالل اإلحسان العمومي ألهداف 
اإلنتخابية  العملية  مراحل  كافة  لسالمة  وضمان  ضيقة  سياسوية 
األحزاب  جميع  بين  واملتكافئ  الشريف  التنافس  مبدأ  على  وحرصا 
السياسية، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نجدد رفضنا واستنكارنا 
املبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي املقيت للعمل الخيري والتضامني 
بأشكال  الناخبين  استمالة  أجل  السيا�سي ومن  ميوله  كان  ما  كيف 
بئيسة حتى أصبحنا نتكلم عن البؤس في السياسة وسياسة البؤس، 
كما ندعو السلطات العمومية إلى محاربة كل املمارسات الغير القانونية 
واملواطنين، شكرا  للمواطنات  الشخصية  املعطيات  بأمن  التي تمس 

السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

التجمع  لفريق  الثالثة  املداخلة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد مصطفى ب يت س:

أنه  صحيح  الليلي  واإلغالق  الحظر  قرار  املحترم،  الوزير  السيد 
مسؤولية جماعية ديالنا جميعا حكومة وبرملانا، لكن البد من التفكير 
في الوضعية اإلجتماعية ملجموعة من العاملين في قطاعات معنية بهاد 
اإلغالق الليلي، وهنا نتكلم على حوالي 250 مقهى ومحلبة على الصعيد 
الوطني 2 داملليون عامل كيشتغلوا فهاد القطاعات هادي، اآلن هادو 
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كلهم السيد الوزير املحترم معرضين إلى الفقر وإلى الحاجة، فضرورة 
تدخل الحكومة عبر تعويضات مباشر لهؤالء والتفكير في تفعيل املادة 6 
من القانون ديال الطوارئ الصحية والتفكير في اإلغالق املؤقت والجزئي 
حسب تطور الحالة الوبائية، صحيح وخصوصا مع هاد العشر األواخر 
السيد الوزير املحترم والحاجة ديال هاد الناس جميعا أنه يديروا واحد 
الرواج ويكون عندهم واحد العمل اللي يقدروا يواجهوا به املتطلبات 
املغربية  القيم  بأن  بين  واإلغالق  الجائحة  موضوع  الحياة،  ديال 
والحقيقية اللي كيتمتعوا بها اللي هي التضامن والتآزر مطلوبة، وهذا 
حققات به الدولة واحد املصالحة حقيقية بينها مع املواطن وبينات 
الدولة للمواطن بأنها إلى جانبه، لكن حذاري ثم حذاري من من يحاول 
أن يخون املؤسسات الجمعوية املدنية ما�سي املؤسسات اللي كتعتمد 
الجماعات  في  كيتصرف  اللي  العام  املال  نشوفوا  العام،  املال  على 
وكيتلصقوا التصاور ديال األحزاب السياسية وتيتقال بأنه هاد ال�سي 
هذا كيعملوه هاد الناس هذا لصالح املواطنين، هذا مال املغاربة ما 
تيمن عليهم حتى أحد، حذاري من املال اللي كيجي من الدول األجنبية 
اللي ما كنعرفوش املصادر ديالو وكيتخدم به أجندات سياسية ودينية 
كتأسس على مبادئ ديال امليوالت ديال املواطنين، حذاري أنه تكون 
عندنا أزمة و نبقاو نجيوا ونتبجحوا واحنا كنقبطوا 4 ديال التعويضات4 
ديال  درهم   200 تاخذوش  ما  ليهم  ونقولوا  للمغاربة  ونجيو  و5و6 
القفيفة وندخلوا معاهم ونرفعوا شعارات كبيرة من قبيل اإلغالق وما 
عرفت آش؟ واإلنفراج السيا�سي، واش اإلنفراج السيا�سي هو ندخل 
القفة داملواطن؟ وهنا اسمحولي نقرا واحد الجملة بسرعة جديدا، 
فإنني أوجه عناية جميع املناظالت ومناضلين بالحزب في مختلف ربوع 
اململكة إلى العمل على تقديم املساعدة، هادي شكون اللي قالها هادي؟ 
ما�سي أمين عام لحزب سيا�سي كبير القوة الثانية في البالد؟ ما�سي هو 
اللي قالها في 25 مارس 2020؟ قلنا هادي حسن نية نخليو املغاربة 
يديروا الخير، املغاربة مولفين يديروا الخير، لكن ماذا تغير اليوم؟ شنوا 
تبدل؟ اللي تبدل هو أنه السياسات تخلطات مع قضايا كبيرة في البالد، 
ولينا كنشوفوا بأنه اليوم هناك من يرى بأن موقعه في اإلنتخابات م�سى، 
هاد املواطنين اآلن اللي محتاجين شكون اللي فقرهم نتيجة سياسات 
عمومية، من تداول على السلطة فهاد البالد للسنوات؟ من يمتلك 
يعني األموال واللي كيتحكم فيها؟ وكيضمن وكيفرض  اليوم كبريات 
واحد املنطق معين ديال الوالء ديال هاد الناس هادو، لكن واحنا في ظل 
دائما اإلنفراج والكالم على الحكومة، الحكومة السيد الوزير خصها 
تشتغل إلى آخر رمق، وهذا من إختصاصاتها في القانون، هنا نحيل على 
القرار ديال املحكمة الدستورية 955.15 اللي كيعطيها تشتغل حتى في 

تصريف األعمال ودير تدابير تنظيمية وتشريعية.

السيد الوزير املحترم، احنا كلنا كنعرفوا خروب بالدنا وتيقول املثل 
إال كان اللي كيدوي ما عندوا عقل اللي كيسمع يكون بعقلوا، ال يمكن 
أن نقول الحكومة ما تديرش خدمتها وهي مسنودة دستوريا وسياسيا 
وبرملانيا، ما يمكنش نشوش عليها خصها دير إلى آخر رمق كيما قلت 

والقرار واضح، وبخصوص ما يمكن أن يثأر حول قضايا جانبية من 
هنا ومن هنا، من يستعمل هاد القفة سنوات؟ شكون؟ من؟ معروف 
في البالد 40 و50 سنة من يستعملوا هاد 10 سنين وال 5 ؟ في تحقيق 
مآرب سياسية كبرى ومنين تنوض جمعية مدنية معروف تشتغل في 
إطار القانون، األموال ديالها معروفة من مساهمين مغاربة كادير واحد 
الخدمة اجتماعيا نجيوا ندخلوا فيها، هاد املغاربة نضيقوا عليهم حتى 
فهداك يعني عالقتهم مع املجتمع املدني ومع جمعيات مدنية أين هي 
السياسة فهاد �سي؟ هذا هو البؤس الحقيقي، البؤس هو هذا حينما 
احنا  نزاحموهم،  بمواطنين بسطاء ونجيو  ترتبط  يعني قضايا  نأخد 
في  دارت  اللي  الخطيرة  والتداعيات  واإلكراهات  الجائحة  كنعرفوا 
املجتمع، حذاري من تضيع القيم ديال املغاربة ديال التضامن التآز 
وحذاري من استعمال املال العام، شفنى �سي واحد كيفما قال �سي 
املغاربة  على  وكيمن  وهاز  املناطق  في  وكيدور  التريي  البس  بوقررعي 

بأموالهم هل هذه هي السياسة؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، مرحبا بالسيد الوزير، نمر للمداخالت 
النواب،  أحد  تفضل  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الرابعة 

تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد الحسي2 أزوك غ:

السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

ال أحد يجادل في أنه من حق للحكومة أن تتخذ القرار التنظيمي 
القا�سي بحظر التنقل الليلي وتتحمل مسؤولية تبيعاته في وآثاره بالنظر 
ملا خلفه من تذمر واسع وإستياء عميق لدى املواطنين، ولكنها باملقابل 
تبقى مطالبة بتحمل كامل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير املواكبة والكفيلة 
بمواجهة التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية والحقوقية واإلنسانية 
املتأزمة  للوضعية  مراعاة  ودون  ارتجالي  بشكل  املعتمد  القرار  لهذا 
بالنسبة ملهنيي قطاع مطاعم واملقاهي الذين يتكبدون مزيدا من الخسائر 
واألضرار بعض أكثر من سنة من الوضع اإلستثنائي مع العلم أن إغالق 
املطاعم واملقاهي والفنادق سيأثر على قطاعات أخرى كقطاع املخابز 
والحلويات وكذا الحال بالنسبة لفئة العاملين بالحمامات التي ازدادت 
معاناتها أكثر خالل شهر رمضان خاصة وأنهم لم يتوصلوا بالدعم الذي 
وعدت به الحكومة، هذا في الوقت الذي سيعرف فيه قطاع النقل 
سواء تعلق األمر باملسافرين أو البضائع توقفا عن العمل مما سيتكبده 
العاملون فيه من أضرار ستنعكس سلبا على وضعيتهم اإلقتصادية 
وحياتهم اإلجتماعية، وهذا يعني أن الحكومة قد تخلفت عن تحمل 
مسؤولية تبعات هذا القرار على حياة املواطنين بأبعادها اإلقتصادية 
واإلجتماعية بعدما قطعت أرزاقهم دون أن تقوم بتقديم الدعم الالزم 
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لهذه الفئات املتضررة خاصة بالنسبة لألشخاص غير املصرح بهم لدى 
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي الذين يشكلون أكثر من 90% 
من اليد العاملة التي تشتغل في هذه القطاعات، هل يستحق املغاربة 
هذا التدبير الحكومي بعدما أبانوا عن تعبئتهم الشاملة والروح الوطنية 
األمنية  بتداعياته  كورونا  جائحة  ملواجهة  التضامن  وقيم  الصادقة 
واإلقتصادية واإلجتماعية وبما تنطوي عليه من قيود على الحريات 
والحقوق األساسية ألكثر من سنة، كما يجب في هذا الصدد ومن باب 
اإلعتراف واإلنصاف اإلشادة بمجهودات السلطات األمنية بكل مكوناتها 
في استتباب األمن واحترام سيادة القانون، وفي هذا السياق البد من 
التنبيه إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل واإلعالم من وقائع يتم 
السيا�سي  التنافس  معترك  في  واإلحساني  الخيري  العمل  تسخير  فيها 
واستغالل حاجة املواطنين املتضررين من تداعيات الجائحة بمنحهم 
الشخصية  املعطيات  باإلنتماء واستغالل  املشروطة  الغذائية  القفة 
األمر  سياسية،  ألغراض  الغذائي  الدعم  عمليات  من  للمستفيدين 
الذي يقت�سي الحرص على ضبط وتأطير عمليات التضامن اإلنساني 
واإلشراف عليها وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية 
الضيقة واستغاللها في اإلستحقاقات املقبلة بعدما أخذت هذه العملية 
طابع الفضيحة األخالقية مادام األمر ال يقتصر فقط على املس بكرامة 
املحتاجين بل وبإستغالل العمل اإلنساني والتضامني النبيل إلستقطاب 
املس  وبالتالي  تدليسية،  بطرق  بطرق  الناخبين  واستمالة  املنخرطين 
مؤسسات  وإفراز  األمة  ثوابت  أحد  باعتباره  الديمقراطي  باإلختيار 
منتخبة هشة تفتقد للمصداقية وثقة املواطنين، كما يجدر التنبيه إلى 
خطورة استغالل إمكانيات الدولة وإطالق بعض األوراش واألشغال 
العامة في آخر عمر هذه الحكومة بهدف استمالة الناخبين واستقطابهم 
وإعطاء األولوية اإلنتخابية إلقليم أو جهة دون أخرى في اإلستفادة من 
صناديق يعني تقوم بدعم التنمية في تسابق انتخابي غير شريف، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق الحركي فليتفضل 
أحد النواب مشكورا.

الن ئب السيد عبد الرحم 2 العمر4:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2 وعلى آله وصحبه أجمعي2،

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدين الوزيرين املحترمي2،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

بإسم الفريق الحركي نسجل بإيجاب وبكثير من اإلشادة والتنويه 
املجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية واألمنية والصحية بوطنية 
عالية وبنكران الذات وبالتعبئة املتواصلة لم تتوقف منذ ظهور أول 

حالة لفيروس كورونا ببالدنا، باملناسبة نحيي في الفريق الحركي قواتنا 
األمنية التي نجحت في مختلف تدخالتها سواء ما يتعلق بتدبير الجائحة 
أو التصدي املسبق والذكي للمحاوالت اإلرهابية التي تستهدف زعزعة 

استقرار وأمن الوطن واملواطنين.

السيد الرئيس، السيد الوزير بخصوص قرار الحجر الصحي الليلي 
خالل شهر رمضان املبارك يمكن القول بأنه قرار صعب ومؤلم جدا، 
لكننا نتفهم ضرورة بحكم ارتفاع حاالت اإلصابة ببالدنا وظهور طفرات 
متحورة جديدة، ونعتقد بأن املغاربة تمكنوا بالفعل من تطبيق مع القرار 
املحدود في الزمن، ال سيما بعد مرور قرابة نصف شهر على تطبيقه، 
ولكن اإلشكال ال يكمن في القرار في حد ذاتها ولكن يمكن باألساس أن 
نقول في الفئات املهنية واإلجتماعية التي تضررت منه، ليس فقط أرباب 
املقاهي واملطاعم والعاملين فيها، بل هناك مهن أخرى تحقق جزءا كبيرا 
من رقم معامالتها في الفترة الرمضانية الليلية، باإلضافة إلى مهن أخرى 
التي لم تتمكن من الشروع في نشاطها منذ ظهور هذه الجائحة، كفئة 
التجار الصغار في املناطق الحدودية املتضررين من تداعيات جائحة 

كورونا، ومن جهة أخرى أيضا إغالق معبر سبتة ومليلية من جهة.

السيدة الرئيسة، انطالقا من هاد الواقع نتوجه إلى الحكومة بالدعوة 
املتضررة  والفئات  القطاعات  ودعم  إلنقاذ  استعجالي  مخطط  إلى 
واإلسراع في تعويض هذه الفئات في أقرب وقت ممكن تعويضا جزافيا 
يشمل كل الفئات واملهن املتضررة سواء املصرح بها أو غير املصرح بها 
لذا الضمان اإلجتماعي، وإذا تطلب األمر فتح باب التضامن من جديد 
وال نعتقد أن العملية صعبة ومعقدة مادامت التجربة كانت ناجحة في 
توزيع الدعم خالل السنة املاضية كانت بامتياز، فنحن لنا الثقة السيد 
الوزير التي لنا الثقة بأن وزارة الداخلية تتوفر على اإلحصائيات وتساهم 
في إنجع عملية التلقيح وفق تنظيم محكم، بإمكانها أن تحدد الفئات 
الذي  املوحد  اإلجتماعي  السجل  إخراج  انتظار  في  للدعم  املستحقة 
سيضع حدا لكل التصرفات التي تتنافى مع الهدف النبيل إلى عملية 

الدعم والحماية اإلجتماعية.

على مستوى آخر نتمنى أن تنجح اإلجراءات املتخذة في تقليص نسب 
اإلصابات وبالتالي تقليص فقط الحجر الصحي ما بعد شهر رمضان، 
والتأخير وقف اإلغالق مما سيمكن الفئة املتضررة من التعويض نسبيا 

عن ما لحقها من ضرر في رمضان.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي فليتفضل أحد 
النواب أو النائبات.

الن ئب السيد ضشيد البهلول:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،
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السيدا2 الوزيرا2،

السيدات والس دة النواب،

السيد الوزير املحترم، ال يمكن أن نختلف على الدوافع واألسباب 
الليلي خالل شهر  التجوال  اتخاذ قرار حظر  إلى  التي دفعت حكومة 
رمضان املبارك، وال يمكن أن نختلف كذلك حول التضحيات التي قام 
بها ويقوم بها املغاربة كل من جانبه من أجل محاربة الفيروس والحد من 
انتشاره، إلى أن قرار الحكومة األخير نتج عنه توقف لقطاعات حيوية 
وأثر على النشاط املنهي للعديد من الفئات التي يرتبط دخلها بالشهر 
الفضيل، ونخص بالذكر املتدخلين في مجاالت السياحة، وأرباب املقاهي 
املطاعم، ومول الحفالت، ومتعهدي التظاهرات وامللتقيات، وفضاءات 
العام والترفيه، والصحافة والصناعات الثقافية واإلبداعية، والقاعات 
بهم  املرتبطة  واملهن  والقطاعات  الشباب،  ودور  الخاصة،  الرياضية 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما ينذر بتفاقم األزمة للعديد من 
األشخاص واملقاوالت العاملين في هذه املجاالت في غياب تدابير مواكبة 

تخفف من شدة الوطأة.

السيد الوزير، أننا نقدر بشكل عالي مجهودات مختلف املتدخلين 
ملحاصرة تداعيات الجائحة وتقويض في نطاقها في إطار صحية إال أن 
طول مدة الحجر والتدابير املواكبة له وتناسل مؤشرات حول الطفرات 
اإلقتصادي  النشاط  استعادة  حول  واضح  أفق  وغياب  الجديدة 
واإلجتماعي وحركات التنقل أصبح يلقي بضالله على الواقع اإلقتصادي 
واإلجتماعي والنف�سي للمواطنين، وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة 
بلورة إجراءات عملية استعجالية من أجل تعويض الفئات املتضررة 
وكذا رفع اإليقاع في معالجة امللفات الخاصة بالتعويض عن فقدان 
السلطات  قررتها  التي  اإلحترازية  التدابير  تحيين  وإلى ضرورة  الشغل 
العمومية وفق تطوير الوضعية الوبائية في العديد من الجهات ودعم 
من  أي شكل  من  تستفيد  ال  التي  القطاعات  في هذه  العاملة  األسر 
أشكال الحماية اإلجتماعية وتيسير ولوج املقاوالت املتضررة للتمويالت 

الضرورية. إلستعادة نشاطها.

السيد الرئيس،

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدا2 الوزيرا2،

السيدات والس دة النواب،

نفق  من  الخروج  معالم  نتلمس  ونحن  مهمة  تحديات  تنتظرنا 
الجائحة بفعل الوتيرة الطبية التي تتم بها عملية التلقيح رغم كل ما 
يشوبها من تحديات مرتبطة باملخزون العالمي للقاحات، وأملنا كبير 
في أن ننجح في تحويل الصعوبات التي أعادتها الجائحة للواجهة إلى 
فرص سانحة إلدخال إصالحات هيكلية على منظومتنا اإلقتصادية 
الخدمات  إلى  الولوج  في  للمواطنين  فرص  تكافئ  تحقق  واإلجتماعية 

املشروعة، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن املداخلة اآلن للمجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد سعيد الزايد4:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الوزير املحترم، بداية البد من أن نحمد هللا سبحانه 
الشهرين  في  الجائحة  مؤشرات  في  امللحوظ  التحسن  على  وتعالى 
األخيرين، فرغم تسجيل العديد من الحاالت خاصة املتحورة منها إال 
أن بالدنا تمكنت من تجاوز حالة الحدة كما في السابق، صراحة فقد 
كنا نتمنى أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع تحسن هذه املؤشرات وبلورة 
إستراتيجية مجالية دقيقة للتعامل مع الوضع الحالي بشكل يحفظ 
لألنشطة اإلقتصادية والتجارية واإلجتماعية صيرورتها، إال أن ذلك لم 

يقع مع األسف وهو ما خلق استياء في صفوف املواطنين واملواطنات.

وإن كنا نتفهم قرارات الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية 
منذ أزيد من سنة وقرار حظر التنقل الليلي خالل شهر رمضان الفضيل 
فإننا في املقابل ندعو في التقدم واإلشتراكية إلى إقرار آليات لدعم بعض 
املهن التي ستتضرر من القرار األخير، ال سيما بالنسبة للعاملين في قطاع 
املقاهي واملطاعم واملخابز واألنشطة الترفيهية الليلية الرمضانية ومهن 

أخرى تنشط أساسا بعد موعد اإلفطار.

السيد الوزير املحترم، من دون شك أنتم تقدرون وضعية الفقر 
والهشاشة اإلجتماعية آلالف األسر املغربية والتي تكسب قوتها اليومي 
من خالل عدد من املهن املندرجة في القطاع غير املهيكل وهي أكثر تضررا 
من قرار اإلغالق الليلي خالل هذا الشهر الفضيل وهي في أمس الحاجة 
وبإلحاح إلى الدعم، خاصة وأننا على مشارف النصف الثاني من شهر 
رمضان األبرك وما يستلزمه من متطلبات غير معتادة في باقي الشهور. 
السيد الوزير املحترم أدخلوا الفرحة والسرور على قلوب اآلالف من 
األسر املعوزة وال تتركوها عرضة لإلستغالل السياسوي البئيس واملغري 
باسم العمل الخيري والجمعوي في استغالل مقيت لحاجة وفقر هذه 

األسر، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ إذن تعقيب

إضافي لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة زهوض الوه بي:

شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، في الحقيقة الحقيقة لها لون واحد مايمكن ليناش 
نلونوها بمجموعة د األلوان، والتضامن هي من القيم داملغاربة األصيلة 
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ومتأصلة فينا والتي نفتخر به، اليوم مجموعة من الظواهر التي نخجل 
لها القفة مقابل اإلنخراط، مجموعة من أمور يتم اإلعالن عنها بصفة 
رسمية وعبر اإلعالم والتغطية اإلعالمية الكبيرة ولكانت �سي مذكرة جات 
في معرض مداخلة معينة تتحدث عن أمين عام تحدث وخرج خرجة 
بدافع املسؤولية هي يحث فيها املناضالت و املناضلين على أنهم يساهموا 
إلى جانب السلطات املحلية في إيجاد حلول لهذه الجائحة اللي احنا 

كاملين كمغاربة ما كوناش كانتاضروا معارفينش التابيعات ديالها.

لهدوك  كانتحل  واش  القفة  هذا  املحترم،  الوزير  السيد  واليوم 
الشباب اللي اختاروا أنهم يسبحوا في اإلتجاه اآلخر؟ واش كانت حل هاد 
القفة أنها تلقى لينا حلول بديلة في املناطق اللي كتعيش مجموعة من 
من املآ�سي اليوم القانون الخاص باملقاربة باإلحسان العمومي يجب أن 
تخرج بها هذه الحكومة في أقرب وقت وهذا من املؤخدات اللي كنأخدوه 
عليها، كذلك هاد الحكومة يجب أن تجد حلوال بديلة وفورية ملا يحدث 
في األقاليم الشمالية واألقاليم ديال الناظور وماجورها، وشكرا لكم 

السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيبات إضافية أخرى؟ نعم تفضل السيد النائب املحترم 
من فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد توفيق كميل ضئيس فريق التجمع الدستوض4:

شكرا السيدة الرئيسة،

في الحقيقة كنتأسفوا ملا آل له املشهد السيا�سي في اآلونة األخيرة 
مع قرب اإلنتخابات، واش هكذا بغينا نششعوا املواطنين أنهم يمشيو 
للصناديق االنتخابات، أكيد ال اليوم إيال كنتكلموا على القفة فاحنا 
املغرب إلى نجح في التدبير الجائحة راه نجح بسبب املساعدات اللي 
قدموها بعض املحسنين للمغاربة، السؤال اللي كنطرحوا اليوم عالش 
هاد الجمعية اللي هي جمعية مدنية خاصة ثاقت في واحد الحزب معين 
أنه يساعد في التدبير ديال األعمال ديالها؟ هذا هو السؤال عالش تاقت 

في حزب؟ وماتاقتش فواحد آخر؟

ثانيا السيد الوزير، السيدة الرئيسة..

السيد الرئيسة الجلسة:

رجاءا السيدات والسادة النواب.

الن ئب السيد توفيق كميل ضئيس فريق التجمع الدستوض4:

ثانيا السيدة الرئيسة، إيال كانوا �سي ناس كيتكلموا، هللا يخليك 
الوقت السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد توفيق كميل ضئيس فريق التجمع الدستوض4:

إيال كانوا الناس كيتكلموا اليوم على بعض الفيديوات اللي خارجين 
خاصنا نتسألو شكون اللي خرج هاد الفيديوات؟ 5 سنين هاشكون 
اللي خرج هاد الفيديوات؟ راه باين شكون خرج هاد الفيديوات، اللي 
خرجوهم هما أحزاب سياسية مع قرب اإلنتخابات اللي مع كامل األسف 
كانوا عبارة عن دكاكين سياسية غبروا من اإلنتخابات اللي فاتت حتى 
اليوم عاد والو كايتكلموا فين كانوا شحال هادي؟ شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب 
عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد ادضيس األزمي اإلدضي�سي:

السيدة الرئيسة، شوف اإلنسان منين يديرها قد راسو مايبقاش 
يحنزز دابا عالش تنتكلموا؟ هذا واحد التحول خطير في املشهد السيا�سي 
املغربي وفي املشهد اإلنتخابي املغربي، راه املدير ديال هاد املؤسسة ليس 
خاصا، هاد 17 د مليار اللي كنا تنتكلموا عليها ها هي بدات كتبان، ها 
للمواطن  املباشر  الدعم  كان  إيال  الحكومة  كايناش  ما  ديال  الشرط 
املؤسساتي، الحماية اإلجتماعية املؤسساتية ها هو بدا تيبان األمور 
بدات تتضح، الدعم املباشر السيدة الرئيسة، املغاربة خصهم الحماية 
املباشر  الدعم  خصهم  املغاربة  وباملؤسسات،  بالقانون  اإلجتماعية 
بالقانون وباملؤسسات، املغاربة خصهم الدعم ديال األرامل بالقانون 
واملؤسسات، املغاربة خصهم الدعم ديال تيسير بالقانون واملؤسسات، 
اللي  ال�سي  واملؤسسات وهاد  القانون  املنحة  في  الزيادة  بغاو  املغاربة 
كان، أما باش نجيو قراو قراو التوجيهات اللي تتم�سي للمناضلين أيها 
املناضلون أيها املناضالت حصولكم على حصتكم من القفة رهين بعدد 
املسجلين هذا تحول خطير وهادي فضيحة سياسية في املغرب ينبغي 

اإلعتذار عليها والتوقف عنها اآلن قبل الغد.

السيدة ضئيسة الجلسة:

وعن  التعقيب  عن  الوزير  للسيد  الرد  النائب،  السيد  شكرا 
التعقيبات اإلضافية، تفضل السيد الوزير.

اسمح لي نعم السيد النائب املحترم، السيد النائب املحترم، عطيت 
السادة  رجاء  الوزير،  للسيد  الكلمة  عطيت  الوزير،  للسيد  الكلمة 
النائب  النائب املحترم، رجاء السيد  النواب املحترمون، رجاء السيد 
املحترم، رجاء السادة النواب املحترمون، رجاء السيد النائب املحترم، 

نرفع الجلسة ألداء صالة الظهر طبقا للمادة 148.

السيدة ضئيسة الجلسة:

لكي  بأماكنهم  النائبات اإللتزام  السادة والسيدات  إذن نرجو من 
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نستأنف أشغال هاته الجلسة، إذن نستأنف أشغال هذه الجلسة برد 
السيد الوزير على التعقيب وعلى التعقيبات اإلضافية، تفضل السيد 
الوزير للمنصة، ال بالنسبة للتعقيبات اإلضافية نعم تفضل السيد 

النائب في نقطة نظام.

الن ئب السيد مصطفى ب يت س )نقطة نظ م(:

السيدة الرئيسة مع كل اإلحترام لهذه املؤسسة الدستورية، السيدة 
الرئيسة لم تعلني عن رفع الجلسة إال حينما أشار إليك أحد الزمالء 
من فريقك وهذا يدل السيدة الرئيسة بأنك كنت منحازة، كنت منحازة 

السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هذا اتهام أرفضه، رفع الجلسة تم طبقا ملقتضيات النظام الداخلي.

الن ئب السيد مصطفى ب يت س )نقطة نظ م(:

من حقي نتكلم، من حقي نتكلم، من حقي نتكلم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

ما نسمحلكش السيد النائب املحترم، يمكن الرجوع إلى التسجيل، 
الرئيس،  السيد  رجاء  التسجيل،  إلى  الرجوع  يمكن  النائب  السيد 
السيد النائب املحترم، السيد الرئيس، السادة النواب املحترمون يجب 
أخذ  يمكن  الجلسة، ال  لهاته  الداخلي  النظام  اإلنضباط ملقتضيات 
الكلمة دون إذن من السيدة الرئيسة، السيد الرئيس، السيد النائب، 
السيد النائب املحترم ماعطيتكش الكلمة ال يمكن أن تأخذ الكلمة دون 
إذن من الرئيسة، تفضل السيد النائب في نقطة نظام، ولكن رجاء 
اسمحوا لي السادة النواب اسمحوا لي إذا كان هاد املجلس كاينة فيه 
نظام داخلي ويجب احترام مقتضياته فيجب احترامها، السيد النائب 
املحترم، السادة النواب املحترمون ال يمكن ألحد النواب أن يأخذ كلمة 
بدون إذن الرئيسة ديال الجلسة، رجاء السادة النواب لنساهم جميعا 
في إتمام الجلسة الدستورية، السيد النائب املحترم تفضل، إذن طبقا 
للمادة 267 السيد النائب املحترم عن الفريق اإلشتراكي سبق وطلب 
تعقيب إضافي بما أن الفريق لم يعقب على السؤال كنعطي للسيد 

النائب املحترم التعقيب اإلضافي.

الن ئب السيد شقرا2 أم م ضئيس الفريق اإلشتراكي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، استمعنا ملداخلتكم وكيبان على أن بالدنا اللي خدات 
واحد األشواط surtout فهاد العقدين األخيرين من أجل محاربة الفقر 
هاد الورش هذا خصوا يتسرع يجب أن نحارب الفقر في بالدنا، يجب 
أن يختفي الفقراء من بالدنا كل�سي يدوز للطبقة املتوسطة كل�سي واللي 
كيخدم وكيلقى القوت ديالو بالكرامة ديالو وبعزة النفس ديالو، وهنا 

السيد الوزير يمكن لي نقول لك على أن هاد اإلجراءات اللي اتخاذت، 
الشرائح  واحد  هناك  ألن  األمر  هذا  في  تساهم  لن  الشديد  لألسف 
واسعة اللي كندافعوا بها دفعا نحو الفقر نحو الحاجة ونحوا أنها تمد 
يدها لآلخرين باش يساعدوها، كنلتمسوا من الحكومة وكنطلبوا منها 
وكنأكدوا عليها على أنها حين تتخذ قرارات يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار 
هاد الفئات وتلقى لها البديل وتفعل النصوص القانونية، تفعل حتى 
الدستور الفصل 40 من الدستور، املهم على أنه نحافظوا على الكرامة 
ديال املواطنات واملواطنين، الكرامة ديال جميع املواطنات واملواطنين 

ما يبقاوش يجيوا الناس يتصوروا بهم كيعطيوهم الفتات، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن رد السيد الوزير على التعقيب 
وعلى التعقيبات اإلضافية، تفضل السيد الوزير املحترم.

السيد نوض الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

بدء كنبغي نشكر جميع السيدات والسادة النواب املحترمون اللي 
تدخلوا واللي أشادوا بالعمل وانخراط ديال وزارة الداخلية وديال األطر 
واألعوان ديال وزارة الداخلية في تدبير هاد الجائحة، كما في علمكم 
الحالة الوبائية كما قلت قبيلة ال علم بأين املصير ديال أين ستسير؟ 
كل نهار كنقولوا راه ملي كنا في الحجر الصحي في مارس العام اللي فات 
كنا كنظنوا بأنه غتكون واحد شهرين أو 3 شهور وإن شاء هللا ونخرجوا 
من هاد الوضعية اإلستثنائية، راه من la.grippe.espagnole العالم كلو 
بأسره ما شاف �سي وضعية بحال هاد الوضعية اإلستثنائية، واحنا بلد 
من بين البلدان ديال العالم اللي الحمد هلل كانت هناك تعليمات، كانت 
استباقية وحتى هداك الحجر الصحي اللي دوزنا في العام اللي فات راه ما 
كانتش عندنا فيه أرقام كبيرة، ولكن كان ديك الساعة واحد الخوف من 
اإلنفالت ديال الوباء وكنا كنشوفوه قدامنا في الدول في إيطاليا، إيطاليا 
إيال تتذكروا كانت واحد املدينة ما لقاوش حتى فين يدفنوا األموات 
ديالهم، إذن كان من الضروري نديروا داك الحجر ونوجدوا روسنا 
وفعال الحكومة خدمات كفريق واحد، وكاينة واحد الفريق مصغر اللي 
فيه بالطبع وزارة الصحة حيث هي املعنية األولى، وزارة الداخلية ألنها 
عندها اإلمتداد الترابي وكتقوم بمد العوان للقطاعات الوزارية املعنية، 
كان  ألنه  والتجارة  الصناعة  وزارة  بالطبع،  واملالية  اإلقتصاد  وزارة 
خصنا عملية التمويل كان خصنا واقفين عليها، وزارة الخارجية ألنه 
.les في األول  testes كان هناك عالقات مع الدول لتأمين تمويل ديال
ديال اللقاحات دبا، ديال واحد العدد ديال املعادالت ديال ألنه كنخصنا 
نوجدوا روسنا لواحد الظروف اللي.. وفعال كنا عارفين بأنه كان يمكن 
يكون ذاك اإلنفالت، وجا داك اإلنفالت من بعد عيد األضحى، 6 آالف 
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حالة راه ما�سي ساهلة، راه احنا واحد الوقيتة راه ولينا كنفكروا مع 
التمويل ديال األوكسيجين،  السيد وزير الصحة ومع وزير الصناعة 
اليوم راه كتشوفوا دابا راه كاينة الحالة الراهنة راه كتشوفوا أش واقع 
في الهند، الهند وما أعضم الهند كدولة كبيرة وعظيمة وعندها ولكن 
خصنا  اللي  أخرى  وحاجة  األوكسيجين،  ديال  مشكل  عندها  اليوم 
ندخلوا لبالنا هي داك الوقت كنا خدامين بالفيروس األصلي، مع هاد 
املتحاورون ها les.variants أنا ما�سي طبيب ولكن رجعنا كلنا أطباء، 
منين  كيولي  امليدان  فهاد  يدخل  كيبقى  اللي  فهاد  دكاترة  ولينا  كلنا 
كتشوف كيفاش تغيرات الحالة في البرتغال، في إيرلندا، في بريطانيا، في 
تركيا واليوم في الهند كتكون غدا وخا كانت عندهم حاالت وكانت كبيرة 
اليوم ملي كتحط هداك الكرافيك من األول حتى اآلخر تيبان ليك دبا 
الحالة الراهنة بحال �سي حيط، حائط ما�سي �سي progression عادية 
progression داك �سي طالع هكدايا بحال الحيط، وما يمكنش أي 
إمكانيات تعطينا الفرصة باش نقاوموا هاد القضية هادي، ألن هذا هو 
اللي كيعني أنه كنا فرحانين في األول ديال العام، كاتبان لينا القضية 
غادا في تحسن مستمر ومع الحمد هلل مع اإلستباقية ومع اللي كانت ومع 
التعليمات ديال سيدنا هللا ينصروا، دبرنا فهاديك الكميات األولى ديال 
التلقيح وبدينا كنلقحوا وقلنا إيال بقينا غادين على هاد الوتيرة غادي 
نأمنوا وربما نزلوا تالهديك 40 سنة وال �سي حاجة غادي نأمنوا تقريبا 
داك الفئة العمرية اللي كيكون فيها، ألنه احنا شنوا باغين نديروا باغين 
يبقى  يتوفاو بسبب هذا وال  اللي غادي  ديالنا  املواطنين  يكونوش  ما 
عندهم مضاعفات وخيمة، ألنه اليوم راه ما قلتها في الكلمة ما عارفينش 
أشنا هي املضاعفات ديال هاد الفيروس؟ كل نهار كنسمع حالة واحد 
إيال كان غادي يفقد واحد العين ديالوا كل واحد، خرج من الفيروس 
ولكن بقاو عندوا مضاعفات، إذن هذا املضاعفات ما عارفينهمش كل 
نهار كتخرج �سي حاجة، احنا بغينا هداك املسائل اللي كتضر باملواطن 
القرار  الصحة هي األولى، عالش كنقولوا الصحة؟ ملي جينا ناخذو 
كنا احنا متفائلين كنقولوا ربما هاد العام إيال بقات األمور غادة هكذا 
غادين نعيشو، ولكن ملي بدا املتحور كيزيد وهذا وبدات القضية في 
الدار البيضاء كتصاعد، الدار البيضاء دبا.. ولكن ماعرفناش وا غدا 
 les.graphique ملي كنشوفو ،tous.droitواش غادي طلع وال غتم�سي
ديالles.autres.payes كايكون حتى هما هكدا غادين، هاد ال�سي هذا 
غير كمسؤول كنذاكر مع السيد وزير الصحة ومع هو كيقول لينا آش 
هي اللجنة العلمية، تنشوفو في خارج بالد ونشوفو في بالدنا، إذن كيبان 
لينا بأنه الوقت هو اللي خدام ضدنا، القرار ما يمكنش ليا ناخذ القرار 
حتى نلقى كيفاش غادي نعوض الناس وال، القرار أوال هو قرار لحفظ 
األرواح، هذا هو، ولكن ما�سي راه حتى حنا كلنا راه احنا والد الشعب 
ديال  التدخالت  في  جا  وراه  كنقلبوا  احنا  راه  ديال  عندنا حس  راه 
الناس كاين اللي كيقول لك ال غير مالين املقاهي، الغد كيقول لك ال 
ال راه تداك اللي كيخيط، ديك الساعة خصنا نعرفوا فين غنوصلوا، 
وكيفاش هاد الناس هادو كلهم شحال خصهم ديال اإلمكانيات، راه 

اإلمكانيات راه بلد املغرب راه بلد في طريق النمو، ما�سي ما هو ال فرنسا 
وال الواليات املتحدة هادي اللولة، ثانيا املشكل كيبين على الهشاشة 
ديالنا ديال هاد القضية ديال اإلقتصاد الغير املهيكل وهاد ال�سي اللي 
قلتي السيد النائب املحترم على التنمية الحقيقية وهذا، فعال خصنا 
بالدنا نوصلوها ولكن هذا c›est.un.accident، هذا ما يمكنش نفك هاد 
القضية في وسط هاد فهاد الصدمة وال هاد اللي جاتني في الطريق خصنا 
نفكوها على املدى املتوسط بالتغطية االجتماعية، بالسجل اإلجتماعي 
املوحد، بالتنمية البشرية، بإعادة النظر في جميع ما هو يطعم هاد النمو 
ديال البالدنا واللي عندنا داك الوليد اللي كيخالق، ملي تولي عندو 18 
عام يكون مؤهل شاد طريقو ما كيتسنى تا واحد، هذا هو املبتغى ديالنا 
كلنا، ولكن هاد �سي هذا خصو الوقت، خصوا املتابرة وخصو ما يكونش 
عندنا بزاف ديال les.accidents.de.route فحال هذا، هذا راه كون كنا 
عارفين هذا غيسالي غدا يمكنا نتجندوا ونقولوا راه غنفكوا هاد الشهر 
هذا، املشكل ما�سي مشكل غير ديال الشهر، فعال كاين ناس اللي تضرروا 
ألنهم كيعولوا على هاد الشهر الفضيل باش فعال هادي ال نقاش فيها، 
ولكن كنا مجبرين باش ناخذو هاد القرار ألنه تصوروا معي كون تكون 
عندنا الحالة اللي كاينة في الدول اللي غير قبالتنا فرانسا راه 30 ألف في 
النهار، 30 ألف ما عندناش باش نقاوموها، واحنا كنقولوا نحمدوا هلل 
ونشكروه اللي البالد ديالنا بقات فهاد املستويات اللي كنقدوروا نتحكموا 
عليها وكنشكروا الحس ديال املواطنين اللي كلهم منخرطين األغلبية 
كاين تراخي ما يمكناش ما نقولوش ما كينش تراخي، ما كاينش ولكن راه 
هللا يكون في األعوان راه الواحد حتى هو كيعيى، راه ما�سي بالسهل باش 
الواحد يبقى، لذا احنا واعيين بهاد الضرر اللي كيحسو به املواطنين 
 la اللي عندهم مهن هشة واللي ما�سي ف، كون كان عندنا كل �سي في
CNSS راه ما غيكونش مشكل فحال فرانسا تيقولوا قدا وقدا وصافي 
وامليكانيزم كيخدموا وصافي، راه ملي كنا درنا في مارس األخير، وال في أبريل 
فاش درنا داك العملية ديال التضامن، راه كانت اإلشكالية األولى شكون 
اللي غادي نعوضوا؟ وكانت بالفعل إشكالية كبيرة ما نقدرش نقولوا راه 
وزارة الداخلية عارفة شكون، ال وزارة الداخلية ما عرفاش كل �سي راه 
خص إيال بغينا نديروها بالعدل الكافي والنزاهة الكافية خصك تدقق 
وخصك هذا خصها واحد شوية ديال الوقت، لذا احنا كنطلبوا من 
هللا وكنطلبوا من الجميع باش نتفهموا بأنه راه إشكالية ما�سي سهلة، 
راه احنا كنديروا املستحيل باش نلقاوا الحلول وباستباقية، اليوم راه 
احنا كنفكروا ما�سي غير في األخير دالشهر وال كنفكروا حتى في األخير 
دالعام وفي العام الجاي كي غتوقع األمور ألنه راه ميزانية راه خصك تدبر 
ميزانية خصك تدبر خص االقتصاد ما يوقفش خص، راه كل ما قامت 
به الحكومة بفضل التوجيهات السامية ديال سيدنا هللا ينصرو ال في 
.le اللي دابا الصندوق  fond.d›investissement امليدان داك أسميتو
ديال اإلستثمار اللي تدار، هذا كلو غادي يساعد باش قطاعات جديدة 
باش تزيد وقطاعات اللي في أمس الحاجة باش الدولة تدخل ما�سي غير 
بالقروض ولكن في رأس املال باش كتعاون داك الشركات باش يوقفوا 
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على رجليهم، هاد �سي كلو كنقوموا به ولكن راه خاص الوقت وخاص 
هاد املتحورات يخليونا نخدموا إيال تحفضات بالدنا من هاد املشاكل، 

وشكرا جزيال .

السيدة ضئيسة الجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم وعلى صبركم معنا، 
وننتقل إلى قطاع الصحة لسؤالين في إطار وحدة املوضوع، طرح سؤال 

عن فرق األغلبية يطرح السؤال تفضل السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة ف تحة الشوب ني:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد الوزير املحترم،

الجاللة  صاحب  انطالقته  أعطى  الذي  الكبير  الورش  سياق  في 
حفظه هللا لتعميم التغطية اإلجتماعية على كافة املغاربة وحيث بات 
لزاما اإلسراع بتنزيل الخطة الصحية التي تفرضها املرحلة سواء بتأهيل 
القطاع الصحي وتمكينه من املوارد البشرية واملادية الالزمة، في هذا 
اإلطار نسائلكم السيد الوزير املحترم عن الوضعية الوبائية الحالية 
واقع  وما هو  الفيروس؟  املتحور من  السالالت  بعد ظهور  خصوصا 
منظومتنا الصحية خالل الفترة الحالية واإلشكاالت التي تعاني منها؟ 
وما هي التدابير التي قامت بها الحكومة لتوفير الكميات الضرورية من 
اللقاحات إلنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتحقيق املناعة الجماعية؟ 

شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

فرق  وعن  املجموعة  عن  السؤال  طرح  النائبة،  السيدة  شكرا 
املعارضة تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد نوفل شب ط:

السيدة الرئيسة،

إليها  دعى  التي  اإلجتماعية  الحماية  ورش  يعتبر  الوزير،  السيد 
جاللة امللك ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة نوعية في الطريق اإلقالة 
والعدالة  املواساة  تسوده  متضامن  مجتمع  بناء  أفق  في  اإلجتماعي 
اإلجتماعية وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم بعيدا عن الحلول 
املرحلية واإلجراءات الترقيعية التي أبانت عن فشلها في إعطاء البعد 
الدستوري للحماية اإلجتماعية مدلولها الحقيقي، كما أبانت عن ذلك 
الجائحة بشكل يدعوا للقلق والشك أن التغطية الصحية األساسية 
تحسين  بهدف  اإلجتماعية  لحماية  األساسية  الركائز  إحدى  تشكل 
ظروف عيش املواطنين وصيانة كرامتهم خاصة بالنسبة لفئات الهشة 
وذلك بتعميم التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، األمر الذي يطرح 

عدت تحديات وإكراهات بالنسبة للمنظومة الصحية التي أبانت عن 
محدوديتها في مواجهة جائحة كورونا وتحقيق األمن الصحي.

إن هذه الوضعية تسائل الحكومة عن اإلجراءات املواكبة الكفيلة 
بضمان التنزيل السليم ملشروع تعميم التغطية الصحية وفق األجندة 

املحددة لها.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم تفضل السيد 
الوزير نعم في املنصة.

السيد خ لد آيت ط لب وزير الصحة:

شكرا السيدة الرئيسة،

أشرف  على  السالم  الصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2،

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

أيه  الحروض الكريم السالم عليكم وضحمة هللا،

وبعد، سعيد بلقائكم في هذا اليوم من أيام شهر رمضان املبارك 
آملين من هللا تعالى أن يديم على بلدنا نعم األمان واألمن واإلستقرار 
والطمأنينة والرخاء تحت القيادة السامية ملوالنا أمير املؤمنين امللك 
محمد السادس نصره هللا، والذي يقود برؤية متبصرة واإلستشرافية 
وتوجيهاته السديدة كل التدابير واإلجراءات الناجعة التي راهنت عليها 
الوباء منذ اإلعالن عن فاشية  السلطات العمومية ببالدنا ملحاصرة 

فيروس كورونا في العالم.

لتلقيح  الوطنية  الحملة  ملجريات  الشخ�سي  تتبعه  إلى  إضافة 
قيادة جاللته  اململكة وكذا  ربوع  في مختلف  بكل سالسة  املتواصلة 
للثورة اإلجتماعية الكبرى التي تعد رافعة أساسية لإلستجابة لتحدي 
تعميم الحماية اإلجتماعية على كافة فئات املجتمع املغربي، وركيزة 
كذلك داعمة لنموذجنا التنموي املرتقب والذي يستدعي تنفيذها كما 
تعلمون تحوالت كبيرة وإطالق إصالحات مجتمعية بنيوية وشاملة وفقا 
للتوجيهات التي سبق وأعلن عنها جاللته في العديد من خطبه السامية.

املتعلق  الجانب  سيما  اإلجتماعية  الحماية  مشروع  ويشكل 
وزارة  تجتهد  هاما  تأمينية شاملة وموحدة ورشا  تغطية  بإرساء  منه 
الصحة ملواكبته وتنزيله، بتعاون وتنسيق مع باقي شركائها وبمساهمة 
كل  رغم  له  املحددة  اآلجال  مع  املوعد  في  تكون  حتى  املتدخلين  كل 
التحديات واإلكراهات وظروف الحظر وتصاعد القلق العالمي الكبير 
املرتبط بانتشار املوجه الثالثة من الوباء على ظهور سالالت بعد مع 
ظهور سالالت جديدة متحور منه، وتزايد الصعوبات املرتبطة بتأمين 
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اللقاحات في سباق محموم مع الزمن في ظل ارتفاع الطلب العالمي 
عليها.

وأستغل مناسبة هذا اللقاء للتنويه بالجهود الجبارة التي قام بها 
العديد من املتدخلين إلى جانب قطاع الصحة كالداخلية وقوات األمن 
امللكي والقوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة والوقاية  والدرك 
املدنية ورجال اإلعالم لتدبير 3 آالف و47 مركزا قارا وأزيد من 10 آالف 
وحدة متنقلة خصصت للتلقيح ضد الفيروس، حيث تمكنا بحمد هلل 
إلى حدود اليوم حدود يوم أمس األحد 25 أبريل الجاري من تلقيح 4 
دمليون و723 ألف و635 شخص بالجرعة األولى و4 داملليون و217 

األلف و485 بالجرعة الثانية.

وتفاعال مع تساؤالتكم السيدات والسادة النواب املحترمين حول هذا 
الورش الحيوي الهام في ارتباط بالوضع الوبائي ببالدنا وباإلستراتيجية 

الوطنية للتلقيح أتناول مداخلتي في هذا املوضوع عبر محورين:

املحور األول: ويعنى بالسياق الوبائي الحالي ببالدنا وتدابير إنجاح 
حملة التلقيح املتواصلة. واملحور الثاني يتعلق بمخطط تأهيل وإصالح 
املنظومة الصحية في إطار إستعداداتها ملواكبة الورش امللكي الكبير 

الرامي إلى تعميم التغطية الصحية على الجميع.

إن في السياق األول السياق الوبائي الحالي ببالدنا وتدابير إنجاح 
حملة التلقيح، لقد تابعنا جميعا بفخر واعتزاز التدبير املثالي لصيرورة 
الحملة الوطني لتلقيح ضد فيروس كورونا والتي نوه بها العالم أجمع 
نتيجة األداء الجيد والتحرك اإلستباقي لبالدنا بتوجيهات ملكية سامية 
النظام الصحي من  للمواطنات واملواطنين، وبالنتيجة حماية  حماية 
اإلنهيار، ال سيما وأن العديد من البلدان ما زالت تعاني من أجل تأمين 

الحد األدنى من جرعات اللقاح الضرورية لسكانها.

األفراد  ومعدل  عدد  القاري  املستوى  على  املغرب  تصدر  فقد 
املستفيدين من التلقيح، كما احتلت اململكة وفي املجال ذاتي املرتبة 
10 على الصعيد العالمي من بين الدول التي نجحت في تحدي التطعيم 
حسب إفادة املنظمة العاملية للصحة، فالرهان الذي ال زالت تسارع في 
سبيل تحقيقه بالدنا اليوم هو ضمان الحماية الالزمة للفئات الهشة 
على وجه الخصوص والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية عبر 
تمديد تدابير الطوارئ الصحية، حيث تم في إطار اإلحتياطات املتخذة 
تعليق الرحالت الجوية مع العديد من الدول بعد اإلعالن عن ظهور 

طفرات متحورة للفيروس ..

في  كبيرا  تحسنا  واملكلفة  الصعبة  الجهود  هذه  كل  أثمرت  وقد 
املؤشرات الحالة الوبائية بموازاة تواصل الحملة الواسعة للتلقيح في 
كل البالد إلى أن اكتشاف جهاز املراقبة الجينومية املتحورة للمتحور 
البريطاني للفيروس ب 9 دالجهات باململكة دفع الوزارة إلى رفع درجة 
في احترام اإلجراءات الصحية  إلى الصرامة  الحذر واليقظة والدعوة 
ملواجهة التحول الفيرو�سي الحاصل، كما دفعت السلطات العمومية 

إلى فرض حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خالل شهر رمضان 
الوبائية  الوضعية  تدهور  من  واحترازا  املحققة  للمكتسبات  حماية 

ببالدنا من جديد.

ومن املرتقب أن تنجح بالدنا في غضون أشهر في الحفاظ على صحة 
األشخاص الذين يحملون عوامل اإلختطار ما فوق 55 سنة وتحقيق 
على  القضاء  وهو  آال  للتلقيح  الوطنية  اإلستراتيجية  أهداف  أهداف 
الحاالت الخطيرة والوفيات مرورا بالتحكم في الوباء وصوال إلى تحقيق 
املناعة الجماعية املنشودة، وفي حتى في حالة نفاذ اللقاح أو حصول 
تأخر في التزود فإن بالدنا ستكون قد نجحت بشكل كبير في التقليص 
من حاالت الوفيات والحاالت الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة 
الوبائي،  إلى التحكم في اإلنتشار  بالتالي في طريقنا  الصحية، ونكونوا 

وذلك عبر تمديد اإلجراءات اإلحترازية والوقائية.

ببالدنا  الوبائية  الوضعية  عرفته  الذي  اإلستقرار  شجع  وقد 
على إنجاح عملية التلقيح إذ سجل املنحنى أي سجل املنحى الوبائي 
الوفيات جراء  اليومي لحاالت  املعدل  إنخفاضا كبيرا حيث تقلصت 
الفيروس وتراجع من92 حالة وفاة زمن الذروة في 22 نونبر املا�سي إلى4 
حاالت خالل24 ساعة املاضية، وبذلك استقر معدل اإلماتة حاليا في 
%1،8 وباملثل انخفض املعدل اليومي النتقال العدوى حيث بلغ مؤشر 
اإلصابات من  انخفض عدد  وبذلك  24 ساعة 0،9،  اإلصابة خالل 
6195 إصابة يوميا زمن الذروة إلى 326 إصابة خالل 24 ساعة املاضية 
مع معدل لإليجابية بلغ %6.3 خالل األسبوع املنصرم، وفي حين انتقل 
معدل األسرة بوحدات العناية املركزة من %39 إلى %12.6 كما ارتفع 
عدد املتعافين خالل 24 ساعة إلى 390 حالة أي بنسبة تعافي بلغت 
%97.2، أما بالنسبة لتوقعات األيام القائمة بشأن الحالة الوبائية فإن 
دينامية سير الوباء حاليا ال تمكننا من استشراف ذلك خصوصا ونحن 
أمام ظهور سالالت جديدة، كما يصعب التكهن باإلجراءات التي يلزم 
اتخاذها في حالة اكتشاف املزيد من السالالت املتحورة والتي ترفع من 

سرعة انتشار الفيروس.

أمام هذا الوضع وضعت وزارة الصحة جهازا للمراقبة الجينومية 
لفيروس كورونا املستجد من خالل ائتالف من املختبرات ذات منصة 
وظيفية للتسلسل الفيرو�سي لفيروس كورونا املستجد قصد متابعة 
الفيروسات  ونوعية  طبيعة  الكتشاف  دراسات  ووضع  التسلسل 
املوجودة باملغرب وتحديد هذه السالالت املتحورة وتمييزها بالتسلسل 

الجيني.

وقد أعلن املعهد الوطني للصحة في 18 يناير املا�سي عن اكتشاف 
السالالت البريطانية املتحورة من فيروس كورونا املستجد لدى مواطن 
مغربي عائد من إيرلندا كما تم تحديد شخصين آخرين من عائلته كان 
يحمالن نفس الساللة املتحورة وقد تم التكفل حينها باألشخاص الثالثة 
ووفقا للبروتوكول الصحي املعتمد، ويعتبر ظهور هذه الطفرات طبيعيا 
الكائنات  بها هذه  تتكاثر  التي  بالطريقة  ومرتبط  الفيروسات  في علم 



8003 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.128–22.رمضان.1442  )04.ماي.2021( 

امليكروسكوبيكية، لذلك اتخذت السلطات العمومية مزيدا من اليقظة 
خالل إصدار قرار بتمديد تدابير حاالت الطوارئ الصحية وفرض حظر 
التنقل الليلي على الصعيد الوطني خالل شهر رمضان مع اإلبقاء على 
مختلف تدابير االحترازية املعلن عنها سابقا ألن املغرب لم يصل بعد إلى 
املناعة الجماعية التي تسمح له بتخفيف اإلجراءات املتخذة في هذه 
الفترة التي ينتظر فيها التوصل بإمدادات جديدة من اللقاح، وبالتالي 
ال يمكن للحكومة انتظار تدهور الحالة الوبائية لتشديد اإلجراءات وإال 
سيكون تحركها متأخرا لتجنيب البلد موجة ثالثة من الفيروس، هذه 
التطورات التي يجب أن تظل مشوبة بالكثير من الحذر خصوصا مع 
التصاعد النسبي الذي عرفه املنحنى الوبائي ببالدنا في األسابيع القليلة 
املاضية بسبب التراخي املالحظ في التزام بالتدابير الوقائية واالحترازية 

املو�سى بها.

وعموما فاململكة قد استنفرت أجهزة الرصد واملواجهة لتتبع التطور 
الوقاية  نظام  وتعزيز  للفيروس  الحاصلة  والطفرات  ببالدنا  الوبائي 
بالنسبة  أما  وتتبعها،  الجانبية  األعراض  لإلبالغ عن حاالت  الدوائية 
لتأهيل وإصالح املنظومة الصحية ملواكبة الورش امللكي فيعد القانون 
اإلطار رقم 9.21 املتعلق بالحماية االجتماعية اللبنة األساسية واإلطار 
املرجعي لتنفيذ الرؤية امللكية السديدة في مجال الحماية االجتماعية 
وتحقيق األهداف النبيلة التي حددها جاللة امللك نصره هللا بتحقيق 

العدالة االجتماعية واملجالية.

 14 األربعاء  يوم  هللا  حفظه  جاللته  ترأس  فقد  اإلطار  هذا  وفي 
أبريل الجاري بالقصر امللكي بفاس حفل إطالق تنزيل مشروع تعميم 
الحماية االجتماعية وتوقيع االتفاقيات األولى املتعلقة به، كما تمت 
املصادقة في املجلس الحكومي األخير على مرسومين تطبيقيين لتوسيع 
التأمين اإلجباري عن املرض لفائدة األطباء وفئة املهندسين املعماريين، 
وسيمكن تنزيل مقتضيات القانون اإلطار املذكور من ضمان التطبيق 
األمثل لهذا اإلصالح الهيكلي وفق الجدولة الزمنية واملحاور املحددة في 

الخطب امللكية السامية.

وقد أشارت املادة 4 من هذا القانون إلى أن تعميم التأمين اإلجباري 
األسا�سي عن املرض يتم من خالل آليتين: توسيع االستفادة من هذا 
التأمين للفئات املعوزة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية وتحقيق 
التنزيل التام للتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بالفئات 
يزاولون  الذين  الغير األجراء  املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص 
نشاطا خاصا ليشمل كل الفئات املعنية واعتماد اآلليات الالزمة لهذا 
الغرض، ال سيما تبسيط مساطر األداء وتحصيل االشتراكات املتعلقة 

بهذا التأمين.

بنود  خالل  من  العمومية  السلطات  التزمت  الهدف  هذا  ولبلوغ 
القانون اإلطار املذكور بإصالح املنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها في 
املادة 5 وبمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالحماية 
االجتماعية وباملنظومة الصحية الوطنية املادة 18 وبتعميم التأمين 

اإلجباري األسا�سي عن املرض في أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 
مليون مستفيد إضافي لتغطية تكاليف العالج واألدوية واالستشفاء. 
وبهدف التنزيل الفعلي لهاد املقتضيات التي تأتي استجابة للتعليمات 
املولوية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في املنظومة 
الصحية وجعل النهوض بقطاع الصحة من املبادرات املستعجلة التي 
يجب مباشرتها بهدف إصالح اختالالت برنامج التغطية الصحية الرميد 
وتصحيح التفاوتات الصارخة التي تعرفها املنظومة ومعالجة النواقص 

التي تعتري تدبيرها.

الحالي تتمثل أهم مظاهر محدودية  وانطالقا من تشريح الوضع 
املنظومة الصحية الحالية في:

املنظومة  عرفتها  التي  اإلصالحات  من  مجموعة  أوال-تعاقب 
املنشودة حيث  وبلوغ األهداف  نقلة حقيقية  الصحية دون إحداث 
مبادرة  ذلك  من  نذكر   la. saturation التشبع  درجة  املنظومة  بلغت 
تكوين 3300 طبيب في أفق 2020؛ برنامج املساعدة الطبية؛ برنامج 
تأهيل البنيات التحتية 2021/2016؛ برنامج دعم قدرات تدبير قطاع 
الصحة..؛ برنامج إدارة وتمويل القطاع الصحة.. ؛ برنامج تأهيل العرض 
الصحي مع البنك األوروبي لالستثمار؛ النقص كذلك املزمن في املوارد 
البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، إذ تعرف الوضعية الراهنة 
عجزا بنيويا كميا ونوعيا في منهي الصحة لحاجيات تصل إلى 97 ألف 
و566 منها 32 ألف و522 من األطباء و65 ألف و44 من املمرضين، 
حيث ال تتعدى الكثافة الحالية 1.7 لكل ألف نسمة ما يعني خصاصا 
مهوال يصل إلى 2.75 بالنسبة لكل ألف نسمة طبقا للغايات املحددة 
في أهداف التنمية املستدامة، كما أن نسبة استعمال املناصب املالية 
كبيرا  تحديا  تطرح  والتقنية  والتمريضية  الطبية  لألطقم  بالنسبة 
بالنسبة للقطاع الصحي، إذ ال تتجاوز في بعض األحيان حاجز 30% 
وانعدام  ببالدنا  الصحية  للمهن  االعتبارية  القيمة  تراجع  إلى  إضافة 
العدالة في التوزيع الجغرافي لها، كذلك عدم تكافؤ العرض الصحي الذي 
ال يستجيب لتطلعات املواطنين، إذ يتميز عرض العالجات الصحية 
بضعف مؤشرات الولوج وبوجود الفوارق بين الجهات وبين الوسطين 
سياسة  وضعف  التحتية  البنيات  تقادم  وكذا  والحضري،  القروي 
الصيانة وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث املؤسسات 
الصحية العمومية، وغياب التحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص 
الخريطة  ملعايير  وفقا  الصحي  املجال  في  االستثمار  على  والتشجيع 
في  تتمثل  والتي  الصحية  املنظومة  حكامة  ضعف  كذلك  الصحية، 
ضعف التكامل والتنسيق بين مكونات العرض الصحي الجهوي بسبب 
غياب مسلك مندمج للعالجات وغياب الترابط بين مختلف مستويات 
الرعاية الصحية، املراكز االستشفائية الجامعية املستشفيات، واملراكز 
الصحية للقرب، وضعف حكامة املستشفيات ونجاعة أدائها بسبب 
نمط التدبير املستقل سيكما وضعف مواردها الذاتية، كذلك محدودية 
تمويل القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل رئي�سي على املساهمة املباشرة 
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لألسر التي تصل إلى %50.7 مقارنة باملعايير الدولية املحددة في 25% 
وضعف التمويل التأميني والتعاضدي الذي ال يتجاوز %25 إضافة 
إلى محدودية امليزانية املخصصة للقطاع الصحي التي ال تتجاوز نسبة 
%6 من امليزانية العامة للدولة، بينما تو�سي منظمة الصحة العاملية 

ب 12%.

البرنامج  إعداد  على  الصحة  وزارة  انكبت  األسباب  هذه  لكل 
الصحية  التغطية  واقع  أن  الصحية خصوصا  للمنظومة  اإلصالحي 
سيغطي مستقبال 22 مليون مستفيد جديد ال�سيء الذي سيرفع من 
الضغط على النظام الصحي الوطني في شقيه العام والخاص، وتستند 
هذه املكونات هذا اإلصالح على 4 مرتكزات تثمين املوارد البشرية من 
خالل مراجعة القانون رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع 
املعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة األطباء األجانب باملغرب، 
وبنفس  املهن  مزاولة  من  أمام  الباب  فتح  من  ذلك  سيمكن  حيث 
الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم املغاربة ملا ذلك من إيجابية 
ومن  عالية  بجودة  التجهيزات  توفير  وعلى  الصحية  التحتية  للبنية 
تحفيز الكفاءات الطبية املغربية املقيمة بالخارج على العودة على أرض 
الوطن واالستقرار بشكل دائم،كذلك إحداث وظيفة عمومية صحية 
عبر مراجعة القانون اإلطار 34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وعرض 
العالجات ملالءمة تدبير الرأسمال البشري لقطاع الصحة مع خصوصية 
املهن الصحية وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر 
العرض  تأهيل  كذلك  الصحي،  املجال  في  التكوين  وإصالح  البشري 
الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي وذلك من خالل إحداث الخريطة 
الصحية الجهوية، أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، تأهيل املؤسسات 
الطبية  البنايات واملعدات  الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة 
وإقرار إلزامية احترام مسلك العالجات وفتح رأسمال املصحات أمام 
مستثمرين أجانب، اعتماد حكامة جديدة باملنظومة الصحية تتوخى 
تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة اإلستشفائية 
والتخطيط الترابي للعرض الصحي من خالل إحداث هيئات جديدة 
للتدبير والحكامة بالقطاع، كذلك تطوير النظام املعلوماتي عبر إحداث 
نظام معلوماتي مندمج إلستغالل جميع املعطيات األساسية الخاصة 
باملنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص وتدبير امللف الطبي املشترك 

للمريض وتحسين نظام الفوترة باملؤسسات اإلستشفائية.

إن تجسيد وإصالح املنظومة الصحية سيحتم اإلسراع بإصدار 
بهذا  املتعلقة  التطبيقية  واملراسم  التشريعية  النصوص  جميع 
34.09 والقانون رقم  القانون اإلطار  القائمة منها  وتعديل النصوص 
131.13 والقانون املتعلق بالوظيفة العمومية الصحية وقوانين أخرى 
بإحداث هيئات التدبير والحكامة املشار إليها سابقا، واعتمادات كذلك 
هيكلة جديدة لإلدارة املركزية بما يضمن نقل اإلختصاصات املركزية 
األمثل  التدبير  أجل  من  مؤسسات  وإحداث  الجهوية  للمؤسسات 
ملختلف برامج الصحة العمومية وتعزيز قدرات الرصد ومحاربة األوبئة 

وتحسين تدبير السياسات الدوائية الوطنية، وفي نفس هذا السياق 
البد من التذكير باملجهودات الكبيرة التي بذلت حتى اآلن في ظل الظروف 
اإلستثنائية إلنتشار وباء كورونا بعد امداد املنظومة الصحية بالوسائل 
وتعزيز إمكانات اشتغالها قصد إعدادها لكل اإلحتماالت والرفع من 

قدرتها وهو ما مكن من تحقيق عدة نتائج إيجابية نذكر منها :

اإلستجابة السريعة ملختلف متطلبات الوقاية ومكافحة الجائحة 
عبر تعزيز املستشفيات باألسرة والسوائل الطبية واملعدات الجديدة 
تم  ما  تجاوز  تجهيزات  عدة  واقتناء  إلختراق  التنفس  أجهزة  خاصة 
اقتنائه على مدى العشرية األخيرة، كذلك تسريع وتيرة إتمام عدد من 
املؤسسات اإلستشفائية الجديدة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة 
سنة 2021 مما سيمكن من رفع الطاقة السريرية ب 2475 سرير إضافي.

إعداد برنامج طموح خالل2021 لتأهيل قرابة 1500 من وحدات 
للخدمات  للولوج  الرئيسية  البوابة  باعتبارها  األساسية  الصحة 
الصحية والتفكير في طرق مبتكرة لتدارك النقائص واإلكراهات عبر 
في  العمومية  السياسات  التقائية  لتحقيق  مثلى  صيغ  عن  البحث 
بعض البرامج واملشاريع وذلك من خالل إطالق خطط للعمل الوطني 
متعدد القطاعات، كذلك اإلنكباب بمعية باقي الشركاء وخاصة الوكالة 
للتأمين الصحي على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية  الوطنية 
الشاملة من خالل بلورت برامج مهيكلة تستند إلى مراجعة القانون رقم 
65.00 املتعلق بمنظومة التغطية الصحية األساسية ليستوعب كل 
املتغيرات التي تفرضها املرحلة، وتقييم جودة العالجات املعتمدة حاليا 

وغيرها بغية تقليص املصاريف املتبقية على عاتق املؤمن.

وفي الختام من الضروري اإلشارة إلى أن الحالة الوبائية للبالد كونها 
الناتج عن ظهور طفرات  القلق  رغم  اليوم  نسبيا حتى  فيها  متحكم 
فيروسية جديدة فإن ذلك يستدعي منا بذل املزيد من الحيطة والحذر 
لتجنب حدوث انتكاسة فيروسية على غرار ما تشهده اليوم العديد 
من دول أوروبا وأمريكا وآسيا، لقد شكلت هذه الظروف اإلستثنائية 
والغير مسبوقة جراء الوضع الوبائي مساحة مفتوحة من قيم التعبئة 
والتضامن والتآزر املجتمعي وفرصة كبيرة للتفكير واملبادرات بإصالح 
البنيات التحتية املجتمعية وتأهيلها سيما املنظومة الوطنية للصحة، 
وبغية التأقلم مع متغيرات املرحلة واستشراف بناء مغرب ما بعد كورونا 
أكثر قوة وتماسكا من ذي قبل، تحت قيادة راعي األمة، موالنا صاحب 
الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير، نمر اآلن للمناقشة التعقيب األول لفريق 
العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة لبنى الكحلي:

شكرا السيدة الرئيسة،
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أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2،

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة البرمل نيي2 املحترمي2،

يطيب لي بإسم فريق العدالة والتنمية أن أساهم في هذه الجلسة 
وبيانات،  معطيات  من  الوزير  السيد  به  تفضلتم  ما  حول  الرقابية 
بخصوص موضوع سؤالنا اليوم الذي أدرجناه في سياق يتسم بيعني 
ارتفاع الحاالت يعني على املستوى الوطني بحيث اليوم وصلنا إلى 500 
ألف حالة على املستوى الوطني، والصعبة وحوالي 9 آالف حالة وفاة، 
السيد الوزير البد اليوم أننا ننوه باملجهودات التي تقوم بها الحكومة 
والتي تقوم بها القطاعات املشرفة على تدبير هاته الجائحة وأيضا البد 
أن ننوه باملجهودات التي قام بها رجال والنساء قطاع الصحة كل من 

موقعه.

السيد الوزير، اليوم وصلت الدفعة الثانية من اللقاحات نهنئكم 
السيد الوزير على نجاح الحملة أو الشطر األول من الحملة الوطنية 
لللقاحات، ونسعى على أن لباقي املواطنين أن يستفيدوا من اللقاحات 

املخصصة لهم.

السيد الوزير، حزب العدالة والتنمية بعيدا عن منطق املسائلة 
في بعدها الضيق اليوم بإدراجنا لهاد السؤال، نريد أن نسائلكم السيد 
الصحة  قطاع  تعيشها  التي  اإلكراهات  معكم  نستحضر  وأن  الوزير 
ببالدنا في إطار هذه الظرفية اإلستثنائية، اليوم السيد الوزير نجحنا 
إلى حدود هذه الساعة في احتواء الجائحة وتدابير األزمة بأقل ضرر، 
لكن هذا النجاح هونجاح على املدى القصير، على اعتبار السيد الوزير 
أن اليوم قطاع الصحة أو املنظومة الصحية ببالدنا تعيش إختالالت 
في  منها  جزء  بذكر  تفضلتم  جدا،  وكبيرة  كبيرة  إكراهات  تيعيش  و 
مداخلتكم واسمح لي السيد الوزير أن اليوم واحنا كنعيشوا انتشار 
الساللة املتحورة في بالدنا في بعض املناطق، البد أننا نجيب عن أهم 
السيد  الصحية وخليني  املنظومة  تعرفها  التي  اإلشكاالت اإلختالالت 
الوزير نقوليك على أن اليوم بالدنا عرفات واحد املجموعة داإلصالحات 
في قطاع الصحة لكن لم يكن لها األثر امللموس الذي يلمسه املواطن 
البسيط في القرى وفي املناطق البعيدة، أيضا السيد الوزير هناك نقص 
حاد في املوارد البشرية وتوزيع غير متكافئة على املستوى الجهوي لهاته 
املوارد البشرية، أيضا هناك إحساس أو ال شعور بعدم ثقة املغاربة في 
الخدمات الصحية على مستوى بالدنا، أيضا هناك إشكال ديال غياب 
اإلستقاللية ديال املؤسسات الصحية وإشكال كبيرة مرتبط بحكامة 

القطاع.

السيد الوزير، ال نتوفر على سياسة دوائية حقيقية تعتمد على 
الصناعة املحلية، هاد اإلشكاالت السيد الوزير باإلضافة إلى إشكال 

كبير ملسناه في بداية الجائحة هو إشكال ديال اإلحتكار الذي يعانيه 
القطاع ويحد من التنافسية ديال القطاع، السيد الوزير هذه حزمة من 
اإلشكاالت ذكرتموها في مداخلتكم األولية، تستدعي منا إصالح جذري 
املرتبطة  املنظومة  نرجعوا  أننا  منا  وتستدعي  الصحية،  للمنظومة 
بالرعاية الصحية، ألنه السيد الوزير هذا الرعاية الصحية هي الرهان 
وهي األمل بالنسبة لكافة املغاربة من أجل اإلستقرار إجتماعي متواصل.

السيد الوزير، اسمح لي نثير معكم واحد النقطة مرتبطة بالصفقات 
هاد  الجائحة  هاد  انتشار  مع  يعني  في  الوزارة  أبرمتها  التي  العمومية 
الصفقات العمومية قدرت ب247 صفقة يعني تبرمات مع أزيد من 98 
شركة بمبلغ يقدر ب 1،9 مليار ديال الدرهم، السيد الوزير احنا في إطار 
املهام ديالنا الرقابية في البرملان قمنا بمهمة إستطالعية ملواكبت هاد 
األشغال اللي قامت بها الوزارة عبر هاته الصفقات، واللي استافدات 
من الصندوق ديال الجائحة لتنزيلها، لكن السيد الوزير ال زلنا ننتظر 
تفاعلكم وإستجابتكم من أجل مد البرملان باملعطيات الكافية للقيام 

بدوره الرقابي األسا�سي.

السيد الوزير اليوم بالدنا مقبلة على ورش تاريخي مهم جدا هو ورش 

الحماية اإلجتماعية الذي سيستفيد منه أزيد من 22 مليون مغربي، 

التاريخ بخصوص اإلجابة  هذا ورش يجب أن ال نخلف موعدنا مع 

لتطلعات املغاربة بخصوص هذا الورش.

السيد الوزير، هذا ورش، يعني، كبير جدا ينتظره املغاربة ويتطلعوا 

إلى نجاحه ونجاحه مرتبط بنجاح املنظومة الصحية، وبنجاح منظومة 

ويجدد  الوزير سيزرع  السيد  الورش  هذا  نجاح  الصحية،  التغطية 

الثقة للمغاربة في ربح رهان اإلستقرار اإلجتماعي، قطاع الصحة، السيد 

الوزير، كيستفد من اعتمادات مهمة جدا، تقدر امليزانية املخصصة 

لقطاع الصحة، يعني، بحوالي %7 من امليزانية العامة للدولة، كانت 

اعتمادات مهمة مرصودة في القانون املالية التعديلي واعتمادات مهمة 
رصدت في إطار قانون املالية لسنة 2021، لكن مع األسف ال نرىانعكاس 
مستوى  وعلى  الصحي،  العرض  تأهيل  مستوى  على  امليزانية  هاد 
الخدمات الصحية للي ممكن يستافدوا منها املواطنين الذين يعيشون 

في هشاشة؛

آخر نقطة، السيد الوزير، وأنتم ذكرتم اإلشكال البنيوي املرتبط 

باملوارد البشرية نسائلكم عن وضعية املمرضين ذوي السنتين. سألنا 

وزير املالية وقال لنا، يعني، هو قام بجميع اإلجراءات، السيد الوزير، 

شكرا السيدة الرئيسة..

السيدة ضئيسة الجلسة:

األصالة  لفريق  الثاني  التعقيب  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.
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الن ئب السيد محمد اشروضو:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب،

الجبارة  باملجهودات  التنويه  الوزير، ضروري  السيد  البداية،  في 
اللي كتقوم بها األطر الطبية وشبه الطبية وجميع مستخدمي القطاع 
من أجل مواجهة هاد الجائحة، هادي مناسبة باش نتقدمو ليهم بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة بالشكر على ما قدموه وما يقدمونه للحفاظ 
على صحة املواطن، مناسبة أيضا باش نترحمو على أرواح جميع من 

توفوا خالل أدائهم واجبهم الوطني؛

من جهة ثانية، السيد الوزير، وعلى الرغم من املجهودات املبذولة 
في مواجهة جائحة كورونا ونجاح إستراتيجية التطعيم في أفق تحقيق 
اإلختالالت  من  عدد  على  عرت  الجائحة  فإن  الجماعية  املناعة 
والتفاوتات الكبيرة في الولوج إلى الخدمات الصحية وأبانت عن اتساع 

الفوارق املجالية واإلجتماعية بين جهات ومناطق املغرب؛

السيد الوزير، كما جاء في مداخلتكم احنا متفقين على التشخيص 
او متفقين على الواقع ديال الصحة ببالدنا، ومتفقين أيضا بأنه هاد 
املنظومة الصحية ديالنا كتعاني من عدة إختالالت هيكلية وكتجلى 
باألساس في تدني جودة الخدمات الصحية، غياب العدالة اإلجتماعية 
واملساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، اليوم، السيد الوزير، ما 
يمكناش نقارنو طبيب فراس الجبل كيداوي الناس مع طبيب في مدينة 
قديمة من ناحية األجر والتعويضات، أكيد أن هاد الطبيب اللي فراس 
النهار غادي يعيى وغادي يدخل للمدينة، إذن كيخص  الجبل واحد 

تفكروا فواحد النظام ديال التحفيزات؛

للقطاع، وكاين  املالية املخصصة  كاين أيضا ضعف اإلعتمادات 
نقص حاد في املوارد البشرية املؤهلة والكفئة، واليوم بدينا كنشوفو 
من شحال هادي كنشوفوا بأنه كاين واحد هجرة مكثفة إلى الخارج ديال 
واحد العدد ديال األطباء، كاين هشاشة البنيات اإلستشفائية، وكاين 
تعثر عدد من املشاريع، مثال ناخذو، السيد الوزير، إقليم الخميسات، 
املركز اإلستشفائي اإلقليمي ديال الخميسات للي توقفت فيه األشغال 
هادي أكثر من سنة، واللي كانوا الساكنة ديال املنطقة كينتظروه على 
أحر من الجمر ونضيفو أيضا واحد املستشفى محلي في وملاس اللي ما 

زال لحد اآلن كيشتغل كمركز صحي؛

على مستوى التغطية الصحية، السيد الوزير، والتي لم تتجاوز46% 
يالحظ ما يلي:

 6.4% يتجاوز  لم  الذي  الرعاية الصحية  في مجال  تدني اإلنفاق 

الوزير، تتحمل ما  10سنوات األخيرة، واألسر املغربية، السيد  طيلة 
وذوي  الفقراء  للصحة، خاصة  اإلجمالية  النفقات  من   46% يقارب 
من   11% أن  إلى  أدى  ما  وهو  املتوسطة،  والطبقة  املحدود  الدخل 
املواطنات واملواطنين سقطوا في براثن الفقر بسبب التكاليف املرتفعة 
للخدمات الصحية واألدوية ، وهاد ال�سي خاصة في القطاع الخاص 
الذي يفرض أسعارا خيالية بفعل غياب املحاسبة واستشراء مظاهر 
الفساد واإلهمال حيث أصبحت هيمنة القطاع الطبي الخاص وشركات 
من   68% تلتهم  والتي  الوطنية،  الصحية  املنظومة  في  قوية  األدوية 
نفقات صناديق التأمين اإلجباري عن املرض، وهاد ال�سي أمام االنهيار 
التدريجي للقطاع العام، أي أن أي مراجعة، السيد الوزير، هنا أي 
مراجعة شاملة وإصالح جذري ملنظومة الصحة باملغرب تتما�سى مع 
املشروع امللكي الضخم املتعلق بتعميم الحماية اإلجتماعية والتأمين 
الصحي اإلجباري األسا�سي عن املرض لكافة املواطنين، يتعين أن تأخذ 
بعين اإلعتبار مجموعة من األولويات وغادي نذكر البعض منها، السيد 

الوزير:

أوال-إعمال وتفعيل الجهوية الصحية لتحقيق صحة القرب، وانا، 
زال  ما  الباب هذا  في هاد  قانون  ليكم مقترح  الوزير، قدمنا  السيد 

كنتظرو التفاعل ديالكم؛

األدوية  مجال  في  وخصوصا  الصحة  في  اإلستثمار  ثانيا-تشجيع 
وصناعة اللقاحات؛

ثالثا-إعادة النظر في أثمنة عدد مهم من األدوية؛

رابعا-رصد ما ال يقل عن %16 للمنظومة الصحية في إطار امليزانية 
العامة للدولة؛

واملمرضين  األطباء  من  كافية  أعداد  وتوظيف  خامسا-تكوين 
والقابالت وتقنيي الصحة حسب الحاجيات يعني ديال الجهات؛

توظيف  من خالل  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  سادسا-الحكامة 
الصحية  للرعاية  األطباء  وتوجيه  املستشفيات  تدبير  في  متخصصين 
وليس للتدبير، كاين واحد العدد داألطباء للي اليوم كيشتغلوا كمدبرين، 
مراقبة القطاع الطبي الخاص وفرض التعريفة املرجعية الوطنية، ثم 
هناك أجور العاملين في قطاع الصحة اللي خصها ترتفع وخلق نظام 
املدن حسب  وهوامش  والجبلية  القروية  للمناطق  بالنسبة  تحفيزي 

املجال الجغرافي، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب لفريق التجمع الدستوري.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،
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السيدات والس دة النواب املحترمو2،

يطيب لي أن أشارك باسم فريق التجمع الدستوري ملناقشة السؤال 
الذي تقدمت به فرق األغلبية حول تداعيات جائحة كورونا وكذلك 
النقاش،  هذا  في  أخوض  أن  وقبل  الصحية،  التغطية  تعميم  حول 
أستسمحك السيدة الرئيسة املحترمة، أن أثير وأنا التي قدمت اليوم من 
مدينة الفنيدق، وما حدث بها البارحة من مأساة إنسانية مرعبة جراء 
نزوح 30 شاب إلى البحر طلبا في اللجوء إلى باب سبتة املحتلة وحتى 
قد تم غرق أحد أخيار شباب مدينة الفنيدق تغمده هللا بواسع رحمته 
واسكنه فسيح جنانه، نناشد من هذا املنبر الحكومة أن، يعني، أن تسرع 
بإيجاد حلول سريعة جدا حتى ال تتفاقم األوضاع في مدينة الفنيدق، 
ومن تمة السيد الوزير استمعنا بإمعان لعرضكم الذي استطعتم من 
خالله أن تناقشوا الوضعية الوبائية وكذلك أن تضعوا أصبعكم على 
واحد املجموعة داإلختالالت اللي كتعرفها املنظومة الصحية، وبالتالي 
كنقولو، السيد الوزير، على أنه احنا اليوم غادي نناقشو بالدرجة 
األول في فريق التجمع الدستوري الورش امللكي اللي كينتظرو املغاربة 
اليوم جميع، هو تحقيق تغطية صحية شاملة، اليوم النجاح ديال هاد 
الورش والضمان ديال التنزيل ديالو وفق املخطط الزمني املرسوم في 
ب أرضية صلبة، أرضية سليمة مع توفير 

ّ
الوقت ديالو املحدد كيتطل

الشروط املادية والبشرية، وأنتم السيد الوزير عرضتو واحد املجموعة 
دإختالالت في العرض ديالكم، وعرضتو كذلك واحد أربعة املرتكزات 
اللي غادي تعتامدوها باش أنكم تزيدوا باش تنزلوا التغطية الصحية 
الشاملة لجميع املغاربة، اليوم السيد الوزير ما يمكنش ننكرو على أن 
تجربة راميدنظام املساعدة الطبية أبانت عن فشلها، فشل دريع وهاد 
ال�سي كنلمسوه على مستوى الجماعات ديالنا الترابية وطلب الساكنة 
العون باش أننا توسطو لهم فهاد الرميد هذا ، هاد الورش اللي كنتكلموا 
عليه هو تعمل للتغطية الصحية ورش قطاعي مهم، وكتشارك فيه 
القطاعات األخرى اللي بادرت في املساهمة ديالها وكنالحظو منها املالية 
وكنالحظو السيد الوزير على أن القطاع ديال الصحة ما زال في الخطاب، 
ما زلتم في الخطاب السيد الوزير، ما زلتم في النظري، خصنا إجراءات 
النهاية  عملية، 2025 هي على األبواب، الوالية الحالية هي على متم 
ب أرضية 

ّ
ديالها أشهر معدودة فقط، ولكن التنزيل الصحيح اللي كيطل

صلبة ما كاينشاي �سي إجراءات ملموسة وبقت ديك أربع مرتكزات الي 
ذكرتي لنا فضفاضة، ما بينتي �سي آفاق ملموسة، بكل أسف السيد 
الوزير كان عندنا أمل كبير فيكم مللي جيتوا، تكلمتو على الطب العائلي 
وتكلمتو على مجموعة داملشاريع وكانت عندكم طموحات جمة، ولكن 
خاب لألسف الشديد أملنا فيكم، املنظومة الصحية لألسف الشديد 
ما زالت تعيش اختالالت جمة وكيصعب اإلستئصال ديالها، وكيفكم 
كيف الحكومات السابقة ما زلتم كتشكو من ضعف امليزانية من املوارد 
الورش  ننزلو هذا  اليوم  باغيين  إلى متى واحنا  إذن  البشرية وغيرها، 
امللكي الكبير اللي كينتظروه كل املغاربة ؟ إلى متى؟ واش ما يمكنش نكرو 
اليوم بأن العزوف الكبير ديال اجتياز مباراة الطب من الطلبة والهجرة 

الجماعية، وما يمكنش نكرو على أن اليوم الناس اللي ضحوا بوقتهم 
غير ذلك منهم األطباء اللي كيتقضاوا اليوم واحد salaire اللي هو هزيل 
وغيرها، هذه كلها إشكاالت اللي ما يمكنش ننكرو اليوم كذلك على أن 
كاين التحكم داخل املستشفيات، األمن الصحي اللي كنتو أنكم غادي 
تخصصوا لو املكانة ديالو أنكم تأسسو االستقبال وغيرها، هاد�سي كل 
ما كاين�سي السيد الوزير، ثم كذلك كاين إشكاالت حقيقية فيما يخص 
مراكز تحاقن الدم لألسف الشديد والنموذج نعطيك الدار البيضاء 
اللي كاين إختالالت يومية في تدبير مخزون الدم، والتجاوب مع الطلبات 
االستعجالية، كيفاش أن البرملانيين ما كيمكنش يحصلوا على هذا الدم 
باش يقدمو خدمة املواطنين في حين أماكن في املواطن البسيط يمكن 
لو أنه يحصل على هاد املخزون، بالتالي فاملدبرة ديال هاد املركز هذه 

لألسف الشديد كتظهر...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، التعقيب اآلن للفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عمر احجيرة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

ال بد، السيد الوزير، في األول أننا نسجلو في الفريق اإلستقاللي 
اإلشادة ديالنا الكبيرة بالورش امللكي املتعلق بالحماية اإلجتماعية واللي 
كنعتبروه داخل حزب اإلستقالل بأنها ثورة اجتماعية حقيقية، واللي 
راها اليوم كتنجز بفضل السياسة املتبصرة ديال صاحب الجاللة هللا 
ينصره، واللي بفضلها الحلم ديال املغاربة إن شاء هللا غادي يصبح 
حقيقة من خالل ولوج 22 مليون مغربية ومغربي، اآلن في املستقبل من 
هنا ل2025 إلى نظام التغطية الصحية، السيد الوزير في العرض ديالك 
قلت كل �سي، ولكن ما قلتيش حاجة مهمة، هاد ال�سي اللي قلتي وهذا 
األحالم اللي قلتيها لنا وتقاسمناها معك، إن شاء هللا، تولي حقيقة واش 
غادي تديرها ب%5 من امليزانية؟ %5 ديال امليزانية هي للي كافية في حين 
l›OMS كتقول %12 في امليزانية العامة خصها تخصص لوزارة الصحة، 
وهي مناسبة هاد املناقشة ديال هاد املوضوع باش نحّيو عاليا ونثمن 
املجهود اليومي ديال األطباء ما�سي فقط في هاد الجائحة، ولكن طول 
السنة األطباء املغاربة يمكن أن يقال عنهم بأنهم مناضلون واألطباء 
الصحي  القطاع  فهاد  العاملين  وكل  واملمرضين  األطباء  فقط  ما�سي 

مناضلون في امليدان ديالهم ألنهم كيشتغلو في ظروف صعبة جدا.

السيد الوزير، بغيت نذكرك ببعض األرقام اللي من خاللها نذكرك 
باإلكراهات وما بغيناش نعاودو نفس التجربة ديال »الراميد« اللي بدا 
بداية متعثرة واليوم تقريبا نقدرو نقولو بأنه ما نجحناش في التنزيل 
 »l›OMS« ديالو. 26.000 طبيب عندنا في املغرب، 10.000/7 في حين أن
منظمة الصحة العاملية كتطلب 10.000/60، 1,1 لكل 1000 مواطن 
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في حين أن »l›OMS« كتقول 5. هاد املعدالت هادو كيعطيونا السيد 
الوزير، أنه في السنوات األخيرة وقعت واحد التراجعات كبرى في القطاع 
في املنظومة الصحية وأصبحنا نعاني الخصاص الكبير في املوارد البشرية 
وعلى رأسها األطباء واملمرضين واإلداريين، كذلك تدهور البنيات التحتية 
مثال وجدة سبيطار الفرابي بين والت غير بناية آيلة يعني قديمة وعيينا ما 
نصلحو فيها وعييتو ما تصلحو فيها ولكن نفس املردودية، بناية قديمة 
خصنا نساوها ونخليوها كآثار في املدينة مستشفى تاريخي ونمشيو نبنيو 
مستشفى جديد. كذلك البد أننا ناخذو بعين اإلعتبار النصف ديال 
املغاربة اللي كيعيشو في العالم القروي واللي املراكز الصحية ال تقدم 

إال خدمات جد متواضعة، كذلك 170 مركز صحي مغلوق في املغرب.

السيد الوزير، مشكل كبير ديال التعطال ديال املواعيد، كتعرفو 
وأنتم طبيب السيد الوزير املرض هو السرعة هو اإلستعجال، املرض 
هو الوقت ما يمكنش واحد السيد وتقولو تسنى عام وتسنى ست شهور 
والعملية تسنى ست شهور، املرض هو األالم واش واحد السيد كيتألم 
كاين،  كلو  ال�سي  وهاد  وعام،  وتسنى ست شهور  لدارك  وتقولو سير 
كيفاش غادي نتجاوزوه إن شاء هللا في املستقبل؟ هاد الحديث على 
األطباء فيه واحد الحديث كذلك على فشل الحكومة في تكوين وتوفير 
أطباء، اليوم عندنا 14.000 طبيب اللي هاجروا املغرب، السيد الوزير 
من أصل 2200 طبيب متخرج سنويا 600 طبيب كيمشيو للخارج، واحنا 
بغينا نجيبو من الخارج أطباء مزيان، هاد األطباء اللي غنجيبوهم من 
الخارج فين غادي يشتغلوا؟ واش غادي يشتغلوا في القطاع الخاص وال 
نصيفطوهم للمناطق النائية على األقل نعالجو اإلكراهات واإلختالالت 

اللي عندنا.

بغيناش  ما  اإلجتماعية  التغطية  هاد  خالل  من  الوزير،  السيد 
نعاود نشوفو العياالت والنساء ديالنا كيولدو في الزنقة والطروطوار وفي 
 les.urgencesمداخل املستشفيات، ما بغيناش نشوفو الكولوارات ديال
عامرين باملر�سى كيتسناو الوقت فوقاش يدخلو، حنا متفاءلين أنه هاد 
التغطية الصحية إن شاء هللا غادي تجي بالخير، ولكن بأي ثمن؟ واش 
موجود؟ واش احنا موجودين؟ ألن اإلكراهات ذكرتيها كلها فقط بقى 
التمويل ألن هاد ال�سي كلو مرتبط بالتمويل، نتمنى أنه يكون التمويل أنه 
فعال نحققو الحلم ديال 20 مليون مغربي اللي غادي ينضافو إلى القائمة 

ديال التغطية االجتماعية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضل  الحركي،  للفريق  التعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ليلى أحكيم:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب،

السيد الوزير، نهار ده ميمون منين عندنا اليوم لقبة البرملان باش 
تواصلو مع املغاربة حيث تقريبا شهرين ما شفناكمش السيد الوزير، 
في حين كان خصكم تكونوا متواجدين وحاضرين أكثر، والتساؤل ديالنا 
على تداعيات كورونا الحقيقة راه باقي سابق ألوانه عالش؟ ألن كورونا 
ديال  العملية  أو  تقريبا  التلقيح  معانا ألن  األسف مطولة  مع  مازالة 
التلقيح هي تقريبا واقفة وما كاين حتى �سي رؤية مستقبلية على فوقاش 
غادي نوصلو لديك 80 % ديال امللقحين ونقدرو بالتالي نحصنو البالد 
ديالنا من الوباء. وكيف كيقول املثل املغربي السيد الوزير، »ما حدها 
كتقايقي وهي كتزيد في البيض« ما حدنا كنتعطلو والتداعيات كتزيد 
تكثر، الفقر كيتسع، اإلقتصاد الوطني كياكل الع�سى، كل�سي كيعاني 
وكل�سي كيشكي. كان عندنا أمل كبير السيد الوزير، أن الحملة الوطنية 
للتلقيح تسالي فاد الشهر ديال ماي كيف سبق ليكم وصرحتو وقلتو 
هاد رمضان راه غادي ندوزوه هاد العام مزيان، كان بإمكانكم السيد 
الوزير، تنوعو اللقاحات واملصادر ديالها كيف سبق لينا وطالبناكم 
في لجنة القطاعات اإلجتماعية، ما�سي حتى وحلنا مع »أسترازينيكا« 
اند  و«جونسون  »سبوتنيك«  على  كنقلبو  بدينا  عاد  و«سينوفارم« 
جونسون« اللي باملناسبة مازال ما عرفناش فين وصلتو معاهم. مع 
األسف هاد األخطاء راه املغاربة كيخلصوها غالية، وكتأثر سلبا على 
الحياة اليومية ديالهم، يقول كذلك املثل السيد الوزير، »في طي كل 
هادي ألن  األمثلة  هاد  بحال  استحضار  إلى  أحوجنا  ما  نعمة«  نقمة 
اليوم  نعرفو  خالتنا  ديالها  والتداعيات  ديالها  املخاطر  رغم  كورونا 
األهمية ديال الصحة ونستوعبو أن املنظومة الصحية يجب أن تكون 

أولوية الحكومة.

السيد الوزير، العض اللي قدمتو لنا ليوما وقدمتوه أمام املجلس 
الحكومي شخص ودقق اإلختالالت والتراكمات البنيوية اللي كتعاني 
منها املنظومة، وأنتم لستم في حاجة السيد الوزير باش نجيوا ليوما 
ونقولو لكم اشنو خصكم ديرو والحمد هلل أنتما إبن القطاع، ولكن 
غادي نقولو لكم السيد الوزير، تنزيل ورش تعميم الحماية اإلجتماعية 
رهين بتطوير املنظومة الصحية، وهاد ال�سي ما يمكن لو يتحقق إال 
باإلستثمار كيف قلتو في العرض ديالكم في املوارد البشرية وتحسين 
والتجهيزات  اآلليات  وتوفير  للعاملين،  واإلجتماعية  املالية  الظروف 
الطبية اللي يقدرو يشتغلو بها، توفير بنية صحية ولوجستيكية عادلة 
بالحواضر والقرى، توزيع مجالي عادل لألطباء واملمرضين والتسريع في 
إخراج قانون الوظيفة العمومية الصحية وكذا فتح املجال للكفاءات 
دوائية  سياسة  نهج  العمومية،  للمستشفيات  اإلعتبار  ورد  األجنبية 
وطنية كتحمي جيوب املغاربة تنتج وتصنع الدواء محليا لضمان أمننا 
الدوائي، نطالبكم بإلحاح السيد الوزير، كيف سبقتو أو واعدتونا باش 
املغربي يبدا ينتج اللقاح وزارتكم أمام مسؤولية جسيمة أي يتقاعس 
من طرفكم السيد الوزير يعني اإلغالق، يعني فقدان الشغل، يعني عدم 
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نجاح التغطية الصحية ال قدر هللا، رهانات مستقبلية كثيرة وبالتالي 
ما عندناش أو وليس مسموح لنا أن نخلف موعدنا مع التاريخ، وشكرا 

السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيد  تفضل  اإلشتراكي،  للفريق  تعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائب املحترم.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

شكرا السيد الوزير،

السيدات الس دة النواب،

أوال بداية البد أننا نوهو بما قامت به وزارة الصحة من مجهود في 
هذا املجال، ووقوفنا هنا كبرملانيين كيجي دائما في إطار مراقبة العمل 
الحكومي، ومراقبة العمل الحكومي تعني تقييم واقعي حقيقي، الوزير 
اللي كيخدم يخدم نقولو راه خدام، والوزير اللي ما خدامش كيقولو 
ما خدامش، والجائحة أثبتت من أصل 23 أنه كاينين غير 5 وبالتالي 
من بين هاد 5 كاين انتما السيد الوزير ننوه بما قمتم به فهاد املجال، 
إال أن هناك بعض املسائل اللي خصنا البد نوقفو عليهم، درتو واحد 
كاين  البشرية،  املوارد  في  مزمن  كاين عجز  قلتو  حقيقي  التشخيص 
السيد الوزير كاين خصاص تام أحيانا ما�سي غي عجز واسمحو لي أنه 
نتكلم معاكم �سي شوية على إقليم جرسيف ونشكركم باملناسبة على 
استجابتكم وعلى الحل اللي لقيتو لنا بالنسبة للطبيبين في املجال قسم 
الوالدة اللي غادي يلتحقو يعني مستقبال ولكن هذا حل خاصو يكون 
دائم. اليوم عندنا في جرسيف مثال في الجراحة العامة طبيب واحد 
كيشتغل ليل نهار عندو غير السبت والحد تنديروtransfert لتاوريرت أو 
وجدة في حين أقاليم أخرى كتلقى فيها 4 ديال األطباء كيخدمو أسبوع 
الكلينيكات، وتحدثوا على  ويمشيو يخدمو ثالثة ديال السيمانات في 
غياب العدالة الجهوية، هنا خصها تكون العدالة الجهوية السيد الوزير 
.centre ما عندناش طبيب األمراض  covid خصنا أطباء اليوم عندنا
الصدرية والتنفسية، اليوم ما عندنا طبيب ديال القصور الكلوي، هاد 
العدالة الجهوية اللي تحدثو عليها السيد الوزير خصها تحقق وخصنا 

نلقاوها في أقاليم نائية في املغرب العميق أمثال إقليم جرسيف.

السيد الوزير، تحدثتم على 30 % من املناصب املالية اللي كتم 
تعبئتها في حين 70 % كتبقى فائض، عالش؟ ألن كاين غياب التحفيزات 
وأنتما تحدثو على هاد ال�سي األطباء خصنا نحفزوهم ألن اللي كيخدم 
في منطقة نائية خصو يكون عندو تعويض استثنائي ويكون متساوون 
أيضا حتى في ساعات العمل، ما�سي واحد يخدم في الليل والنهار واحد 
يخدم سيمانة في شهر شهرين، كاين إشكالية ديال التعويضات دكوفيد 
ممرضين  وكاين  أطباء  كاين  الوزير،  السيد  �سي  كل  عوضتوش  ما 
مثال في املستشفيات الجامعية مثال في مراكز محددة ما اخداو أدنى 

تعويض، وبالتالي هاد التعويضات خصها تكون شاملة، كاين إشكالية 
ديال األمن الخاص، في كل بوابات م املستشفيات كاين األمن الخاص 
اليوم ما  إلى آخره، هادو عندهم إشكاالت،  النظافة والطبخ  وعمال 
خاصهاش الوزارة كتشهد على داك الخروقات اللي كيديروها املقاولين 
ضد هاد الفئة هادي، عندكم واحد املجموعة دالفئات مهنية أيضا 
خصها األنصاف، من بينها األطر ديال املمرضين ذوي التكوين سنتين، 
بغينا نعرفوا السيد الوزير اليوم هاد امللف فين وصل؟ كاين إشكالية 
البنية التحتية مجموعة املستشفيات اليوم عالقة، مثال بغينا الجدولة 
الزمنية مثال املستشفى اإلقليمي دكرسيف، امتى غادي يخرج لحيز 

الوجود؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب للمجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد سعيد إدبعلي:

السيد الرئيس،

السيد الوزير، بداية نعبر عن تثميننا في التقدم واإلشتراكية إلعطاء 
جاللة امللك اإلنطالقة الفعلية لتنفيذ مشروع الحماية اإلجتماعية، 
ونؤكد على دعمنا لهذا املشروع اإلجتماعي الكبير، وفي املقابل أتساءل 
تنزيل هذا املشروع الضخم وضمنه تعميم  على قدرة الحكومة على 
التغطية الصحية في ظل تشردم مكوناتها من جهة، ومن جهة ثانية في 
ظل الوضعية الراهنة كان لبنية اإلستقبال في قطاعات الصحة، ففي 
إقليم الصويرة مثال، أتساءل هل بالوسائل التي يتوفر عليها هذا اإلقليم 
بين  الواضح، فمن  الجواب  التغطية الصحية؟  ستضمنون خدمات 
57 جماعة اإلقليم، السيد الوزير، تسع جماعات هي التي تتوفر على 
طبيب، مثل جماعات تمنار إداوتغمات امزيض اوفتاس أقرنو تافتاشت 
بال  وأسايس،  بوزمور  الركراكي  عي�سى  سيدي  ايمكراض  ايزضاض 
نزيدو، هادي غير جماعات اللي كتوفر على عدد العدد كبير ديال السكان 
وبعيدة بزاف على املستشفى اإلقليمي السيد الوزير، عن أي تغطية 
تتحدثون إذن؟ السيد الوزير ، الغريب أن املستشفى اإلقليمي ال يتوفر 
على مدير منذ مدة طويلة، وال على خطة عمل سنوية، وهناك خصاص 
مهول في املوارد البشرية والتجهيزات الطبية وخاصة جراحة األطفال 
وطب اإلنعاش، وهناك تأخر في مواعيد العمليات الجراحية، أعطاب 
متكررة للمعدات البيو طبية، النفايات الطبية التي ترمى مباشرة في 
األزبال وهذا أمر خطير السيد الوزير، النقص الحاد في األدوية وضعف 
وشبه  الطبي  الطاقم  فإن  الخصاص  هذا  كل  ورغم  الدم،  مخزون 
الطبية اإلداري العاملين حاليا باملستشفى اإلقليمي يقدمون تضحيات 
جسام ونشكرهم على ذلك ، وقبل أن أختم، السيد الوزير، نسائلكم 
املحلي  املستشفى  بمشروع  لألشغال  كلي  شبه  التوقف  أسباب  عن 
بتمنار منذ مدة طويلة؟ فهل بهذه الوتيرة سنقول للمغاربة أننا سنعمم 
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التغطية الصحية؟ أتمنى، السيد الوزير، أن تهتمو أوال بالبنية التحتية 
اإلستشفائية وأطرها، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية على جواب 
الحكومة؟ بمعدل تعقيب واحد لكل فريق كما تنص عليه املادة 267 
وفي إطار الغالف الزمني املتبقي لكل فريق، نعم تفضل السيد النائب 

املحترم.

الن ئب السيد لكبير الق دة:

شكرا السيدة الرئيسة،

األطر  بدلتها  اللي  باملجهودات  ننوه  جميعا  نحن  الوزير،  السيد 
الطبية وشبه الطبية فيما يخص محاربة الجائحة ديال كورونا، ولكن 
في نفس الوقت نسجل التراجع الكبير اللي عرفاتو الخدمات الصحية، 
ال سيما باملناطق النائية وباملناطق الحدودية، فالسيد الوزير نعطيكم 
مثال باملستشفى اإلقليمي ديال بوعرفة راع في بعض الحاالت قسم 
املستعجالت ما كنلقاو فيه حتى طبيب واحد، القسم ديال الوالدة في 
بعض األحيان خّص النساء الحوامل تيمشيو مسافات ديال 500 كلم 
باش يلحقو لوجدة بالنسبة لهاذ النساء اللي خصهم حاالت مستعجلة، 
ل لواحد املدة فقط ألنه في حاجة إلى بعض التجهيزات 

ّ
كذلك املختبر تعط

الطفيفة، في عجالة كذلك نطلبكم السيد الوزير في إطار تعميم الحماية 
الصحية اإلجتماعية واش اتهيأتو باش توضعويعني البطاقة الرقمية 
لجميع الدول الكبرى خّدامة بها اآلن؟ ثم بالنسبة لألطر ديال صندوق 
ه متكلفة بواحد 10 آالف مواطن في 

ّ
الوطني للضمان اإلجتماعي اآلن يا ال

املستقبل كيفاش غادي يعني تجابه هذا الرقم ديال عشرين آالف ديال 
املواطنين؟ شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد البرني�سي:

شكرا السيد الوزير، في إطار التغطية الصحية الشاملة من خالل 
 أن السيد الوزير اآلن منذ دخول 

ّ
جوابكم أنكم مهيئون لهذا األمر، إال

كرونا وقبلها املواعيد ديال للفحص تصل من 10 شهور لعام وما فوق، 
ه ال�سيء الذي جعل تراجعا كبيرا في الخدمات الصحية، في نظرنا السيد 
الوزير أن الخلل جاء في تدبير املوارد البشرية على سبيل املثال إقليم 
كرسيف، خلطتو السيد الوزير ودرتو انتقال لطبيبة في املرفق ديال 
ر عليه أن األطباء اآلخرين ما خدموش، 

ّ
الوالدة انتقال استثنائي و تأث

منذ 28 مارس حتى لدابا عاد سمعنا منكم قبل على أنه غادي يكون 
�سي 2 أطباء بحلول ترقيعية، لهذا السيد الوزير كنسائلكم على ماذا 

ستعملون على تحفيز األطر الطبية والشبه الطبية عامة حتى أن يكون 
لها حس مقبول ألداء واجبهم؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ نعم، تفضل  شكرا السيد 
السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

السيد الوزير اإلصالح في املنظومة الصحية يستلزم واحد الوقفة 
ما  الخاصة،  للمصحات  املنظم  للقانون  بالنسبة  على  كبيرة  منكم 
يمكنش أننا نحققو هاذ القفزة النوعية اللي كتكلمو عليها دون مراجعة 
الكبير ديال الورش ديال الحماية  القانون في ظل هاذ املشروع  هاذ 
املواطنين  في  بغات  ما  كتدير  الخاصة  املصحات  مازال  اإلجتماعية، 
املغاربة، هذا أوال ثانيا كنشكروك على الزيارة ديالك لجهة كلميم واد 
النون وكنطلب منك السيد الوزير كاين واحد طلب استقالة جماعية 

لو لحلحلة 
ّ
من مهنيين بزاف املستشفى املحلي ديال بوزكارن، باش تّدخ

هذاك اإلشكال اللي كاين يعني في، وشكرا السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 

املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، كننهنئكم على الورش اللي فتحتو ديال اإلصالح ديال 

املنظومة ألن كتعتبر من أبرز املحاور ديال الحماية اإلجتماعية، اللي 

نّزلها صاحب الجاللة نصره هللا من أجل إخراج املواطنين من الفقر، 

ي املواطن يعيش بالكرامة عكس اليوم، بعض األحزاب 
ّ
من أجل يخل

السياسية اليوم اللي بغات تخّل ي املواطن في الفقر، وغادي مقاومة 

السيد الوزير كيما لقاها الوردي قهر تهّدد ف الحياة ديالو بغاو يخطفو 

الزائفة  باألخبار  الصحافة  في  راهم كيحاربو غير  اليوم  أنت  بنتو،  لو 

بس ما زال ما وصلوكش للسالمة الجسدية ديالك وغادي يحاربوك في 

يو املواطن عبد عندهم هاذ اللوبيات 
ّ
اإلصالح، ألن هاذ اللوبيات بغاو يخل

كيبيعوه،  و 
ّ

وال األكسجين  كيبيعوه  والو  اهوا  شّدواألرض  شّدوالبحر 

مو في 
ّ
مو في املواطن واملواطنات باش يتحك

ّ
بغاو يشّدو كل�سي باش يتحك

ي 
ّ
مو في القرارات ديال البالد باش يخل

ّ
القرارات السياسية، باش يتحك

مو في مصير ديال البالد، وما 
ّ
املواطن خانع ألي قرار خذاوهو ويتحك

يمكنش نسمحو لهم بهاذ ال�سي ما يمكنش احنا غنكونو القوة اللي غادي 

تردع هاذ الناس انتخابيا وديمقراطيا.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد 
النائب عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد محمد أوضيش:

شكرا السيد الرئيسة،

لقد نجحتم نجاحا  بالفعل  الوزير  السيد  املحترم،  الوزير  السيد 
كبيرا في مجابهة ديال هاد الوباء وهيأتم لهم املستشفيات واألطر وكل 
اإلمكانيات، لكن باملقابل تم نسيان املر�سى اآلخرين، خصوصا املزمنة 
منها، أمراض مزمنة كالسرطان والسكري إلى غيرها من األمراض األخرى 

اللي بقاوا اآلن كيتجرجروا في املستشفيات وتعطى لهم مواعيد بعيدة.

السيد الوزير املحترم، بغينا نعاودوا نأكدوا معكم هاد الطلب ديال 
املعالجة ديال امللف ديال املمرضين ديال ذوي التكوين ديال سنتين، 
كذلك بغينا نثيروا معكم واحد امللف إنساني كبير متعلق بالعمال ديال 
الخارج والطلبة اللي كيقراوا في الخارج تيخصهم السفرات كتطلب منهم 
ما  واخا  استثنائية  تعطيوهم ظروف  التلقيح، خصكم  ديال  شهادة 
عندهمش السن اللي وصلتوا لحملة اآلن باش ما يضيعش عليهم العمل 

ديالهم والدراسة ديالهم واللم والشمل ديال العائالت ديالهم.

السيد الوزير في إطار ديال التوفير ديال هاد البنيات ديال االستقبال 
تارودانت  إقليم  في  ناشدوكم  نعاودوا  أنا  الصح،ي  العرض  وهاد 
وبالضبط في املدينة ديال والد برحيل كاين واحد االتفاقية بين جهة 
سوس ماسة والوزارة ديالكم منذ 2016 على بناء واحد املستشفى محلي 
ترصدات له ميزانية ديالو كاملة، لكن بقات إجراءات إدارية، الجماعة 
دارت الالزم أقتنت العقار، لكن التعقيدات اإلدارية إلى اليوم قد ضيع 
على هاد الساكنة اللي كتجاوز 200 ألف نسمة من هاد املستشفى ومن 
هاذ البناية، كذلك في والد تايمة اللي هي فيها واحد املستشفى محلي 
كيستقطب 200 ألف نسمة كذلك، محتاج اليوم ملدير، راه ما بقاوش 
نتكلموا على األطر الصحية واملمرضين، هذا اإلدارة إيال ما كاينش املدير 
محتاجة  كذلك  ففعالية،  بدون  بقات  املؤسسة  راه  املؤسسة  ديال 

لواحد اآللة ديال السكانير، اليوم الناس كيطلبوا الفحص..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير على التعقيبات والتعقيبات 
اإلضافية.

السيد خ لد آيت الط لب وزير الصحة:

شكرا السيدة الرئيسة،

الس دة النواب املحترمي2،

كلنا متفقين بأن هاد التشخيص اللي تدار كل �سي متفق عليه الحمد 

هلل، وبأن كنتفقوا على أنه املوارد البشرية هي الركيزة األساسية ديال 
اللي كتخلق هاد اإلختالالت في املنظومة الصحية منذ زمن منذ القدم 
واحنا كنعيشوا هاد اإلشكال وإكراهات ديال املوارد البشرية، وخا هاد 
ال�سي اللي قلت في العرض ديالي أنا املنظومة الصحية تشبعات نعطيوها 
املوارد اللي عطيناها وخا امليزانية تكون هابطة نزيدو لها امليزانية نفخوها 
للعنصر  تطرقناش  ما  إيال  الصحية  املنظومة  تطور  باش  قادرة  غير 
البشري، العنصر البشري واش عندو �سي حل اليوم، حيث ساهل يجي 
نائب ديال األمة تيقول لي راه عندي واحد الخصاص في واحد املنطقة 
عندي طبيب ديال اإلنعاش ما عنديش هنا خاصك تحل لي املشكل، أنا 
عامين وأنا عندي طبيب اإلنعاش ناقص، واش ساهل تحل هاذ املشكل 
هذا في ظل أن ما كاينش التكوين ديال هاذ األطباء، ساهل، احنا حطينا 
التشخيص كاينة 97 ألف ديال النقص منها 32 ألف ديال األطباء، 
وعندنا التكوين ديالنا كنسجلوا األطباء في 2600 طبيب اللي تيتقيدوا 
وكيتخرجوا منهم ياله 1570، بيناتهم كاين فرق كبير، وشحال تيتسجلوا 
في الوظيفة العمومية األقلية، ما كامالش حتى %60 إذن الباقي كاين اللي 
هاجر منين غنجيبو هاذ العدد ديال املوارد البشرية، عالش هاد املورد 
البشري ما كتبغيش تبقى في الوظيفة العمومية؟ عالش هاد املوارد 
العمومية كتبغي تسجل ما كتبغيش  للوظيفة  البشرية وخا كتم�سي 
التعاقد مع الدولة، كتبغي تبقى bénévole عالش، ألن بالنسبة ليها 
غير محفز الدولة ما بقاتش محفزة بالنسبة لهاذ األطباء، طبيب يعني 
املكانة اإلجتماعية اللي كان كيحظى بها في 1970 ما بقاش كيحظى بها 
اليوم، كان في املرتبة الثالثة اليوم راه في املرتبة 28 ما يمكنش نطلب 
أنا من الطبيب يكون نبي باش يخدم ليا في الوظيفة العمومية بواحد 
لب أنه يكون عندو سكن الئق يرّبي وليداتو وينكب 

ّ
األجر هزيل، وكنط

كذلك على الطب وكذلك حتى على التطور الطبي، واحنا كنعرفو بأن 
الطب اليوم التحدي الكبير ديالو هو التطور التكنولوجي، وخاصو واحد 
التكوين مستمر والتكوين املستمر خصو يديرو على حسابو الطبيب 
اليوم صبحنا بواحد التحدي  ال�سي ما يمكن �سي،  ما يمكنش، هاذ 
خصنا واحد املنظومة الصحية جديدة، خصنا ما نبقاوش نهضرو على 
عو مع املا�سي ونشوفو تصور جديد اليوم، 

ّ
التأهيل ولكن خصنا نقط

والتصور الجديد البد ما غيدوز عبر واحد املرحلة انتقالية يكذب عليكم 
اب اللي غيقول لكم عندي أنا .. وغانجيب لكم الحلول عندك انت 

ّ
الكذ

هنا خص نقص هنا وانت ناقص هنا، ألن أصال اإلصالحات اللي كانو 
ّدارو قبل ما كنكروش أن جابو حلول في ذات الوقت، ولكن الحلول 
واش كانت مالئمة؟ ألن وأنتما غتقدرو تشهدو شهادة حق العواشر 
هاذي ياك! إن شحال من حاجة ّدارت ما �سي ّدارت في بالصتها، ما�سي 
على حسب واحد الخريطة صحية، شحال من بالصة تبنى فيها سبيطار 
واحنا ما محتاجينش كاع فيها هذاك السبيطار! أو بالصة خصها مراكز 
صحية واستشفائية وما ّدارتش فيها مراكز صحية! ألن ما كاينش واحد 
املالءمة وما كانش عندنا واحد الخريطة ديال الخصاص ال من املوارد 
البشرية وال من البنيات التحتية وال من استثمارات وال من تجهيزات باش 
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يمكّنا تكون هاذ املالءمة وتجاوب مع الطلب؛ ثانيا أن الوظيفة اليوم 
 في ناحية حتى التطور ديالو 

ّ
العمومية أنتما كتشوفو أن الطبيب اليوم وال

غير مالئم، في الوقت اللي كنشوفو نفس يعني الكوادر اللي كانوا تكّونو في 
مدة زمنية أقصر وكيتخلصو أحسن من الطبيب! كاينين شحال الطبيب 
دار 8 أو 15 العام spécialiste دبا كيقبط 12 ألف درهم في حين أن 
ه 5 سنين أو أقل منها كيشد أحسن 

ّ
كاين بعض الوظائف أنه تيتكون يال

من طبيب، خصنا اليوم انكّبو على اإلصالح الجوهري ديال املنظومة 
باش يمكنا نصلحو، ما كاينش حل واحد كاين مالئمة ديال الحلول ألن 
خصنا ندوزو من مرحلة انتقالية اللي غادي نديرو فيها جميع الحلول 
 ،la.normalisation ..حتى نوصلو للعدد الكافي عاد يمكنا نديرو املعايير
في الوقت ما يمكنش شنا هو اشنو الطريق القصير؟ الطريق القصير هو 
خصنا نديرو املقاربة الجهوية، أنا راه ما عنديش الحل لجميع الجهات 
الجهوية  املقاربة  كانت  إيال  لبعضيتهم،  الحل  عندهم  الجهات  ولكن 
 le في إطار واحد وزارة الصحة يمكن تدير التأطير يمكن تعطي واحد
cadrage وتقول لهم voila كيفاش يمكّنا ندبرو األمور، ولكن الحلول 
جهويا املقاربة الجهوية هو هاذ التصور اللي بغينا، بغينا برنامج طبي 
جهوي اللي داك العدد ديال الكفاءات اللي كاين ديال األطباء يتنّقلو باش 
و املشاكل اللي كاينة على مستوى الجهة ويلبيو الحاجيات، نظرا أنه 

ّ
يحل

يكون واحد التكوين حتى يغطي الحاجيات ديال املدينة، ما�سي كنقولو 
احنا املقاربة ديال مراكز استشفائية جامعية بكل جهة، مراكز التكوين 
بكل جهة باش تكون املالءمة ما بين التكوين والخصاص واملالءمة مابين 
تدبير املوارد البشرية والخصاص واملناصب اللي خاصة أو املصالح اللي 
خصها تشتغل على املستوى الجهوي، وهاذي بمشاركة ديال الجميع 
املنظومة  إذن  وأنتما عارفينها،  الجهة  في  الفاعلين واملتدخلين  جميع 
الصحية كل �سي متفق أنها خصها إعادة النظر بطريقة جذرية، إذن 
خصنا واحد وظيفة عمومية خصوصية تتراعي الخصوصيات ديال هاذ 
القطاع واللي فيها التحفيزات، إيال فكرتو معايا أنه غادي نديرو واحد 
وظيفة عمومية خصوصية وفيها التحفيز لهاذ األطباء، وهاذ التحفيزات 
هذا كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون على حسب اإلنتاجية على حسب 
شحال ما خدمتي شحال ما تخلصتي أكثر، ولو درنا هاذ القضية شحال 
ما خدمتي شحال ما تخلصتي أكثر ما غتبقاش الهجرة ما غيبقاوش 
يمشيو كاع للقطاع الخاص ألن راه الطبيب راه ما تيحس براسو مزيان 
حتى تيكون في السبيطار ديالو، حتى األستاذ ما كيحس براسو أستاذ 
حتى كيكون في املستشفى اللي كبر فيه واللي ترعرع فيه واللي كيحس 
بأن كاع داك املحيط ديالو مالئمو، فبالتالي هاذ املسألة هاذي خصنا 
نشوفو باش نقّويو حتى العرض العمومي، وفي نفس الوقت حتى العرض 
ديال القطاع الخاص خصو يتقّوى، كاين عندنا بزاف ديال الكفاءات 
اللي بغاو يستثمرو في البالد وأنتما تتعرفو ذاك القانون 131.13 كيفتح 
الرأسمال فاتح االستثمار ولكن كاين معيقات، وبالتالي كانوا بزاف ديال 
املبادرات ولكن ما تموش، خص نرفعو ديك املعيقات، باش يمكن لنا 
نالئمو جميع الحلول ونوصلو للهدف املنشود، زيادة على هذا ال�سي هذا، 

كاين الناس اللي ما زال عندهم الجهد أنهم يخدموا خصنا نقبطوهم، 
 la.Contractualisme واخا وصل لسن التقاعد هو عندو املؤهالت وباغي
خصنا نديرها، خصنا نديرو les.conventions، خاص ما يبقاش الفرق 
ما بين القطاع الخاص والقطاع العمومي، خصنا نتكاملو في العالجات 
ديالنا، يمكن لو يخدم في القطاع العمومي من بعد يخدم في القطاع 
أنا اشنو  الخاص أو في القطاع الخاص يخدم في القطاع العمومي، 
ديال  الحاجيات  نلبي  املواطن،  ديال  الحاجيات  هو  كيهمني  كيهمني؟ 
املواطن، كذلك بالنسبة لألجهزة، ايال ما نبقاش نسمعوا أنا راه خصني 
أنا scanner شكون هذا اللي كيقول أنا خصنيscanner؟ باش عّرفك 
انت بأن خصكscanner تمة، انتما عندكم كاين بزاف ديال األجهزة 
والتجهيزات اللي ما مستعملينش ، ما مستعملينش كيفية اإلستعمال 
مزيان ما كاينش optimisation، فبالتالي كنبداو نخسرو الفلوس بزاف 
في الصيانة وكنخسرو بزاف في اإلستثمار وما كنستافدوش، ألن املوارد 
البشرية ما كاينش اللي غتستعملنا، إذن هاد ال�سي هذا خصو واحد 
املالءمة وخصنا نعطيو لراسنا الفرصة باش يمكنا نكملو اآلراء ديالنا 
ونصلحو، هاد ال�سي كامل ما يمكن لوش ايال ما ما كان واحد التقنين 
وواحد التدبير، وواحد التنسيق، خص إذن إعادة النظر في الهيكلة اللي 
كتعرف وزارة الصحة باش يمكن لنا ندبرو هاد األمر مزيان، وبالتالي 

وقيلة تجاوزت؟

السيدة ضئيس الجلسة:

، باقي لك، باقي لك السيد الوزير.
ّ
ال

السيد خ لد آيت ط لب وزير الصحة:

وبالتالي، غادي نقولو كاين ضعف التمويل كذلك، السيد النائب 
املحترم اشار لها، حقيقة، كاين ضعف التمويل، في ضعف التمويل 
وما  كنصرفوه،  اللي  كامل  ال�سي  داك  نمولو  كنقدروش  ما  اليوم، 
كنقدروش، ألن عندنا مشكل في التدبير املحلي ديال املستشفيات، ال 
 les.procédures اإلدارات ديال املستشفيات وال، عالش؟ ألن الطريقة
ما  واملستشفيات  النظر  إعادة  تتعرف  اللي  األمور  ديال  بزاف  كاين 
كيبغيوش داك التعقيدات اإلدارية، خص السالسة، وكذلك التعريفة، 
أنا  القضية  لواحد  اللي هي تجاوزات وغادي نوصلو  اليوم  التعريفة 
كنقول التغطية الصحية هي اللي خصها تغطي الحاجيات والخدمات 
ديال القطاع، إذن خصنا املراجعة ديال تغطية التعريفة املرجعية، 
 la.capacite.de.taux.de لو، ألن غدا غادي نقولوا

ّ
باش يمكن لنا ندخ

financement ديال السبيطار اللي خصها تخلص املوظفين وتخلص 
ندير  ملي  التعريفة،  ديال  املراجعة  ندير  وخصني   ،les. indemnités
املراجعة ديال تعريفة ديك الساعات غادي نشوفو املردودية غتطلع، 
ملا غادي تقول للطبيب هللا يخليك شحال ما خدمتي بزاف شحال ما 
ي ينتج أكثر، وغتولي الصيانة غتقالل 

ّ
غادي تخلص بزاف، غادي يول

يو كاع اللي عندو النواقص ما كتبانش، اللي خصها الخدمة 
ّ
وغادي يول
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ي العدالة 
ّ
ل أكثر فلوس وغتول

ّ
ديال ثالثة غيديرها واحد، ألن غببغي يدخ

املجالية، ألن بغيتي تخدم هنا عندك واحد امليزة غتم�سي غتاخد واحد 

ر 
ّ
امليزة وحدة أخرى ، يمكن لو يبدا يتسارى، باش يمكن لو ألنه في االخ

كيعرف بأنه غيحسن الوضعية ديالو.

هذا هو التصور اللي بغينا نمشيو فيه جميعا، باش يمكن لنا نحققو 

العدالة اإلجتماعية، وباش يمكن لنا نتجاوبو مع هذا الورش امللكي، 

هادي إرادة ملكية اليوم وال بد املنظومة الصحية خصها تصلح، إن شاء 

هللا، باش تلبي الحاجيات ديال باش نكونو عند املوعد ديالنا، إن شاء 

هللا، وأنا أكتفي السيدة الرئيسة بهذا القدر ديال األجوبة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم، وبهذا نكون قد أنهينا 

جدول أعمالنا لحصة جلسة األسئلة الشفهية، وضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الث نية والتسعي2 بعد امل ئتي2

الت ضيخ: االثنين 20 رمضان 1442ه )3 ماي 2021م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  املشفوع  حياة  السيدة  الرئ سة: 
النواب.

التوقيت: ثالث ساعات وعشر دقائق ابتداء من الساعة الثانية زوال 
والدقيقة السابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
التالية:

- الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج؛

- التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛

- الطاقة واملعادن والبيئة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2 افتتحت الجلسة.

السيدة الوزيرة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي ويتضمن جدول األعمال لهذا اليوم 
6 أسئلة تليها مناقشة بطرح سؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من 

القطاعات التالية:

الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وأخيرا الطاقة واملعادن والبيئة، 
إلى  نستمع  املوقر  ملجلسنا  الداخلي  النظام  من   149 للمادة  ووفقا 
املجلس  أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت 

لتالوتها مشكورة.

السيدة عزوه  العراك أمينة املجلس:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2،

شكرا لكم السيد الرئيسة،

توصل مكتب املجلس من املحكمة الدستورية بالقرار رقم 121.21 
التي تصرح فيه بشغور املقعد الذي كان يشغله السيد عبد اللطيف 
الناصيري املنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية املحلية 

عين الشق عمالة مقاطعات عين الشق وبدعوة املترشح الذي يرد إسمه 
مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس االالئحة 
والكتابية  الشفوية  األسئلة  لعدد  بالنسبة  الشاغر؛  املقعد  لشغل 
واألجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 26 أبريل إلى 3 ماي 
2021 توصلت رئاسة مجلس النواب ب 60 سؤاال شفويا و98 سؤاال 

كتابيا، شكرا لكم السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

اآلن  نشرع  والسادة  السيدات  حضرات  األمينة،  السيدة  شكرا 
بقطاع  أعمالنا ونستهلها  املدرجة بجدول  الشفهية  األسئلة  في بسط 
بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
بسؤالين في إطار وحدة املوضوع، فليتفضل أحد واضعي السؤال عن 

فرق األغلبية عن فرق املعارضة عفوا تفضلوا السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة توضية فراج:

شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

ال شك أن النجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها املغرب خالل 
اآلونة األخيرة وفي مقدمتها اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بسيادة 
بالدنا على كافة منطقة الصحراء املغربية وكذا إقدام مجموعة من 
الدول اإلفريقية والشقيقة على تدشين وفتح قنصليات لها بأقاليمنا 
الجنوبية، قد أثارت نقمة األطراف املناوئة واملعادية لوحدتنا الترابية، 
غير أن هذه النجاحات الدبلوماسية املهمة ال ينبغي أن تحجب عنا 
بعض التعثرات واإلنتقادات التي وجهت لها من قبيل طريقة التعاطي 
مع ملف املغاربة العالقين بالخارج وملف الجالية املغربية وكذا ضعف 
مساهمة الدبلوماسية اإلقتصادية بالتعريف بالفرص التي تتيحها أزيد 
من ألف اتفاقية شراكة، تبعا لذلك نسائلكم عن نجاحات وتعثرات 

الدبلوماسية املغربية في ظل التحديات املطروحة أمامها؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الثاني عن فرق األغلبية، 
تفضلوا أحد النواب عن فرق األغلبية، هل فرق األغلبية ليس لديها 

سؤال؟ تفضلوا السيد الرئيس.

الن ئب السيد شقرا2 أم م ضئيس الفريق االشتراكي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، انعقد اإلجتماع األخير ملجلس األمن في ظل ترقب 
وطني بإمكانية تدشين ملنعطف جديد لقضيتنا الوطنية ينسجم مع 
اعتراف اإلدارة األمريكية بسيادة املغرب على أقاليمه الصحراوية، ومع 
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التطور الدبلوما�سي للعالقات ديال العديد من الدول مع بالدنا من 
خالل فتح قنصليات لها بأقاليمنا الجنوبية وتأكيد أخرى عن دعمها 
الثابت واملبدئي لوحدتنا الترابية ودعمها لجهود أممية لحل هذا النزاع 
العازلة  املنطقة  عرفتها  التي  للتطورات  وبالنظر  املفتعل،  اإلقليمي 
واستمرار تعطيل تسمية مبعوث أممي جديد وما سجل في اآلونة األخيرة 
تجاوبت  والتي  والتساؤل  اإلستغراب  يثير  لدول صديقة  مواقف  من 
معها بالدنا بالحزم والجدية املناسبة، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة 
عن مستجدات القضية الوطنية على ضوء مخرجات اجتماع مجلس 
األمن األخير؟ اإلجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التصدي 
لكل محاوالت املس برموز السيادة الوطنية ومخطط الوزارة لتعبئة كل 
الطاقات الوطنية والنهوض بكل أشكال الدبلوماسية املوازية من أجل 

التعريف والتحسيس بعدالة قضية وحدتنا الترابية؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لكم اآلن السيدة الوزيرة.

الشؤو2  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  الوفي  نزهة  السيدة 
الخ ضجية والتع و2 اإلفريقي واملغ ضبة املقيمي2 ب لخ ضج، املكلفة 

ب ملغ ضبة املقيمي2 ب لخ ضج :

سيد  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2، أي م مب ضكة ومرة ث نية ضمر 2 كريم.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

بداية أتوجه بالشكر الجزيل للفرق البرملانية على تفضلها بطرح هذه 
األسئلة املتعلقة بمكتسبات الدبلوماسية املغربية والدفاع عن قضيتنا 
قضيتنا  بعدالة  للتعريف  املوازية  الدبلوماسية  ودور  األولى  الوطنية 
وكلها  بالخارج،  املقيمين  باملغاربة  املتعلقة  األسئلة  وأيضا  الوطنية 
تكت�سي راهنية وأهمية كبرى ونظرا لوحدة موضوع األسئلة املطروحة، 

سأقدم جوابا مركبا ضمن محاور 6 أساسية.

فيما يتعلق بسؤالكم األول أو أحد املحاور األساسية في هذا السؤال 
املتعلق بالتطورات األخيرة لقضية الصحراء املغربية.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

تشكل قضية الصحراء املغربية محطة إجماع وطني بين كل مكونات 
الشعب املغربي ونقطة تالحم كل القوى الوطنية الحية وراء جاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، وتضع الدبلوماسية املغربية قضية 
الصحراء املغربية على رأس أولوياتها وتكرس جميع طاقاتها وإمكانياتها 
املادية والبشرية للدفاع عن قضيتنا العادلة املصيرية في كل املحافل 
وفقا  املتحدة  األمم  طرف  من  ملفها  سير  وتتبع  الدولية  واملنتديات 

للتوجيهات امللكية السامية.

امللكية  للرؤية  وفقا  املتواصلة  املستمرة  التعبئة  هذه  وبفضل 
السامية املبنية على الوضوح والطموح سجلت قضية الصحراء املغربية 
تطورات إيجابية وانتصارات متتالية، سواء على مستوى معالجتها من 

طرف األمم املتحدة أو على أرض الواقع.

املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  أيديكم،  بين  سأبسط 
مجريات التطورات األخيرة نبدأها على الوضع على أرض امليدان منذ 
13 نونبر 2020 فكما تعلمون وبعدما التزم املغرب بأكبر قدر من ضبط 
النفس أمام اإلستفزازات املتواصلة للبوليساريو التي عرقلت وجمدت 
الحركة املدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي منذ 21 أكتوبر 
وإعادة  الوضع  لتصحيح   2020 نونبر   13 يوم  املغرب  تدخل   2020
انسيابية حركة التنقل املدنية والتجارية على مستوى منطقة الكركرات 
بشكل نهائي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة القائد األعلى 
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، وقد قدمت أكثر 
من 70 دولة دعمها لهذه العملية، ثم بعد ذلك وفي نفس اليوم أعلنت 
البوليساريو في نفس اليوم العملية السلمية التي نفذتها القوات املسلحة 
النار ثم شرعت كما  امللكية عن انسحابها الرسمي من وقف إطالق 
واكبتم في القيام بعمليات استفزازية يومية على طول منظومة الدفاع 

املغربية بهدف خلق وهم وجود حالة حرب في الصحراء املغربية.

وفي هذا السياق، أكد جاللة امللك محمد السادس كما واكبتم 
خالل االتصال الهاتفي الذي أجراه مع األمين العام لألمم املتحدة 16 

نونبر 2020 تشبث اململكة املغربية بوقف إطالق النار.

استفزازات  بتوثيق  تقوم  املينورسو  بعثة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
البوليساريو الفاشلة في تقاريرها اليومية كما أعلن عن ذلك املتحدث 
الرسمي باسم األمين العام لألمم املتحدة يوم 1 مارس و8 أبريل 2021 
الذي أفاد أن بعثة املينورسو تتلقى تقارير غير مؤكدة عن إطالق نار 
متقطع على طول منظومة الدفاع املغربية، مما ينفي وجود أية حالة 
حرب في الصحراء املغربية، ولألسف الشديد كما تواكبون السيدات 
والسادة النواب املحترمين تواكب الجزائر عبر وكالتها الرسمية لألنباء 
حملة التضليل اإلعالمي الفاشل للبوليساريو وذلك بنشر كل البيانات 
الصحة، وفي  لها من  التي ال أساس  لالنفصاليين  الكاذبة  العسكرية 
الوقت الذي تعيش فيه األقاليم الجنوبية حالة هدوء وأمن واستقرار 
والذي تواصل فيه املينورسو القيام بمهامها بشكل طبيعي وبتعاون 

كامل مع السلطات املغربية.

إن وهم حالة الحرب التي تروج لها الجزائر والبوليساريو عبر األجهزة 
وتضليال  األمام  إلى  هروبا  إال  يشكل  ال  الرسمية  الجزائرية  اإلعالمية 
للرأي العام الدولي قصد تغذية أطروحة حالة الحرب في الوقت الذي 
تؤكد فيه األمم املتحدة على هدوء وأمن واستقرار الوضع في الصحراء 
املغربية؛ ثم كما جاء على ليس لكم السيدة والسادة والسيدات النواب 
املحترمين من فريقي األغلبية واملعارضة واكبتم أيضا التأييد املتواصل 
على املستوى الدولي لجدية ولصوابية املوقف املغربي بالقرار األمريكي 
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بتاريخ 10 دجنبر 2020، في إعالن صدر عن الرئيس األمريكي بتاريخ 10 
دجنبر 2020 قررت الواليات املتحدة األمريكية اإلعتراف الكامل بسيادة 
الذاتي  للحكم  املغربية  املبادرة  املغربية على صحرائها ودعم  اململكة 
كحل وحيد وأوحد للنزاع املفتعل، وافتتاح قنصلية عامة لها بمدينة 

الداخلة بهدف تشجيع اإلستثمارات األمريكية في املنطقة.

السيدات والس دة النواب،

إن هذا القرار التاريخي يعد محطة بالغة األهمية ومنعطفا هاما في 
مسار قضية الصحراء املغربية بكونه صادر عن عضو دائم في مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة كان دائما صاحب مسودة قرارات مجلس 
األمن بشأن الصحراء املغربية، وقد احتضن املغرب في إطار الدينامية 
الوزاري  املؤتمر  يناير2021   15 يوم  املغربية  للدبلوماسية  املتواصلة 
املغرب، تحت  الذاتي تحت سيادة  الحكم  مبادرة  الدولي حول دعم 
رئاسة كل من اململكة املغربية والواليات املتحدة األمريكية عبرت خالله 
40 دولة عن دعمها ملبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل 
دائم لقضية الصحراء املغربية، كما أشادت هذه الدول بالقرار األمريكي 
بالعملية  للدفع  املبذولة  للجهود  التوجيهات  يعطي  أنه  إياه  معتبرة 
السياسية تحت الرعاية الحصرية لألمم املتحدة بهدف التوصل لحل 

سيا�سي دائم مبني على مبادرة الحكم الذاتي.

املغرب  أن  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  تواكبون  وكما 
البناء  املغربي  والنهج  السيا�سي  املسلسل  ويعزز  يواصل  والحمد هلل 
املؤسس على دبلوماسية استباقية ورزينة ويقظة، فيظل املغرب ملتزما 
بإستئناف املسلسل السيا�سي األممي بهدف التوصل إلى حل سيا�سي 
واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق في إطار مسلسل املوائد 
املستديرة، كما أكد ذلك جاللة امللك نصره هللا خالل اإلتصال الهاتفي 
الذي أجراه مع األمين العام لألمم املتحدة في 16 نونبر 2020؛ وقد تفاعل 
املغرب إيجابا وبشكل فوري مع مقترحين للسيد األمين العام لتعيين 
مبعوث شخ�سي جديد في الوقت الذي رفضت فيه الجزائر والبوليساريو 
هذين املقترحين، ثم يواصل املغرب نهج سياسة الوضوح والحزم فيما 
يتعلق بالقضية الوطنية، فالحل السيا�سي النهائي لهذا النزاع اإلقليمي 

ال يمكن أن يكون إال في إطار املعايير األساسية الثالثة التالية:

السيادة الكاملة للمملكة املغربية على صحرائها واملبادرة املغربية 
جميع  بمشاركة  املفتعل  اإلقليمي  للنزاع  وحيد  كحل  الذاتي  للحكم 
األطراف وال سيما الجزائر، ثم أيضا تواكبون وواكبتم استمرار دينامية 
افتتاح القنصليات العامة في الصحراء املغربية بحيث إنه تم بفضل 
الدينامية  هذه  تواصلت  هللا  حفظه  امللك  لجاللة  املتبصرة  الرؤية 
بافتتاح ما يزيد عن 21 دولة من 3 ثالث قارات افريقيا وآسيا وأمريكا 
بأهم املدينتين الرئيسيتين للصحراء املغربية العيون والداخلة، وتشكل 
هذه القرارات الدبلوماسية السيادية اعترافا بمغربية الصحراء وهي 
قررات تتوافق كما تعلمون مع جميع القواعد الدبلوماسية املؤسسة 
هللا  شاء  إن  وستشرع   1963 لسنة  فيينا  باتفاقية  واملؤطرة  كذلك 

دول أخرى بفتح قنصليات عامة لها في الصحراء املغربية قريبا مما 
يكرس بشكل قاطع مغربية الصحراء وعدم رجعيتها وصوابية املوقف 
والدينامية والدبلوماسية املغربية الرزينة اإلستباقية واليقظة، وبهذا 
الخصوص يجب على األمم املتحدة أيضا أن تأخذ بعين اإلعتبار هذا 
االعتراف امللموس بمغربية الصحراء في معالجتها لهذه القضية ألنها 

تطور أسا�سي فيما يتعلق باملسلسل السيا�سي لهذا النزاع املفتعل.

فيما يتعلق، السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب املحترمين، 
إحاطة مجلس األمن بتاريخ 21 أبريل 2021 تنفيذا لقراره رقم 48-25 
عقد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يوم 21 أبريل 2021 اجتماعه 
التشاوري املغلق النصف السنوي حول الصحراء املغربية، وقد جرى 
هذا اإلجتماع في أجواء يطبعها الهدوء وتتبع خالله أعضاء مجلس األمن 
إحاطة قدمها السيد األمين العام عفوا قدمها املمثل الخاص لألمين 
العام لألمم املتحدة للصحراء وممثل عن قسم الشؤون السياسية وبناء 
السالم لألمانة العامة لألمم املتحدة، قام املغرب بمساعي لدى كافة 
أعضاء مجلس األمن أكد من خاللها على ضرورة تبني الوضوح حول 
مسؤوليات األطراف فيما يخص استئناف املسلسل السيا�سي والوضع 
أعضاء  وقد جدد  املينورسو،  بعثة  مع  والتعاون  امليدان  أرض  على 
املجلس باإلجماع تأكيد دعمهم بمجهودات األمين العام لألمم املتحدة 
الرامية الستئناف املسلسل السيا�سي. وفي هذا الصدد أكدو على ضرورة 
تعيين مبعوث شخ�سي جديد في أقرب وقت ممكن وهو املنصب الذي 
رفضت بشأنه الجزائر والبوليساريو كما قلت مقترحين لألمين العام، 
وأشاد أعضاء مجلس األمن أيضا بتعاون املغرب مع بعثة املينورسو وال 
سيما تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد هذا 
الوباء اللعين، كما عبر أعضاء املجلس على ضرورة احترام وقف إطالق 
النار واإلتفاقيات العسكرية في إشارة إلى اإلنسحاب األحادي إلى جانب 
البوليساريو من وقف إطالق النار وقيامها بأعمال استفزازية على طول 
منظومة الدفاع املغربية وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون 
البوليساريو الكامل مع املينورسو والتي تعرقل بشكل خطير مهمتها في 
مراقبة وقف إطالق النار من خالل إعاقة دوريتها ومنع إمداد الوقود 

واملواد الغذائية للمراقبين العسكريين شرق منظومة الدفاع املغربية.

وتجدر اإلشارة أنه على غرار اإلحاطات السابقة لم يتبنى مجلس 
األمن أي مخرج عقب هذه الجلسة، وفي ظل املكتسبات التي حققتها 
بالدنا والحمد هلل وفي ظل تواصل دينامية الدبلوماسية املغربية البد 
أن نتوقف حقيقة على وجوب تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في 
الدفاع عن قضيتنا الوطنية األولى وراء جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، وهذه مناسبة للتأكيد على املجهودات الجيدة للسيدات 
كل  الشبابية،  الحزبية  املدنية  الدبلوماسية  لكل  البرملانيين  والسادة 
أشكال الدبلوماسية املوازية الضرورية، لكنها تبقى غير كافية ووجب 
الخارجية  الشؤون  املهنية واإلستباقية، ووزارة  بمزيد من  تتسلح  أن 
والشبكات الدبلوماسية عبر سفارتها وقنصليتها هي دائما معبأة لتزويد 
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ومواكبة السادة والسيدات البرملانيين وكل الفاعلين فاعلي الدبلوماسية 
املوازية بكل املعلومات وما يمكن أن ينجح مهمتهم في الترافع والتصدي 
للمزاعيم الكاذبة وخاصة األكاذيب املستمرة وحملة، حملة البوليساريو 

وراءها أيضا الجزائر.

وفي هذا اإلطار وزارة الشؤون الخارجية عملت وتعمل دائما على 
تطوير إستراتيجية املواكبة والدعم لكل الفاعلين، وأيضا لها خطة عمل 
قيد التنفيذ، قيد التنفيذ فيما يتعلق باملواكبة والدعم لكل الفاعلين 
سواء بداخل املغرب أو خارج املغرب، سواء فيما يتعلق بالشق املتعلق 
باملواكبة والدعم العادي، وأيضا في شق نعمل على بلورته متعلق بخطة 
وسيواصل  املوازية،  الدبلوماسية  في  الفاعلين  كل  ملواكبة  التكوين 
املغرب تبعا لتوجيهات صاحب الجاللة نصره هللا وأيده املسار السيا�سي 

حسب املعايير التي أقرها مجلس األمن؛

يتعلق  فيما  النواب  والسادة  السيدات  طرحه  ملا  بالنسبة 
بالدبلوماسية املوازية من أجل التعريف والتحسيس بعدالة قضيتنا 
األولى، بعجالة ممكن أنني نقول لكم أن الوزارة الحكومة كل الشبكات 
الدبلوماسية من سفارات وسفراء وشبكة قنصلية هي معبأة من أجل 

أن تمكن كل عناصر الترافع بطريقة فاعلة حول القضية الوطنية؛

حقيقة،  أوجه،  أن  أجل  من  أيضا  الفرصة  أنتهز  أن  بد  ال  هنا 
على  شبيباتها  تعبئة  بضرورة  السياسيين  للفاعلين  خاصة  دعوة 
اعتبار الطاقات الحية، من أجل أيضا أن تكون ألنني مقتنعة أن لها 
وستكون لها قيمة مضافة فيما يتعلق بالتصدي لكل األكاذيب التي 
تروجها اآللة اإلعالمية لإلنفصاليين وللبوليساريو، ثم الشق املتعلق 
نتقاسم  االستثمار ممكن  في جاذبية  اإلقتصادية  الدبلوماسية  بدور 
معكم واحد ثالثة ديال العناصر، أولها: فيما يتعلق أوال بكل الشروط 
الحاضنة لجلب اإلستثمار بالنسبة للمغرب فيما يتعلق املوقع الجيو 
إستراتيجي للمملكة، املغرب الحمد هلل كيفما عرفتو أنه تقدم ب 7 
مراكز في 2019 في آخر تصنيف ملمارسة العمل في دوين بزنيس، فيما 
يتعلق أيضا بتراكم كبير وحصيلة مشرفة بقيادة جاللة امللك لطيلة 20 
سنة السابقة في كل ما يتعلق بالبنيات التحتية الخدمات اللوجيستيك 
تنويع  على  أوال  االشتغال  كيتم  لهذا  الصلة،  ذات  املنظومة  وكل 
الشراكات اإلقتصادية وعدم اإلقتصار فقط على الشراكات التقليدية، 
بالتفاعل  يتعلق  فيما  الدولي  املستوى  على  مستجد  هناك  أيضا  ثم 
ل اإللتقائية والتشاور والتنسيق مع كل املؤسسات 

ّ
بمهنية، وأيضا يشك

سواء القطاع الخاص واملؤسسات الوطنية، للتفاعل بما يجلب قيمة 
ير ديال تشكل سالسل القيمة العاملية وتطوير 

ّ
مضافة للمغرب في املتغ

إستراتيجية تأمين سالسل التوريد باملغرب، من خالل إدخال تعديالت 
على األنشطة الدبلوماسية سواء على املستوى املركزي وعلى مستوى 
د ليكم أن تقريبا كتكون لقاءات يومية 

ّ
نأك أيضا السفارات، ممكن 

باإلضافة إلى مجموعة ديال التنسيق والتشاور مع كل املتدخلين.

بالدبلوماسية  يتعلق  فيما  مهم  بشكل  اإلشارة  من  أيضا  البد 

اإلقتصادية وكذلك انفتاح املغرب بشكل ريادي على األسواق اإلفريقية، 
بحيث أن الحمد هلل بحكم الزيارات التي قام بها جاللة امللك حفظه هللا 
ألكثر من 30 دولة إفريقية خالل 20 سنة، واليوم اللي جعلت من املغرب 
اإلستراتيجي  اإلقتصادي  الشريك  وأصبح  اإلفريقية  للدول  مرجعا 
املرغوب فيه، اليوم أيضا هناك واحد العمل كبير فيما يتعلق اإلشتغال 
 triangulaireعلى تعزيز وتقوية ومأسسة الشراكة شمال جنوب جنوب
في  املغرب  اليوم  اللي  األطراف  ثالثية  الشراكة  هاذ  الحمد هلل  وهذا 
طيلة السنوات 10 األخيرة استطعنا أننا نعبئ 50 مليار دوالر ما بين 
سنتي 2009-2019، باإلضافة لحضور متواصل متواتر متزايد للقطاع 
الخاص املغربي، باإلضافة أيضا للشراكات الثنائية في مجموعة ديال 
البلدان اإلفريقية كما شاهدتم، وممكن أن نناقش ذلك باستفاضة في 

البيئة اللجنة.

فيما يتعلق بملف املغاربة املقيمين بالخارج أن هاذي مناسبة أوال 
ألوجه كل التحية والتقدير لقيم التضامن وأيضا املسؤولية خالل فترة 
جائحة كورونا، والتي ال زالت مستمرة لكل املغاربة املقيمين بالخارج من 
خالل عدة مبادرات قاموا بها، واللي الحكومة املغربية هي معبأة بشكل 
هذه  في  تواكبهم  أن  أجل  من  نوعية  ومبادرات  بإجراءات  مؤسساتي 
الظرفية االستثنائية القاسية، واللي تداعياتها قاسية ألن احنا كنعرفو 
أن بلدان االستقبال ولألسف الشديد تكاد الهجرة اليوم أن تكون كرة 
وتتقاذفها اإلستعمال السياسوي للهجرة وأيضا تتقاذفها كل التيارات، 
لهذا كانت عندنا 3 ديال األولويات األولوية هي أن يكون عندنا مخطط 
استعجالي ملواكبة املغاربة املقيمين بالخارج جاهز عندنا واحد خارطة 
طريق باش نعززو املصالح اإلجتماعية بالقنصليات ستنزل إن شاء هللا 
في القريب العاجل، نزلنا خالل مارس أول مرة رقمنة الخدمات باعتماد 
منظومة اللي يمكن للمغاربة أنهم عن بعد ياخذو املواعيد وكل الخدمات 
كتخاذ بهاد املنظومة، ليوما طلقات بونتواز على أساس أن إن شاء هللا 
بعد أشهر ممكن نعّموها على كل القنصليات بالعالم، أيضا اشتغلنا 
ألول مرة على منظومة رقمية ملعالجة الشكايات مع مؤسسة الوسيط 

مع الوكالة التنمية..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، لألسف انتهى الوقت، شكرا السيدة الوزيرة. 
نمر اآلن للمناقشة الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 

النواب مشكورين.

الن ئب السيد يوسف غربي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدة الوزيرة املحترمة،

به من معطيات وتوضيحات تحظى وهلل  ما تفضلتم  شكرا على 
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الحمد بمتابعة مستمرة من كافة املواطنين، ونسجل تعقيبا ما يلي:

أوال: نثمن خط املراكمة املتدرج واإليجابي على املستوى الدبلوما�سي، 
فتح القنصليات اإلعتراف األمريكي بالسيادة املغربية، فتح تمثيليات 
الوهم،  بجمهورية  اإلعترافات  سحب  مسلسل  استمرار  اقتصادية، 
تكريس حصرية معالجة القضية في املسار األممي، تحرير معبر الكركرات 

إلى آخره.

اإلفريقي  اإلتحاد  داخل  النا�سئ  التدافع  إلى  بإيجابية  ننظر  ثانيا: 
املنتصر للمساطر واملنبه إلى مخاطر اإللتفاف واإلحتيال التي يمارسها 
الخصوم، وندعو إلى تقوية هذا املسار بما يف�سي إلى الهدف الذي رسمه 
خطاب العاهل حفظه هللا، في كيغالي 2016 املتمثل في تصحيح الخطأ 

التاريخي املتمثل في إدخال دولة الوهم إلى اإلتحاد اإلفريقي؛

ثالثا: نثمن أيضا خط الحزم السيا�سي والدبلوما�سي مع ازدواجية 
املعايير التي ال تستقيم مع واقع العالقات التبادلية الجيدة في مجاالت 

أخرى مثل الهجرة، واألمن، واإلقتصاد، والثقافة إلى غير ذلك.

وفي هذا السياق، نسجل بأسف من قلب البرملان املغربي ما بدر عن 
جارتنا إسبانيا التي تربطنا بها عالقات قوية ومتينة ال يستقيم معها 
أبدا استقبال شخص متابع من عدالتها في قضايا جرائم وإغتصاب، 
و بجواز سفر مزور، وبطريقة تهريب اللصوص وهو أمر مريب ويدعو في 
الحد األدنى لإلستغراب خاصة وأن إسبانيا ذاتها كان لها تعاطي حقوقي 
سابق حينما طالبت بريطانيا بتسليمها الرئيس التشيلي بينوشيه الذي 
كان متابعا لدى عدالتها بتهم مماثلة تتعلق بجرائم الحرب، والحال أن 
الشخص الذي نتحدث عنه ليس ال رئيسا وال أي �سيء بل مجرد أداة 

مسيرة ومسخرة.

العالقات متينة دون شك، لكن كما يقول املثل اإلسباني هذا ديالهم 
»الحدوة التي تقرقع ينقصها مسمار واحد« الحدوة هي داك الصفيحة 
ديال الحصان، واملسمار هو على األقل دعم املسار األممي وترجيح الحل 
املغربي املشهود له بالواقعية واإليجابية الالزمة املكرورة في كل قرارات 

األمم املتحدة؛

في  املجنية  املكاسب  بحجم  تقاس  السياسة  دامت  وما  رابعا: 
اإلعتراف  بعد  سياسيا  املغرب  ربحه  عما  نسائلكم  فإننا  مبادراتنا، 
األمريكي املهم بسيادة املغرب على صحرائه، وهل الكسب في هذا املسار 
في نمو وازدياد مضطرد أم أن املنحنى يراوح مكانه؟ من حقنا أن نطمع 
من هذا التحول بربح أوفر يحفز قوى عظمى أخرى مثال، ويف�سي إلى 
ترجيح نهائي للمقترح املغربي، وفي أقل تقدير أن يثمر إدانة موضوعية 
في القرارات لألمم املتحدة للطرف املتملص من اتفاقية إطالق النار 
نتاع سنة 1991 وملناوشاتهم املتكررة ومنها قطع طريق الكركرات التي 
سبق أن تحدثنا عنها، وأيضا أن يثمر إدانة صريحة للطرف الذي يعرقل 
العملية إحصاء الالجئين بدل دعوته الباردة للقيام بذلك، وهنا ال بد أن 
نتساءل عن اإلشتراطات التي يجب أن تكون حاضرة ومسيجة ألي مسار 

تفاو�سي قادم، إذ هل ال زال هناك معنى ملوائد الحوار العقيم التي تمنح 
الخصوم فرصة اللتقاط األنفاس؟ علما أنهم اليوم محشورون في زاوية 
ضيقة بفضل الجهد الدبلوما�سي املبدول، إن سقف أي حوار مستقبلي 
ال يجب أن ينزل في تقديرنا عن مناقشة املقترح الوحيد املشهود لهم 
بإاليجابية والواقعية وهو املقترح املغربي، وما عدا ذلك نقدر أنه مضيعة 

للجهد والوقت؛

نثير  اإليجابي،  الجهد  مواصلة  إلى  ندعوكم  إذ  الوزيرة،  السيدة 
الوسيلة  نبل  أيضا  يقت�سي  والغاية  القضية  نبل  أن  إلى  عنايتكم 
في  تتباين  تت  لكنها  النبيلة،  الغايات  في  تتساوى  األمم  إن  وسموها، 
إبقاء صورة  الحرص على  إلى ضرورة  ننبه  تمة  بلوغها، ومن  وسائل 
املغرب الداعم لقضية فلسطين والقدس تابثة ومتوهجة في الضمير 

واملمارسة وشكرا لكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة اآلن ألحد النواب أو 
النائبات عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الفت ح العوني:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

بداية ال بد أن نعبر عن امتعاضنا واستغرابنا من استضافة جارتنا 
نعتبره  ما  أراضيها، وهو  إبراهيم غالي على  للمدعو  الشمالية اسبانيا 
في فريق األصالة املعاصرة عملية تستر مؤسساتي على متهم باقتراف 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ومساعدته على الفرار من العدالة 
والتشجيع على محاولة اإلفالت من العقاب، وذلك في خرق سافر لروح 
الشراكة وحسن الجوار، ويعد هذا التصرف غير املفهوم الصادر عن 
الفعل  لسمعة  وتشويها  اإلسباني  للقضاء  إهانة  اإلسبانية  الحكومة 
أنه يضع نزاهة واستقاللية القضاء على املحك أمام  الحقوقي، كما 
املنتظم الدولي، كما نعبر عن إدانتنا الشديدة لعملية اإلعتداء التي 
تعرضت لها مؤخرا سفارة بالدنا في برلين بأملانيا من طرف بعض املرتزقة 
اإلنفصاليين اللذين عمدوا إلى التطاول على العلم الوطني وتكنيسه، 
وهذه ليست املرة األولى التي يصدر فيها هكذا تصرف صبياني عن أعداء 
وحدتنا الترابية الذين ال زالوا يتجرعون مرارة الهزيمة النكراء التي منيوا 
، ونعبر أيضا أن اعتزازنا الشديد بالنجاحات الدبلوماسية التاريخية 

ّ
بها

لبالدنا في ملف قضيتنا األولى، وفي مقدمتها اعتراف الواليات املتحدة 
وكذا  املغربية  الصحراء  منطقة  كافة  على  بالدنا  بسيادة  األمريكية 
افتتاح مجموعة من الدول اإلفريقية والشقيقة لقنصليات عامة لها 

في أقاليمنا الجنوبية.
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الذين  الترابية  وحدتنا  أعداء  أثارت حفيظة  النجاحات  هذه  إن 
حاولوا بكل الوسائل استفزاز قواتنا املرابطة على الحدود بطرق اشبه ما 
تكون بتلك التي تستخدمها العصابات اإلجرامية الخارجة عن القانون، 
وفي هذا اإلطار نعلن عن استعدادنا وتجندنا كمواطنين ومناضلين في 
صفوف حزب األصالة واملعاصرة وراء القائد األعلى لقواتنا املسلحة 
وحدتنا  للدفاع عن  نصره هللا  السادس  محمد  امللك  امللكية جاللة 
الترابية والبحرية بكل ما أوتينا من حزم وقوة، لكن وبموازاة ذلك فإن 
هذه النجاحات الباهرة للدبلوماسيتنا املغربية ال يجب أن تصدنا عن 
إثارة بعض املالحظات التي ينبغي التركيز عليها وإيالئها اهتماما أكبر، 
تف�سي  بسبب  الوطن  أرض  خارج  العالقين  املغاربة  ملف  قبيل  من 
جائحة كورونا بحيث لم تعمد الوزارة الوصية إلى فتح قنوات التواصل 
الدائم واملستمر مع هذه الفئة، والتحرك الحثيت بغاية بحث وإيجاد 
السبل والحلول ملشاكلهم، فيما يخص ملف مغاربة العالم عادت إلى 
الجوية  الحدود  إغالق  إشكالية  األخيرة  اآلونة  وبقوة خالل  الواجهة 
والبرية والبحرية، ويعود معها شبح تكرار سيناريو إلغاء عملية مرحبا 
ع املغرب 

ّ
كما حدث خالل موسم الصيف املنصرم، ومن جهة أخرى وق

أزيد من ألف اتفاقية شراكة مع عدد هام من دول القارة السمراء، 
لكن هذا االنفتاح الذي كان بمبادرة من صاحب الجاللة لم تواكبه 
التنزيل من طرف الحكومة، لذلك يتحّتم على  في  روح اإلستراتيجية 
الدبلوماسية الوطنية أن تفتح هذا الورش بتقوية البعثات اإلقتصادية 
املغربية بالخارج من ناحية الكم والكيف، من أجل املساهمة في جلب 
اإلستثمارات الخارجية واستكشاف أسواق لزبناء جدد وتقوية الحضور 
في املناطق ذات األولوية اإلستراتيجية وخاصة بالقارة السمراء، وشكرا 

السيد الرئيس.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن لفريق التجمع الدستوري، أحد 
النواب عن فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي2،

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدة الوزيرة املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

نحيي في فريق التجمع الدستوري موقف بالدنا املشرف باستدعاء 
السفير اإلسباني، للّتعبيرله عن سخط املغاربة كل املغاربة واستنكارهم 
الستقبال الزعيم اإلنفصالي للبوليساريو تحت إسم جزائري مستعار، 

وما يعنيه ذلك من خرق للقانون الدولي رافضين في فريقنا أية محاولة 
إلفالت مجرمي الحرب من العقاب، ومؤكدين على حقوق الضحايا التي 
ال ولن يطالها التقادم، ويبقى أملنا كبير في القضاءا اإلسباني أن يوفق 
هذا املجرم وبقية مجرمي البوليساريو ويقدمهم للعدالة كما سبق أن 
فعل مع الطاغية بيو�سي، كما ننتظر أن تسلك السلطات اإلسبانية 
نفس املسلك الذي سلكته مع زعيم اإلنفصاليين الكتاالن بوتجمون 
عندما رفعت الحصانة عنه وطلبت البرملان األوروبي برفع الحصانة عنه 
وإصدارأمر باعتقاله، يا سادة قليل منا أو قليل منكم من يعرف تفاصيل 
اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بمخيمات ذل الصحراويين وعار 
البوليساريو، وهي في الحقيقة فضائع وجرائم حرب وإبادة جماعية ترقى 
أن تكون جرائم ضد اإلنسانية، وتوازي ما ارتكبه نضال الخليل الحمر 
في الكامبودج، لم نسمع عن فضاعات البوليساريو في مناطق كثيرة من 
العالم قيل أنها شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، لقد ارتكبوا 
جرائم ضد اإلنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى اختطفوا املدنيين 
سلبوا  املخيمات،  إلى  قسرا  اقتادوهم  وقراهم،  مدنهم  من  املساملين 
ممتلكاتهم كما فعل النازي كوريغن مع تحف فرنسية، فرضوا السخرة 
والعمل القسري عليهم، مارسوا التعذيب املمنهج ومنه التعذيب املف�سي 
إلى املوت. جذعوا األنوف يا سادة، سلموا اآلذان، قطعوا األيدي وعذبوا 
بها أصحابها، سحلوا األحياء بسيارات الندروفر العسكرية وقطعوهم 
املذابح،  في  الخراف  تعلق  كما  وعلقوهن  النساء  إغتصبوا  أوصاال، 
قتلوا األطفال خنقا، قتلوا األطفال بالرصاص، دفنوا األحياء في قبور 

جماعية.

قيادة  لدى  املقيت  التعصب  من  أفظع  عنصرية  أي  سادة،  يا 
البوليساريو التي عذبت وقتلت آالف األرواح الطاهرة ال ل�سيء إال لحقد 
عنصري دفين كما حدث في رواندا والبوسنة، أي جهل لديهم أكثر 
من اعتقادهم بطهارة الساللة والصفاء العرقي كما اعتقدت النازية، 
أي غباء يسمهم أكثر من اعتقادهم بدونية الضحايا وهوان دمائهم 
وأرواحهم كما اعتقدت الصهيونية، إنها نفس خصائص البرابرة على 

مر العصور يا سادة.

إن قتل النفس بغير حق جريمة، والقتل العمد أفظع ولكن القتل 
وأوجبت  رفضت  السماوية  الشرائع  كل  عقوبة  توازيه  ال  الجماعي 
العقوبة إال البوليساريو والجزائر التي حمت القتلة وأمنت لهم املناصب 
ومكنتهم من رقاب ساكنة املخيمات وصاروا بفعلها أمراء الدم املطوبين 
بصك شفاعة اإلنتماء. قتلة ذوينا ال يزالون يمرحون والبوليساريو بال 
ضمير أو بضمير ميت ولحسن حظنا أنها ولدت ميتة، ولدت وهي تحمل في 
جيناتها خريطة دمارها الذاتي. ال ننتظر من الجزائر وصنيعتها البوليسارو 
لقضاء عادل وهما ال  والجالدين، فهذا موكول  السفاحين  محاسبة 
يملكانه، كما ال ننتظر أحد املجرمين ممن امتألوا بالدم واملال واإلبل 
أن يخرج ويطلب الصفح والنسيان ع�سى أن يصير في مرتبة اإلنسان، 
ولكننا نطالبهم باإلفصاح عن أماكن دفن الضحايا ومنهم والدي وأختي 
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ذات اإلثنى عشر ربيعا، عليهم تسليمنا الرفاة حتى نعيد دفنهم بما يليق 
بأموات املسلمين، ال بصالة الجنازة وقبر بشاهد.

واملناسبة شرط  املناسبة  الفرصة وهذه  أغتنم هذه  الختام  وفي 
ألطالب باسم فريق التجمع الدستوري بضرورة تشكيل لجنة برملانية 
بهذا البرملان املوقر قصد تق�سي الحقائق حول جرائم اإلبادة، جرائم 
ضد اإلنسانية التي ارتكبتها البوليساريو في حق املواطنين واملواطنات 
من  املزيد  على  اللجنة  هذه  ستقف  أنها  املؤكد  من  والتي  املغاربة، 
الفظاعات التي لم يصل إليها علمي وبحثي املتواضع وأنا الذي تابعت 
هذا امللف منذ نعومة أظافري، وقد أرسل هذه اللحظة طلب للسيد 
رئيس مجلس النواب، شكرا على صبركم والسالم عليكم ورحمة تعالى 

وبركاته.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية.

الن ئب السيد عمر عب �سي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة،

السيد الوزير،

الس دة النواب والسيدات الن ئب ت،

ال يسعنا أيضا في الفريق اإلستقاللي إال أن أجدد اعتزازنا باالنتصارات 
الدبلوماسية املغربية بقيادة جاللة امللك، وهي انتصارات يشهد عليها 
اليوم العالم، فشل اإلنفصاليين في تحقيق ما ظلوا يتوعدون به عقودا 
طويلة بإعالن ما يسمونه حرب ضد بالدنا هو انهيار أخالقي وسيا�سي 

وعسكري تاريخي لإلنفصال ولحاضنتهم الجزائر.

السيدة الرئيسة، نقف اليوم باعتزاز نحيي الدبلوماسية الوطنية 
على انتصاراتها الكبيرة والتي توجها االعتراف األمريكي بسيادة بالدنا 

ودعمه ملقترح الحكم الذاتي.

السيدة الرئيسة، ال يمكن اليوم إال أن ندين استضافة اسبانيا 
ملجرم من مجرمي الحرب وسمعنا قبل قليل صورة دقيقة عن املآ�سي 
التي سببها هذا املجرم للعديد من السكان في املنطقة، اليوم نعتبر أنه 
القضاء االسباني على املحك، ومصداقية ما ظلت اسبانيا دائما تردده 
لعقود على املحك قبل أيام قالت وزيرة الخارجية االسبانية انه ليس 
هناك قرار قضائي، اليوم صار هناك قرار قضائي في اسبانيا والعالم 

يرقب ماذا سيفعل هذا القضاء االسباني.

عناصر  أحد  انتصارات  من  بالدنا  حققته  ما  الرئيسة،  السيدة 

الجوهرية هو فرادة هذه التجربة الديمقراطية التي كرستها بالدنا منذ 
اعتالء جاللة امللك العرش وتوجتها بالتجاوب مع مطالب الديمقراطية 
سنة 2011 وال يساورنا شك في الفريق االستقاللي بأنه بالدنا ستم�سي 

قدما في هذا املسار الديمقراطي النه هو أبلغ جواب على االنفصال.

السيدة الرئيسة، يجب على بالدنا وعلى الحكومة أن تهتم بأيضا 
الرأي العام الدولي أمام حملة إعالمية دنيئة تقودها الجزائر خصوم 

بالدنا؛

أيضا السيدة الرئيسة ال يمكن إال أن نعتز بكل هذه االنتصارات 
وآخرها أننا تمكنا من إقناع العالم اليوم بأن خرافة وأسطورة االستفثاء 
لم تعد مجدية ولم تعد قابلة للتطبيق وأنه الحل الواقعي واملقبول 
اليوم من عند العديد من شركائنا ومن العديد من الدول املحترمة هو 

مقترح بالدنا للحكم الذاتي، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق الحركي، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد لحسن السكوض4:

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدة الوزيرة املحترمة،

الس دة الوزضاء،

ما تقدمتم به السيدة الوزيرة املحترمة من معطيات يعكس بجالء 
املبنية  املغربية  الدبلوماسية  املواقف  ووضوح  ومصداقية  جدية 
على القول والفعل، وبالتالي فإن املجهودات واملبادرات التي تقوم بها 
الدبلوماسية املغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة نصره 
هللا، أثمرت بالفعل كل النتائج اإليجابية التي حظيت باإلشادة من قبل 
دعمها  باملناسبة  نحيي  والتي  والوازنة  الصديقة  البلدان  من  العديد 
للقضية العادلة للمغرب وانخراطها الجدي في الدفع إليجاد حل دائم 

لقضيتنا الوطنية.

وقد عمقت هذه املواقف اإليجابية عزلة األطراف املناوئة األمر الذي 
دفعها إلى تسخير كل الوسائل واإلمكانات، واستعمال أساليب الدعاية 
الرخيصة والكاذبة، عالوة على عرقلة كل مسارات الدبلوماسية بما فيها 
تعيين مبعوث شخ�سي لألمين العام لألمم املتحدة، من خالل اقتراح 
شخصيات نافذة وافق عليها املغرب في الوقت الذي يعرقل الطرف 

اآلخر مسار هذا التعيين.

السيدة الوزيرة، إن التصريحات واألفعال والتحركات التي يقوم 
بها الطرف الجزائري تؤكد بامللموس أنه هو الطرف الحقيقي في النزاع، 
كما يتجلى ذلك في كل ممارساته املفضوحة وآخرها تزوير هوية زعيم 
االنفصاليين من أجل إخضاعه للعالج بإسبانيا، لذا نسائلكم في الفريق 
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والتدابير  سفيرها  استدعاء  بعد  إسبانيا  تجاوب  مدى  عن  الحركي، 
التي ستقومون بها تجاه هذا البلد، علما أن هناك ردود فعل مناوءة 
ملا قامت به البلد الجار على مستوى بعض بلدان اإلتحاد األوروبي، 
وشكاوى لنشطاء حقوقيين، صحراويين وغيرهم أمام العدالة اإلسبانية 
بتهم ثقيلة مثل التعذيب واإلغتصاب واإلختفاء القسري وجرائم ضد 
اإلنسانية واإلبادة الجماعية، وهل هناك من بوادر ملواقف فرنسا ودول 
اإلتحاد األوروبي تتما�سى مع القيم واملبادئ التي تتبناها هذه الدول، 

وكذا الشرعية والقوانين واألعراف الدولية؛

في األخير، السيدة الوزيرة، إذ نعلن مرة أخرى في الفريق الحركي 
عن استغرابنا للتصرف غير املسؤول الذي يمس بقيم الجوار من قبل 
إسبانيا، فإننا بطبيعة الحال ال نريد أن تخاطر إسبانيا بخسارة حليف 
مهم في عدة مجاالت باالنجرار وراء قضايا تستخدمها الجزائر لتقويض 

العالقات التاريخية بين املغرب وإسبانيا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي، تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة فتيحة سداس:

السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة،

السيدا2 الوزيرا2 والسيدة الوزيرة،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

ال بد من اإلشادة، أوال بإستباقية وفعالية الدبلوماسية املغربية 
التي  املصداقية  وتعزيز  العليا  املغرب  مصالح  عن  الدفاع  أجل  من 
تحظى بها بالدنا في ظل ما تمترد فيه من إستقرار وأمن ومن تحوالت 
مؤسساتية وتنمية بشرية جعلت بالدنا محط إهتمام وإشادة كبيرين، 
وهي مناسبة أيضا لنقف بإجالل وإكبار وتحية، لنقف إجالال وتكبيرا 
لألطقم العسكرية واألمنية املرابطة ضد كل محاوالت النيل من استقرار 
املغرب داخليا وعلى حدوده؛ التطورات امليدانية في منطقة الساحل، 
عفوا، نعتبر أن مجموعة من الدول العربية واألوربية مدعوة إلى تحمل 
مسؤوليتها التاريخية باتخاذ مبادرة شجاعة للطي النهائي لهذا امللف 
املفتعل، إسوة بالواليات املتحدة ذلك أن التطورات امليدانية في منطقة 
جيواستراتيجية  بمعادلة  تنذر  أصبحت  الصحراء  وجنوب  الساحل 
جديدة قد تهدد األمن واالستقرار باملنطقة وهو مم سيكون له أثر مباشر 
عليها، نتأسف كثيرا على مواقف حكام الجزائر التي تعاكس التوجه 
العالمي في خلق تكتالت اقتصادية تعود بالنفع املشترك على شعوبها 
إستراتيجية  نحو شراكة  امل�سي قدما  ، وبالدنا ستبقى حريصة على 
الشؤون  في  التدخل  عدم  على  تتأسس  جديدة  واقعية  وتضامنية 

تاريخيا، يجب أن  بلد واحترام حدوده املتعارف عليها  الداخلية لكل 
يظل املغرب وفيا لنهجه الدبلوما�سي الواضح الذي حدد معامله صاحب 
الجاللة في أكثر من خطاب وفي أكثر من مبادرة، وأن ال نستدرج للرد على 
بعض املناوشات والتطاوالت التي يقدم عليها الحكام في الجزائر من أجل 

تصريف أزماتهم الداخلية.

السيدة الوزيرة،

السيدات والس دة الوزضاء،

املناسبة شرط للتأكيد على اإلجماع الوطني والتعبئة الجماعية من 
أجل بسط الحقائق التاريخية ألقاليمنا الجنوبية وعلى ضرورة الحفاظ 
وبكل  واجهاتها  بكل  الدبلوماسية  اليقظة  من  عالية  مستويات  على 

إمكانياتها.

ونحن في الفريق االشتراكي نعتبر أن موقف املغرب واضح بخصوص 
دور األمم املتحدة الحصري في قضية الصحراء ويدنا ممدودة من أجل 
استئناف العملية السياسية في أفق الحكم الذاتي والصحراء قضية 

شعب مغربي متشبة بأرضه وسيظل االمر كذلك.

السيدة ضئيسة الجلسة:

النيابية  للمجموعة  اآلن  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة ثري  الصقلي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة،

نسجل بداية التطورات اإليجابية لقضية الصحراء املغربية خاصة 
على املستوى الدبلوما�سي في املنتظم الدولي، الناتجة على السياسة 
بعد  امللك،  لجاللة  السامية  القيادة  تحت  لبالدنا  القوية  الخارجية 
عودتنا إلى مكاننا الطبيعي في اإلتحاد اإلفريقي وعقد اتفاقيات وشرح 
اإلقتصادية احنا عندنا احنا عندنا الدائم القارة اإلفريقية وفتح عدد 
املتحدة  الواليات  دعم  وكذا  الجنوبية،  أقاليمنا  في  القنصليات  من 
للمقترح املغربي في األمم املتحدة الذي اعتبرته واقعيا وعادال وحيا جديا 

واعترفت بمغربية الصحراء.

السيدة الوزيرة، ما تعرفه مواقف بعض الدول كأملانيا وإسبانيا من 
تباينات غير مستقرة بهذا الصدد، نعتبره في املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية أن على دبلوماسيتنا الوطنية املواصلة، اليقظة واإلستمرار 
في نهج النجاعة والصرامة كما كان االمر في مواجهة االستفزازات في 
الكركرات وغيرها، ونؤكد على ضرورة التعبئة للجميع واملزيد من تقوية 
املستويات، وعدم  كافة  املوازية على  والدبلوماسية  الداخلية  الجبهة 
الخضوع ألي ابتزاز أو مساومة حفاظا على املكتسبات التي حققناها في 

اآلونة األخيرة ودفاعا على حقنا املشروع في وحدتنا الترابية.
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ومن جانب آخر السيدة الوزيرة مغاربة العالم في حاجة ملحة إلى 
التواصل الدائم واملستمر ونحن على أبواب العطلة الصيفية وليست 
هناك اليوم أي مؤشرات حول الترتيبات لتنظيم عملية مرحبا لهذه 
السنة، أو فتح الخطوط الجوية للسماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن 

وليس فقط اعتبارهم كمصدر للعملة الصعبة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر اآلن إلى التعقيبات اإلضافية، 
هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد نوض الدين قرب ل:

شكرا السيدة الرئيسة،

أوال نترحم على محمد األغظف مدير قناة العيون الذي ناضل من 
أجل القضية الوطنية؛ ثانيا: نتبنى لجنة تق�سي الحقائق التي ذكرها 
األخ خربوش فيما يتعلق بجرائم الحرب اللي قامو بها املجرمين ديال 
البوليساريو بوكالة من قبل النظام الجزائري املجرم العسكري؛ املسألة 
اإلفريقي؛  اإلتحاد  من  الوهمية  الدولة  بطرد  اإلسراع  يجب  الثالثة: 
رابعا: يجب أن تستمر عالقتنا جيدة مع الدولة املوريتانية مهما كانت 

الظروف، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

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

الن ئب السيد عبد الودود الخربوش:

نترحم على كل  العيون كما  نترحم على السيد مدير قناة  بدورنا 
ضحايا جرائم اإلبادة وجرائم الحرب التي نفذتها البوليساريو بإيعاز من 
الجزائر، فقط أقول للضحايا أننا لم ولن ننساهم سنذكرهم أينما 
تعرضوا للظلم وللموت سواء في معتقل كويرت بيال الشهير والرهيب 
أو سواء في سجن الرشيد الرهيب أو سواء في سجن الذهيبية الرهيب 
كذلك، نقول لهم لن ننساهم ولن ننساهم ونحن معهم من البرملان 
املغربي وسندافع عنهم لدى كل الهيئات الحقوقية الدولية وصوال إلى 

منظمة األمم املتحدة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تعقيب  تعقيب إضافي؟ ال  املحترم، هل من  النائب  السيد  شكرا 
ردكم السيدة الوزيرة.

الشؤو2  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  الوفي،  نزهة  السيدة 
الخ ضجية والتع و2 اإلفريقي واملغ ضبة املقيمي2 ب لخ ضج، املكلفة 

ب ملغ ضبة املقيمي2 ب لخ ضج:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

أنا غير تفاعال مع تنظيم عملية مرحبا لهذه السنة، سنة 2021، 
بغيت أوال ندقق أن تطور الحالة الوبائية املرتبطة بجائحة كورونا بدول 
إقامة املواطنين املغاربة بالخارج هي محدد أسا�سي فيما يتعلق بمآل 

واش غتنظم وال ال؟ املسألة األولى؛

املسألة الثانية أيضا محددة في فتح الحدود البحرية والبرية والجوية 
للمملكة املغربية وللبلدان اللي كيدوزو منها خاصة كيفما كتعرفو أن 
هاذ العملية كتم بتنسيق تام مع كل الدول األوروبية ودول االستقبال 
وخاصة الدول ديال العبور اللي هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا؛ ثم املحدد 
إما راه  اللي هي دابا  الدول األوروبية  الثالث هو مدى استعداد هاد 
هي باقة غالقة الحدود وال راه عندها حالة طوارئ وال باقة في الحجر 
الصحي وحتى واحد ما قادر يتنبأ واش الحدود غترجع. ولكن في كل 
هاد املعطيات الثالث أنا كنخبركم أن اللجنة الوطنية التقنية املكلفة 
بتنظيم عملية العبور اجتمعت 19 أبريل باش نتخذو جميع اإلجراءات 
ونكونو مستعدين من أجل تيسير ومواكبة ضمان استقبال جيد وبشكل 
استثنائي وآمن عبر مراكز الحدود ديال اململكة املغربية متى اتخذت دول 
اإلقامة قرارات لفتح حدودها الخارجية لفضاء شنغن بالطبع وأيضا 
متى أيضا الحدود ديالنا رفعت قرار اإلغالق اللي هو قرار كبير احترازي 
اململكة  اتخذاتو  هلل  الحمد  اللي  الكبرى  القرارات  من  كتعرفو  كيما 

املغربية بحزم..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، 
هناك نقطة نظام تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظ م(:

السيدة الرئيسة إذا سمحتي فقط تدقيق في كلمة ما جاء أن جبهة 
البوليساريو اإلجرامية املقامة في األرا�سي ديال النظام الجزائري، هذا 

هو التدقيق، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا على التوضيح السيد النائب املحترم، ننتقل اآلن إلى قطاع 
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، تفضلوا أحد النواب طارحي السؤال 
في إطار وحدة املوضوع عن فرق األغلبية، من يطرح السؤال؟ ال سؤال 

إذن، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد عبد هللا بووانو:

دابا احنا وال ما�سي احنا، طبعا في ظل هاته الجائحة جائحة كورونا، 
طبعا قطاع التجهيز والنقل واملاء طبعا كباقي القطاعات اللي اشتغل 
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خالل هاته الجائحة، لكن ومع الجائحة كانت هناك إشكاالت كثيرة 
تتعلق سواء باملاء الصالح للشرب أو تتعلق بالتجهيز خاصة باملناطق 
في  كله  القطاع  هذا  الوزير، حول  السيد  نسائل  هذا  لكل  القروية. 

عالقته بالجائحة بعد سنة وشهرين؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضلوا  املعارضة  فرق  املحترم، سؤال عن  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد بلحس 2:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الوزير، خلف قرار الحظر الليلي خالل شهر رمضان املبارك 
تأثيرا عميقا على قطاع النقل سواء تعلق األمر باملسافرين أو البضائع، 
وانعكس سلبا على الوضعية االقتصادية واالجتماعية للمهنيين دون 
أن تتحمل الحكومة مسؤولية هذا القرار األمر الذي يسائل السياسة 
القطاعية عن اإلجراءات املواكبة الكفيلة بتقديم الدعم املالي للقطاع، 
كما أن املشاكل التي يعاني منها املصدرون واملستوردون باملوانئ املغربية 
عن  بعيدا  املساطر  بتبسيط  الكفيلة  التدابير  عن  الحكومة  تسائل 

التعقيدات والبيروقراطية القاتلة.

أن  الصحية يجب  الطوارئ  ومن جهة أخرى فإن استمرار حالة 
االقتصادية  بالتنمية  املرتبطة  األوراش  الستكمال  عرقلة  تشكل  ال 
واالجتماعية وحياة املواطنين بما فيها أساسا فك العزلة عن الساكنة 
القروية، تزويد املناطق املحتاجة باملاء الشروب، تسريع وتيرة معالجة 
أزمة النقل القروي، إصالح وصيانة الشبكة الطرقية األمر الذي يدعو 
والبرامج،  األوراش  هذه  الستمرار  املتخذة  اإلجراءات  عن  للتساؤل 

وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم اآلن السيد الوزير املحترم 
للجواب.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

موالن   على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
ضسول هللا وعلى آله وصحبه.

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

لقد فرضت جائحة كوفيد19- تحديات غير مسبوقة أمام العديد 

من القطاعات التي تضررت بشكل كبير ببالدنا ومن ضمنها القطاعات 
خاصة  واملاء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  عليها  تشرف  التي 
بعض أصناف النقل التي تضررت جراء اإلجراءات اإلحترازية املعتمدة 
ببالدنا للحد من انتشار الجائحة. وفي هذا اإلطار، قامت وزارة التجهيز 
والنقل اللوجستيك واملاء بعدة تدابير استعجالية من أجل التخفيف 
من اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية للجائحة على القطاعات التابعة لها 

وذلك من خالل اعتماد مخطط عمل يروم تحقيق األهداف التالية:

أوال: توفير الظروف املواتية الستعادة املقاوالت الوطنية املتعاقدة 
مع الوزارة واملؤسسات املقاوالت العمومية التابعة لها في مجال البناء 
على  الحفاظ  من  تتمكن  حتى  املالية  لعافيتها  العمومية  واألشغال 

مناصب الشغل املحدثة لديها؛

ثانيا: تعزيز دور اإلدارة في دعم ومواكبة املقاوالت خاصة من خالل 
ضمان القرب وتيسير اإلستقبال والنجاعة في األداء وتسهيل املساطر 
اإلدارية ما أمكن، واإلشارة هنا إلى الدور الذي لعبته اإلدارة بتنسيق مع 

السلطات املحلية في مجال تنقل املستخدمين لدى املقاوالت؛

ثالثا: تقوية دور املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية في خلق 
دينامية استثنائة واقتصادية للمقاوالت من خالل املشاريع التي تطلقها، 
وعلى املدى املتوسط تجاوز اإلختالالت واملعيقات البنيوية للمقاوالت 
والتي تحول دون تحقيق النمو املستهدف وال تمكن من الصمود أمام 
األزمات، مع التركيز على توسيع التغطية اإلجتماعية للعاملين بالقطاع 
األهداف،  هذه  ولتحقيق  املهيكل.  الغير  القطاع  إدماج  خالل  من 
اعتمدت الوزارة مقاربة تشاركية في إعداد دفاتر التحمالت التي تحدد 
التي ينبغي احترامها بدقة من طرف  املواصفات والقواعد اإلحترازية 
املقاوالت العاملة في قطاعات النقل والبناء واألشغال العمومية وذلك 
وفقا لشروط الوقاية السالمة الصحية املحددة من طرف السلطات 

الصحية املختصة.

وتبعا لتنزيل هذا املخطط العمل يمكن القول إجماال أن كل األوراش 
في مجاالت التجهيز والبناء واملاء تم استئنافها في زمني قيا�سي بالنسبة 
لتلك التي عرفت توقفا، وأن األوراش التي عرفت تعثرا استعادة وتيرتها 
وأنه مع متم سنة 2020 كانت كل األوراش قد عادت إلى حيويتها التي 

سبقت إجراءات الحجر الصحي.

والنقل  التجهيز  وزير  دورية  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  وتجدر 
واللوجيستيك واملاء بتاريخ 4 يونيو 2020، التي ندبت مصالح الوزارة 
إلى اإللتزام بعدة من التدابير التي تم تحديدها من أجل مواصلة إنجاز 
أوراش البناء واألشغال العمومية بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

يشرفني السيدات والسادة النواب، أن أقدم بين أيديكم عددا من 
األمثلة والنماذج الدالة على تقدم األشغال بأوراش التجهيز واملاء، على 
مستوى التجهيز تقدم حثيث لألشغال بالطريق السريع تزنيت الداخلة 
وتجاوز التعثر الذي عرفته إحدى املقاوالت، وللتذكير فاملشروع يتضمن 
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36 مقطعا طرقيا على طول 1055كلم و16 القنطرة أغلبها كبيرة إلى 
متوسطة، القنطرة املوجودة على وادي الساقية الحمراء على مستوى 
الطريق املداري ملدينة العيون تناهز 1720 مترا بكلفة ستتجاوز مليار 
درهم، وقد وصلت نسبة تقدم األشغال حاليا إلى حوالي %47؛ ثانيا: تقدم 
األشغال بمحاور الطرق السريعة والطرق السيارة؛ أخيرا تم إطالق أحد 
األشطر بالطريق السيار الدار البيضاء برشيد الذي يعرف تثليثا ملحاوره 
بالنظر إلى ارتفاع منسوب الجوالن، ونظرا ألهميته وحيويته و إطالق 
بّدال ليكسوس بالعرائش وإعطاء انطالق أشغال البناء بّدال سيدي 
عبو بإقليم سطات، وكذلك اإلنتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية 
إلطالق الطريق السيار جرسيف- الناظور إن شاء هللا في غضون األشهر 
املقبلة؛ تقدم أشغال بميناء الناظور غرب املتوسط %65 من تقدم 
األشغال، وإطالق طلب العروض لتوسعة الحاجز الرئي�سي مليناء الدار 
بانتقاء  العروض  طلب  وإطالق  درهم،  مليار  تناهز  بتكلفة  البيضاء 
املسبق مليناء الداخلة األطل�سي الذي ستناهز كلفته 10.5 مليار درهم، 
والذي أف�سى إلى انتقاء أولي لتجمع شركتين مغربيتين وهذا مما ينبغي 
االفتخار به، ناهيك عن عدد من األوراش التحسينية بعدد من املوانئ 
املغربية على طول الساحلين األبيض املتوسط واألطل�سي من املهيريس 

جنوبا إلى الجبهة والناظور شماال؛

ثانيا: لقد حرصت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على 
أال تتأثر أوراش قطاع املاء بظروف الجائحة نظرا ألهميتها القصوى 
بالنسبة لألمن املائي لبالدنا، كما أن ميزانية اإلستثمار الخاصة بهذا 
القطاع لم يطرأ عليها أي تعديل يذكر في قانون املالية التعديلي برسم 
سنة 2020، بل على العكس من ذلك عبأت الوزارة غالفا استثماريا 
إضافي يناهز 1.1 مليار درهم إلنجاز عدد من األوراش املستعجلة التي 
أملتها الوضعية الهيدرولوجية ملوسم 19-20 خاصة في بعض األحواض 
سيدي  املعالجة  ملحطة  املائي  الربط  ماسة؛  سوس  كحوض  املائية 
بوسحاب واملجمع املائي ألولوز املختار السو�سي لضمان تزويد أكادير 
الكبير باملاء الشروب تم االنتهاء منها؛ الربط املائي لشمال الدار البيضاء 
بجنوبها في طور األشغال وهو املشروع الذي عّمر لسنوات، الربط املائي 
املنظومة املائية لطنجة الكبرى بسد دار خّروفة في طور األشغال؛ الربط 
املائي ملدينة تارجيست باملنظومة املائية ملدينة الحسيمة نظرا للوضعية 
املائية املتواضعة لسد جمعة، ومشروع إنجاز قناة مائية موازية لربط 
املنظومة املائية لعمالة وجدة -أنجاد بمجمع محمد الخامس مشرع 

حمادي اإلتفاقية في طور التوقيع.

والنقل  التجهيز  وزارة  أطلقت  فقد  الجائحة  ظروف  ورغم 
واللوجيستيك واملاء وبشكل غير مسبوق صفقات إنجاز 5 سدود كبرى 
بسعة إجمالية 2.3 مليار متر مكعب وكلفة تقدر ب 7.8 مليار درهم، 
وهي الرتبة بإقليم تاونات مليار متر مكعب كحقينة، ابن عزيمان بإقليم 
الدريوش 45 مليون متر مكعب، كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم 12 
مليون متر مكعب مع اإلشارة إلى أن هذا السد منظم سيمكن من توسعة 

املدار السقوي بالغرب إلى 72 ألف هكتار؛ تعلية سد محمد الخامس من 
200 مليون متر مكعب إلى مليار متر مكعب؛ وتعلية سد املختار السو�سي 
من 40 مليون متر مكعب إلى 280 مليون متر مكعب. باإلضافة إلى إعادة 
إطالق صفقة سد بولعوان بإقليم شيشاوة بعد تراجع الشركة النائلة 
للصفقة 66 مليون متر مكعب والشروع في أشغال سد آيت زيات بإقليم 
الحوز 185 مليون متر مكعب. يضاف إلى ذلك االشتغال الحثيث على 
الدراسات التقنية التفصيلية ملحطة تحلية مياه الدار البيضاء 300 
مليون متر مكعب على مرحلتين؛ مرحلة أولى ب 200 مليون متر مكعب، 
ثم املرحلة الثانية ب 100 مليون متر مكعب. ناهيك على إنهاء إنجاز 
بأقاليم العيون، طانطان،  األشغال في العديد من السدود الصغيرة 

كلميم وسيدي إفني.

العامة  التجهيزات  في مجال  وبالضبط  دائما،  التجهيز  وفي مجال 
عرفت سنة 2020 اإلنطالق الفعلي للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة 
التي ورغم ظروف الجائحة استطاعت إرساء هياكلها بمواكبة لصيقة 
واملالية  واإلقتصاد  واملاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزارتي  من 
وإصالح اإلدارة، وغني عن البيان أن الوكالة وفي إطار اإلشراف املنتدب 
التي تضطلع به تغذي منظومة مقاوالتية هامة تتكون من مقاوالت 
وطنية كبيرة ومتوسطة وصغيرة تشغل آالف العاملين، وتجدر اإلشارة 
إلى أن املحفظة الحالية للوكالة تضم 830 مشروعا بغالف استثماري 
يناهز 26,5 مليار درهم، وقد تم االنتهاء سنة 2020 من 132 مشروع 

بغالف استثماري يناهز 3,57 مليار درهم.

وفي مجال النشاط املينائي، بحكم أهميته اإلستراتيجية للتمويل 
املينائي على  النشاط  الجائحة، فقد حافظ هذا  إبان وبعد  ببالدنا، 
املينائي سنة  الرواج  بلغ  نشاطه حيث  في  ارتفاعا  بل عرف  حيويته 
2020: 172,1 مليون طن بارتفاع %12,4 عن سنة 2019، تشتمل على 
الواردات 38,5 %، واملسافنة 34,7 %، والصادرات 23,8 %، واملساحلة 
3 % مع اإلشارة إلى أن بعض األروجة لم تسلم من اآلثار السلبية لألزمة 
الصحية كرواج العربات الجديدة املصنوعة ببالدنا، ورواج املسافرين 

»عملية مرحبا« ورواج السياح العبارات.

بالنسبة للنقل، فقد عرف هذا القطاع بعض اآلثار السلبية جراء 
اآلثار  هذه  واختلفت  كوفيد19-،  تف�سي  ملحاربة  اإلحترازية  القواعد 
من نمط إلى نمط آخر. على مستوى النقل الطرقي للبضائع، لم يتأثر 
بالجائحة على اعتبار حيويته للتموين على املستوى الوطني والدولي. 
وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها السائقون املهنيون فقد حرصت 
كل املصالح على القيام بحمالت تحسيسية توعوية للتعريف بمخاطر 
كوفيد19- وطرق تجنب العدوى، ولإلشارة فإن العقد البرنامج للنهوض 
بالقطاع وتطويره واملقترح من طرف الوزارة ال زالت بعض األطراف 
املهنية لم تقدم مالحظاتها واقتراحاتها على مضمونه باستثناء فدرالية 

النقل واللوجستيك املنضوية تحت اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب.

على مستوى النقل الطرقي لألشخاص، عرف تباينا حسب أنماط 
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تعديل  بعد  لالشتغال  عاد  للمسافرين  العمومي  فالنقل  النقل، 
مقتضيات دفاتر التحمالت للرفع من الطاقة اإلستيعابية إلى نسبة 70 
%، وهو األمر نفسه بالنسبة للنقل املزدوج الذي يهم العالم القروي. 
وبالنسبة للنقل السياحي فقد تم إدراجه ضمن اإلتفاقية التي جمعت 
وغير  الحكومية  القطاعات  من  عدد  مع  برمته  السياحي  القطاع 

الحكومية.

وقد كانت هناك عدد من اإلجراءات األفقية التي تم القيام بها على 
مستوى املقاوالت النقلية:

-الحفاظ على برنامج تجديد وتكسير الحظيرة بملف مالي يناهز 250 
مليون درهم مع معالجة كل امللفات العالقة السابقة؛

شريحة  تحديد  في  املعنية  الحكومية  القطاعات  مع  -املساهمة 
الشغيلة املصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي قصد 
اإلستفادة من منحة التوقف عن العمل، والعمل على مالءمة العرض 
والطلب من خالل منح رخص استثنائية لتفادي حالة اإلكتظاظ داخل 
املحطات الطرقية وفي محيطها خالل أوقات الذروة حيث فقط في فترة 

من 17 إلى 23 مارس 2020 منحت 1900 رخصة إستثنائية؛

العربات  بسير  الخاصة  الوثائق  صالحية  سريان  مدة  -تمديد 
واملركبات؛

-نذب املصالح اإلدارية لتفارق تأخير التراكم الذي نتج عن تدبير 
ومعالجة الوثائق الخاصة بسير املركبات، رغم أن سنة 2020 كانت 

سنة االنطالقة الفعلية للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية؛

الطاقة  احترام  أجل  من  الغير  لحساب  املستخدمين  -نقل 
وضمان  لألشخاص  الجماعي  النقل  ومركبات  املحددة  االستيعابية 
استمرار الخدمات الضرورية والحيوية تم الترخيص بصفة استثنائية 
للمقاوالت العاملة في هذا املجال لتعزيز أسطولها بمركباتها املستغلة في 

نشاط النقل السياحي أو النقل العمومي للمسافرين؛

املسافرين  حركة  عرفته  الذي  االنخفاض  رغم  السككي  -النقل 
والذي أثر على رقم معامالت املكتب الوطني للسكك الحديدية إال أن 
الوضع في عمومه ال يدعو للقلق، وهناك اشتغال حثيث لينطلق الربط 

السككي مليناء الناظور؛

الجوالن  عرفه  الذي  االنخفاض  رغم  السيارة  بالطرق  النقل   -
ب  املعامالت  رقم  انخفاض  إلى  أدى  والذي  السيارة  الطرق  بشبكة 
%18 إال أن وضعية شركة الطرق السيارة للمغرب تحسنت نسبيا مع 
إجراءات تخفيف الحجر الصحي خاصة بعد رفع نسبة تعميم اآلداء 

األوتوماتيكي، شكرا السيدة الرئيسة والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى املناقشة، الكلمة لفريق 
العدالة والتنمية، تفضلو السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة نزهة اليزيد4:

بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على ضسول هللا،

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

السيد الوزير، تابعت بإهتمام كبير جوابكم القيم حول إنجازات 
هذا القطاع الذي ما فتئ يمد جسور التنمية من خالل أوراش مهيكلة 
بحاجياتها  الوطنية  السوق  وتزويد  الخدمات  استمرارية  من  مكنت 
اإلستراتيجية إذ شكلت املوانئ منصات دعم اإلقتصاد الوطني وظلت 
ما مكن  الشامل  اإلغالق  إبان  املفتوحة  الوحيدة  الحدودية  النقطة 
من ضمان سالسل اإلنتاج وسمح بعبور الصادرات، غير أننا نتساءل 
السيد الوزير عن آثار الجائحة عن نشاط الحاويات ومنتجات الصلب 
والخشب والنقل البري الدولي، السيد الوزير، كما نتساءل عن أثرها 
في إبطاء توصل املواطنين بوثائقهم باملصالح التابعة للوزارة ونتساءل 
كذلك عن آثارها على برامج الوزارة عموما من حيث البرمجة وامليزانية 
خاصة ما تعلق بالطرق والسدود والبرنامج األولوي للماء في ظل ما عرفه 

النسيج املقاوالتي من توقف.

السيد الوزير، ال يفوتني و أنا القادمة من ثخوم املغرب العميق 
أيضا  واملواكبة  لعقود  املتراكم  الخصاص  وحجم  بتفاصيل  العارفة 
لحجم التطور اإليجابي الذي طرأ على البنى املائية والطرقية أن أفخر 
بكل ما ينجز، فقد كانت أحياء مدينة زاكورة تتناوب على حصص ماء 
ملح أجاج وكانت الصهاريج الخاصة تتسابق لتزويد الساكنة باملاء غال 
ثمنه وغير مضمون مصدره، وكان املواطنون يأدون فاتورتين واحدة 
للخواص واآلخر للمكتب الوطني للماء، السيد الوزير، كل هذا أصبح 
من املا�سي والحمد هلل غير أنه ألن الخصاص كان كبيرا وألن التهميش 
عمر طويال فال زالت مجموعة من املناطق باملغرب سواء الجبلية أو 
القروية تعرف خصاصا كبيرا على امتداد الوطن وتتطلب مجهودات 
في  البرنامج  في  التقدم  خالل  من  بها  املائي  العرض  لتنمية  إضافية 
املخطط الوطني للماء والبرنامج األولوي للتزود باملاء الشروب 27/20، 
ونثير اهتمامكم هنا السيد الوزير إلى أن النسب املئوية لتمدد شبكة 
املاء ال تعكس حقيقة تزود املواطنين باملاء كما ننبهكم إلى ضرورة تسوية 

ملف نزع امللكية بسد تودغا بإنصاف األهالي هناك.

ما قيل عن املاء السيد الوزير يقال عن الطرق فمنجزات هذا القطاع 
لن تقف أمامها وعورة الطرق فمنجزات هذا القطاع لم تقف أمامها 
وعورة جبال األطلس الكبير الشاهقة و ما حققتموه في أوراش منعرجات 
املوت بتيشكة وآيت ساون وغيرها كثير فقد كانت ثورة حقيقية عمت 
الوطن، غير أن هذا الخير العميم ال يمنع السيد الوزير من االستفادة 
والتسريع في أشغال إنجاز الطريق الوطنية رقم 9 التي أصبحت عبئا 
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حقيقيا على مرتفقيها وكذا اإلسراع إلنجاز الطريق السريع الراشيدية 
مكناس، والطريق الوطنية رقم 12 تنغير بني مالل، والطريق الوطنية 
رقم 23 ورزازات دمنات واإلسراع في صيانة الطريق الوطنية رقم 17 
املتعلقة  الدراسات  املداري زاكورة وكذا تسريع  الطريق  في  واإلسراع 
بنفق تيشكا السيد الوزير وكذا استزادة الجهد للتقدم في برنامج تقليص 

الفوارق والتفاوتات الترابية واملجالية بالوسط القروي.

السيد الوزير، فرضت ظروف الجائحة تحديات غير مسبوقة على 
قطاع النقل الطرقي مازالت تداعياتها متراخية عليه رغم اإلجراءات 
املركبات  االستيعابية  الطاقة  من  للرفع  اتخذتموها  التي  والتدابير 
والدعم الذي قدم للمستخدمين، إال أن أرباب الحافال ظلو يشتكون 
السيد الوزير خاصة لدى جلهم التزامات مالية لقروض بنكية والتزامات 
تأمينات وقطاع الغيار، كما أن العديد منهم رخصا مكتراة ما يستوجب 
السيد الوزير مجهودات إضافية لدعم هذا القطاع لكي يستعيد عافيته 

ويواصل نشاطه ويؤدي دوره، ذمتم ساملين..

السيدة ضئيسة الجلسة:

األصالة  لفريق  اآلن  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد هش م ص بر4:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

في معرض املداخلة ديالكم أنه تكلمتو على مجموعة ديال املناطق 
كلها فيها املشاريع، إال واحد املدينة سبحان هللا العظيم، ما سمعتش 
سميتها اللي هي مدينة بني مالل اللي فيها التزام حكومي اللي درتوه في 
9 نوفمبر 2020 بخصوص فيما يخص ما تكلمتو عليه السيد الوزير في 
برامجكم ديال هاد السنة املشاريع ديال السدود اللي غادي يطلقو، 
9 نوفمبر بخصوص تكزيرت بجماعة  في  القبة  التزام ديالكم في هاد 
بولوان أنه غادي يتم االنطالقة داألشغال ديالو في 2021، في حين أنه 
سمعت بأنه تكلمتو عليه والساكنة كلها كانت استبشرت خيرا وكتنتاظر 
هاد السد هذا، بخصوص إنجاز ديال الطرق أنه مشاريع جد واعدة 
إال إقليم بني مالل عاود ثاني، خاصة وأنه جينا عندكم السيد الوزير 
واستقبلتونا بصدر رحب وكنشكروكم اللي طلبنا منكم التثنية ديال 
الطريق طريق املوت كيما سبق وسميتها في هاد القبة هذه اللي هي 
الطريق الرابطة ما بين بني مالل ومراكش، وكان الرد ديالكم أنه الطموح 
ديالكم كان أكبر من ديالنا وواعدتو بأنه في 2021 في االجتماع اللي درناه 
معكم في الوزارة بأنه في 2021 غادي تم انطالق أشغال لوطوروت من 
بني مالل نحو مراكش بشراكة مع الجهة، إال أنه لحد اآلن على حساب 
املعلومات واملعطيات اللي عندنا وكنتمناو أنه توضحو لنا أكثر السيد 
التزمتم به أمام نواب األمة  الوزير أنه حتى الدراسات بخصوص ما 

بجميع الحساسيات السياسية كاملكة مشينا عندكم جميع البرملانيين 
ديال إقليم بني مالل زائد مستشار واعدتونا أنه في 2021 غادي يتم 
انطالق األشغال ولكن لألسف ما كاين حتى �سي حاجة هاد الساعة 

وكنتمناو أنكم تنورو الساكنة ديال هاد اإلقليم.

بعض  عند  غنوقف  أنا  عام  بشكل  النقل  قطاع  بخصوص  أما 
االستراحة  محطة  سنين  منذ  منها  تيتشكى  �سي  كل  اللي  االختالالت 
.les، املشكل ديال البطاقة املهنية، األثمنة  transporteursبالنسبة ل
املرجعية، مشكل الحمولة الزائدة، واملشكل الكبير ديال ارتفاع أسعار 
املحروقات اللي كنا كنتسناوه كما واعدنا وزير الحكامة اللي كان قبل 
قبل ما تم التعديل الحكومي بأنه يتم التسقيف وكنشوفو بأنه الثمن 
 certains. oragnismes اللي كيشري به املواطن ما�سي هو الثمن اللي
public فles.marchés أقل بكثير كاين فرق حتى كيوصل لدرهم ونصف 
و2 دراهم، في حين أنه les.transporteurs راه هداك هي الوسيلة من 

بعد le.vehicule راه حاجة الثانية راه هو الغازوال.

السيد الوزير، بالنسبة في ظل هاد الجائحة خفضتو من العدد 
ديال الناس اللي كياخذو les.grands.taxi زيادة في الثمن على املواطن، 
الناس مالصقة،  الطوبيسات،  غير  تنشوفو  الوقت  نفس  في  في حين 
كنشوفو الطرامواي الناس مالصقة، تنجيو للحلقة الضعيفة اللي هي 
الطاك�سي يركبو 3 دالناس أو 4 دالناس ما نفوتوهمش، هاد الجائحة 
خلفات مجموعة داملشاكل على قطاع ديال كراء السيارات ما التفتوش 
لجهته نهائيا السيد الوزير مع القطاع ديال السياحة راه كاين قطاع فيه
 de. la. location.de.voitures. sontالناس tous. ce.qui. est. location
.entain.de راهم تيتوفاو مساكن راهم تيبيعو في  soufrir. en. silence
السيارات ديالهم les.taxis دابا في هاد اإلجراءات في هاد املرحلة في هاد 
الفترة ديال رمضان راه الحركة تتكون بالليل في رمضان ما تتكونش بنها، 
النهار راه تيخرج غير اللي عندو �سي غرض يقضيه ويرجع ولكن الحركية 
اللي  الطاك�سي  هداك  بالتالي  بالليل  تتكون  واملجتمعية  الدينامية 
.le لحد اآلن  chauffeur مع l›agrement تيتناوبو فيه 2 دالناس مول
ما بقاش هاد اإلمكانية ما بقاتش لحقاش وال ياهلل هداك الوقت يكفينا 
 c›est. une. famille راه chaufeur بالنسبة لل l›agremment للمول
وحسبnombre.des.taxis وحسب le.nombre.des.familles اللي ما 

عندهومش باش اللي تحسب عليهم املورد ديال الرزق..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، شكرا لكم.

الن ئب السيد هش م ص بر4:

إيال ممكن بغيت نزيد واحد النقطة مطار بني مالل السيد الوزير 
أكبر جالية في املغرب في بني مالل واملطار كاين وما خدامش لألسف، 

وشكرا السيد الوزير
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السيدة ضئيسة الجلسة:

الكلمة اآلن لفريق التجمع الدستوري، تفضلو السيد النائب املحترم

الن ئب السيد مولود برك يو:

السيدة الرئيسة،

السيدا2 الوزيرا2،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

الحكومة  بها  تقوم  التي  واملجهودات  العمل  أثمن  أن  أريد  أوال، 
وباألخص في مرحلة تف�سي جائحة كورونا وذلك تقريبا سنة وشهرين حيث 
أن جل القطاعات الحيوية تضررت وتأخرت بإنجاز هاد املشاريع في كل 
القطاعات الحيوية مثل قطاع النقل وقطاع الطرق وقطاع الصناعة كل 
القطاعات تضررت، السيد الوزير تنعرفوا أن قطاع النقل هو الشرايين 
ديال اإلقتصاد الوطني والنقل فيه النقل البري والنقل الجوي إلخ ، كاين 
واحد اإلشكال بالنسبة لهاد الناس اللي كيعملو في هاد القطاع هناك 
ناس اللي هم مصرحين ما كاينش مشكل ولكن راه كاين واحد الفئة اللي 
هي كثيرة ما مصرحاش تعاني الناس ما عندهومش باش يخلصو حتى 
املا وحتى الضو عاد وزيد األمور اللي تتعلق بالحياة ديالهم اليومية راه 
 la الناس خاص تلقاو لهم �سي حل راه ما�سي حيث ما مديكالريينش عند
CNSS راه مواطنين مغاربة راهم يعانون ال بد نقلبو لهم على حل شوف 
شنو هو الحل، صحيح أن الحل صعيب ولكن نتعاونو معكم تشوفو لهم 
�سي حل، السيد الوزير في ما يخص العالم القروي العالم القروي في 
هاد الظروف هذه يعاني هناك الربنامج الوطني ديال الطرق اللي تأخر أو 
بزاف ديال املسالك اللي تأخرات وربما بعض اإلخوان اللي سبقوني راه 
هضرو على مثال ناخذو بني مالل بني مالل في البرنامج اللي وافقت عليه 
الحكومة حضور سيدنا هللا ينصرو ولدابا ما تنجزش تقريبا أغلبه ما 
تنجزش مثالل الطريق ديال سكورة أزيالل أزيالل على ورزازات دمنات 
على ورزازات مازال الطريق ما كايناش، التوسيع ديال الطريق ديال بني 
مالل على أزيالل وديك القنطرة ديال بين الويدان اللي قالو غادي يبدلو 
ما كاين والو من هاد ال�سي السيد الوزير، حتى حاجة ما تنزجات من هاد 
ال�سي، الطريق ديال بني مالل أزيالل األشغال شحال 3 سنين وهي واقفة 
األشغال فسختومع املقاولة األولى دابا الطريق راه تشلالت االقتصاد 

وقف في هاد الوقت يعني راه الشلل التام..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية.

الن ئب السيد مولود برك يو:

إيوا الش جبتونا لهنا إال غير 2 دقايق خليونا نريحو في بالصتنا. شكرا 
السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة زينب قيوح:

السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة،

السيدا2 الوزيرا2،

السيدات والس دة النواب،

السيد الوزير، يبدو أن الحكومة لم تستوعب حجم التداعيات 
االقتصادية، األضرار االجتماعية للقرار االرتجالي الذي اتخذته بشكل 
عشوائي دون مراعاة للظرفية املتأزمة التي تجتازها البالد ومتطلبات 
املرحلة خاصة بالنسبة ملهنيي قطاع نقل املسافرين والبضائع، عندما 
لم تتحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار من خالل اتخاذ التدابير 
الشأن  وكذلك  املتضررة،  الفئات  هذه  لدعم  استعجالية  املواكبة 
بالنسبة للنقل الدولي الذي الزال أربابه يؤدون مستحقات القروض 
البنكية والضريبة على السيارات والتأمين وغيرها رغم حالة الطوارئ 

الصحية.

السيد الوزير، لقد أبانت جائحة كورونا عن حجم املشاكل التي 
واملستوردين  املصدرين  مع  في عالقتها  املغربية  املوانئ  بعض  تعرفها 
نتيجة تباطؤ املساطر اإلدارية وتعقيدها، وفي هذا السياق البد من إثارة 
انتباه الحكومة أيضا إلى حجم املشاكل التي يعاني منها أفراد الجالية 
املغربية للنقل الدولي قطاع السيارات النفعية املرقمة بالخارج منذ 30 
يناير 2021 أمام ظاهرة التمييز بين السيارات املرقمة بالخارج واملرقمة 
باملغرب بعد إغالق الحدود البرية وفتح الحدود املناخية الرابطة بين 
أوروبا واملغرب فقط في وجه السيارات املرقمة باملغرب، األمر الذي 
خلف استياء عميق لدى سائقي السيارات النفعية املرقمة بالخارج في 
الوقت الذي يتوفرون فيه على اإلطار القانوني الذي يخول لهم الحق في 

ممارسة هذه املهنة.

السيد الوزير، تعرف الشواطئ املغربية عملية استخراج الرمال 
بشكل عشوائي وغير قانوني من طرف مافيا الرمال األمر الذي يؤثر 
تنعقل  باقي  ومازال  الطبيعية  املوارد  والحفاظ على  البيئة  سلبا على 
ال�سي الرباح كان قال لنا غادي يعطينا �سي الئحة ديال هاد املافيا قبل، 
لتشكل بذلك خطر حقيقي على وضعية الشواطئ لدرجة قد تؤدي إلى 
زوال بعضها كما حصل ببعص املناطق الشمالية في غياب أي تدخل 
للحكومة لوضع حد لهذا النزيف، السيد الوزير كما أغتنم هذه الفرصة 
ألطلب منكم التعجيل ملعالجة املشاكل املطروحة على سائقين آليات 
الحصاد في أوج املوسم الفالحي وانطالق عملية الحصاد بعدما وجدو 
أنفسهم على مصدرين على حمل رخصة رخصة السياقة دون سابق 
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إنذار ودون أي سند قانوني، على األقل لقاو لهم حل من هنا للعامين 
املاجية أما دابا احنا في أوج املوسم ما يمكنش نفرضو عليهم رخصة 
السياقة وال بد أن احنا نلقاو البديل السيد الوزير إن هذه الوضعية 
تجسد غياب رؤية إستشرافية ملواجهة متطلبات املرحلة التي تجتازها 

البالد.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، الكلمة اآلن للفريق الحركي، 
معذرة السيدة النائبة

الن ئبة السيدة ف طمة الزهراء نزيه:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

الس دة الوزضاء املحترمي2،

الس دة النواب والسيدات الن ئب ت،

تفاعال مع الرد ديال السيد الوزير، فإننا نسجل في الفريق الحركي 
بأنه هاد القطاع رغم التداعيات ديال جائحة كورونا هو أنه استمر في 
تنزيل اإلستثمارات ديالو رغم ما يتعرضه أحيانا من تعثر أو طول مدة 
اإلنجاز وهذا اإلشكال كنتمناو بأنه يتم معالجته في أقرب اآلجال وكذلك 
كنتمنى بأنه الوزارة تنهج ما نسميه بالتشوير التواصلي فهاد التشوير 
توقف  أسباب  عارف  املواطن  يعني  حتى  يكون  أنه  ممكن  التواصلي 
أوأسباب التعثر ديال بعض األشياء اللي كتقوم بها الوزارة ديالكم وكذلك 
هاد التشوير الطرقي على ذكر هاد التشوير التواصلي خاصنا نهضرو على 
التشوير الطرقي بأنه يجب اليوم بأنه نقومو بكتابته باللغتين الرسميتين 
وهي األمازيغية والعربية، وغانرجعو للموضوع اللي ديما كنطرحوه فهاد 
اللي ديما كيتحدثو عليه  القبة هادي و هو نفق تيشكا، نفق تيشكا 
السادة النواب معارضة وأغلبية واللي يؤرقنا ويؤرق الساكنة ويؤرق 
جهة الجنوب الشرقي ويعني يسائلنا دائما عالش هاد النفق لحد اآلن ما 
تنجزش؟ فعال السيد الوزير عطانا مجموعة من الوعود وكنشكروه عليها 
ولكن على أرض الواقع ما كاين والو، واحنا عارفين بأنه هاد الفق هذا 
غادي يخرج هاد الناس ديال الجنوب الشرقي من العزلة ومن التهميش 
ومن الحكرة ألنه تيحسوا فعال بالحكرة، وغادي يقلص كذلك املسافة 
والوقت وكذلك غادي ينعش السياحة والفالحة والصناعة ال سيما أن 
هاد املنطقة كما كتعرفوا وكما يعرف الجميع بأنها عندها مجموعة من 

املؤهالت اللي تجعلها من املناطق للجذب السياحي والفالحي والثقافي.

في انتظار تفاعلكم وفي انتظار إنجاز هاد النفق كذلك السيد الوزير 
كنتمناوا بأنه هاد الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش 
في إطار يعني في إطار التوسعة دياله نتمناو بأنه تنجز في أقرب اآلجال، 

شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، شكرا لكم انتهى الوقت، الكلمة 
اآلن للفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد حميد نوغو:

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

أير2 وزومن إيغودا2،

هاد الوالية التشريعية قريب تسالي وال زالت جهة درعة تافياللت 
مهمشة من كل �سيء وبدون استثناء، السيد الوزير الطريق الرابط بين 
مراكش وورزازات طريق تيشكا أو طريق املوت من 2014 وهما خدامين 
فيها ومازال ما كملوهاش ما عرفناش واش تيصاوبوها وال تيخسروها؟ 
لوكان تخدم نفق تيشكا شحال هادي يقد يكون ساالبالصراحة كون 
ساال شحال هادي، أيضا كان على الوزارة تستغل النقص في إستعمال 
في  الذكاء  يكمن  وهنا  كورونا  فيروس  تداعيات  بسبب  الطريق  هاد 
استغالل الجائحة ألمر مفيد، نقصت إستعمال هاد الطريق كان على 

الوزارة تستغل الفرصة وتخدم ديك الطريق.

السيد الوزير، ديروا �سي زيارة لجهة درعة تافياللت ودوزوا على 
تيشكة وشوفوا املعاناة ديال الناس إلنعدام الطرق املعبدة والجيدة 
ومعاناة الناس في القرى والجبال واملدن، وللتذكير حادثة انقالب شاحنة 
عسكرية في تزينت لغمت الطريق الرابطة ما بين ميدلت والرشيدية، 
انقلبت شاحنة عسكرية في تزينت لغمت تسبب في قطع الطريق ألزيد 
من 10 ساعات لرداءة الطريق وزد على ذلك السائقين واملهنيين يعانون 
من فيروس كورونا وإنعدام الطرق املعبدة والجيدة وعدم توسيع هذه 

الطريق.

السيد الوزير، تعاني أيضا جهة درعة تافياللت من النقص الحاد 
إقليم  أن  تيبان  ديالكم  التقرير  من  وفعال  للشرب  الصالح  املاء  من 
الرشيدية ما املشاريع اللي قلتوها على املاء ما جبدتوهاش وما هضرتوش 
على إقليم الرشيدية واشنو هو الحل لهاد الجماعات في اإلقليم اللي ما 
عندهومش املاء الصالح للشرب؟ وكما يقول املثل األمازيغي أمان إمان 
يعني املاء هو الحياة من الضروري توفيره والحفاظ على منابعه ونحاربوا 
ظواهر إستنزافه كتشييد اآلبار وضيعات فالحية وأخص بالذكر كلميمة 
وواحة غريس، هللا يرفع علينا الوباء ويرفع التهميش واإلقصاء بجهة 

درعة تافياللت وشكرا لكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

للمجموعة  اآلن  الكلمة  لكم،  املحترم شكرا  النائب  السيد  شكرا 
النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

الس دة والسيدات النواب،

كورونا  جائحة  على  نتحدث  غاديش  ما  املداخلة  فهاد  اليوم  أنا 
الكفاية، سأتحدث عن  بما فيه  الزمالء  الليلي ألنه تحدث  واإلغالق 
جائحة من نوع آخر، سأتحدث عن إغالق من نوع آخر، إغالق مناجم 
الغاسول بإقليم بوملان اللي شردات املئات ديال العمال وعشرات ديال 
األسر السيد الوزير، وهذا راجع للجائحة كما قلت منذ 2014 القرارات 
ملا أسميتموها آنذاك في الحكومة ديال عبد اإلله بنكيران بمحاربة الريع 
ومحاربة اإلحتكار ومحاربة ونشرتو الئحة ديال لكرمات والئحة املقالع 
وسديتوا مقلع دالغاسول، إلى حدود اليوم الناس مازالين ما خدامينش 
السيد الوزير بالفعل كانت نية حسنة ديال السيد الوزير ولكن ديك 
النية حسنة اليوم العمال راهم متشردين شوفوا لهم باش ياكلوا طرف 
دالخبز، دارت السلطات املحلية السيد العامل والسيد الوالي مجهود 
وما مسوقاش،  املعمل  درات هداك سدات  ما مسوقاش  والحكومة 
وشافوا هداك املستثمر اللي كان كيستثمر باش يرجع يخدم واليوم 
القرار عند رئيس الحكومة باش يأشر على األمالك املخزنية باش يمكن 

املقاول يبدا باش ينقدوا هاد األسر السيد الوزير.

أنا بغيت نعرف اليوم واش اليوم الحكومة مصرة على عرقلة فهاد 
اإلقليم وتهميش هاد اإلقليم ديال بوملان كان املنجم الوحيد لدوك 
العمال اللي كيتواجد سديتوه تحت ذريعة محاربة اإلحتكار، ربما كانت 
حسابات سياسية أو شخصية مع املستثمر هذا ال يهمنا ولكن ما يهمنا 
باش  انتوما سباب  ديالهم ألنكم  املشكل  لهم  هو هؤالءالعمال حلوا 
مشردين، انتوما اللي جيتوا كتقولوا بأن هاد الغاسول املادة الوحيدة 
اللي في العالم وغادي نديروا استثمار وتثمين فرحنا قلنا هداك الجماعة 
دالقصابي غادي تولي بحالها بحال الدار البيضاء، اليوم املنجم رجع 
على شكل أطالل ما فيهش كل �سي دوك العمال مشردين والحكومة ال 
تبالي، عطيونا جواب السيد الوزير بغيناكم اليوم لهاد الناس تقول لهم 

اليوم أشنو املوقف ديالكم من هاد املشكل هذا، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

التعقيبات  إلى  النائب املحترم شكرا لكم، نمر اآلن  السيد  شكرا 
اإلضافية، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلواالسيدة النائبة 

املحترمة من فريق األصالة واملعاصرة.

الن ئبة السيدة غيثة آيت بلمدني:

السيد الوزير أين نحن من برامج ديال ونصيبنا وحقنا من برامج 
تثنية الطرق، من برامج الطرق السيارة ب درعة-تافياللت التي أظن 

أنكم لم تتحدثوا عنها ولم تبرمجوها؟ أين نحن من املنشآت الفنية 
الطريق  كتثنية  لغمت،  بتزينت  الطريق  كتثنية  تيشكا  كنفق  الكبرى 
بحجيرت، هل سيكون لدرعة تافياللت نصيب من هذا حتى يتم فك 
العزلة عنها؟ إضافة السيد الوزير إلى ما تعانيه الجهة كذلك من تدبير في 
املياه العادمة وبرامجكم التي نروها تكون ضئيلة وضئيلة جدا في هذه 
الجهة، املياه العادمة التي أصبحت تلوث كل شيئ في درعة تافياللت 
خاصة بإقليم ميدلت الذي نعرف أنه إقليم جبلي بامتياز ويغذي أكثر 
من 4 أحواض مائية أصبحت مياهه اآلن في العيون، في اآلبار وحتى في 
مجاري املياه، هل من برنامج ينقد هذه الساكنة السيد الوزير في إطار 

برنامجكم الحكومي؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد النائب تعقيب آخر.

الن ئب السيد محمد لحموش:

شكرا السيد الوزير، تكلمتم على مجموعة من املشاريع ديال الطرق 
أنا غنتكلم لكم على الطرق اللي هي كتفك  والسدود، السيد الوزير 
العزلة، في إقليم الخميسات لدينا مجموعة من الطرق مع التساقطات 
املطرية أنها أصبحت كلها محفرة على سبيل املثال جماعة حودران آيت 
إيكو، جماعة خميس سيدي يحيى معازيز، وضف على ذلك السيد 
الوزير كنطلبو منكم أنكم دعمو املندوبية اإلقليمية ديال التجهيز ولو 

بالصيانة ألنها هي يعني أقرب حل ممكن.

اليوم  كنلقاو  ملا  البيكوش  ديال  املسألة  واحد  الوزير،  السيد 
البيكوش باقي كنخدمو به فهاد املشروع ديال fdr فإننا يعني كنصرفو 
األموال ديالنا في الطرقية اللي هي يمكن نقول لها des.pistes هادي ما 
عندهاش عمر طويل وكنديرو فيها 4 ميترو في العرض فهذا إشكال إيال 
كنا غادي نستثمرو وغادي نصرفو واحد املبالغ ديال امليزانية فال بأس 
أننا ملا نشتغلو نشتغلو.. يعني أن على األقل إال فكينا واحد املشكل 

كنكونو فكينا ونتهناو منو.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، الكلمة لكم اآلن السيد الوزير، 
عفوا هناك تعقيب آخر اسمحو لي، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي:

شكرا السيد الرئيسة املحترمة،

السيد الوزير املحترم،

السيد الوزير، الحكومة وأنتم مشكورين على هاد املجهودات التي 
تبذلونها في هذا القطاع وفي إطار هاد املجهودات كاين واحد جوج ملفات 
بغيناكم تعالجوهم وتيسروهم امللف األول هو اللي متعلق بالقطاع ديال 
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النسيج وديال األلبسة هذا واحد القطاع اللي تيوظف يعني واحد العدد 
كبير من املواطنين وعندو واحد املشكل سبق واعطيتو واحد اإلستثناء 
هاد اإلستثناءغينتهي في 1 يوليو من هذه السنة يعني من دابا شهر هاد 
االستثناء هو هاد املقاوالت تنقل لنفسها املستخدمين واملطلوب اليوم 
مستحيل في الظروف ديال الجائحة وفي الظروف اللي كاينة هذا واحد 
القطاع تيشغل خصنا نعونوه فلذلك اإلستثناء خاصو يتمدد النقطة 
سبحانه  ديال هللا  بالفضل  السنة  هاد  الحمد هلل  واملتعلقة  الثانية 
وتعالى سنة متميزة من حيث املوسم الفالحي وحيث الحصاد اآلليات 
ديال الحصاد والنقل ديالها تطلب منها رخصة السياقة هذا غير ممكن 
فلذلك خاص يتعامل معاه بواحد التيسير هاد السنة سنة ديال التيسير 

فلذلك هللا يجازيكم بخير يسرو.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، اإلشكال اليوم هو العدالة املجالية في توزيع ديال 

إلى  حاجة  في  جرسيف  إقليم  نموذج  كنعطيك  الدولة  ديال  املالية 

الإلنصاف وإنصاف إقليم جرسيف هو إحداث املصالح اللوجيستيك 

اللي تعتبر هي الواجهة الخلفية ديال امليناء غرب املتوسط ثم البدال 

إقليم جرسيف  على  العزلة  يفك  غادي  اللي  هو  ديال جرسيف ألن 

بالنسبة للطريق السيار، إضافة البنيات على مستوى املنشآت املائية 

يوم الجماعات اليوم برمتها تعاني األزمة ديال املا جماعة سكاد، مزكيدة، 

والد بويمة، ونتما كتعرفو هاد �سي السيد الوزير باعتباركم ابن الجهة، 

2015 هاد  5427 من  الطريق  الطرق،  ديال  اإلتفاقية  ديال  املسألة 

اإلتفاقية وديك الطريق داز الشطر األول هادي واحد 3 سنين ومازال 

ما انطلقاتش األشغال السيد الوزير هناك إشكال ديال إنصاف ديال 

اإلقليم برمته السيد الوزير، هاد الطريق كتستافد منها 5 دالجماعات 

املريجة، الصبار، جرسيف والد رحو إضافة إلى بركين هاد اإلشكاالت 

السيد الوزير اللي اليوم في حاجة ماسة إلى التدخل من أجل إعمال 
العدالة املجالية، كاين إصالح الطرق مثال ما بين تدارت وراس القصور 

اللي اليوم باش نربطو الجماعة ديال أسقسا مع كلدمان خصنا قنطرة 

على واد البارد هذا إشكال اللي مطلوب من الجماعة منذ سنين السيد 

الوزير أين هو اإلنصاف؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ال تعقيب، 

الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

السيد عبد الق دض اعم ضة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
وامل ء:

شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيدات والس دة النواب املحترمي2،

الرحب  على  النواب  والسادة  السيدات  ديال  املالحظات  بالطبع 
والسعة، إيال حيدنا شوية ديال التوابل اإلنتخابية في العموم يمكن أن 
أقول أن من القدر ديال وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء أنه 
في التعقيبات السيدات والسادة النواب تيطرحوا طرق، يتحدثون عن 
طريق إقليمية يتحدثون وهادي بطبيعة كيفما بغا يكون الوزير راه ما 
يمكنش يجاوب على الطرق اإلقليمية كلها والطرق الجهوية، أنا كنت 
دائما أقول رجاء رجاء ملا يفيد الوزارة ويفيد الوزير ويفيد الرأي العام 
قولوا لنا داك ال�سي من قبل نجيبوا باش انتوما تساعدوا وإيال حتى كان 
�سي خلل نصلحوه، ولكن ما يمكنش تجيوا وتقولوا لي الطريق اإلقليمية 
تقولوا لي اإلقليم كذا. طيب أوال الخيط الناظم ديال هاد ال�سي اللي درناه 
احنا من بعد الجائحة أشنا هو؟ باألساس وأنتوما كنتوا دايما تتقولواه 
واحنا اشتغلنا عليه هو أن تشتغل املقاوالت الوطنية، راه وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء يحسب لها، وأنا من السادة والسيدات 
تدير، احنا عندنا األفضلية  القطاعات األخرى آش  النواب يشوفوا 
ديال  تجمع  اآلن  فيه  الداخلةاألطل�سي  ديال  امليناء   100% الوطنية 
شركتين مغربيتين، لكم أن تنظروا في موانئ أخرىباش تشوفوا املقارنة 
مقارنة معقولة، احنا القضية ديال األفضلية الوطنية ألنها ستعود 
على املقاوالتالكبرى ديالنا واملقاوالت املتوسطة واملقاوالت الصغرى ألن 
.c›est وهادو راه آالف ديال  des. écosystèmesهادي كلها منظ هادو
أنا ما جيتش نتكلم على تزنيت الداخلة وال نتكلم  مناصب الشغل، 
على السدود من باب املباهاة، ألن هداك في نهاية الطاف هداك البالد 
ديالي، هاد �سي ألنه مرتبط به un.écosystème كل اإلخوان كيعرفوه 
اللي فهاد املجال ديال األعمال تيعرفوا أن هذي منظومات إيال وقع فيها 
واحد الخلل إيال شركة طاحت واحد املنظومة كلها تطيح، ولهذا حرصنا 
من خالل الوزارة ومن خالل املؤسسات واملقاوالت العمومية أن كلها 
 la تسرع بإطالق الصفقات ديالها وطلبات العروض باش يكون واحد
visibilité باش يكون واحد الرؤية عند هاد املقاوالت، وهذا نجحنا فيه، 
ما جينا نكملوا السنة د2020 حتى كانت جميع األوراش اللي وقفات 
رجعات واللي تعثرات رجعات للصيرورة ديالها وخذوا األمثلة اللي بغيتوا، 
بالطبع هناك عدد من اإلشكاليات التي نحن بصدد حلحلتها وجزء منها 

ما مرتبطش بالضرورة ببالدنا، ما مرتابطش بالضرورة بالوزارة.

وأنا نجاوب بسرعة على واحد العدد ديال التدخالت، التدخل ديال 
فريق العدالة والتنمية اللي ثيراوا املشاكل ديال الحاويات، السيدة النائبة 
املشكل دالحاويات مشكل دولي عندك واحد les.méga.armateurs هل 
هم يتحكمون في ذلك؟ املغرب واحد البلد اللي عندو واحد اإلقتصاد 
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العام  اإلتحاد  في  ديالنا  الشركاء  مع  الحال  بطبيعة  نحن  محدود، 
ملقاوالت املغرب نسعى إلى أن نجد حال في إطار هاد املنظومة؛ القضية 
ديال الوثائق ديال سير املركبات درنا فيها واحد الجهد استثنائي السنة 
ديال 2020 كانت سنة انطالق الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية وكان 
خصنا نعالجوا واحد التراكم ديال مليون وثيقة، صحيح هناك اشكاالت 
والنواب كيتشكاوا من واحد العدد ديال املمارسات وتنقول لهم بالطبع 
نحن نتابع ذلك، لكن هاد املوضوع هذا ما يمكنش لنا نحلوه في بضع 
أسابيع ألن عندنا واحد التراكم اللي كان خصوا بطبيعة الحال واحد 

الوقت؛

بالنسبة للقضية ديال سد تودغة تتحدثون عن إنصاف الساكنة، 
أوال هذا موضوع قديم ولكن هداك املوضوع راه كانت فيه لجنة محلية، 
باملناسبة ما �سي احنا اللي تنترأسوها تترأسها السلطة املحلية وانتوما 
عارفين كيفاش تتحدد األثمنة، ومنين تحددات األثمنة الناس تخلصوا 
في نزع امللكية، ال معنى اآلن يجيوا للساكنة ويقولوا لك ال نعيدوا النظر 
فهاد القضية ديال سد تودغة، واحنا السد ديال تودغة احنا تجاوزنا 

%80 ديال نسبة اإلنجاز ديالو؛

الطريق الوطنية رقم 9 السيدات والسادة النواب أنا وزير التجهيز 
شركة  عندك  كانت  غالب  هللا  لكن  إزعاج،  سببنا  كنا  إيال  تنعتاذر 
واخدة ما بين إمرزكان غادية من تيشكا حتى إلمرزكان ومن امرزكان 
وفاتش جات  ما  معها ألنها  الشركة فسخنا  هاديك  زينب  حتى آليت 
شركة أخرى قبطات املشروع وحتى هيا اآلن وحالت ونحن بصدد فسخ 
العقدة، أنتم مشرعون تعلمون أنه الوزارة ما عندهاش اإلمكانية لم 
يعد ممكنا في بالدنا اآلن ونحن دولة حق وقانون أنا دايما تنقولها ما 
يمكنش تجي عند الشركة وتقولوا جمع واخرج ما كيناش هاد القضية، 
خصك تدير مسطرة وطبق املسطرة وإيال ما طبقتيش املسطرة تيم�سي 
للقضاء وإيال م�سى للقضاء غيرتب واحد العدد ديال اإللتزامات مالية 
على وزارة التجهيز والنقل، نحن في هاد امللف بعدا ديال امرزكان حتى 
لتيشكا امرزكان نحن بصدد فسخ العقدة وأنا من هاد املنبر تنعتاذر على 

اإلزعاج كامل اللي درناه خاصة في هاد املحور؛

نفق تيشكا أنا أستغرب نفق تيشكا راه يعود إلى األربعينات من القرن 
املا�سي، أنا لم أعد أبدا بأنني غندير نفق تيشكا أنا وعدت بأمرين إثنين 
ودرتهم، األمر األول هو حسمنا في املسار ألن كنا تنقولوا إما أوريكا وال 
تيشكا، حسمنا في املسار دأوريكا ألن املسار دأوريكا هو اللي غيربحنا 
واحد العدد ديال األمور اللي هي جيدة بالنسبة لهاد، واملسألة الثانية 
وعدت بأن ندخل في الدراسات التفصيلية التبوغرافية، الجيولوجية، 
السيسمولوجية وهاد �سي درناه من غير هاد �سي أنا ما واعدتش حتى 
ب�سي حاجة، بل قلت أن هذا املشروع هو قرار كبير واللبيب باإلشارة 
يفهم مني غيتخاذ القرار احنا غنديروا، راه املشكل ما �سي في املشكل 
املالي، ألن احنا على كل حال املغرب الحمد هلل عندو واحد الدربة كبيرة 

في تعبئة األموال فيما يتعلق بالهندسة داملشاريع ديالو؛

قضية النقل الطرقي وغيره أنا آسف في الحقيقة، ألن احنا بالنسبة 
للنقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي للمسافرين وعطفا على داك 
�سي اللي كان تدار في الحكومة السابقة، احنا عاود درنا عقد البرنامج 
وجمعنا الفرقاء واقترحنا عليهم لألسف الشديد كون كان مشاوا معنا 
كانت األمور يمكن أن تكون أقل حدة مما هي عليه، لكن مع ذلك نحن 
ال زلنا ننتظر اإلخوان ديالنا املهنيين وأنا شرحت لكم واحد القضية، 
قلت لكم راه في هاد املجال هذا راه عندنا تقريبا كثر من 120 حتى ل 
130 تمثيلية، خصنا نجمعوهم وخصنا نحاولوا يعني نألفوا بيناتهم 
باش يمكن لهم يتافقوا على واحد العدد داألمور ومطروح فيها بطبيعة 
الحال الظهير ديال 1960 ومطروح فيها واحد العدد داألمور، وهو عقد 

برنامج متكامل كان يمكن أن يغنينا على عدد من املشاكل.

بالنسبة لفريق األصالة واملعاصرة السيد النائب أنا قلت على سد 
تاكزير أنا قلت2021، أنا في املداخلة ديالي خذيت 15 دقيقة ما يمكن 
ليش نذكر كل �سي، سد تاكزير غيكون في 2021، بالعكس اللي خصوا 
يتقال ان وزير التجهيز التزم وأنا قربت لسد ديال تاكزير ألن سد تاكزير 
راه كان غادي ل 2024 أنا نديروا في 2021 إن شاء هللا، أنا هضرت 
على 5 دالسدود في 2020 وغتكون 5 دالسدود في 2021 وإن شاء هللا 
غنخليوا للحكومة املاجية باش تدير في 2022 5 دالسدود وهذا أمر غير 
مسبوق عادة كانوا تيداروا 2 دالسدود، في بعض السنوات تدار غي سد 
واحد، احنا في سنة ديال الجائحة درنا 5 ديال السدود، هذا دليل على 
أن اإلدارة املغربية ومكاتب الدراسات والشركات قادرة ترفع التحدي 

واحنا رفعناه فعال.

فيما يتعلق بتثنية الطريق بني مالل مراكش لإلنصاف أنت قلتي جزء 
من املوضوع ولكن ما قلتيش أنا استقبلتكم فعال وشرحت لكم، قلت 
لكم راه زارني السيد الوالي وزارني السيد رئيس الجهة وشرحت لهم، 
قلت لهم آ عباد هللا انتوما باغيين تثنيوا احنا هداك le.couloir هداك 
املسار عندنا فيه طريق سيار ودعوتهم إلى املشاركة هما وجهة بني مالل 
وجهة مراكش، لكن هذا مشروع ديال 20 مليار ديال الدرهم ال يستقيم 
عقال باش عبد القادر عمارة وال أي وزير آخر يجي يقول غنديروا نطلقوا 
األشغال في سنة 2021 أنا لم أقل هذا، ال يمكن أن أقوله، ألنه مجانب 
للصواب ألن هادي دراسات غير باش l›etat.parcellaire ديال 400 كلم 
خاصك على األقل واحد السنتين، احنا جرسيف الناظور هادي سنتين 
واحنا خدامين ياله سالينا املقطع األول راه نزع امللكية السادة النواب في 
بالدنا راه نزع امللكية مقعد وفيه حماية لذوي الحقوق، لألسف الشديد 
أن الجهتين بجوج ونقولها باملناسبة إيال اسمحتي لي اآلن الجهة قالك 
اودي احنا �سي اعمارة هاد ال�سي ما قدينش عليه، طيب احنا قبطنا 
املشروع واقترحاه على صندوق محمد السادس لالستثمار، ونحن نتابع 

هاد املوضوع؛

هاد القضية دالبطاقة املهنية الحمولة الزائدة محطات اإلستراحة 
الكازوال، هادي كلها درخلناها في عقد برنامج البطاقة املهنية يجب أن 
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تقولو بأن البطاقة املهنية بأن وزارة التجهيز تحمالت على السائقين 
املهنيين راه تقريبا 400 مليون ديال الدرهم اللي تحملنا مع األصل أنهم 
هما اللي كان خاصهم يتحملوها، هذا ما يجب أن يقال بالطبع، منين 
تيجيو عندك املهنيين وتيقول لك أنا عندي 3 طن ونصف واعطيني 9 
ديال الطن، ال أحد يمكن أن يقبل هذا إال السالمة الطرقية باملناسبة، 
وهذا هو إيال بغيتو تقول احد نقط الخالف واحنا شرحنا لهم تنقولو 
لهم أودي هاد الحمولة الزائدة نحلوها في إطار تجديد وكسر الحظيرة، 
في إطار واحد العدد ديال املقتضيات اللي غتكون في عقد البرنامج؛ 

الطاكسيات الكبار ما داخلينش عندي باملناسبة؛

فيما يتعلق بالكراء ديال السيارات أوال رخصنا لهم اللي تتربطوهم 
عقود الكراء باستعمال السيارات املأجرة تجاوزت 5 سنوات، واهد 
ال�سي خاصو يتقال، وفي إطار التوقيع على البرنامج التعاقدي لدعم 
وإقالع القطاع السياحي، احنا اللي دخلنا القطاع ديال كراء السيارات؛

يتعلق  فيما  الدستوري  التجمع  قال  اللي  القضية  هاد  صحيح 
بالناقلين الغير املصرحين، فعال يعانون صحيح وشنو هو الحل، املقاوالت 
النقلية اللي هي مصرحة راه عندنا واحد املسار، أنا هاد القضية هادي 
نحن هذا املوضوع طرحناه، لكن كوزارة ما عندهاش حل ألن هذا واحد 

املوضوع يتعلق باملسار ديال الحكومة كل، عندو واحد التوازنات املالية 

وهذا غير خاف عنكم؛

هاديك القضية السيد النائب اللي قلتي ديال اإللتزامات الطرقية 

فيما يتعلق بببني مالل أنا شرحت لكم، أنا تنقول لكم السادة النواب 

اعفيونا ألن انتما تتقولو لينا املقاوالت، راه املقاولة منين تنفسخ معها 
راه بحال أبغض الطالق، راه الطالق أبغض الحالل عند هللا راه الفسخ 

اعباد هللا أبغض الحالل عندنا، ألن احنا منين تنفسخو تنشوفو بأننا 

خصنا واحد 6 شهور حتى 7 شهور حتى لعام باش نعاودو نديرو الصفقة.

ديال  القضية  على  غير  نجوابك  اإلستقاللي  بالفريق  يتعلق  فيما 

احنا  بيناتهم،  فرقناش  ما  احنا  النائبة  السيدة  النفعية،  السيارات 

عندنا قطاعات معنية، عندنا وزارة الداخلية، وزارة الخارجية واحنا 

احنا تنقدمو لهم الالئحة ألن هادي c›est.un.activité هذا نشاط منهي 

الحظنا أن منين جات الجائحة كل �سي بغا يبيع هاد النشاط املنهي وهذا 

بطبيعة الحال ال يستقيم وبالتالي كان شوية ديال الضبط، وإال فاحنا 

تنصايبو الالئحة وتنصيفتوها لوازرة الداخلية، معذرة السادة النواب 

ما كاينش الوقت باش نجاوب على كل �سي، شكرا، السالم عليكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم على مساهمتكم في هذه الجلسة 
ننقل إلى قطاع الطاقة واملعادن والبيئة، اآلن مع طرح السؤال األول 

تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد محمد األمي2 ديدى:

السيدة الرئيسة،

حررات السيدات والس دة،

لدى املغرب كما هو معلوم لستراتيجية وطنية مستدامة وفق مقاربة 
تشاركية تدمج األبعاد االقتصادية واإلجتماعية والبيئية، على مستوى 
اإلستراتيجيات  لبلورة  الكاقية  سياستها  في  قدما  بالدنا  تم�سي  آخر 
تنوع أصنافها  املتجددة  الطاقات  الغرض وضمنها  لهذا  التي وضعت 
وتحلية  الكهرباء  وإنتاج  والفالحة  الصناعات  في  استعماالتها  وتعدد 
عليكم  أطرح  تقدم  مما  انطالقا  وغيرها،  املنزلية  واالستعاالت  املياه 
السيد الوزير باسم فرق األغلبية التساؤل التالي كيف تقيمون تنزيل 
اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة؟ ما هي نسبة وآفاق تنفيذ 
استعمالها  على  والتركيز  املتجددة  بالطاقات  املتعلقة  اإلستراتيجية 
واإلستثمار فيها ودعم البحث العلمي والتصنيع الوطني ألجهزتها؟ ما هي 
اإلجراءات املتخذة لتنزيل املخططات الكفيلة بتقليص الكلفة الطاقية 

على اإلقتصاد الوطني وعلى املواطن املغربي؟ شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال الثاني تفضلوا السيد النائب 
املحترم السؤال الثاني.

الن ئب السيد جم ل بنشقرو2 كريمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترم،

السيد الوزير املحترم،

مما الشك فيه أن بالدنا قد خطت خطوات مهمة في مجال تحقيق 
التنمية املستدامة وذلك من خالل اإلتزام بتنفيذ أي إصالحات على 
مستويات دستورية وقانونية واقتصادية وبيئية إلى آخره السيد الوزير 
من اإلجراءات اللي الدارت، وهادي اللجان الدائمة في إطار التوجيهات 
امللكية السامية فهاد اإلطار وكنذكروا اليوم أننا عندنا ميثاق وطني 
القانون  بإصدار  ديالوا  التفعيل  بدا  وأن  املستدامة  والتنمية  للبيئة 
اإلطار، هاد قانون اإلطار اآلن اللي غيعطي واحد اإلستراتيجية وطنية 
في هذا املجال، لكن السيد الوزير أنه بعد م�سي أكثر من عقد كامل 
بعيدة  الواقع  أرض  على  النتائج  تبقى  السياسات  هذه  اعتماد  على 
عن طموحات وغير مرضية تماما، اختالالت كبيرة وعجز بين تعرفه 
بعض البرامج واملخططات قطاعية في هذا املجال السياسة الطاقية، 
السياسة املائية،..النفايات وبرامج ديال تعميم الصرف الصحي غير 
السائل وغيرها من األمور التي تطلب منا اليوم أن نسائلكم السيد الوزير 
ما هو تقييمكم للوضع البيئي ببالدنا ومدى املحافظة على النظام البيئي 
النتائج املعتمدة األفقية للسياسة  التلوث؟ وما هي  ومحاربة أشكال 

البيئية والتنمية املستدامة؟ وشكرا.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

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

السيد عزيز ضب ح وزير الط قة واملع د2 والبيئة :

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

على طرح هذين السؤالين وإن كان كل سؤال في الحقيقة يحتاج إلى 
جلسات وليس جلسة وال سيما موضوع التنمية املستدامة كيتحتاج 
إلى وقت، موضوع الطاقات املتجددة يحتاج إلى وقت ولذلك كنعتاذر 
ما غنحترمش الترتيب ما غنمشيش بالترتيب ديال طرح األسئلة غادي 
نبدا بالتنمية املستدامة ثم أنهي إن شاء هللا املداخلة ديالي فيما يتعلق 

بالطاقات املتجددة؛

كنذكر أنا كنعتقد السيد النائب املحترم قبل أن أعرض الجواب أن 
أمثلة البرامج التي ذكرتم هي عنوان نجاح وليس العكس ما غنعطي يمكن 
املؤشرات وقت إذا كان يسمح بذلك، فعال بالدنا الحمد هلل منذ من الدول 
الرائدة التي سلكت طريق التنمية املستدامة بامليثاق بإلتزامات بواحد 
العدد ديال األمور، أوال اعتماد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 
واللي كانت سابقة على اعتماد أهداف التنمية املستدامة ولذلك احنا 
كنقوموا بعملية التحيين بين اإلستراتيجية وبين األهداف، عدد من 
البرامج املتنوعة واملتعددة التي أطلقتها بالدنا منذ زمن قبل الحكومة 
السابقة وقبل الحكومات السابقة هذا عنوان على اإللتزام ديال لبالدنا 
ديالنا وتؤكد عليها هذه الحكومة وهذا مسار الحمد هلل مسار تصاعدي 
أتحدث عن البرنامج الوطني للنفايات املنزلية، البرنامج الوطني لتثمين 
النفايات، البرنامج الوطني لتطهير السائل، الوقت إذا كان يسمح أو في 
التعقيب نعطي أرقام ديال اإلنجازات، إعادة إستعمال املياه املعالجة، 
للهواء،  الوطني  البرنامج  الصناعي،  التلوث  ملحاربة  الوطني  البرنامج 
مكافحة التغيرات املناخية واملحافظة على التنوع البيولوجي وآخرها 3 
ديال البرامج أو 4 ديال البرامج مهمة وأساسية، املخطط الكبير ديال 
املاء ديال 12 مليار ديال الدوالر 115 مليار ديال الدرهم 7 سنوات ومن 
اآلن 40 يعني400 مليار ديال الدرهم في املاء، وتحدث السيد الوزير قبلي 
وتحدث عن اإلنجازات في هذا املجال ثم املخطط الغابوي غابات املغرب 
الذي أطلق قبل شهور، ثم املخطط الجديد ديال الفالحة، ثم املخطط 
ديال الصناعات النظيفة، إذن باإلضافة إلى الطاقات املتجددة، هادي 
كلها مخططات وبرامج على أرض الواقع كيجيوا الوزراء عندكم هنا 
كتدخلوا في التفاصيل، يعرضون عليكم اإلنجازات في هذه املخططات، 
واستراتيجيات  مخططات  تسمى  هادي  راها  ولكن  هلل  الكمال  طبعا 
ما�سي مشروع، مخطط اللي كياخذ سنوات وكياخذ إمكانيات وفيه 
عدد من اإللتزامات، ولكن اللي يمكن ليا نأكد هو أن البالد ديالنا الحمد 

هلل بفضل هذه املخططات جميع التقارير أنا أدعو السيدات والسادة 
النواب املحترمين أنهم يشوفوا التقارير اللي كتصدرها املنظمات الدولية 
على البالد ديالنا اللي مرتبطة بهاد �سي اللي تكلمتوا عليه، الحمد هلل 
بل حتى في مجاالت أخرى واللي الحمد هلل كيعترفوا باملسار ديال البالد 
ديالنا بقيادة جاللة امللك في كل ما يتعلق بالتنمية املستدامة والطاقات 
املتجددة واإلقتصاد األخضر، والحمد هلل كما قلت لكم العقد املقبل 
سيكون عقد تحول كبير جدا في هذا اإلتجاه، ثم باإلضافة إلى ذلك تعزيز 
الترسانة القانونية املتعلقة بالبيئة الترسانة القانونية يمكن نذكر إن 
شاء هللا من بعد ذلك ، ثم املراقبة البيئية باإلضافة إلى أعمال أخرى 

تتعلق بالرصد على املستوى الوطني وعلى مستوى كل جهات املمملكة.

اإلستراتيجية  هاد  ديال  بالحكامة  يتعلق  فيما  األول  األمر  فإذن 
فيها  الحكومة  رئيس  السيد  تيرأسها  وطنية  لجنة  اليوم  حكامة  فلها 
كافة املعنيين باألمر ثم كاينة لجنة ديال التتبع وكل سنة تتنعقد باش 
كنشوفوا نسبة التقدم، ترجمة هذه بعد هاد اللجنة ديال الحكامة 
تم إعداد 28 مخطط قطاعي جميع القطاعات الوزارية ملتزمة اآلن 
بالتنمية املستدامة 28 مخطط وراه غنعطيوا مؤشرات ديال اإلنجاز، 
ثم  اإلستراتيجية،  هذه  بتنزيل  يتعلق  فيما  قطاعي  يعني  28 مخطط 
أيضا املخطط الذي أعلنا عنها كم من مرة هي مثالية اإلدارة ال بد 
ولذلك  املستدامة  بالتنمية  يتعلق  فيما  النموذج  تعطي  أن  لإلدارة 
واحد العدد ديال القرارات فيما يتعلق بتخفيض النفقات، عدد من 
القرارات تتعلق بالشفافية وخاصة املعلومات، عدد من القرارات تتعلق 
بالتشغيل والتوظيف، عدد من القرارات تتعلق بتبسيط املساطر ألن 
التنمية املستدامة راه ما فيهاش غير البيئة، راه غالبا الناس كيديروا 
واحد الجمع ما بين البيئة والتنمية املستدامة، البيئة ما هي إال جزء 
من التنمية املستدامة، فالتنمية املستدامة راه كنتكلموا على الطاقة، 
على البيئة، على اإلقتصاد األخضر، على حماية األوساط الطبيعية، 
على معالجة الفقر والهشاشة، على املجاالت اللي هي هشة كيفية تنميتها 
فهي عدد من املجاالت وكل هاد املجاالت أنتم تعلمون راه انتوما دوزتوا 
هنا يعني القانون ديال املالية وجميع الوزراء جابوا لكم البرامج املرتبطة 
بهذا الذي أشرت إليه، وجاؤوا إليكم بمشاريع قوانين مرتبطة بكل هذه 
القطاعات وهذه املجاالت التي نتحدث عنها. كما قلت مخطط املثالية 
ديال اإلدارة، نسبة التقدم فيما يتعلق بالقطاعات يعني املخططات 
وصلنا ل %68 احنا اإلستراتيجية الوطنية كانت في 2017 اليوم وصلنا 
الحمد هلل ل %68 أنا كنتكلم على 2030 وصلنا فيما يتعلق بالقطاعات 
الوزارية %68، ثم فيما يتعلق بمثالية اإلدارة وصلنا %38 طبعا نحن 
ملزمون بتقديم واحد التقرير كيتسمى ما يسمى بالتقرير الطوعي، ألن 
هاد الدول كلها كتقدموا، البالدنا ديالنا الحمد هلل كانت من الدول 
املنتدى  في  كيكون  اللي  الطوعي  التقرير  هاد  كتقدم  اللي  السباقة 
السيا�سي الرفيع املستوى املعني بأهداف التنمية املستدامة وقد قدم في 
يوليوز2020، ثم اآلن نحن بصدد دوزنا هاد املرحلة2017-2021 جينا 
خذينا األهداف ديال التنمية املستدامة اللي هي أهداف دولية ديال 
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املنتظم الدولي، كنديروا عملية ديال التقييم ثم كنديروا عملية ديال 
التقريب بين اإلستراتيجية اللي التزمات بها البالد ديالنا وكتنزلها وبين 

هاد األهداف الدولية املنصوص عليها؛

فيما يتعلق بالقوانين أعطي مؤشرات عندنا 70 نص قانوني 70 نص 
قانوني مرتبط بالتنمية املستدامة وبالبيئة، إيال خذيت غير هادو فيها 28 
قانون و72 مرسوم وقرار، يعني بمعناه كان واحد العمل تشريعي كبير 

جدا ساهم فيه الجميع وساهمت فيه يعني مجلسكم املوقر؛

لكثرة  نظرا  هذا  ودفعنا  عليها  نشتغل  اآلن  وهناك مشاريع  طبعا 
هذه املشاريع وخاصة في املجال البيئي نشتغل اآلن على مشروع مدونة 
البيئة، نحن في آخر املراحل ديالها ألن عندنا عدد من املشاريع ألن البيئة 
تهم قطاعات متعددة وأحيانا متداخلة ما فيهاش فقط غير النفايات 
ما فيهاش غير تطهير السائل، بل هي مجاالت متعددة وأحيانا متداخلة 
فاآلن اشتغلنا على املدونة ديال البيئة غتكون مرجعية مدونة تجميع كل 
النصوص سواء كانت قوانين أو كانت مراسيم أو كانت قرارات أو كانت 
يعني اجراءات إدارية، واآلن في آخر املراحل ديالها وفرنا لها اإلمكانيات 
املالية وهناك فريق يشتغل على إعداد هذه املدونة نتمنى إن شاء هللا 
قبل نهاية الوالية إن شاء هللا أن تأتي إليكم ولكن على األقل أن تكون 
كمشروع أنا كنعتقد إن شاء هللا في بضعة أسابيع سيكون عند األمانة 

العامة للحكومة، وطبعا نشتغل على واحد العدد ديال املراسيم.

فيما يتعلق بالتأهيل البيئي الوقت ال يسمح ولكن يمكن كعنوان 
ديال  مليار   33 هناك   2020 لغاية  السائل،  لتطهير  الوطني  البرنامج 
الدرهم، البرنامج الوطني للنفايات املنزلية لغاية 2020 هناك 21 مليار 
ديال الدرهم، زائد البرنامج الوطني الجديد الذي أطلق للعالم القروي 
اللي غادي يحتاج إمكانيات هائلة وضخمة واللي اآلن مبرمج فيه واحد 
100 مركز قروي، برنامج تثمين النفايات ألنه النفايات التي كانت مصدر 
ازعاج أصبحت مصدر ثروة اليوم ومشينا في برامج ديال تثمين هذه 
النفايات، 13 مركز نفايات اللي تتدار فيه هذه العملية يعني ديال الفرز 
ديال نفايات ثم نمر إلى التثمين ديالها، ومع وزارة الصناعة باملناسبة 
والتجارة  الصناعة  ديالنا واحد االختيار وزارة  البالد  اختارت  مشات 
واالقتصاد األخضر والرقمي، ألنه فعال بغينا نعطيو لالقتصاد االألخضر 
أهمية ربطنا بالصناعة ولذلك اآلن هناك تنسيق مع وزارة الصناعة بل 
كل ما يتعلق بالنفايات سيدخل ضمن االقتصاد واشتغلنا اآلن على 
واحد عدد ديال القطاعات مرتبطة بالبالستيك بالزيوتن بالعجالت، 
بالبطاريات، بالنفايات اإللكترونية إلى غير ذلك، واآلن هاذ �سي تدار فيه 
واحد املنظومة، تم تحديد 156 مشروع وزراة الصناعة ووزارة البيئة 
ووزارة املالية، باستثمار 2 مليار ديال الدرهم، طبعا بانه يمكن لنا إن 
شاء هللا تخلق 50 ألف منصب شغل، يمكن لي نقول لكم السيدات 
والسادة النواب املحترمين أن معالجة النفايات التدوير ديال النفايات 
هذا واحد االقتصاد كبير جدا، بدأ يتجاوز حتى اقتصاديات وصناعات 

أخرى ولذلك البالد ديالنا اآلن ماشية في هذا االتجاه.

برنامج التلوث الصناعي 125 مشروع ديال التلوث الصناعي واليوم 
ما كاينش �سي منطقة صناعية ما يكونش فيها كل ما يتعلق بمحاربة 
على  التوقيع  تم  التي  صفرو  ديال  آخرها  الجديدة،  خاصة  التلوث 
معالجة كل ما يتعلق بالنفايات املرتبطة بهاذ املنطقة الصناعية دون 
أن نتحدث طبعا عن كل ما يتعلق بالطاقة؛ برنامج رصد جودة الهواء، 
برنامج حماية وتثمين األوساط الطبيعية في كافة أقاليم اململكة بعضها 
أنجز وبعضها قيد اإلنجاز، ثم برنامج مراقبة وديال الرصد كما قلت مرة 
أخرى يعني الوقت اليسمح ألن البد أن نتحدث عن الطاقات املتجددة 
التي هي نفسها تحتاج إلى وقت طويل، ثم تدبير املخطط ديال تدبير 
الساحل، ثم املخطط ديال مكافحة التغير املناخي نظرا لاللتزام البالد 
ديالنا في هذا االتجاه، ويمكن أن أقول أن كل هذه البرامج تهدف على 
التنمية املستدامة إلى محاربة كل ما هو تلوث وحماية البيئة إلى االلتزام 

بكل ما هو مرتبط بالتغير ديال املناخ.

فيما يتعلق بالطاقات املتجددة أعطي عناوين وأعتذر إذا لم أذكر 
التفاصيل، لحد الساعة 101 مشروع يعني 51 يعني 48 مشروع تم 
إنجازه في الطاقات املتجددة، 52 مليار ديال الدرهم، %28 قاموا بها 
الخواص، يعني لصالح الخواص فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء لصالح 
الخواص، %72 لصالح املكتب الوطني للكهرباء عن طريق مازن، أو 
عن طريق املكتب الوطني، قيد اإلنجاز 53 مشروع تقريبا 52 مليار ديال 
الدرهم، مرة أخرى القطاع الخاص ألن كنسمحوا للقطاع الخاص كاين 

واحد الهامش للقطاع الخاص %25و%75 للقطاع العام.

فيما يتعلق واللي خالنا الحمد هلل كنخفضو التبعية الطاقية بواحد 
العدد ديال النقط من %98 اآلن كنتكلموا حوالي 90 %، طبعا غتقول 
لي عالش هاذ النسبة ألن كنستوردو البترول، ما نساوش الفاتورة ديال 
البترول فاتورة عالية جدا بترول والغاز، نحن نتحدث فقط اآلن عن 
هامش  عندنا  وأصبح  الكهرباء،  بإنتاج  وعالقتها  املتجددة  الطاقات 
احتياط اللي ولينا مرتاحين بعدما كنا في 2008 و2009 وبعض السنوات 
تتقطع الكهرباء اليوم ولينا تنتحكم في القطاع ديال الكهرباء وهذا من 
اإلنجازات العظيمة واألثر ديالها، اإلقتصاد لم يعد يعاني، كل املدن لم 
تعد تعاني إال إذا كانت إشكاالت تقنية باستثناء الدواوير التي لم يصل 
إليها الكهرباء والتي تم إحصاؤها، واآلن نشتغل أن نمزج بين الربط عن 

طريق الخيوط والطاقة الشمسية؛

البحث  ديال  املشاريع  يعني  عنوان  العلمي  بالبحث  يتعلق  فيما 
العلمي تم تمويل ما يقارب من 60 مشروع فيما يتعلق بالبحث العلمي 
واللي وصلت، يعني، اإلستثمارات في هاد املجال، يسمحو إيال كنت، 
يعني، في هاد املجال وصلنا إلى 285 مليون ديال الدرهم، تقريبا 30 
 des داملليار ديال السنتيم، وتم إنجاز قواعد للبحث العلمي، قواعد
تتعلق  األولى  القاعدة  انجزت  العلمي  البحث  ديال   plattes. forme
بالطاقة الخضراء 210 مليون ديال الدرهم، قيد اإلنجاز فيما يتعلق 
بالبنايات الخضراء وبالشبكات الذكية 252 مليون درهم، واآلن أعددنا
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.platte أخرى فيها الهيدروجين وفيها غيرها اللي غتاخد تقريبا  forme
500 مليون درهم بمعنى الطاقات املتجددة في املعهد الوطني دون ذكر 
مصير وغيرها من املختبرات غادي ياخذ مليار ديال الدرهم فيما يتعلق 
بالبحث العلمي، ملاذا هذا؟ ألنه كما جاء في السؤال نريد أن نطور أن ال 
نكتفي بإنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة ولكن أن نطور صناعة 
الطاقات املتجددة وأن نطور خبرات املغرب في الطاقات املتجددة وأن 

نصدرها؛

أخيرا، يعني، أترك بعض الوقت لبعض األجوبة والتعقيبات، اليوم 
نظرنا إلى املستقبل، اشنو هاد املستقبل 2030-2021-2010:

على   100% ل  تقريبا  قائم  للكهربة  جديد  مخطط  أوال-إعداد 
الطاقات املتجددة، يعني، الطاقات املتجددة، مبني على النجاعة وعلى 

التقليص من الكلفة؛

أعددنا خارطة الطريق للهيدروجين، واليوم هو الطاقة اآلن التي 
ستقوم بثورة في اإلقتصاد العالمي وبالدنا مؤهلة لتحتضن استثمارات 

ضخمة في مجال الهيدروجين؛

 la.biomasseأعددنا خارطة الطريق فيما يتعلق بالطاقة الحيوية
انطالقا من غاباتنا من فالحتنا من النفايات املنزلية، ثم نحن بصدد 
يتعلق  ما  كل  حفظه هللا  الجاللة  طلب صاحب  كما  خارطة  إعداد 
بالطاقات البحرية وأعددنا اإلستراتيجية ديال البحث العلمي 2021-

2030، بمعنى أنه يعني اإلستفادة من التجربة ديال العقد الذي سبق 
بإيجابياته وسلبياته، بما تحقق من نجاحات، بما كان من مالحظات 
ننظر إلى املستقبل نؤهل املغرب أن يحتضن مشاريع بعشرات وعشرات 
املاليير ديال الدراهم في مجال الطاقات املتجددة، وهذا تحول اقتصادي 
كبير، هذا باإلضافة إلى أمرين أساسين، تزويد املناطق الصناعية كلها 
بالطاقات املتجددة وتم التوقيع مع وزارة الصناعة على هذا األمر، ثم 
أيضا تزويد جميع محطات تحلية املياه في إطار البرنامج ديال املاء، بكل 
ما تحتاجه من الطاقات املتجددة، وشكرا على انتباهكم ومعذرة على 

السرعة، ألن الوقت ال يسمح.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر اآلن للمناقشة، الكلمة اآلن لفريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد أحمد صدقي:

بسم هللا الرحمن الرحيم،

شكرا السيد الرئيسة املحترمة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

التنمية املستدامة، بداية، فضروري أن نحيي جهود  في موضوع 
الحكومة إستمرارا في تقوية الصرح املؤسساتي والتشريعي والبرامجي 
الخاص بالحفاظ على البيئة وحسن تدبير املوارد الطبيعية والجهود 
وطنية  إستراتيجية  إطار  في  التدبير  هذا  إستدامة  لضمان  املوجهة 
واضحة، وجعله ركيزة وقاطرة لإلقتصاد الوطني في إطار منظومة التنمية 
واإلقتصادي  واإلجتماعي  البيئي  ثالثية  أو  ثنائية  بتوازي  املستدامة 
وتحسين مستوى حكامته وإغالق منافذ الريع بتحويل نظام االستغالل 
ودفاتر  واإللتزام  باملنافسة  اإلستغالل  نظام  إلى  واإلستفادة  باالمتياز 

التحمالت وهذا من أبرز ما ينبغي االعتزاز به.

في املقابل وجب التأكيد على ما يلي:

اإلستراتيجية  بتنزيل  الخاص  املقدرة  الجهود  تعزيز  ضرورة  -أوال 
الوطنية للتنمية املستدامة، ومقاربة أهدافها املختلفة والتسريع بذلك؛

-ثانيا-ضرورة التنزيل الصارم للمقتضيات القانونية الخاصة في هذا 
املجال، منها:

واملراقبة  البيئي  التقييم  قانون  ملقتضيات  الحازم  التطبيق  أوال: 
وذلك  القطاعات  مختلف  يهم  أفقية  صبغة  له  املوضوع  البيئية، 
بإخضاع كل البرامج واملخططات واملشاريع ملساطر هذا التقييم وإلزام 
كل القطاعات بذلك وال ينبغي أن ينفلت ال مشروع وال مخطط وال 
برنامج وال ألي قطاع وال في أي منطقة أن ينفلت الشتراطات البيئة 
ومستلزمات اإلستدامة؛ حماية املوارد الطبيعية خصوصا من املوارد 
املائية بتقييد كل التدخالت سواء الحكومية وغير الحكومية وتدخالت 
بدون  املستثمرين  وكل  البرامج  فكل  الخصوص،  بهذا  املستثمرين 
استثناء ينبغي أن يخضعوا لهذه اإلشتراطات؛ حماية األوساط الهشة 
من الواحات من تداعيات بعض اإلستثمارات حيث نسجل أوضاعا 
مكلفة في املدة األخيرة، ينضاف ذلك إلى إرهاصات التغير املناخي اللي 
هي إرهاصات أصبحت جدية؛ ثم التسريع بتنفيذ مقتضيات قانون 
الساحل لحماية هاد املنظومات التي توجد تحت رحمة سوء التدبير 
والجشع وصراع لوبيات العقار هادي لعقود طويلة، ونركز خصوصا 
هنا على احترام الحيز la.bande.d›interdiction ديال املنع رغم وجود 
إكراهات، فأركز على هذا األمر؛ ثم ضرورة اإلستثمار في كل املزايا املالية 
والتقنية لإلتفاقيات الدولة اللي صادقات عليها بالدنا في املجال ديال 
األرض إلى التنوع البيولوجي وديال التصحر وديال املناخ اللي فيه واحد 
العدد ديال اإلمتيازات اللي استثمرنا بعضها ونرجو أن نستثمر ما تبقى 
منها، منها املبادرة ديال سوق الكربون واملشاريع ديال الصندوق األخضر 
لألمم املتحدة وغيرها؛ ثم اإلستثمار في خفض تكلفة التدهور البيئي، 
وهنا قمتم بمجهود كبير في التأهيل البيئي أحيانا قد تصل هاد التكلفة 
سنويا إلى 40 مليار درهم سنويا وبالتالي تكون فاعلة إيال استثمرنا في 
الخفض ديالها فغادي يكون ربح نقط كثيرة؛ ثم رفع وتيرة برامج التأهيل 
والتيهيء البيئي وذلك عبر إرساء برامج إلعادة تيهيء املواقع اإليكو سياحية 
خصوصا في املناطق الجبلية اللي فيها الشالالت والعيون واملضايق، 



عدد.128–22.رمضان.1442  )04.ماي.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8056  

وكنذكر هنا واحد جوج ديال املواقع ديال دادس وديال تودغى التي 
تستحق أن تؤهل.

بشأن الشق الخاص بالطاقات املتجددة، فنحيي الجهود املبذولة 
اللي بذلتها الحكومة والدولة املغربية باش تكون املغرب مكانة مرموقة 
الطاقات  مساهمة  بنسبة  مضطرد  نمو  وتسجيل  الخصوص،  بهذا 
املتجددة في الطلب ديال الكهرباء والتوجه بثبات نحو هدف 52 % في 

أفق 2030.

استكمال  بخصوص  الجهود  من  املزيد  بذل  ينبغي  املقابل،  وفي 
الترسانة التشريعية لتأطير اإلنتاج الذاتي للطاقة، نعلم بوجود إكراهات 
املواطنين  للطاقة وتمكين عموم  ولنم�سي نحو خيار اإلنتاج الشعبي 
والخواص من إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصادر متجددة 

وبيع الفائض وضخه في الشبكة الوطنية.

في  فعليا  املواطنين  عموم  إشراك  من  أوال  سيمكن  الخيار  هذا 
اختيارات بالدنا الطاقية، فال يمكن إبقاء املواطن على هامش مثل هذه 
السياسات الكبرى واالستراتيجية، توسيع قاعدة إنتاج الطاقة ببالدنا، 
املساهمة في املحافظة على البيئة بتوسيع قاعدة الطاقات النظيفة، 
تقليص التبعية الطاقية باملساهمة في معالجة االختالالت ديال..، شكرا 

السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

لفريق  اآلن  الكلمة  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الحق ف ئق:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو2،

ال  الحكومة  أن  األسف  كامل  مع  نسجل  املحترم،  الوزير  السيد 
زالت متأخرة في املجال البيئي، واملجهودات املبذولة ال ترقى إلى ما دعا 
إليه صاحب الجاللة، وال إلى تطلعات الشعب املغربي للعيش في بيئة 
إلى  طريقها  تجد  لم  كبرى  بيئية  إشكاالت  هناك  تزال  ال  إذ  سليمة، 
الحل بعد، وأخطرها مكبات أو مطارح النفايات التي تعد نقطا سوداء 
تنفث سمومها كل يوم في الهواء وتؤثر سلبا على املجال البيئي وصحة 

املواطنين،

للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  األمر  حقيقة  في  الوزير،  السيد 
تسريع  في  أهدافها  ص 

ّ
تتلخ طموحة  جد  إستراتيجية  هي  املستدامة 

الشامل، لكن ما  للمغرب نحو اإلقتصاد األخضر  التدريجي  اإلنتقال 

الهدف من وضع برامج واستراتيجيات ال نلمس نتائجها وال آثارها على 
أرض الواقع.

السيد الوزير، يصل إنتاج النفايات في املغرب إلى 7 ماليين طن حيث 
يشكل نحو %7.5 من انبعاثات الغازات الدفيئة، علما أن نسبة إعادة 
تدوير النفايات في املغرب ال تتجاوز %10، كما أن الكلفة اإلقتصادية 
لتدهور البيئة الناتج عن ضعف آليات معالجة النفايات تعادل 0.5% 
السيد  دوالر،  مليار  نصف  يفوق  وهوما  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من 
الوزير، نسائلكم عن حجم اآلثار البيئية إلستعمال الطاقات األحفورية 
في املجال اإلقتصادي وال سيما الفالحي منه، أما فيما يخص البرنامج 
الوطني لتدبير النفايات املنزلية لم تعد طريقة تدبير النفايات املنزلية 
تتما�سى مع التوجهات الوطنية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة نظرا 
إلى تغّير نمط العيش املحلي خالل السنوات األخيرة، مما يطرح تحديات 
حقيقية ابشأن إدارة الكميات املتزايدة من النفايات غير العضوية، في 
ظل اعتماد أن التدبير جماعية تقليدية تفتقر إلى اإلبداع و التجديد، 
سواء تعلق األمر بالتخلص من النفايات أو معالجتها أو تثمينها األمر 
الذي يعكس محدودية النموذج املّتبع منذ سنين، وهنا السيد الوزير 
املحترم، أريد أن أفتح معكم ل واحد املوضوع الذي هو محطة تصفية 
املياه العادمة بمركز نزالت العظم بإقليم الرحامنة، التي تم إنشائها في 
إطار االتفاقية إطار للشراكة والتعاون املوقعة أمام أنظار جاللة امللك 

سنة 2009.

يقّد  كابوس  اليوم  أصبحت  املحطة  هاذ  املحترم،  الوزير  السيد 
مضجع الساكنة كلما تهاطلت األمطار، وقد بلغت تكلفته ما يناهز 33 
مليون درهم السيد الوزير املحترم، يعني 3 ديال املليار و260 مليون 
سنتيم صفقة السيد الوزير املحترم تفوح منها رائحة الفساد وهدر املال 
ر 

ّ
الوزير املحترم، بطريقة تدليسية وأسط العام، تم تسليمها السيد 

على طريقة تدليسية للمجلس الجماعي لنزالت العظم في فبراير 2018، 
تدليسية نعم السيد الوزير املحترم، بالنظر إلى عدم إجراء جرد حقيقي 
للتجهيزات املكونة للمشروع تجهيزات املختبرات تجهيزات االستغالل 
ثالث  مرور  بعد  م، 

ّ
والتسل التسليم  عملية  أثناء  الصيانة  وتجهيزات 

مها لم يتم لحد اآلن 
ّ
سنوات السيد الوزير املحترم على تسليمها أو تسل

استغالل هذه املحطة لألسباب التالية:

أوال: عدم قدرة الجماعة على تسييرها ألنها ال تتوفر ال على املوارد 
املالية وال املوارد البشرية املؤهلة لذلك؛

ثانيا: السيد الوزير املحترم املكتب الوطني للماء والكهرباء يمتنع 
عن التكفل بتسييرها بحجة السيد الوزير املحترم، أنه ليس هو صاحب 
املشروع يعني ما�سي هوle.maitre.d›ouvrage، وهنا نسائلكم السيد 
الوزير املحترم، ما الذي دفع وزارتكم من خالل قطاع البيئة أن تتكلف 
ببناء هذه املحطة بصفتها صاحبة املشروع عوض نقل هذا اإلختصاص 
في  مشابهة  محطات  عدة  غرار  على  والكهرباء  للماء  الوطني  للمكتب 

أماكن أخرى من اململكة؟
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ثالثا: املحطة السيد الوزير املحترم ال تتوفر على منافذ لتصريف 
املياه املعالجة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم انتهى الوقت، الكلمة اآلن لفريق 
التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد أحمد املرابط السو�سي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

الس دة النواب املحترمي2،

من  الذي تضمن مجموعة  الوزير على جوابكم  السيد  نشكركم 
املعطيات الهامة، حقيقة مما ال شك فيه أن املغرب منخرط بجدية 
لتنفيذ البرامج اإلستراتيجية املتعلقة بالطاقات املتجددة والتحفيز على 

استعمالها وخصوصا فيما يخص التصنيع الوطني.

أنا هنا السيد الوزير ايال اسمحتي ستكون مناقشتي حول الشق 
املتعلق عن مصير العقد املوقع بين الدولة واملكتب الوطني للكهرباء 
كان بين 2014-2017، واألهداف من العقد كان آنذاك هو الضمان 

املالئم بين سعر اإلنتاج وسعر البيع وكذلك لتأمين إمدادات اململكة 

القروي وكذلك  العالم  في  الكهربائية، والرفع من الخدمات  بالطاقة 

من األهداف األساسية الحذر من خطر إفالس املكتب الوطني الذي 

كانت الديون ستسّبب نوعا من الهشاشة، بالنسبة للشق املتعلق بعقد 

املستهلكين كان جوابكم دائما على ارتفاع مبلغ الفاتورة بنسبة كبيرة 

وال تمس الشطر اإلجتماعي أي حسب االتفاقية 100 كيلو واط، ولكن 

الجواب على أن بعض األشهر التي تكون مبالغها مرتفعة ويخرج أغلبية 

املستهلكين من األشطر اإلجتماعية الناتج على اإلتفاقية املذكورة التي 

4 سنوات مراجعة  يتم ملدة  بالفوترة، بحيث  تغيير نمط األشطر  تم 

األسعار وخصوصا إضافة األشطر الجديدة، ومن ضمنها تجاوز الشطر 

اإلجتماعي ولو بكيلو واط واحد، بحيث يتم فوترة جميع االستهالك 

بسعر الشطر الرابع دفعة واحدة وهذا هو بيت القصيد، عندي السيد 

الوزير فاتورتين من نفس املواطن شهرين، واحد الشهر استهلك فيه 

مائة كيلو واط واحد الشهر استهلك فيه 101، الفرق بيناتهم تقريبا 

200 درهم تقريبا 200 درهم، السيد الوزير، إذا كنا نتكلم على تقليص 

التكلفة الطاقية على االقتصاد الوطني يجب كذلك التفكير بتقليصها 

بالنسبة للمواطن، بحيث يجب مراجعة العقد الذي انتهت صالحيته 

سنة 2017، مع إعادة النظر في طريقة احتساب األشطر للتخفيف عن 

ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن املغربي، خصوصا في هذه الظروف 

التي تعيشها مملكتنا، وشكرا السيد الوزير والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد ص لح أوغب ل:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي2،

للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  تنفيذ  مدى  عن  نتحدث  عندما 
املستدامة املعتمدة منذ 2017 بتوجيهات ملكية سامية، فإننا ال نتحدث 
عن الترسانة القانونية التي تؤطرها اللجن املحدثة لهذا الغرض، ولكننا 
نتسائل مع املغاربة عن مدى تنزيل مضامين هذه اإلستراتيجية ومواكبتها 
ملتطلبات املرحلة بأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية والتنموية؟ 
ومدى آثارها املباشرة على حياة املواطنين وتطلعاتهم وانتظاراتهم ومدى 
مطابقتها ملبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق العدالة املجالية وتقليص 
الفوارق اإلجتماعية مادام الحق في التنمية املستدامة والعيش في بيئة 

سليمة حقا دستوريا؟

وفي هذا السياق السيد الوزير، فإن وضعية تطهير السائل يطرح أكثر 
من تساؤل بخصوص تدبير هذا القطاع اإلستراتيجي الذي يعرف أزمة 
حقيقية كما أبانت عنه فضيحة الفيضانات التي عرفتها بعض املدن 
املغربية مؤخرا وتعثر برنامج تحسين مؤشرات الصرف الصحي السائل 
سواء من حيث نسبة الربط على مستوى املراكز الرئيسية للجماعات 
الترابية، أو من حيث تقليص نسبة التلوث للمياه العادمة أو من حيث 
الحكومة  يسائل  الذي  األمر  املعالجة،  املياه  إستعمال  إعادة  معدل 
عن الصعوبات واإلكراهات التي تواجه تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير 
السائل املندمج وإعادة إستعمال املياه املعالجة فيما تبقى من عمر هذه 
الحكومة، وفي نفس السياق السيد الوزير، فإن تدبير النفايات املنزلية 
ال زال مطبوعا باإلرتجالية في غياب تدابير مواكبة كفيلة بتنزيل البرنامج 
الوطني للنفايات املنزلية، خاصة فيما يتعلق بالرفع من نسبة جمع 
النفايات وتثمينها وتسريع وتيرة تعميم املطرح املراقب التي تستجيب 
للمعايير املطلوبة لحماية البيئة في ظل تنامي املطارح العشوائية وفي 

غياب أي تدابير لتأهيلها.

السيد الوزير، أغتنم هذه املناسبة وفي هذا الشهر الفضيل ألدعو 
وقدرتهم  املواطنين  حماية  في  مسؤوليتها  كامل  تتحمل  أن  الحكومة 
الشرائية في هذه الفترة املتبقية من عمرها من حيث أسعار املحروقات 
التي تعرف من حين آلخر زيادات متتالية في غياب أي تدخل لصالح 
املستهلك من طرف الحكومة في قطاع اإلستراتيجي من املفروض أن 
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يخضع لضوابط املنافسة الشريفة وقواعد املراقبة الصارمة بعدما 
ظهرت مؤشرات دخول هذا القطاع السوق السوداء وممارسات غير 
مشروعة، ما دام تحرير القطاع ال يعني الفو�سى العارمة وفتح الباب 
على مصراعيه أمام اإلثراء غير املشروع على حساب اإلقتصاد الوطني، 

شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، الكلمة اآلن للفريق 
الحركي، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد محمد األمي2 ديدى:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيدة الرئيسة،

عن  للتساؤل  تدفعنا  املستدامة  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية 
نسبة تحقيق مختلف البرامج التي شملتها هذه اإلستراتيجية، كالبرنامج 
املنزلية  النفايات  تدبير  برنامج  املندمجة،  السائل  للتطهير  الوطني 

وتثمينها، هذه اإلستراتيجيات تعتبر طموحة في تقديرها، لكن تنفيذها 

على أرض الواقع يستدعي أوال أن تكون إستراتيجية تشاركية وال سيما 

مع الجماعات الترابية واملجتمع املدني، وأن تتوفر ثانيا على عناصر 

االلتقائية واإلنسجام بين كل القطاعات ذات الصلة، في هذا السياق 

نثمن املسلسل التعاقدي مع الجهات من أجل تنزيل هذه اإلستراتيجية 

على املستوى الترابي ، ونعتبر بأن هذا املسلسل التعاقدي يجب أن 

السائل  بالتطهير  يتعلق  ما  ال سيما  الترابية  الجماعات  أيضا  يشمل 

وتدبير النفايات وتثمينها ووضع حد للمطارح العشوائية وطمرها؛

بالنسبة ملوضوع الطاقة يمكن القول بأن املغرب يعتبر من النماذج 

أن  هو  اآلن  الرهان  املتجددة؛  للطاقات  بالنسبة  وخاصة  الناجعة 

يتمكن املغرب من تلبية حاجيات الطاقة بأكثر من %50 في أفق سنة 

2030، تحقيق هذا الرهان سيمكننا بلدنا من تقليص التعبئة الطاقية 

التي تصل نسبتها حاليا إلى قرابة %91، باإلضافة إلى إسهام الطاقات 

املتجددة في مختلف املخططات الوطنية كاملخطط الصناعي ومخطط 

الكهرباء  إنتاج  إلى  باإلضافة  املائي،  املخطط  املياه كجزء من  تحلية 

كجزء من املخطط الكهربائي 2020 2030، مؤهالت املغرب بالنسبة 

للطاقة النظيفة تتطلب تنويع هذه الطاقات وكذا جعل هذه الطاقات 

بتشجيع  إلى  ذلك  يأتي  لن  ولكن  واملواطنين،  املواطنات  متناول  في 

العلمي  البحث  وتشجيع  الضرائب  من  معداتها  وإعفاء  إستعمالها 

وكذا صناعة اآلليات واملعدات الخاصة بها كالبطاريات مثال نطالب 

أو  األحفورية  الطاقات  سواء  الطاقة  بتخزين  خاصة  بإستراتيجية 

النظيف أو الكهربائية، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي، تفضلوا 
السيد النائب.

الن ئب السيد محمد املالحي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة أعر ء مجلس النواب املحترمو2،

ال يسعنا في الفريق اإلشتراكي إال أن نجدد اعتزازنا باملجهودات التي 
اإلستراتيجية  مجال  في  األخيرة  السنوات  خالل  بالدنا  فيه  انخرطت 
للطاقة البديلة تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، حيث أن الطموح هو أن ننتقل من بلد يستورد كل احتياجاته 
من النفط والغاز إلى منتج كبير للطاقة املتجددة مما جعل السياسة 
املغربية في املجال محط إعجاب العديد من مراكز التفكير واملؤسسات 
اإلعالمية واملنظمات الدولية التي أجمعت على كونها أضحت مرجعا 
اإلستراتيجيات  خالل  من  بالدنا  وتتوخى  به،  يحتذى  ونموذجا  دوليا 
لتطوير الطاقات املتجددة ضمان استقاللية الطاقة نسبيا واإلسهام 
في تقليص االنبعاثات الغازية وإنتاج طاقات متجددة تشكل مستقبل 
وإنتاج  والفالحة  الصناعة  في  إستعمالها  تعدد  البشري  اإلستهالك 
الكهرباء وتحلية املياه وإلى غير ذلك، لكن السيد الوزير املحترم، هناك 

يعني واحد املجموعة ديال املعوقات األخرى يعني فيما يخص املطارح 

واحد  وعندها  الجو  واحد  يعني  تلوث  يعني  أصبحت  اللي  العمومية 

اإلشكالية اللي هي وخيمة على الصحة ديال اإلنسان والحيوان والبيئة. 

ولهذا السيد الوزير، سأعطيكم مثال على أنه كاينة لجنة إستطالعية 

اللي غادي تقوم باملطرح ديال مديونة وكذلك هناك واحد املجموعة 

ديال املطارح األخرى اللي هي في الشمال على سبيل املثال في الطريق 

ديال ما بين تطوان ديال واد الو اللي هي في الحقيقة حتى هما خاصكم 

تعطيوها واحد االهتمام ألنه يعني مركز اصطيافي كبير يجذب أكثر من 

200 ألف نسمة ديال الناس، ولهذا السيد الوزير هادي إشكالية اللي 

خصها حتى هي يكون عندها واحد االعتبار.

وكذلك السيد الوزير اللي يمكن نشوفو هي العودة ديال البالستيك 

لألسواق املغربية ألنه حتى هي خصها نتاخذو فيها واحد آخر ألنه هذا 

ي�سيء ألنه بالدنا استاضفت املؤتمر ديال كوب 22 بمراكش واللي في 

الحقيقة أجمعت كل املنظمات وأجمعت كل الدول على أنه يعني عند 

املغرب يعني ياخذ واحد املسار اللي هو جدي وطبيعي فيما يخص العمل 

البيئي ولهذا نحن نعتز بالسياسة الرشيدة ديال بالدنا والسياسة ديال 

سيدنا فيما يخص هاد العملية ديال البيئة واللي في الحقيقة اعطات 

الثمار ديالها يعني على كل الجهات السياسية، وشكرا.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد جم ل بنشقرو2 كريمي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

نحن في املجموعة النيابية نشيد باملتراكمات التي حققتها بالدنا في 
هذا اإلتجاه في املجال البيئي، ونثمن عاليا ونذكر جميعنا مشاركة جاللة 
امللك ملا كان وليا للعهد في قمة ريو دي جانيرو سنة 1992، وأتذكر أيضا 
بامتياز استضافة بالدنا ملؤتمر األمم املتحدة للتغيير املناخي »كوب 22« 
سنة 2016 بمراكش. هما حدثان بارزان في الذاكرة الجماعية للمغاربة، 
أمامنا  املظاهر  الحكومة ألن  في عقلية وثقافة  لكنهم غائبين لألسف 
والصور التي نراها في املجال الحضري والقروي مقلقة للغاية السيد 
الوزير، واحد القلق يوحي أنه هناك �سيء غياب استراتيجية مندمجة، 
غياب التقائية قطاعية باش نبنيو بها تنمية مستدامة، والدليل على ذلك 
نسبة االعتمادات املالية اللي كتعطى من ميزانية الدولة للقطاع ديال 
البيئة، سياسة وآثار التدبير املفوض اللي كنشوفو أنه كاين املساهمة 
ديالو أو غيرو في تراكم األزبال، مطارح عشوائية بئيسة، التلوثات ديال 
البحيرات ومجاري األنهار وآخر حالة في هاد االتجاه وهي نهر أبي رقراق 
اللي حدانا اآلن والذي أذاق للسكان مرارة العصارة التي أفرغت فيه، 
تعرف  التي  الرطبة  واملناطق  الطبيعية  املحميات  هو  أيضا  والدليل 
وضعية مقلقة وبعضها مهدد اليوم بمد إسمنتي أطماع املستثمرين 

وتحويلها إلى مشاريع مربحة.

السيد الوزير، هذه األمور كلها كتمس بالتوازن البيئي في املنطقة وفي 
الكثير من املناطق، واملثال اآلخر هو أن بعض املناطق املهددة باالنقراض 
والنموذج هنا من بحريات الوليدية التي استغلت منظومتها اإليكولوجية 
ألبشع استغالل السيد الوزير، وهي محطة وطنية متميزة يجب العناية 
بها، السيد الوزير، مستقبل األجيال القادمة أبناءنا وبناتنا في أعناقكم 

وأعناق الحكومة الحالية والحكومات املقبلة، شكرا لكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

عفوا  الوزير  للسيد  الكلمة  اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التعقيبات  أجل  من  غير  لحظة  الوزير  السيد  إضافية،  تعقيبات 

اإلضافية، تفضلو السيدة النائبة السيدة الرئيسة

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واالشتراكية:

السيد الوزير، نريد أن نثير انتباهكم مرة أخرى إلى املخاطر التي 

 la laguaneبالذكر هنايا ببالدنا وأخص  الرطبة  املناطق  تهدد بعض 
دالوليدية اللي كتعرف تهديدات حقيقية جراء األشغال ديال القنوات 
الضاية  هاد  بوعزة  دار  ديال  الضاية  وأيضا  الصحي  الصرف  ديال 
الوحيدة هاد املتنفس الوحيد اللي بقى للبيضاويين والبيضاويات واللي 
كيعرف اليوم تهديدات ممنهجة بحيث أنه جعالت منه السلطات ظل 
اليوم  طبيعية  محمية  املا�سي  القرن  ديال  العشرينيات  في  الحماية 
كيتعرض لتهديدات ممنهجة من طرف األطماع ديال املضاربين لألسف 
في األسمنت وهادو ما كيترددوش باش يديرو جميع الوسائل باش ينشو 
هاد الضاية بأنهم بداو كيوضعو فيها األتربة الرمود بداو كيسدو العيون 
املشروبية  ديال  العيون  فيها،  كتصب  اللي  العيون  ديال  واملجريات 
وبالتالي احنا لولوال اليقظة ديال املجتمع املدني اللي كنحيوه باملناسبة 
واللي كيعمل تعبئة في عين املكان كنطلبو اليوم من الحكومة من الدولة 
املغربية في شخص وزارتكم من الوكالة ديال وكالة الحوض املائي باش 
تدخل باش تحمي باش تحصل هاد املحمية اللي بقات هي املتنفس كما 

كنقول األخيرة الضاية األخيرة للبيضاويين والبيضاويات..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة أم ل عربوش:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تعقيبي هذا فيه...

السيدة ضئيسة الجلسة:

بحال بحال ب2 معارضة، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة أم ل عربوش:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تعقيبي هذا فيه إيصال لواحد التنبيه ديال التجمع 
املقر  كيشهدها  بتهديدات خطيرة  متعلق  اللي  املغرب  لشمال  البيئي 
اإليكولوجي ملصب ملوية املصنف ضمن قائمة رام سار، كنتكلم على 
واحد التدشين جا السيد وزير الفالحة في مارس من هاد السنة دشن 
محطات الضخ في نهر ملوية في كل من أقليم بركان وتاوريرت والناظور 
في  هناك  كان  ولكن  الحال  بطبيعة  الفالحية  األرا�سي  بعض  لسقي 
 22.07 البيئة والقانون  تأثير  12.03 املتعلق بدراسة  القانون  تجاهل 
املتعلق باملناطق املحمية فضال على أنه هاد اإلجراء ما خضعش ألي 
تقييم البحث العلمي، كذلك فيه تجاوز املعاهدة الدولية اللي صادق 
عليها املغرب املتعلق بمعاهدة رام سار وبرشلونة واملعاهدة ديال التنوع 
البيولوجي اللي صادق عليها املغرب وعدم احترام للدستور في ما يتعلق 
الديمقراطية  املتعلقة ب  وكذلك  البيئي  باملجال  املتعلقة  بالفصلول 
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كذلك  تنستغرب  باملاء،  املتعلق  كذلك   36.15 والقانون  التشاركية 
بالتصريح ديال السيد وزير الفالحة في هاد النطاق أنه تيقول أن املياه 
ديال النهر تضيع في البحر واملتجاري أن هاد املياه هي مصدر غذائي 
للتوالد ديال األسماك والتكاثر ديالها، كذلك أوصل أن الضرر املقبل 
على هاد املناطق وكنعرفو أن املناطق الرطبة تتأقلم بشكل كبير مع 
التغيرات املناخية وأن األمن الغذائي اللي كنتكموا عليه في إطار البرامج 
الحكومية ما تيتعلقش فقط بالزراعات املستهلكة للمياه كالحوامض، 
كنستغربو كذلك أن ندخلو برامج في إطار ضيق سياسوي وكنضربو 
بها العمق البيئي والبعد البيئي ملناطق اللي أصال تتعرف ظاهرة ديال 
التصحر وتتعرف إشكاالت حقيقية على املستوى املياه وعلى مستوى 

التدبير ديال البيئة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

انتهى  النائبة،  السيدة  تفضلو  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوقت، اهه الوقت ديالكم باقي دقيقة ونصف

الن ئبة السيدة ضفيعة املنصوض4:

نعم السيد الوزير، ولعل املفهوم األسمى للتنمية املستدامة وهو 
على  القادمة  األجيال  بقدرة  املساس  دون  الحاضر  احتياجات  تلبية 
تحقيق احتياجاتها هذا ما اضطرني اليوم أن أذكركم السيد الوزير 
املحترم حول املسار النضالي والترافعي داخل هذه القبة حول اللوبي 
الشره الذي قتات على غابات األرز ومقالع الرمال بإقليم الحسيمة، 
أذكركم السيد الوزير وأسائلكم أين هي االستدامة من تقريركم األسود 
الذي أعدته وزارتكم منذ 2017 حول مقلع الرمال الذي كان الطفل اللي 
م�سى الضحية ديالو الحفر اللي جابها طفل صغير، هاد التقرير األسود 
الذي لم يفعل، أين هي االستدامة من اللوبي الشره ومافيا غابات األرز 
اللي قضات على الغابة بإقليم الحسيمة؟ أين هي االستدامة من كل 

هذا؟.

ما  وإال  التقارير  هذه  تفعل  أن  ملزمة  حكومتكم  الوزير،  السيد 
جدوى إعدادها إن لم تفعل؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد هللا بووانو:

إذا  معك  نثيرهم  بغيناهم  دالنقط  زوج  احنا  الوزير،  السيد 
اسمحتو، النقطة األولى تتعلق بالنجاعة الطاقية األهداف داأللفية 
اللي كنا حددنا وحددها املغرب إلى أي حد اليوم احنا في املسار الجيد 
يعني أين نحن من 30 % يعني بعض التقارير تتكلم على 5-6-7 % شنو هي 
هاد األسباب ديال هاد التعثر خاصة أنه ممكن مع القطاعات الحكومية 
ومع الجماعات الترابية يمكن لنا نتقدمو في هاد املجال، النقطة الثانية 

تتعلق بارتفاع ثمن املحروقات ثمن املحروقات احنا دايما هاد املوضوع 
راه ما غانساوهش وما غاديش بسرعة غادي نتناساوه اليوم ارتفاع في 
هاد الواحد عاود ثاني تزاد واحد الشوية وفي 16 احتمال دابا في هاد 
رمضان تيتزاد الثمن داملحروقات احنا بعيدين عن التسقيف وبعيدين 
على ديك 17 مليار اللي يمكن راه ما غانساوهاش وغانبقاو نجبدوها ألنه 
ألن هادوك الفلوس ديال املغاربة، ولكن بغينا في الجانب الفالحي أين 
وصلت الحكومة في ما يتعلق بالترشيد ديال هاد الطاقات واستبدال 
لهادوك البوطات وهادوك القنينات اللي كيكونو في فيرمة وحدة بهاد 

الطاقات املتجددة وبهاد األلواح الشمسية؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة حكيمة بل قس و4:

شكرا السيدة الرئيسة،

الطاقات  من  الكيلواط  ديال  الثمن  بأن  كنأكدو  الوزير،  السيد 
البوطان ولكن  باستعمال غاز  يعني منه  بكثير من  املتجددة هو أقل 
كيبقى االستثمار في هاد الطاقات املتجددة هو جد مكلف خصوصا فاش 
تيتعلق األمر في املجال الفالحي ثقوب يعني عميقة وأيضا باستعمال 
اآلليات اللي كتستهلك اللي تتكون القدرة الكهربائية ديالها قوية وبالتالي 
السيد الوزير بعملية حسابية ايال استعملنا هذاك الدعم املوجه اللي 
كنعطيوه لصندوق ديال الدعم دغاز البوطان املوجه للطبقة الهشة في 
االستثمار في الطاقات املتجددة يمكن الدولة غاتكون تتستثمر وغادي 

تربح، النقطة الثانية

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة لألسف انتهى الوقت، الكلمة لكم اآلن السيد 
هناك تعقيب إضافي كذلك تفضلو السيدة النائبة، نطلبوا من السادة 
الدستوري،  التجمع  لفريق  املتبقي  الوقت  إظهار  أجل  من  التقنيين 

تفضلوا السيدة النائبة

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم، كنعرفو جميع على أن املغرب منخرط في 
أهداف التنمية املستدامة واللي هو أكيد خصو يعمل مجهودات جبارة 
من أجل تحقيق واحد املجموعة داألهداف ديال التنمية املستدامة 
وبالتالي كنوجدو على أن الثروات ديال املغاربة جميعا اللي تيتشاركو فيها 
تنهب على مرأى ومسمع يعني الجميع، سبق لنا وتكلمنا وتلكمو واحد 
املجموعة دالنواب على كيف يتم نهب الرمال في مدينة العرائش وكان 
بالتهديدات ثم  واحد املجموعة دالنواب.. هاد املوضوع ولكنهم جبهو 
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كذلك إذا تكلمنا على املطارح فتنتكلم على مدينة طنجة اللي هي اليوم 
قطب يعني صناعي كبير واللي في قوة اقتصادية مهمة وإذا تكلمنا على 
املطرح ديالها خفنا نتفاجؤوا على أننا تيحز في نفسنا على أننا ماللي 
تتنباعث واحد  الدخول ملدينة طنجة  كنمشيو ملدينة طنجة بمجرد 
الرائحة كريهم من املطارح ديالها ال�سيء الذي كيخلينا كنتساءلو عدة 
تساؤالت من املسؤول وفين هي املوارد املادية اللي ترصدات من أجل 
تهيئة هذه املطارح، ثم كذلك مطرح عمالة املضيق الفنيدق اللي هو 
املركز ديالو موجود بمدينة الفنيدق اللي هو ترصدت كلك له مبالغ 
مادية مهمة واللي لحد الساعة األهداف اللي تعمالت من أجل تحقيقها 
لحد الساعة ما كنشوفو�سي تحققات هاد األهداف خاصة في ما يخص 

الروسيكالج وغيرها، ثم السيد الوزير على أنكم..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة لألسف انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ ال تعقيب إضافي ردكم السيد الوزير تفضلو الكلمة لكم

السيد عزيز ضب ح وزير الط قة واملع د2 والبيئة :

هاد  على  املحترمات  النائبات  املحترمين،  النواب  السادة  شكرا 
في مؤسسة  احنا  بالبيئة  أبدأ  البداية  في  أوضح  أن  أود  التعقيبات، 
تنعتاذر السيد النائب املحترم الدور ديالها الرئي�سي هو التشريع واملراقبة 
وإال باش غاتم�سى البالد إيال ما عندناش قوانين وما عندناش تشريعات 
اللي تتكون هي املرجع في حسم أي تدخل تتقوم به اإلدارة ولذلك مزيان 
تدير معارضة ولكن ال بد الواحد يستحضر املسؤولية ديال كل مؤسسة 
ألن البعض قال ما�سي الهدف هو نجيبو قوانين، فال بد خصني قانون 
باش يمكن ليا ندخل في الغابات باش يمكن ليا ندخل في املا، باش يمكن 

لنا ندخلو فيه عدد من القطاعات؛

األمر الثاني وهو عندما نسمع أستاذ راه كنتي معانا في الحكومة، 
كنتي في حكومات سابقة وأطلقنا البرامج اللي كنتو معنا كنتو فرحانين 
جيتو هنا وتتنوهو بما أنجز، تقول مازال كاين نقص متافق معك، ما 
كاين حتى مشكل، تقول أودي راه تأخرنا �سي شوية ما كاين حتى �سي 
مشكل، فما�سي فقط غير بمجرد ما ينتاقل الواحد للمعارضة ين�سى ما 
أنجزته بالده في املجال ديال البيئة وفي املجال ديال الغابات وفي املجال 
ديال املاء وفي املجال ديال الطاقات املتجددة وفي املجاالت املتعددة، 
فأنا كنبغي التوازن باش تنبقاو ألن راه تيسمعونا الناس خاصة واحنا في 
رمضان اإلنسان مسؤول على الكلمة ديالو، طبعا املعارضة على الراس 
والعين ألنه كاين 2 داألنواع داملراقبة، املراقبة األولى وهي اللي تتقوم بها 
األجهزة وباملناسبة القطاع ديال البيئة بكافة املجاالت ديالو هو فيه عدد 
من األجهزة داملراقبة، نظرا لهاد ال�سي اللي تتكلمو عليه، راه تتكلمو على 
اللوبيات ديال الرمال بحال اللي كاينة اللوبيات ديال السجائر وديال 
تهريب األموال والعملة الصعبة وفي عدد من املجاالت، ألنه هاد ال�سي 
في القطاعات كلها كاينة لوبيات متعددة وكاينة في السياسة وكاينة في 

االنتخابات وكاينة في الجماعات املحلية وكاين في كل �سي، طبعا الدور 
ديال الدولة ديال الحكومة كتدير قوانين وكتدير أجهزة اليوم كاين هاد 
القطاع هذا فيه 7 ديال البيئة فيها 7 داألجهزة ديال املراقبة، الغابات 
عندها أجهزة ديالها، املاء عندو أجهزة ديالو، املقالع عندها األجهزة 
ديالها وطبعا تابعةاللقطاعات يمكن هاد ال�سي تيحتاج إلى إعادة النظ،ر 
القطاع ديال البيئة كاين الشرطة ديال البيئة، القطاع ديال الواحات 
عندها حتى هي املراقبة ديالها عدد من القطاعات وكاين املراقبة ديال 
املنتخبين وديال البرملانيين ولذلك ما تحيدوش املسؤولية للمنتخبين 
على املستوى املحلي، هاد ال�سي اللي تتكلمو عليه د تطهير السائل وديال 
النفايات أصال هي داملنتخبين على املستوى املحلي ولكن ملا الحظت 
الدولة والحظت الحكومات املتعاقبة وخاصة الحكومة السابقة وهاد 
الحكومة أن الجماعات ما عندهاش القدرة باش يمكن لها تقوم ألنه 
اليوم كنا تنخلصو ونعطيوكم مثال كنخلصو 50 درهم حتى ل 60 درهم 
70 درهم للطن باش نديوه للمطرح، اليوم والو تيطلبو منا 200 درهم 
راه اآلن غانوصلو ل 220 درهم 260 درهم ما كاينش جماعة عندها 
إمكانيات مالية، طبعا هذا تيحتاج ل TVA اللي تتم�سي للجماعات، 
مراجعة، اليوم كاين اآلن دراسة من طرف وزارة الداخلية مع الشركاء 
خاصة قطاع البيئة شنو هو النموذج وال هاد ال�سي نخليوه للجماعات 
إذن خاص إمكانيات إضافية أو أننا نديرو �سي مؤسسة من نوع آخر، 
ال هي وال تطهير السائل، شكون الجماعة اآلن اللي قادرة تخلص بما 
فيها gestionnaire.délégué اللي قادين يخلصو املحطة ديال معالجة 
املياه ومع ذلك تم ضخ عشرات املاليير ديال الدراهم باش جميع املدن 
ديالنا تكون فيها محطة ديال معالجة املياه العادمة اللي كتوصل بعض 
املرات إلى مليار ديال الدرهم، كاين املحطة اللي كتوصل ملليار ديال 
الدرهم واليوم جميع املدن الكبرى غادا في هاد االتجاه وغنمرو إلى املدن 
املتوسطة وغنمشيو للمدن الصغرى ريثما نذهب إن شاء هللا يعني إلى 
العالم القروي وهذا كيحتاج إلى استثمارات مهمة ومهمة كبيرة جدا 
ولذلك أنا كنعتاقد نموذج الحكامة راه اآلن كاين دراسة قائمة باش 

يمكن لنا نراجعوها؛

األمر اآلخر كتكلم على االستثمارات، اليوم البالد ديالنا من أكثر 
كيحتجو  والو  الناس  أن  لدرجة  االستثمارات  في  املتشددة  البلدان 
كيقولو واش بغيتو تديرو التنمية وال بغيتو تحافظو على البيئة خاص 
يكون توازن فاحنا مشينا في التوازن وجبنا لكم القانون ديال التقييم 
البيئي وصادقتم عليه باإلجماع ال في الغرفة األولى والغرفة الثانية، 
واللي تيقول أودي نمشيو في التنمية بغينا الصناعة بغينا الفالحة بغينا 
الطاقة وبغينا املعادن وبغينا البنية التحتية بغينا املرافق االجتماعية 
ولكن مع مراعاة البيئة، ألول مرة ومن الدول القالئل اللي أدخلنا التقييم 
البيئي ما�سي فقط غير في املشاريع راه ما كاينش �سي مشروع كيدار 
بدون تقييم البيئي أنا استغربت لألخت اللي قالت كاين �سي مشروع 
دوزارة الفالحة دون مراعاة البيئة ما أظن ما أظن، ألن املشاريع كلها 
راه محددة كاينة الالئحة ديال جميع املشاريع التي تخضع إلى التقييم 
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البيئي، اليوم انتقلنا ما�سي فقط إلى املشاريع بمعنى اللي بغى يدير وزين، 
اللي بغى يدير واحد املدينة جديدة اللي بغى يدير منطقة سياحية بغى 
يدير �سي مرفق هذا كله يخضع إلى التقييم البيئي وفيه لجان، وكثير 
من املشاريع رفضت قبل أعتقد بضعةأيام قدم السيد وزير الداخلية 
في اللجنة ديال االستثمارات الحصيلة ديال املراكز الجهوية لالستثمار 
بآالف  الدراهم  ديال  باملاليير  مهمة  املشاريع  وعشرات  عشرات  عدد 
ديال ترى الشهرة في سبب رفضها يعني من خالل عدم املصادقة على 
التقييم البيئي باش نقول لكم بأنه ماشين في التنمية ولكن تنراعيو كما 
قلتم على األجيال املقبلة وعلى الوسط فين كيعيش املواطن، فأنا ما 
كنظنش غايكون هاد اإلشكال وإذا كان كنقول لكم مرة أخرى الدور 
ديالنا احنايا واخا القطاعات األخرى أنا ملي تتجي عندنا الشكاية جات 
واحد الشكاية أن الناس تيبنيو في الساحل في النواحي ديال آسفي وجات 
عندنا شكايات كثيرة بما فيها الشكاية اللي تقدمتو بها السيدة النائبة 
املحترمة وجاتنا شكايات كنمشيو كنديرو لجنة وكنديرو التقرير نرفعه 
إلى املؤسسات لكي تتخذ القرار، أحيانا يتعلق األمر بقطاع ما، طبعا إذا 
لم يتخذ القرار كنعاودو مثال مثل ما وقع في أبي رقراق رفعنا تقرير خرج 
للمختبر اللي هو من أهم املختبرات ودرنا تقرير كيقول هاد ال�سي تيجي 
من املياه العادمة ديال بعض املساكن اللي ما مربوطاش بتطهير السائل 
اللي تيخصها إلزام تربط بتطهير السائل وجاء طبعا من ليكسيفيا اللي 
موجود على مستوى أم عزة اللي اآلن دار له برنامج ديال معالجة ديالو 
باملناسبة ليكسيفيا اليوم من أهم ما يهدد البالد ديالنا، درنا حصر 
ديال 2 ديال التهديدات التهديد األول هو ليكسيفيا وصلنا لواحد العدد 
ديال املحطات واآلن اقترحنا باش يدار له برنامج خاص للجماعات اللي 
ما عندهاش اإلمكانيات ألنه كلفة إضافية، اليوم ايكسيفيا السادة 
الرؤساء راه معنا هنا كلفة إضافية إيال بغينا نعالجوها بغينا نخليوه 
هكاك إيال صبات عليه الشتا وصبات الشتا في واحد ربع ساعة غير باش 
نتابهو ماللي تدير الكسيديا وتدوز من bassin ل bassin وايال صبات 
لك الشتا في 10 دقايق كيطلع niveau أكثر من bassin تيولي تيسيح 
على املحيط ديالو ووقع والحمد هلل لم يصل إلى الدرجة أن مات فيه 
يعني األسماك ولكن هذا تهديد حقيقي ليكسيفيا، التهديد الثاني ما�سي 
هي املطارح ديال املدن اليوم جميع املدن تنوقعو معها باملناسبة هاد 
ال�سي تنطالبو به في إطار شراكة، اليوم التهديد ديال املطارح العشوائية 
.la، أحصينا جميع املطارح العشوائية اللي كاينة  cartographieفدرنا
في العالم القروي وبجنب األسواق واللي موجودة في الغابات وغانقدمو 
لها برنامج إن شاء هللا مع وزارة املالية ووزارة الداخلية ألن هذه ما عند 
حتى �سي واحد يمكن اآلخرى عند املدن ومن خالل يعني التدافع والترافع 
اللي كيقومو بها املدن اليوم راني نقول لكم واحد النظال كيقومو به 
الجماعات من رؤساء الجماعات القروية إلى رؤساء املدن الكبرى باش 

يمكن لهم يعالجوا هاد اإلشكاليات ديال النفايات ديال تطهير السائل؛

باغي نقول واحد العنوان من اإللتزام ديال املغرب هاد القوانين اللي 
قلناها، هاد األجهزة ديال املراقبة، هاد العدد ديال العقوبات، شنو 

اللي حاصل اليوم في البيئة؟ مني كنلقاوا �سي واحد تيدير �سي مخالفة 
 desما كنقدوش نحكموا عليه بحال قانون السير، قانون السير فيه
هاديك  يخلص  تيخصوا  كيحصلوه   pénélités. transactionnelles
الساعة كترفعها إلى القضاء وهادك �سي القضاء راكم انتوما املجهود 
ريثما يحكم على  امللفات  امللفات فطبعا كتراكم هاد  ملعالجة  الجبار 
املخالف، اليوم بغينا نبدلو في القانون تولي بحال قانون السير، لقينا 
وزين كيدير انبعاثات طبق عليه حينا يخلص بحال اللي كيخلص هداك 
القضية هادي ربما هادي قد  السيارة، اآلن راه كنفكروا فهاد  مول 
تساعد على معالجة هاد آه عنوان ديال اإللتزام ديال املغرب، اإلخوان 
 l›OCPديال زيارة  داروا   l›OCP مشاوا  املحترمين  النواب  واألخوات 
وشافوا التحول الكبير ألكبر اقتصاد عندنا في الثروات الطبيعية كيف 
تحول اآلن إلى اقتصاد ديال التنمية املستدامة في معالجة املياه العادمة 
النفايات، استعمال الطاقات املتجددة، استعمال اللوجيستيك اللي 
التقرير إن  نبغي هداك  التنمية على مستوى املجال  في  هو نضيف، 
كان باإلمكان أن يوزع على السادة النواب بمعنى هذا واحد التحول، 
اليوم عندنا التحول في النظام ديال الكهرباء، اليوم غاديين في التحول 
في النظام ديال النقل العمومي مثال السكك الحديدية كلها غادية في 
اإلتجاه ديال الكهرباء ديالها وديال اإلستعمال، غاديين فواحد العدد 
ديال التحوالت بمعنى أن الدولة ملتزمة واإلدارة كتحاول تعطي املثال 
اليوم  اآلن  الصناعية  املناطق  في  حتى  ال�سي  هاد  نعمموا  وكنحاولوا 
تزويد  اجتماع  معاه  عندي  واآلن  الصناعة  وزير  مع  وقعنا  قتليكم 
جميع الصناعات من الطاقات النظيفة إما طاقات متجددة أو نبدلوا 
الفيول بالغاز اآلن عندنا اجتماع مع الساعة الثالثة باش نشوفوا منين 
الغاز يعني للصناعة الوطنية، واشتغلنا أكثر من ذلك  يمكنا نوفروا 
مشينا املرافق اإلجتماعية ألن كان سؤال على النجاعة الطاقية مشينا 
اآلن للمساجد، مشينا للمدارس، مشينا للمرافق الرياضية وقعنا مع 
وزارة ديال مشينا للبنيات اآلن مع العمران كنشتغلوا معها باش أنها 
دير تالبنايات ديالها مستدامة، فإذن كاين واحد الدينامية لكن هذه 
الدينامية أوال يعني كتفرض على ما هو جديد أن يكون مستدام ولكن 
راه خصك تعالج عقود من الزمن، كيغنديروا مع الوزينات اللي عندها 
عقود من الزمن فكنديروا لها املواكبة من خالل اإلفتحاص الطاقي، من 
خالل يعني العملية ديال التأهيل ديال القطاع يعني القطاع الصناعي 

اللي كتقوم به وزارة الصناعة ونحن معهم في ذلك؛

فيما يتعلق بالغابات يجب أن نفخر على أن املغرب نجح نسبيا في 
معالجة هاد املوضوع ولكن هذا تحدي، املغرب كيحتل املرتبة الثانية 
فيما يتعلق ب biodiversité املرتبة الثانية في البحر املتوسط، افتقدنا 
غابة األرز اللي تكلمتوا عليها كان وقع فيها واحد اآلن كاين واحد التحول 
أنه عشرات اآلالف غتزرع سنويا  غابة املغرب املخطط الجديد هو 
غنعاودوا نحييوا هذه املنظومة، عندنا وكالة ديال الواحات اآلن اللي 
كتشتاغل على حماية الواحات، عندنا اآلن الوكالة الجديدة ديال فيما 
يتعلق القانون الجديد فيما يتعلق باملناطق الرطبة واملحميات فهادي 
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c›est.une.dynamique فيها القوانين، فيها املؤسسات، فيها البرامج، فيها 
الشراكات وفيها الحمد هلل انجازات ولكن مازال ألنه مادام كاينة حياة 
كاينة نفايات منهم كيم�سي اإلنسان كاين انسان اللي ملتزم واإلنسان 
اللي ما ملتزم �سي، كاين اإلنسان الصالح واإلنسان غير الصالح، كذلك 
في البيئة كاين اللي كيحترم البيئة وهناك من ال يحترم البيئة ولذلك هاد 
�سي؛ الواليدية كان فيها استثمار مهم اللي جبدوا الواليدية، أنا كنت في 
وزارة التجهيز ومن الناس اللي ساهموا وشرفني صاحب الجاللة ألنه 
م�سى عطا ليها اإلنطالقة ودرنا فيها استثمار مهم واستثمارات فواحد 
العدد ديال les lagunes مرشيكا راه تحول كبير في مرشيكا، بورقراق 
لها  يمكن  باش  املناطق  هذه  جميع  كتح�سى  ومشينا  كبير،  تحول 
أن تتحول أوال أن تحمى وثانيا أن تتحول إلى ثروة حقيقية سياحية 

واقتصادية وبيئية وصحية يعني بالنسبة للمواطنين؛

فيما يتعلق بالطاقات يعني يمكن ليا نقول لكم اليوم انتقلنا من 
الشركات الكبرى عندنا 40 شركة كبرى اللي كيستثمروا في الطاقات 
املتجددة منها 5 مغربية، انتقلنا اآلن إلى الشركات الصغرى واملتوسطة 
وفرنا لهم 400 ميغا وات درنا طلب عروض في دجنبر ونتمناوا إن شاء هللا 

قبل الصيف أنها تعرف الشركات املغربية الصغرى واملتوسطة؛

فيما يتعلق باإلنتاج الذاتي درنا قانون لقينا بأن هذه الحرية الطاقية 
املواطن بغا ينتج الكهرباء ديالو فبغينا نديروا يعني واحد التوازن بين 
اإلنتاج الذاتي وما يوفره املكتب الوطني دبا درنا قانون أشمن مستوى 
غيوصلوا املواطن أو الصنايعي باش مع العلم أنه الصناعيين اآلن راه 
مشاوا تقريبا راه وصلوا ل2 داملليار ديال الدرهم ديال اإلستثمارات في 
الطاقات املتجددة، في مجال الفالحة هذا مسار نزلنا من TVA وقع واحد 
الغلط في قانون املالية راه كيتعالج واآلن آخر لقاء تدار مع وزارة املالية 
ومع وزارة الصناعة ووزارة الفالحة باش نبداو بالبرنامج األول التنزيلي 
ديال الطقات املتجددة في مجال الفالحة..، هذاك ال�سي اللي تيم�سي 
للغاز غيم�سي للطاقات املتجددة، اآلن بغينا نمشيو بغينا نبداو هاد 
التجربة وكنبغي نقننو، ما بغيناش نطبقو القانون اللي هو حازم أنه ال 
يجوز استعمال الغاز يعني في غير محله، ولكن قلنا نواكبو الفالحا ما 
دام الحمد هلل %10 ديال الضيعات الفالحية والت كتستعمل الطاقات 
املتجددة تبين لهم بأن الكلفة ديال الطاقات املتجددة منخفضة ب 40% 

على الغاز اللي هو مدعوم، الغاز مدعوم ومع ذلك الطاقات املتجددة 
الكهربة ديالها أقل كلفة ب%40، فاحنا شغالين مع القطاعات الوزارية 
ولكن راه كاين واحد التدافع راه ما�سي ساهل ومن خاللكم من خالل 
كتقوم بها الوزارات، من خالل اإلقناع يعني وتفاهمنا يعني مع وسائل 
اإلعالم كل مرة يزورو وزين، كل مرة يزورو ضيعة، يزورو مدرسة باش 
يعطيو النموذج املغاربة على أن الطاقات املتجددة هي أفضل من الغاز 

الطبيعي وأفضل من الكهرباء العادية؛

فيما يتعلق باملحروقات هذا آخر املحروقات طبعا هادك �سي اللي 
جبتوه في اللجنة ديال التق�سي واملهام اللي قمتو بها يعني اللي هو ملتزم 
به القطاع ديال الطاقة قمنا به، قلتو لنا التخزين وصلنا ل 4 د املليار 
ديال الدرهم في املجال ديال االستشمار ديال التخزين اليوم التخزين 
ما  اللي  الشركات  على   les. pénalités نطبقو  قررنا  العام  هاد  واآلن 
كتوفرش 60 يوم، قلتو لنا أ سيدي نفتحو املجال في املنافسة اليوم أكثر 
من 10 شركات جديدة دخل فيها القطاع قلتو لنا الجودة وتتبعو املسار 
درنا طلب عروض اآلن عندنا 2 شركات دولية غنختارو منهم وحدة اللي 
غادي دير لها التتبع ديال املسار ديال املحروقات، عدد من األمور من 

اإلجراءات،

بقى لنا هاد القضية ديال األثمنة كنتمنى إن شاء هللا نجحو فهاد 
القضية ديال التسقيف اآلن وزير املالية، يشتغل عليها يشتغل أوال 
على الغاز، اليوم باملناسبة ولينا املنظومة ديال الفاتورة ديال الغاز ما 
بقاتش مرتبطة بأوروبا مرتبطة حتى بأمريكا ألنه والت مصدر ومادام 
مرتبط بأمريكا تأثر �سي شوية على الكلفة ديال الغاز في انتظار إن شاء 
هللا أن ننتقل إلى املحروقات ولكن في التنافس بغيت نقول لكم دولتنا 

الحمد هلل ماشية في هاد املسار، هناك إنجازات

هناك إخفاقات، كنتعاونو جميعا من موقع املراقبة والتشريع من 
موقع التنفيذ باش نجحو في التنمية املستدامة والطاقات املتجددة 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نشكركم على حسن مساهمتكم، بهذا 
نكون قد أنهينا جدول أعمال لحصة األسئلة الشفهية، ضفعت الجلسة.


	محضر الجلسة التسعين بعد المائتين
	•	مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
	•	مشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية واوكرانيا الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر؛
	•	مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
	•	مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على الإتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط المملكة المغربية الموقعة بتاريخ 6 أكتوبر 2020؛
	•	مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الإتحادية الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020؛
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
	•	مشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المملكة المغربية وأوكرانيا الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛

	محضر الجلسة الحادية والتسعين بعد المائتين
	- الصحة؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات التالية:
	- الداخلية؛

	محضر الجلسة الثانية والتسعين بعد المائتين
	- الطاقة والمعادن والبيئة.
	- التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
	- الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات التالية:


