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للنهوض  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  يق�ضي   35.13 رقم  قانون  -مشروع 

باألعمال اإلجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغابات؛

-مشروع قانون رقم13.21 يتعلق باإلستعماالت املشروعة للقنب الهندي في 

قراءة ثانية له؛

-مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام 
التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 

املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
-مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام 
املعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير 

األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
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محضرلالجلسةلا ثامنةلقا تسذينلبذ لاملائتين

ا تاريخ: االثنين 26 شوال 1442ه )7 يونيو 2021م(.

ا رئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الثالثة  الساعة  ابتداء من  دقيقة  واثنا عشر  ا ت8ق ت: ساعتان 
مساءا والدقيقة التاسعة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  األعمال:  ج قلل
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

ا س  لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا ن8اب،لرئيسلالجلسة:

ا س  لرئيسلالحك8مة،

ا س  لقزيرلا  ق ة،

ا س  8لا رئيسة،لا س  8لا رئيسةلمنلفضلك،لمنلفضلك،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

الثالثة  الفقرة  وخاصة  الدستور  من   100 الفصل  طبقا ألحكام 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 
وقبل  الحكومة،  رئيس  السيد  عنها  يجيب  والتي  العامة،  بالسياسة 
الشروع في جدول أعمال الجلسة أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة 

املراسالت الواردة على املجلس.

ا س  8لأسماءلاغال 8لأم نةلالجلسة:

شكرالا س  لا رئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

- مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 
الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي 

العام للوظيفة العمومية؛

-مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويالت الصغيرة؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   33.21 رقم  قانون  -مشروع 
131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب،

بمشروع  املكتب  توصل  املستشارين  مجلس  عليه  وافق  وكما 
قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام 
التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 

املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

 99.15 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   31.21 رقم  قانون  - مشروع 
املستقلين  والعمال  املهنيين  فئات  لفائدة  للمعاشات  نظام  بإحداث 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

- ومن فريق العدالة والتنمية توصل املكتب بمقترح قانون يق�ضي 
بتغيير وتتميم املادة 247 مكرر من املدونة العامة للضرائب؛

- ومن فريق التجمع الدستوري توصل املكتب بمقترح قانون يتعلق 
بتغيير املادة 6 املكررة من املدونة العامة للضرائب؛

شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة األمينة، نشرع اآلن في جدول أعمال الجلسة والذي 
يتضمن محورا واحدا حول موضوع إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار 
وأثره على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للجهات، وأعطي في البداية 
الكلمة للنائب السيد عباس املغاري بإسم فرق األغلبية لتقديم السؤال 

فليتفضل مشكورا.

ا نائبلا س  لعباسلا 8مغاري:

أشرفل علىل قا سالمل ا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  8لا 8زير8،

ا ساد8لا 8زراء،

ا س  لرئيسلالحك8مةلاملحترم،

في إطار األوراش مفتوحة لتنزيل الجهوية املتقدمة وتقوية جاذبية 
وتنافسية الجهات، قامت الحكومة بتوجيهات ملكية سامية بفتح ورش 
إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار من خالل اعتماد وتنزيل القانون رقم 
47.18 املتعلق بإصالح هذه املراكز وإحداث اللجان الجهوية املوحدة 
لإلستثمار، وذلك في أفق جعل هذه املراكز قاطرة حقيقية للتنمية وخلق 
فرص للشغل من خالل تبسيط املساطر وتقوية دورها في استقطاب 
املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  لذا،  عليها،  والتحفيز  اإلستثمارات 
نسائلكم عن حصيلة تنزيل ورش إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار؟ 
والعراقيل  اإلكراهات  مختلف  لتجاوز  املتخذة  اإلجراءات  هي  وما 
االقتصادية  التنمية  على  وأثرها  املراكز  هذه  باشتغال  الصلة  ذات 
واإلجتماعية للجهات، ال سيما في إطار التوجهات التي تضمنها النموذج 

التنموي الجديد؟

ا س  لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن باسم وفرق ومجموعة املعارضة 
للسيدة عبلة بوزكري، تفضلي السيدة النائبة.

ا نائبةلا س  8لعبلةلب8زكري:

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك8مة،
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بعد مصادقة البرملان على القانون رقم 47.18 وعبر إعادة الذي تجاوز 
اإلختالالت التي كانت تعرفها املراكز الجهوية لإلستثمار عبر إعادة هيكلتها 
إدارة منفتحة على مختلف  إلى مؤسسة عمومية بمجالس  وتحويلها 
الفاعلين، وعبر إحداث اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار وعن تبسيط 
ورقمنة املساطر واإلجراءات املرتبطة بملفات اإلستثمار، نسائلكم عن 
مدى مساهمة اإلصالحات التشريعية والتنظيمية الجديدة في تحقيق 
تجانس السياسات العمومية ووضع املستثمر في مركز الجهاز اإلداري 
لإلستثمار عبر الرفع من نجاعة مراكز الشباك الوحيد لإلستثمار على 
املستوى الجهوي عن النتائج العملية لتحسين ومالءمة مساطر اتخاذ 
القرار، وخاصة بعد إحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار؟ عن 
األعطاب التي سجلتها اللجنة الوزارية لقيادة إصالح املراكز الجهوية 
لإلستثمار واملخصصة لدراسة الطعون املقدمة من طرف املستثمرين 

بخصوص قرارات اللجان الجهوية املوحدة لإلستثمار؟ وشكرا.

ا س  لا رئيس:

لإلجابة  الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
عن السؤالين املطروحين في إطار وحدة املوضوع، لكم الكلمة السيد 

الرئيس.

ا س  لسذ لا  ننلا ذثمانيلرئيسلالحك8مة:

بسملهللالا رحمنلا رح م،لالحم لهلللا صال8لقا سالملعلىل
رس8للهللالقآ هلقصحبه.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لقزيرلا  ق ة،

ا س  اتلقا ساد8لا 8زراء،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

أريد أن أشكر الفرق النيابية واملجموعات والنواب على تفضلهم 
الجهوية  املراكز  بإصالح  املرتبط  املهم  املوضوع  هاد  بطرح  جميعا 
اإلقتصادية  التنمية  على  اإلصالح  هذا  بأثر  وخصوصا  لإلستثمار، 
واإلجتماعية في الجهات، وعلى التشغيل في هذه الجهات، ومعلوم أن 
جاللة امللك محمد السادس، حفظه هللا، دعا إلى إصالح هذه املراكز 
باملهام ديالها في تحفيز اإلستثمار  الجهوية لإلستثمار وتأهيليها لتقوم 
األمة  إلى  وجهه  الذي  السامي  في خطابه  وذلك   ، بالتنمية  والنهوض 
بمناسبة حلول الذكرى 18 لعيد العرش املجيد في 9 يوليوز 2017، 
حيث أشار جاللة امللك، حفظه هللا، إلى املشاكل التي تعيق عمل هذه 
املراكز، فقال جاللة امللك إن من بين املشاكل التي تعيق تقدم املغرب 
هو ضعف اإلدارة العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة 
فإن  املثال  وعلى سبيل  للمواطنين،  تقدمها  التي  الخدمات  أو جودة 
املراكز الجهوية لإلستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين مشكلة وعائقا 

مشاكل  ولحل  للتحفيز  آلية  تشكل  أن  اإلستثمار عوض  عملية  أمام 
اإلدارة  إلى  للتنقل  الحاجة  دون  الجهوي،  املستوى  على  املستثمرين 
املركزية. وتبعا لذلك أعطى جاللة امللك، حفظه هللا، بتاريخ 11 دجنبر 
2017 تعليماته السامية لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات 
املعنية ومع املجلس األعلى للحسابات قصد رفع مقترحات للنظر امللكي 
السامي بخصوص إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار، هذا النص الذي 
ورد في بالغ الديوان امللكي بتاريخ 11 دجنبر 2017، وكانت الحكومة قد 
التزمت في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بتاريخ 

26 أبريل 2017 بما يلي:

وتحسين  لإلستثمار  الجهوية  للمراكز  التدبيرية  القدرات  تقوية   -
تموقعها وتخويلها صالحيات جديدة لتسهيل اإلستثمار على املستوى 
الجهوي، وقد قامت الحكومة بهذا الوعد، انطالقا من قناعتها الراسخة 
بكون هذا اإلصالح يشكل رافعة أساسية لتعزيز وتشجيع اإلستثمار 
والذي يعد بدوره مدخل أسا�ضي إلنتاج الثروة وإلحداث فرص الشغل، 
واليوم تأكدت جدية الحكومة في الوفاء بهذا اإللتزام وبباقي اإللتزامات 
الواردة في برنامجها الحكومي، إذ وصلت نسبة اإلجراءات التي أنجزت أو 
في مرحلة متقدمة أو ذات طبيعة مستمرة أكثر من %69، في ما بلغ عدد 
تلك اإللتزامات التي هي في طور إتمام التنفيد %23، والتزاما بالشفافية 
الباحثين والخبراء واإلعالميين وباقي  العام ومع  الرأي  التعامل مع  في 
الفاعلين وضع موقع خاص موقع إلكتروني خاص يحدد مآل جميع 
اإللتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، ويمكن اإلطالع عليه بسهولة، 
الهيكلية  مباشرة عدد من اإلصالحات  الحكومة على  كما قد عملت 
األعمال ووضع منظومة  إلى تحسين مناخ  تهدف وتروم  التي  الكبرى 
متكاملة لتشجيع اإلستثمار، ورفع اإلكراهات التي تعيق هذا اإلستثمار، 
وهو ما مكن من جعل بالدنا من البلدان اإلفريقية الرائدة في جاذبية 
اإلستثمار والرائدة في ترتيبها في مؤشر ممارسة األعمال لتحتل الرتبة 53 
عامليا والثالثة إفريقيا، وقد حرصت الحكومة على التعجيل بإطالق هذا 
الورش املهم وتحديث، أيضا ، تحديثا كليا منظومة التدبير الالتمركز 
لإلستثمار و ألداء املراكز الجهوية لإلستثمار، ذلك من خالل تشكيل، 
منذ البداية، لجنة وزارية تضم وزارة الداخلية واألمانة العامة للحكومة 
ووزارة اإلقتصاد واملالية وباقي القطاعات املعنية، والتي انكبت بإشراف 
من رئيس الحكومة على إعداد مخطط وخارطة طريق إصالح املراكز 
التنزيل  الزمنية إلطالق  املدة  وبالرغم من قصر  الجهوية لإلستثمار، 
الفعلي لهذا الورش املهيكل، إال أن آثاره اإليجابية بدأت تظهر فعليا كما 

تبرز ذلك املؤشرات املسجلة والتي سأعود إليها بالتفصيل.

في البداية، أريد أن أتحدث قليال عن هذا السياق، السياق ديال 
اإلصالح ديال املراكز الجهوية لإلستثمار، ذلك أننا نعرف جميعا أن 
هذه املراكز الجهوية لالستثمار أحدثت، أحدثت على إثر الرسالة امللكية 
السامية املوجهة إلى الوزير األول بتاريخ 9 يناير 2002، يعني، حوالي 
20 سنة اآلن، بشأن التدبير الالمتمركز لإلستثمار، وهي الرسالة التي 
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ظلت تمثل اإلطار املرجعي لعمل املراكز الجهوية لإلستثمار والتي قامت 
بعدد من األدوار واملهام الكبيرة ، وهي املهام التي أنشئت من أجلها، غير 
أن هذه املراكز باستثناء واحد من أو اثنين كما رأينا في خطاب جاللة 
امللك أصبحت تشكل عائقا أمام عملية اإلستثمار عوض أن تشكل 
آلية للتحفيز بسبب التطور الواقع للمجتمع للمقاولة للقطاع الخاص 
لإلطار القانوني، مجال اإلستثمار إلى آخره، فلم تعد املراكز الجهوية 
لإلستمرار كما كانت في البداية قادرة على اإلستجابة ملتطلبات املغرب 
الجديد، وهو ما استوجب القيام بإصالح هيكلي كبير يهدف إلى ترصيد 
املكتسبات التي رصدنا في املسيرة املتراكمة لهذه املراكز، لكن أيضا 
استخالص الدروس الكفيلة بتجاوز املعوقات واملشاكل التي أبانت عنها 
املمارسة العملية، وأيضا اقتراح آليات للتطوير مبتكرة، وقد استند 
التصور الخاص بهذا اإلصالح بالخصوص إلى خالصات تقرير للمجلس 
األعلى للحسابات حول تقييم أداء املراكز الجهوية اإلستثمار املرفوعة 
إلى جاللة امللك بتاريخ 11 دجنبر2017، ويشكل هذا اإلصالح تفاعال 
إيجابيا قويا مع مقترحات وخالصات هذا التقرير، كما تعودت على ذلك 
الحكومة، ذلك أننا نولي لتقارير املجلس األعلى للحسابات كل االهتمام.

وتتمثل أهم عناصر تشخيص وضعية املراكز الجهوية لإلستثمار من 
قبل والتي تم الوقوف عندها في هذا التقرير وأيضا في بعض عدد من 

التقارير األخرى التي أنجزتها الحكومة أو أنجزتها وزارة الداخلية:

لإلستثمار،  الجهوية  املراكز  مهام  مستوى  على  إكراهات  -في  أوال 
إذا كانت تلك املهام غير كافية ولم تعد تستجيب لحاجة املستثمرين 
على  باملساعدة  تتعلق  إكراهات  منها  الجديد،  املغرب  في  واملقاولة 
إحداث املقاولة، ومنها إكراهات تتعلق بدعم اإلستثمار ومنها ضعف 
وعدم نجاعة عمل اللجان الجهوية لإلستثمار التي كان إطارها القانوي 
هشا، وتتميز بضعف تمثيلية بعض اإلدارات الالممركزة وعدم انتظام 
وضعف  قراراتها  تضارب  وأحيانا  التقنية  اللجان  وتعدد  اجتماعاتها 

آليات التنسيق بين مختلف املتدخلين في مجال االستثمار.

البشرية،  مواردها  تدبير  وضعف  املراكز  حكامة  ثالثا-محدودية 
عبر  لإلستثمار  الجهوية  للمراكز  مشتركة  إستراتيجية  هناك  فليست 
التراب الوطني، 12 مركز استثمار، موارد مالية وموارد بشرية محدودة 
جدا، هياكل تنظيمية غير كافية لإلستجابة للمهام الكبرى لهذه املراكز؛

رابعا -عدم فعالية النظام املعلوماتي لهذه املراكز؛

إذن هذا باختصار رؤوس أقالم اإلشكاالت التي كانت تتخبط فيها 
املراكز الجهوية لإلستثمار، فانطالقا من ذلك تم إعداد تصور شامل 
لهذا اإلصالح وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات املتدخلة، 
مع الهيئات املعنية، مع رؤساء الجهات مع ممثلي القطاع الخاص، وقد 
تشرفت شخصيا بعد ذلك بعرض املرتكزات املقترحة لهذا اإلصالح على 

النظر امللكي السامي بتاريخ 19 أبريل 2018، واملتمثلة في أربع نقاط:

أوال: إعادة تنظيم هذه املراكز وتأهيلها وتعزيز مهامها ومجال تدخلها 

من خالل تحويلها إلى مؤسسات عمومية جهوية تتمتع باإلستقالل املالي 
مالئمة  تنظيمية  وهيكلة  موسعة  وبصالحيات  اإلداري،  وباإلستقالل 

وتطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها للمستثمرين؛

الجهة  بوصفها  لالستثمار  املوحدة  الجهوية  اللجنة  إرساء  ثانيا: 
الوحيدة املؤهلة التخاذ القرارات املتعلقة بملفات اإلستثمار على أساس 

مساطر واضحة وآجال شفافة؛

ثالثا: دعم اإلصالح الشامل لهذه املراكز بجملة من التدابير املوازية، 
وخصوصا تفعيل الال تمركز اإلداري وتبسيط املساطر؛

رابعا: إرساء قيادة فعالة لهذا اإلصالح تهدف إلى تنسيقه وتتبعه 
وقيادته وتقييمه بما يضمن نجاعته واستدامته، كيف قمنا بتفعيل 

هذا اإلصالح؟

رقم  القانون  اقتراح  خالل  من  والتنظيمي  التشريعي  الورش   1-
اللجن  بإحداث  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  بإصالح  املتعلق   18.47
الجهوية املوحدة لالستثمار وهو القانون الذي كان قد اعتمد مجلس 
البرملان  على  أحيل  ثم   ،2018 غشت   2 بتاريخ  مشروعه  الحكومة 
وأغنيت مضامينه في الغرفتين، وأريد هنا أن أشكر جميع السيدات 
والسادة النواب وايضا السيدات والسادة املستشارين على اهتمامهم 
الكبير وتفاعلهم اإليجابي مع هذا الورش ومع هذا القانون الذي تمت 
املصادقة عليه في البرملان يوم 22 يناير 2019؛ ثم التسريع الخطوات 
األخرى بدءا من إعداد واعتماد املرسوم التطبيقي له 17 أبريل 2019، 
الجهوية  املراكز  تنظيم  إعادة  األخرى؛  املراحل  بمختلف  انتهاء  أيضا 

لإلستثمار وتعزيز مهامها من خالل محاور:

أ-إحداث مؤسسات عمومية جهوية لإلستثمار، فأصبحت املراكز 
الجهوية لإلستثمار اللي كانت من قبل مصالح الدولة مسيرة بطريقة 
مستقلة أصبحت اليوم مؤسسات عمومية، كما قلت، تتمتع باإلستقالل 
املادي وتتمتع باإلستقالل املالي وتشرف على تدبيرها مجالس إدارة ذات 
تركيبة تعددية تضم مختلف الفاعلين على املستوى الجهوي، والهدف 
هو ضمان حكامة جيدة لهذه املراكز مع اإلبقاء على التسمية، بطبيعة 

الحال، اللي كانت من قبل هي املراكز الجهوية لإلستثمار؛

ب-إعادة تحديد مهام املراكز الجهوية لإلستثمار، وإضافة املهام 
التالية: املعالجة املندمجة مللفات اإلستثمار في مختلف املراحل، فيها 
إحداث املقاولة ومنح الرخص املرتبطة بممارسة األنشطة اإلقتصادية؛

الصغرى  املقاوالت  سيما  وال  للمقاوالت  الشاملة  املواكبة   2-
واملتوسطة؛

-3 التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين اإلدارات واملستثمرين، 
اإلكراهات  ورصد  املتاحة  الطعن  طرق  إلى  املستثمرين  وتوجيه 
والعراقيل املشتركة التي تتطلب حلوال عامة مشتركة ربما ذات طابع 

وطني، إما تشريعية أو تنظيمية؛
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-اإلسهام في بلورة وتنزيل إستراتيجية تحفيز اإلستثمار على املستوى 
الجهوي؛

املوجه  الدعم  مجال  في  القطاعي  العرض  برمجة  في  -اإلسهام 
تجاه  الجهة  تسويق جاذبية  دائما؛  الجهوي  املستوى  لإلستثمار على 
املستثمرين املغاربة واألجانب بتنسيق مع كافة األطراف وال سيما الجهة، 
الجهة اللي هي طرف أسا�ضي وأيضا الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات 

والصادرات؛

ج- إرساء هيكلة تنظيمية مالئمة، ذلك أنه من أجل تمكين املراكز 
الجهوية لإلستثمار باش تقوم بهاد املهام ديالها ، اللي هي مهام مهمة 
املهام  كافة  تستوعب  مالئمة  تنظيمية  هيكلة  من  تمكينها  تم  وكبيرة 
املسندة إليها، وفي هذا اإلطار أذكر بأن القانون 47.18 ينص على ضرورة 
أن يتضمن املخطط التنظيمي للمراكز على قطبين، قطب دار املستثمر 
اللي هو املخاطب الوحيد للمستثمرين واملواكب لهم وللمقاوالت، قطب 
تحفيز اإلستثمار والعرض الترابي والذي يطلع باملهام ديال بلورة وتنزيل 
إستراتيجية تحفيز اإلستثمار على املستوى الجهوي وكذا برامج التنمية 
قلنا  كما  وخصوصا  املعنية  الجهوية  األطراف  مع  بتنسيق  الجهوية 

الطرف األسا�ضي الذي هو الجهة؛

د-اإلهتمام باملوارد البشرية لهذه املراكز ذلك أنها كما قلنا تحتاج 
إلى موارد بشرية كفؤة ذات مستوى يليق بهذه املهمة وبهذه املهام التي 

اوكلت إليها؛

ذمج  تم  أنه  ذلك  لإلستثمار،  املوحدة  الجهوية  اللجن  إرساء   3-
مختلف اللجان الجهوية املرتبطة باالستثمار في لجنة جهوية موحدة أو 
واحدة بهدف تحسين ومالئمة مسار اتخاذ القرار، كانت من قبل عندنا 
عدد من اللجان وكل لجنة كاتخذ قرار وأحيانا يكون هناك صعوبة في 
التنسيق بينها، فاآلن هناك قرار واحد في لجنة واحدة واللجان األخرى 
هي كلها ذمجت فيها أو أذمجت فيها اللي هي اللجنة الجهوية املوحدة 
املوحدة  الجهوية  اللجنة  اعتبار  القانون  حسب  فلذلك  لإلستثمار، 
جهويا  اإلستثمار  ملفات  بمعالجة  املكلفة  الوحيدة  الجهة  لالستثمار 
، إيداع ملف وحيد ومبسط على مستوى املراكز؛ اعتبار وليس إيداع 
ملفات لدى إدارات متعددة، ملف واحد، جهة واحدة ، شباك وحيد؛ 
اعتبار القرارات املتخذة على مستوى اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار 
نهائية ملزمة لكافة أعضائها بعد اتخاذها؛ إلزامية تعليل كافة القرارات 
السلبية لللجان الجهوية املوحدة لإلستثمار؛ وأخيرا فتح إمكانية الطعن 
في قرارات هذه اللجنة أمام الوالي على املستوى الترابي وعند اإلقتضاء 

أمام لجنة القيادة التي يرأسها رئيس الحكومة؛

-4 في هذا اإلصالح تبسيط املساطر املرتبطة بعمل املراكز الجهوية 
لإلستثمار، ذلك أنه باملوازاة مع اإلرساء ديال هاد اإلصالح الهيكلي كان 
هناك إصالح موازي اللي هو اإلصالح ديال تبسيط املساطر واإلجراءات 
تم  املجال  هاد  في  وجهويا  مركزيا  أيضا،  وجهويا  مركزيا  اإلدارية 

بالخصوص: تبسيط مساطر اإلجراءات على املستوى الجهوي؛ تقليص 
ولكن  وغيرها،  اإلدارية  املساطر  تعقد  من  الحد  األداء؛  ديال  األجل 
على املستوى املركزي أيضا هناك تبسيط للمساطر املتعلق بالرخص 
مساطر  جميع  تبسيطا  وأخيرا،  األنشطة؛  ملمارسة  الالزمة  اإلدارية 

اإلجراءات اإلدارية وسأرجع إلى هذه النقطة؛

-5 قيادة وتتبع ورش إصالح املراكز االجهوية لإلستثمار، وهذا هو 
املحور الخامس واألخير فهاد اإلصالح اللي كيعني أن هناك لجنة ديال 
الصناعة  وزير  واملالية،  االقتصاد  وزير  الداخلية،  وزير  فيها  القيادة 
واإلستثمار والتجارة، األمين العام للحكومة ويرأسها رئيس الحكومة، 
وأسندت إلى هذه اللجنة مهام قيادة إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار؛

في  الجهوية  املراكز  اقتراحات  في  النظر  تنفيذ هذا اإلصالح،  تتبع 
تسوية الصعوبات التي تعترضها أثناء القيام بمهامها، تبسيط املساطر 
اإلدارية املتعلقة باإلستثمار، وكذلك البت في الطعون في قرارات اللجان 
املراكز.  هذه  أداء  تقييم  تقارير  ودراسة  لإلستثمار  املوحدة  الجهوية 
وإيال تذكرتم املراكز الجهوية لإلستثمار في الصيغة األولى لم تكن هناك 
جهة أخرى يمكن اللجوء إليها أو الطعن لديها للنظر في هذه في قراراتها 
وبذلك إذا اتخذ مركز جهوي لإلستثمار قرارا برفض ملف معين وبعدم 
الترخيص ملشروع معين يمكن لصاحبه أن يلجأ إلى الطعن لدى لجنة 
القيادة، بطبيعة الحال قبل من داك �ضي يمكن يطلب من والي الجهة 
أن يتدخل ملراجعة قرار اللجنة الجهوية لالستثمار هذا في املرحلة األولى، 

املرحلة الثانية هي الطعن.

وأسندت مهام كتابة لجنة القيادة هذه إلى وزارة الداخلية، وهي 
مناسبة ألشيد بالدور الذي تضطلع به هذه الكتابة والتي تقوم على 
القيادة، وتتبع تنفيذ القرارات  الخصوص بتحضير اجتماعات لجنة 
الصادرة عنها، وكذا تلقي الطعون املتعلقة بقرارات اللجان الجهوية وهي 
العمل ديالها راه مستمر جدا وأيضا التقييم العام ملختلف التقارير التي 
ترد من املراكز الجهوية لإلستثمار هو ترصيد املقترحات ديالها لتطوير 
هاد الورش. وأستطيع القول هنا بأن هاد اللجنة، لجنة القيادة هذه، 
هي من أكثر اللجان الوزارية حيوية سواء من حيث وتيرة انعقادها أو 
فاعليتها وأحرص شخصيا مع السادة الوزراء أعضاء اللجنة على عقد 
اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك لنتتبع هذا الورش اإلصالحي عن 
قرب ولنفي باآلجال القانونية لدراسة الطعون وأيضا لدراسة تقييم 

أداء املراكز الجهوية لإلستثمار والنظر في اقتراحات تطويرها.

لكن أيضا هناك واحد املحور اللي مهم، هو أن باملوازاة مع هذا 
كان هناك مواكبة لإلصالح ديال املراكز الجهوية لإلستثمار بإصالحات 
هيكلية أخرى، احنا راه خدامين في إصالحات هيكلية أخرى موازية تفيد 
املستثمرين في إطار امللفات التي يضعونها لدى املراكز الجهوية لإلستثمار 
واللي كتفيد أيضا املقاوالت عموما املواطنات واملواطنين. ويتعلق األمر 

باألوراش التالية:
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-أوال: ورش ميثاق الالتمركز اإلداري الذي قطعنا فيه يعني مراحل 
كبيرة جدا؛

-الورش الثاني: هو إصالح إصدار وتفعيل القانون 55.19 املتعلق 
بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، وهذا واحد الورش هيكلي آخر 
عميق، الحمد هلل، نجحنا فيه وهو يهدف إلى تقوية الثقة بين املرتفق 
أو املواطن أو املقاولة واإلدارة، وإعادة تأسيس جسور هذه العالقة على 
مرجعية جديدة موحدة فيها الثقة في أعلى املستوى ووفق قواعد تؤطر 
عمل املرفق العمومي من جهة بناء على مساطر دقيقة، مساطر شفافة 

ومساطر مبسطة.

في هذا اإلطار أطلقت بوابة وطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية 
باملغرب »idarati.ma« هاد البوابة الوطنية غادي تم�ضي عبر مراحل: 
املرحلة األولى جميع املساطر من قبل كانت عندنا املساطر مشتتة، كل 
إدارة كّدير مسطرة واحنا ما عارفينش كاع شحال من مسطرة، دابا اآلن 
هناك إحصاء للمساطر، هناك تدقيق للمساطر، هناك تكييف لهذه 
املساطر مع القانون رقم 55.19 مثال هاد القانون فيه بأنه ما بقاش 
 légalisation de ،ديال املصادقة على التوقيع ما بقاتش légalisation
signature، ال ما بقاتش بالنسبة للوثائق التي تسلم لإلدارة، ولكن بين 
املواطنين وبين املقاوالت فيما بينهم هداك حاجة أخرى، احنا كيهمنا 
اإلدارة باش نسهلو على املواطنين عمل اإلدارة هذا واجب علينا، ولكن 
بين املواطنين وفي املعامالت األخرى اإلقتصادية والتجارية غادي تبقى 
والجماعات ستبقى تقوم بهاد بهاد، ولكن غادي ينقص العمل ديالها 
بواحد 30 وال 40 % على ما أظن، فلذلك أوال وقبل كل �ضيء ولقينا بزاف 
ديال املساطر كلهم فيهم توقيع مصادق عليه كل �ضي كيشترطو، دبا 
ع املعني باألمر، 

ّ
صافي انتهى هذا، انتهى هاذ ال�ضي كل �ضي، التوقيع يوق

كيتحّمل املسؤولية ديال التوقيع ديالو واملزّور يتحمل مسؤولية تزويره 
بطبيعة الحال راه كاين القانون، ولكن احنا املواطن سّهلنا عليه املهمة 
ولقينا بّزاف ديال أسمو فيها نسخ مصادق عليها، بقات صافي حتى هاذي 
 كثرة النسخ وهكذا يعني نبّسطو 

ّ
انتهت، ما بقاش نسخ مصادق عليها وال

هاذ ال�ضي، فجمعنا هاذيك املساطر بتنسيق مع القطاعات املعنية قطاع 
قطاع، غادي يكون عندنا دبا فهاذ إدارتي الذي أطلق بتنسيق بين وزارة 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، قطاع إصالح اإلدارة ووزارة الداخلية 
ي مساطر مرجعية، الئحة مرجعية اللي 

ّ
أطلق كتّوضع فيه املساطر كتول

م�ضى ل�ضي إدارة كيدخل إلدارتي ها هما الوثائق اللي غيطلبو مني، إيال 
مشيتي وطلب مّنك �ضي موظف �ضي وثيقة ما كاينة فهاذيك الالئحة 
فال تستجب له، ويعتبر هذا خطأ إداري، خطأ إداري يحاسب عليه، 
يحاسب عليه املوظف، خصو هو يطلب هاذيك الوثائق اللي كاينة، ألن 
اآلن عندنا هاذيك اللوائح هي املرجعية opposable هي املرجعية وليس 
 يعلقوها إلى 

ّ
أي الئحة أخرى تقولها إدارة محلية أو إدارة جهوية أو ال

آخره، التعليق ديالنا الرسمي هو في idarti.ma الحمد هلل اآلن األغلبية 
ديال املساطر وضعت بقّيت بعض املساطر التي تحتاج إلى تدقيقات 

مع القطاعات را احنا غاديين فهاذ الورش كنوضعوها تدريجيا، هذا 
أول مرحلة لكن غتجي مرحلة أخرى اللي فيها هاذيك إدارتي هي تقوم 
بعملية الوثائق اإلدارية اللي كتحتاجها إدارة هي كطلب من إدارة أخرى 
مها منها ما�ضي ضروري أن تطلبها من املواطن، غادي نجيولها في 

ّ
تسل

املرحلة الثانية وغادي تجي املرحلة الثالثة في إيداع طلبات للحصول على 
وثائق أوخدمات وغتجي في املرحلة األخرى اللي يمكن بعضها يتوّصل به 
املواطن عن طريق األنترنيت، هذا إصالح كبير كبير والحمد هلل را احنا 
غاديين فيه غير اإلحصاء ديال هاذ املساطر اإلدارية، اإلحصاء ديالها 
والتدقيق ديالها مع القطاعات والتفاوض مع القطاعات باش نبّسطوها 
ثم وضعها باش تكون هي املرجعية هذا راه الحمد هللا عمل كمل تقريبا ب 
%80 وهذا تطور كبير يبّسط املساطر على املواطنات واملواطنين عموما 
ولكن أيضا على املستثمرين إعداد مشروع قانون رقم 54.19 يتعلق 
بميثاق املرافق العمومية املنصوص عليه دستوريا، والذي يوجد قيد 
املصادقة لدى مجلس املستشارين وهو تيحّدد قواعد الحكامة الجيدة 
ويشمل  الترابية  والجماعات  الجهات  وتسيير  اإلدارة  بتسيير  املتعلقة 
تسريع  األخرى،  اإلدارات  اتجاه  أو  املواطنين  اتجاه  اإلدارة  إلتزامات 
التحول الرقمي لإلدارة اللي الحمد هلل هاذي من الفرص التي استفدناها 
من الجائحة ورقمنة الخدمات اإلدارية ورفع الصفة املادية عنها وهو 
مدخل أسا�ضي لتيسير معالجة ملفات اإلستثمار، مدخل أسا�ضي لتيسير 
الخدمات على املواطنين، ولكن أيضا مدخل أسا�ضي ملحاربة الفساد، 
قا بالتراخيص الالزمة 

ّ
إعداد قائمة أولية تتكون من 50 اختصاصا متعل

إلنجاز مشاريع اإلستثمار تقّرر نقلها من اإلدارات املركزية إلى املستوى 
الالممركز والحرص على إدراجها ضمن مخططات الالتمركز اإلداري 

للقطاعات الوزارية املعنية؛

-متابعة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2025-2016 
وإصدار القانون رقم 46.19 املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها والذي يهدف إلى توسيع اختصاصات هذه الهيئة 
وإعطائها قدرة أكبر على التدخل في مكافحة الفساد في إطار التعاون 
مختلف  مع  والوظيفي  املؤس�ضي  والتكامل  والتنسيق  الحال  بطبيعة 

السلطات واملؤسسات والهيئات األخرى املتدخلة في هذا امللف املهم؛

-مواصلة تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع مالحظات املرتفقين 
واقتراحاتهم وشكاياتهم وتظلماتهم عبر البوابة الوطنية للشكايات؛

يشكل  أن  ينتظر  لإلستثمار  جديد  ميثاق  مشروع  إعداد  -وأخيرا 
رافعة أساسية لتطوير مناخ األعمال ومن بين األوراش املهمة في منظومة 

الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

ما هي الحصيلة، حصيلة هذا الورش كلو اللي درناه لحد الساعة؟ 
الحصيلة يمكن أن ألخصها في النقاط التالية:

-أوال: تم، الحمد هلل، عمليا إرساء عمل القواعد الجهوية املراكز 
الجهوية لإلستثمار وإرساء قواعد عملها بعد أن صودق على الوثائق 
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املرجعية لعمل هذه املراكز من خالل اجتماعات متتالية ديال املجالس 
اإلدارية، تم تفعيل البدء في تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة وتعزيز 
املوارد البشرية لهذه املراكز، تم بطبيعة الحال فتح طلبات الترشيح 
ملنصب املدراء باملراكز الجهوية لإلستثمار وتم تعيينهم تباعا، وأيضا 
فتح 380 منصب مخصصة لهذه املراكز برسم سنة 2020 كمرحلة 
أولى من مخطط تعزيز املوارد البشرية وفق الهيكلة واملهام الجديدة التي 
كبرت والتي أصبحت مهمة فهاد املجال، وهذه مناسبة ألشيد بالجهود 
التي يبذلها مستخدمو ومسؤولو هذه املراكز سواء القدامى أو الجدد 
مع دعوتهم ليستمر العطاء بل ليزيد العطاء خدمة للصالح العام. وفي 
نفس الوقت تم رصد املوارد املالية الالزمة في ميزانية 2020 ثم ميزانية 
2021 لعمل هذه املراكز، اآلن حصيلة املراكز الجهوية لإلستثمار من 
حيث املهام املنوطة بها: أول مهمة هي املساعدة على إنشاء املقاولة 
ذلك أنه في انتظار تفعيل القانون املتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة 
املراكز  استمرت  الغرض  لهذا  املحدثة  املنصة  وتشغيل  إلكترونية 
الجهوية لإلستثمار في تقديم خدمات املواكبة واملساعدة على إحداث 
تقليص  مع  لذلك  املخصص  الوحيد  الشباك  خالل  من  املقاوالت 
املساطر القانونية واآلجال في هاد املجال والتي تتراوح بين 8,6 يوما و1,5 
يوما بمعنى أنه اآلجال ديال إنشاء املقاولة تقلص بشكل كبير وينصب 
العمل على تحسين هذه اآلجال أكثر وتوحيدها، وقد عالجت هذه املراكز 

في سنة 2020: 20 ألف و447 طلبا إلنشاء املقاوالت؛

-ثانيا: مواكبة املستثمرين ومعالجة امللفات اإلستثمارية، ذلك أنه 
في شهر دجنبر 2019 تم إطالق املنصة اإللكترونية«serie-invest« التي 
تمكن املستثمرين من أمور كثيرة من بينها: أوال اإلطالع على املساطر 
اإلدارية، ثانيا إيداع امللفات اإلستثمارية وطلبات الرخص املتعلقة بها 
عن بعد، ثالثا تتبع مراحل دراستها ومآلها بطريقة إلكترونية. إذن دابا 
املستثمرين يمكن أن يقوموا بهذه العمليات إلكترونيا، كما تمكن هذه 
املنصة من التبادل الالمادي للوثائق واملعلومات الضرورية ومن املعالجة 
املندمجة والسريعة مللفات اإلستثمار بين املركز الجهوي لإلستثمار وباقي 
املوحدة  الجهوية  اللجان  مستوى  على  املمثلة  واملؤسسات  اإلدارات 
لإلستثمار، وقد لوحظ تحسن في عدد وحجم اإلستثمارات وإحداث 
املستثمرين  قبل  من  املقدمة  امللفات  يخص  فيما  الشغل  مناصب 
هذه  اجتماعات  وتيرة  في  مهم  ارتفاع  لوحظ  كما  عليها،  واملصادقة 
امللفات  لدراسة  املخصصة  اآلجال  متوسط  في  مهم  وتقلص  املراكز 
واتخاذ القرارات، وهنا أريد أن أعطي بضعة أرقام فقط بعضها ما�ضي 
كل �ضي، بطبيعة الحال تمت مواكبة أزيد من 4000 مستثمر، فيها 
املواكبة القبلية والبلورة ديال املشروع ديالهم واملساعدة إلى آخره، 
امللفات املودعة لدى املراكز الجهوية لإلستثمار في الشباك املوحد هي 
3361 مقابل 2259 في 2019 أي بزيادة قدرها %49، حصل 2588 ملفا 
على قرار نهائي بالقبول أو الرفض من لدن اللجان الجهوية املوحدة 
لإلستثمار مقابل 1717 سنة 2019 أي بزيادة تقدر ب %51 بمعنى أن 
عدد ملفات اإلستثمار التي قبلت سنة 2020 زادت ب %51 باملقارنة مع 

2019 بسبب هذا اإلصالح اللي هو جوهري وخصوصا اللي واكبو توحيد 
تبسيط املساطر، توحيد اللجنة الجهوية املوحدة لإلستثمار، الرقمنة، 
هادي كلها أدت إلى التسهيل ديال األمور، وتمت املصادقة على 1499 
من تلك امللفات التي حصلت على القرار النهائي مقابل 1207 سنة 2019 
أي بزيادة قدرها %24، بلغ متوسط أجل دراسة امللفات من طرف 
اللجنة الجهوية املوحدة لإلستثمار 20 يوما سنة 2020 مقابل 120 يوم 
سنة 2019 يعني تقلص للسدس من 120 يوم ل20 يوم، سجل حجم 
اإلستثمار ارتفاعا كبيرا بنسبة %154 إذ انتقل من 59 مليار درهم إلى 
151 مليار درهم باملقارنة مع سنة 2019 يعني الحجم ديال اإلستثمار 
%151 في سنة واحدة بسبب هذا اإلصالح الجوهري واملهم،  زاد ب 
ارتفع عدد فرص الشغل املتوقعة بنسبة %64 سنة 2020 باملقارنة مع 
سنة 2019 حيث انتقل من 93.000 منصب تقريبا متوقع إلى 152.000 

منصب شغل متوقع برسم املشاريع املصادق عليها سنة 2020؛

وبالنسبة لتوزيع املشاريع املصادق عليها حسب الجهات، فيمكن أن 
أقول أن جميع الجهات شملتها هذه املشاريع، جميع الجهات بتفاوت 
بطبيعة الحال، بتفاوت بطبيعة الحال، ولكن كلها، الحمد هلل، الجهة 
املتقدمة فيها %12 تقريبا ديال الحصة ديال هاد املشاريع %12 تبعتها 
جهة أخرى ب%11 إلى آخر الجهات. ويتصدر القطاع الصناعي بنسبة 
%30 من حيث املشاريع املصادق عليها يتصدر املشاريع املصادق عليها، 
يليه قطاع الخدمات بنسبة %20، والسياحة بنسبة %19، والطاقة 
والتعدين ب %17، في حين يحتل قطاع البناء واألشغال العامة املرتبة 
وهذه  املعروضة.  اإلستثمارية  املشاريع  عدد  من   9% بنسبة  الرابعة 
األرقام تبين، الحمد هلل، نجاح هذا اإلصالح هذا في السنة األولى ألن 
اإلصالح تم إرساؤه سنة 2019، 2019 كلو كان إلرساء ديال ديال هاد 
املراكز، واملوارد البشرية املوارد املالية، تعيين املديرين إلى آخره، فسنة 
2020 السنة األولى ديال االنطالق ديال اإلصالح، الحمد هلل، شهد تطور 
كبير جدا. طلبات الطعن املقدمة من طرف املستثمرين وذلك أنه كما 
قلت منذ قليل هناك إمكانية للطعن، للطعن فقد قدم 93 مستثمر 
القرار  الجهات بعد  2020 طعون استعطافية لدى والة  خالل سنة 
السلبي ديال اللجان الجهوية لإلستثمار، وبعد إعادة دراسة امللفات 
مرة أخرى تم البت إيجابيا في 28 من هذه امللفات، وتوصلت اللجنة 
للقيادة بطلبي طعن سنة  الوزارية  اللجنة  املركزية  اللجنة  الوطنية، 
2020 و20 طعن سنة 2021، مع ذلك في االول بحال للي املستثمرين 
ت الطعون 

ّ
باقي ما عرفوش هذا الطعن إلى آخره ، ولكن مع الرقمنة وال

اآلن كتجينا مركزيا فقط عن طريق األنترنيت بمعنى عن طريق الخدمات 
الرقمية، إذن تلقينا وعقدت لجنة القيادة سنة 2021 3 داللقاءات، 3 
فبراير 18 مارس 29 ابريل لدراسة هذه الطعون وتم قبول ثالث ملفات 
منها مع طلب إعادة دراستها من لدن اللجان الجهوية، هاد امللفات التي 
تم رفضها تكون عادة، تكون عادة إما بسبب إشكال بيئي، الدراسة 
البيئية كتكون ال تساعد وإما مشاكل في العقار الذي طلب إقامة العقار 
عليه، وبهدف تبسيط إجراءات تقديم الطعون أمام والة الجهات وأمام 
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اللجنة الوزارية للقيادة فقد تم منذ شهر نونبر 2020 تمكين املستثمرين 
من تقديم طعونهم بطريقة إلكترونية ومبسطة عبر الخدمة الجديدة 

.C.I.R1invest املدرجة بالبوابة الرقمية

حضراتلا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

أن  يتبين  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  هذه  عمل  تتبع  خالل  من 
نتائجها، الحمد هلل، نتائج مشجعة في السنة األولى من اشتغالها بعد 
مختلف  سجلت  فقد  عرفته،  الذي  والهيكلي  اإلستراتيجي  التحول 
املؤشرات تحسنا ملموسا خالل سنة 2020 مناسبة هناك منظومة 
ملؤشرات كمية وكيفية أرسيت اللي بها غادي نقّيمو العمل ديال املراكز 
إذا  ومواكبتها  ملساعدتها  للتدخل  مركزا،  مركزا  لإلستثمار  الجهوية 
احتاجت بطبيعة الحال، لتطوير عملها، وأود التأكيد على أن إصالح 
هاد املراكز الجهوية لالستثمار، هذا اإلصالح الذي باشرته الحكومة يعد 
قفزة نوعية من حيث التعاطي جهويا مع ملفات اإلستثمار ، من خالل 
تبسيط مساطر كما قلت وعقلنة وتقليص آجال البث كما رأينا، لقد بدأ 
هذا اإلصالح في إعطاء ثماره منذ السنة األولى النطالقته الفعلية، وهو 
ما يبشر، إن شاء هللا، بنتائج واعدة في املستقبل في تشجيع اإلستثمار 

واإلسهام في تحقيق العدالة املجالية.

إن إنجاح هذا الورش يستحق منا جميعا هذا التعاون الذي تم 
وتضافر الجهود بما يحققه من تحسين نجاعة منظومة التدبير وتشجيع 
اإلستثمار وتشجيع وتعزيز التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لتحقيق 
العيش الكريم للمواطنات واملواطنين، وبالخصوص لتحقيق درجة أعلى 
من العدالة املجالية، وما عندنا عدالة مجالية إلى بتشجيع اإلستثمار في 
املجاالت التي لم تستفد بعد من ثمار التنمية طيلة العقود السابقة، 

شكرا جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
وأبدأ  النيابية،  واملجموعة  الفرق  ممثلي  والسادة  للسيدات  الكلمة 

بفريق العدالة والتنمية بإعطاء الكلمة للسيد النائب موح رجدالي

تفضل السيد الرئيس مرحبا بك.

ا نائبلا س  لم8حلا رج الي:

أشرفل علىل قا سالمل ا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
ن8مل الىل بإحسانل قا تابذينل همل قصحبهل آ هل قعلىل املرسلينل

ا  نن،

ا س  لرئيسلمجلسلا ن8ابلاملحترم،

ا س  لرئيسلالحك8مةلاملحترم،

ا س  لقزيرلا  ق ةلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا 8زراءلاملحترمين،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للتفاعل 
بصدد  نحن  الذي  القانون  بخصوص  الحكومة  رئيس  السيد  معكم 
مدارسته 47.18، وبخصوص هذا القانون فال بّد من التذكير ببعض 
الجهوية  املراكز  بإصالح  املتعلق  القانون  هذا  فجاء  ألهميتها  األمور 
طرف  من  لالستثمار  املوحدة  الجهوية  اللجن  وبإحداث  لإلستثمار، 

الحكومة سنة 2018.

أوال كما جاء على لسانكم تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية وكذلك 
النموذج  بتطوير  املتعلق  الثالث،  املحور  في  الحكومي  للبرنامج  تنزيال 
اإلقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة، من خالل دعم 
التحول الهيكلي للنسيج اإلقتصادي وتحفيز اإلستثمار للنهوض بالقطاع 
ن فعال هذا القانون من تقوية القدرات 

ّ
الصناعي واملقاولة، حيث مك

التدبيرية لهذه املراكز وتحسين تموقعها، وتخويلها صالحيات جديدة 
لتسهيل اإلستثمار على املستوى الجهوي، كما يعتبر هذا اإلنجاز استمرارا 
وبشأن   ،2002 بتاريخ  األول  للوزير  املوجهة  امللكية  الرسالة  لتطبيق 
وتقرير   ،2017 العرش سنة  ولخطاب  لإلستثمار  متمركز  الال  التدبير 
كذلك املجلس األعلى للحسابات الذي قدم تشخيصا عميقا ملختلف 
لإلستثمار  الجهوية  املراكز  هذه  تحقيق  دون  حالت  التي  اإلكراهات 
اإلصالحي  الورش  تنزيل  إطار  في  يدخل  كما  منها،  املتوخاة  لألهداف 
كذلك هذا الورش اإلصالحي املتعلق بتنزيل الجهوية املتقدمة، ونظام 
الال تمركز اإلداري عبر إصدار ميثاق الال تمركز وإصالح اإلدارة عن طريق 

تبسيط املساطر اإلدارية وإصالح نظام حكامة املؤسسات العمومية.

التنموي  للنموذج  بالنسبة  مضافة  قيمة  سيكون  أنه  شك  وال 
الجديد، فقد تضّمن هذا القانون 47.18 آليات حقيقية عملت على 
املراكز  هيكلة  إعادة  االستثمارات، عن طريق  وتشجيع  ودعم  تحفيز 
وإحداث اللجان الجهوية اإلستثمار واللجنة الوزارية للقيادة لتتبع عمل 
املراكز الجهوية، في مجال تنفيذ سياسة الدولة على املستوى الجهوي 
الخدمات  تجويد  أجل  من  املعنية،  والهيئات  اإلدارات  مع  بتنسيق 
الترابي  والعرض  للجهات  اإلقتصادي  والتحفيز  للمستثمرين  املقدمة 
املتعلق باإلستثمار، وكذا تسوية الخالفات بين املستثمرين واإلدارات 
العمومية وهو طبعا ما يتما�ضى مع تطلعات الرأي العام واملستثمرين 

لين في هذا املجال.
ّ
ومختلف املتدخ

وبشكل عام نعتقد أن إنجاح هذا اإلصالح يعتمد على مجموعة من 
الشروط واملعطيات الشكلية واملوضوعية، املرتبطة بوضعية املراكز 
املهام  وطبيعة  وبتركيبتها  جهة،  من  واستقالليتها  لإلستثمار  الجهوية 

واإلختصاصات املوكولة لها.

ونعتبر اليوم هذه املناقشة فرصة للتنويه باإلنجازات التي حققها 
هذا اإلصالح من خالل الحصيلة املشرفة لهذه املراكز خالل السنة 
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األولى من عملها في نسختها الجديدة كما جاء على لسانكم السيد رئيس 
الحكومة، بعد تفعيل اإلصالح املؤسساتي لها وتحويلها إلى مؤسسات 
عمومية وإحداث هذه اللجن الجهوية وتبسيط املساطر واإلجراءات 
املتعلقة بعملية االستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة 
للمراكز وتزويدها باملوارد البشرية الكفأة من جهة، لكن كذلك بوسائل 
املؤشرات  جل  تكرسه  ما  وهو  الضرورية  اإلستقبال  وبنيات  العمل 
املتعلقة بسنة 2020، حيث مكنت هذه املراكز استنادا إلى اإلحصاءات 

التي أدليتم بها وال مناص يعني من إعادتها للتركيز عليها ألهميتها طبعا:

إحداث ما يفوق ما يناهز 20.500 مقاولة جديدة؛ املواكبة والدعم 
ديال ما يفوق 18.000 مقاولة صغيرة متوسطة وصغيرة، في حين واكبت 
كذلك هذه املراكز أزيد من 4000 مستثمر في مراحل سواء الدراسة أو 
بلورة فكرة املشروع أو تكوين أو إيداع ملفات اإلستثمار، وتظهر كذلك 
املؤشرات أن املتوسط لدراسة امللفات يعني أصبح ضئيل بحيث ال 
يتجاوز اليوم 20 يوما عوض 120 يوم في ما قبل، قبل سنتين فقط؛ 
وبلغ عدد أو نسبة امللفات املصادق عليها %60 في السنة األولى لهذه 
اللجان الجهوية لوحدها  لها دالالت كبيرة؛  املراكز فقط وهذه أمور 
عقدات أزيد من 700 اجتماع للبت في طلبات املستثمرين بزيادة حوالي 
%140، مما كانت عليه من قبل، صادقت خاللها على أزيد من 1500 
أن  حين  في  درهم،  مليار   150 يناهز  مالي  بغالف  استثماري  مشروع 

مناصب الشغل اللي دارتها هي تناهز 152.000 منصب.

لكن السيد رئيس الحكومة املحترم، نظن أن تحقيق الغاية من 
على  العمل  الحكومة  من  يتطلب  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  إصالح 
مواكبة عمل هذه املراكز وتطوير أدائها لتشجيع اإلستثمار املنتج املحدث 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  تحقيق  وبالتالي  الشغل،  لفرص 
للمواطنين، وهذا يتطلب توفر مجموعة من الشروط واملعايير نذكر 
منها: أوال االستقاللية الفعلية للمراكز لهذه املراكز كمؤسسات عمومية، 
لقد نص القانون 47.18 على تحويل هذه املراكز إلى مؤسسات عمومية 
تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املالي، وإذا كان القانون يتضمن 
الجهوية  املراكز  مهام  بتوسيع  تتعلق  مهمة  مقتضيات  عام  بشكل 
التركيبة  فإن  عمومية،  كمؤسسات  ديالها  املوقع  وتعزيز  لإلستثمار 
ديال املجالس اإلدارية ديالها وتبعيتها شبه املطلقة لوزارة الداخلية 
قد تكون سببا في نجاحها، كما قد تستبطن أسباب فشلها، فرئاسة 
الوالي ملجالسها اإلدارية وهيمنة اللجان الجهوية على مهام عمل املراكز 
قد يؤدي لفقدان استقالليتها وإعادة التجربة السلبية للمراكز لقرابة 
عقدين من الزمن منذ 2002. لكن باملقابل، قد يؤدي هذا األمر إلى 
تمكينها من القيام باألدوار املنتظرة منها باعتبار القوة التدبيرية واملعنوية 
مختلف  على  وسلطتهم  والقانوني  الدستوري  واختصاصهم  للوالة 
املرافق واإلدارات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية واملؤسسات 
مؤسسات  املراكز  هذه  جعل  الضروري  من  أنه  ونعتقد  العمومية. 
رئيس  رئاسة  تحت  إدارية  مجالس  مع  اإلستقاللية  كاملة  عمومية 

لوزارة  أو  الداخلية  لوزير  التفويض طبعا  يمكنه  الذي  الحكومة هو 
الصناعة والتجارة؛

القانون  في  الترابية  والجماعات  الجهات  موقع  الثانية  -املسألة 
47.18، إذا كان التنصيص على عضوية رؤساء الجهات ضمن املجالس 
اإلدارية للمراكز هو في الحقيقة تقدم ملموس فهاد القانون الجديد، 
تحت  الجهات مؤسسات  من  يجعل  للوالة  رئاستها  تخويل  فإن  لكن 
سلطة الوالي بشكل ضمني وخاصة في مجال تحفيز اإلستثمارات والتي 
هي اختصاص ذاتي للجهات بمقتضيات القانون املؤطر للجهات اليوم، 
الجهات كمؤسسات  تكون  أن  املنطقي  التنظيمي، فمن غير  القانون 
دستورية المركزية تحت رئاسة وسلطة الوالة في مجال تحفيز وإنعاش 
اإلستثمار وذلك خالفا للمنظومة الدستورية التي تؤطر هذا املجال. 
وباملقابل فقد وسع القانون بشكل كبير من اختصاصات اللجن الجهوية 
املوحدة لالستثمار ولم يقتصر على ما هو مفترض فيها من دراسة امللفات 
وإنما جعلها بمثابة الجهاز التقريري كما منحها عدد من االختصاصات 
التي منحتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وخاصة في مجال 

التعمير واإلستثمار؛

-ثالثا إصالح الثغرات التشريعية في القانون ولعل املدة التي مررنا بها 
فهاد السنة وبداية هاد السنة ديال 2021 تكون يعني سببا في معالجة 
بعض اإلشكاالت خاصة مقت�ضى االستثناء الذي ال يمكن بعد االستثناء 
في بعض املشاريع، ال يمكن تغيير ولو بسيط جدا وهذا كان سببا في تعثر 
العديد من املشاريع اليوم فنرى أنه من الضروري إعادة النظر في املادة 
30 من هذا القانون، ثم املسألة ديال تقوية املسار الديمقراطي ديال 
لبالدنا وال سيما على املستوى الترابي، أظن أن هذا القانون كان بغى باش 
تكون الديمقراطية أكثر والجماعات الترابية عندها اختصاصاتها اليوم 
مع القاسم اإلنتخابي اللي تيعتمد على فقط املصوتين في الجماعات، 

شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا.. كمل كمل.. شكرا السيد النائب. الكلمة اآلن بإسم فريق 
األصالة واملعاصرة للسيد النائب محمد الحجيرة.

ا نائبلا س  لمحم لالحجير8:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لرئيسلالحك8مةلاملحترم،

ا ساد8لا 8زراء،

ملساءلة  اللقاء  هذا  في  معنا  الحاضرين  والتنمية  العدالة  وزراء 
الحكومة إيوا خلينا غير بالتي ال�ضي عبد هللا..

ا س  لا رئيس:

السيد عبد هللا هذا اعتراف من املعارضة يجب تسجيله.
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ا نائبلا س  لمحم لالحجير8:

واإلستثمار  الثروة  خلق  موضوع  شائك،  موضوع  في  نحن  طيب 
سواء كان إستثمارا خاصا، وال يمكن أن نتكلم عن اإلستثمار الخاص 
بدون أن نتكلم عن اإلستثمار العمومي على اعتبار الدولة املغربية هي 
أيضا  األجنبية،  املباشرة  االستثمارات  وكذلك  بلدنا  في  مستثمر  أول 
وشخصيا أستمع إلى األرقام السيد رئيس الحكومة، 159 مليار ديال 
االستثمارات اللي كانت في السنة األولى توزيعها، عدد املناصب التي 
تم خلقها 152.000، إيال كنا في املغرب كنقدو نمشيو بهاد السرعة في 
السنة األولى ديال االستثمار كنخلقو هاد األرقام وما�ضي غير توقع راه 
احنا نجحنا، ولكن الواقع هو أنه السنة األولى صاحب املشروع يااله 
كيبدا ويديماري من بعد ما ياخذ الترخيص إلى آخره، يم�ضي يشوف 
كيفاش يبدا العمل ديالو. لذلك هاد األرقام إن كانت توقعية وهادي 
تداعيات  من  عنها  نتج  وما  الجائحة  عنه  أبانت  ما  مع  الحقيقة  هي 
اقتصادية وإجتماعية في الحقيقة أبانت عن وجاهة الخيار ديال اململكة 
املغربية بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، واملتمثل في الجهوية املتقدمة 
والالتمركز اإلداري اللي باملناسبة عندنا عليه مالحظات بالجملة بحيث 
أنه سنوات واإلدارة املغربية كانوا املواطنين في خدمتها بغينا مع الالتركيز 
اإلداري تحول اإلدارة املغربية إلى خدمة املواطنين وفي صالحهم، ولكن 
الواقع السيد رئيس الحكومة، هو العكس أنه مدير جهوي تم�ضي عندو 
ما يق�ضي ليك حتى حاجة، مدير إقليمي تم�ضي عندو يصيفطك للمدير 
الجهوي ويرجعك للمدير اإلقليمي بمعنى ما زال املركز ما بغاش يطلق 
للجهات وللمديرين اللي كعينوهم الوزراء في الحكومة طبعا. أيضا بينت 
األزمة على مدى فداحة ثمن تأخر الحكومة بتفعيل وتنزيل ورش الجهة 
الجهوية املتقدمة وبالطبع اإلرتباك والتردد والبطء الذي طبع العمل 
الحكومي في هذا املجال وغيره طول الفترة املمتدة من دستور 2011 
إلى يومنا هذا، ومن بين األوراش الهامة التي نسجل فيها هذا التأخر 
الغير مبرر هو الكلفة اإلقتصادية واإلجتماعية والتنموية لبالدنا، هذا 
الورش ديال إصالح الالمركزية لإلستثمار الذي لم نكن لنناقش اليوم 
النتائج األولية لتنزيله لوال التوجيهات امللكية الصارمة لجاللته، خاصة 
في خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2017، فقد تضمن ذلك الخطاب 
السامي تشخيصا دقيقا وصريحا لألوضاع ألوضاع اإلدارة املغربية وعلى 
رأسها هذه املراكز التي كانت قد أصبحت بالفعل إسم بدون معنى، 
بالفعل كانت مجرد آلية بيروقراطية مثبطة ومعيبة ومعيقة لالستثمار 
على املستوى الجهوي داعيا جاللته إلى التسريع ببلورة إصالح عميق 
التي  البيروقراطية  املقاربة  مع  النهائي  والقطع  طبعا  املنظومة،  لهذه 
مع  والتفاعل  املبادرة  بروح  والتحلي  املغربية  اإلدارة  في  كثيرا  عمرت 
املستثمرين من خالل معالجة امللفات محليا طبعا في اآلجال املعقولة 
ووفق طبعا أفضل املمارسات، يعني كنعرفو املقاوالت الكبيرة تستطيع 
أن تشق لنفسها الطريق ولكن املقاوالت الصغرى والصغيرة واملتوسطة 

هذه هي اللي عندها الصعوبة وهادي هي اللي خص فيها املواكبة.

ويجدر هنا التذكير أيضا أن الحكومة تجاهلت وتماطلت كثيرا في 
تفعيل توصيات املجلس األعلى للحسابات ديال 2015، والتي جاءت 
دون  حالت  التي  واإلكراهات  لإلختالالت  املعمق  تشخيصه  إطار  في 
السيد  وذكرتم  أجلها  من  جاءت  التي  لألهداف  املراكز  هذه  تحقيق 
رئيس الحكومة، إلى الرسالة امللكية اللي كانت موجهة للوزير األول في 
9 يناير2002،2002 واحنا في 2021 بمعنى عاد من بعد 20 سنة يااله 

كنقدو نديرو تقييم أولي في ظروف صعبة.

السيد رئيس الحكومة، لقد ظلت هذه املراكز ملدة عقد تقريبا كامل 
مفرغة تماما من أدوارها وفاقدة للقدرة على مواكبة املقاوالت وبعضها 
عجز بشكل كلي عن تقديم الدعم للمقاوالت الصغيرة كما قلت، لذلك 
اعتبرنا في فريق األصالة واملعاصرة أن التوجيهات امللكية بإصالح املراكز 
القانون  الجهوية لإلستثمار والتي تجسدت من خالل املصادقة على 
47.18 بإجماع كافة الفرقاء السياسيين من شأنها تحويل هذه املراكز 
إلى دعامة حقيقية لتشجيع املستثمرين وتبسيط املساطر واإلجراءات 
اإلدارية ذات العالقة باإلستثمار، ودعم املقاوالت الصغيرة والصغرى 

واملتوسطة ومواكبتها طيلة مراحلها.

اللي تم إحداثها ممتاز، نشجعه  20.000 مقاولة  إلى رقم  أشرتم 
ولكن كم من مقاولة ماتت وأغلقت، ولم تلبي ذلك الحلم الذي كان وراء 
نشأتها؟ أيضا في الشق املتعلق بتأخركم في تفعيل دور لجنة القيادة التي 
تترأسونها، بحيث أنه تمت املصادقة على القانون في 21 فبراير 2019، 
وأول اجتماع كان في 08 أكتوبر 2020 ما تقريبا سنة ونصف عاد يمكن 

هاد اإلجتماع تم.

طبعا إن نتائج اإلصالح كما قلنا ما يمكنش تبان إال إذا تذكرنا 
اإلستثمارات التي تقوم بها الدولة املغربية في الجهات وفي كل جهة على 
حدة، فال شك أيضا أنها تبقى محدودة بقدر االختالل الحاصل بين 
االقتصادات الجهوية، الجهات املغربية ما�ضي هي هي، 4 ديال الجهات 
في املغرب كتسيطر على %62 من مجموع اإلستثمارات العمومية: الدار 
 28%  ،10 12، طنجة  19 فاصلة، مراكش  %28، قنيطرة  البيضاء 
ديال باقي اإلستثمارات كاينة في باقي الجهات، إذن هذا عالش كيدل؟ 
كيدل على أنه في الوقيتة اللي اإلستثمار العمومي كان يسهل املأمورية 
لإلستثمار الخاص والقطاع الخاص ألن رأسمال جبان، الرأسمال جبان 
ما غيمكنش يطلع للجبل ولألطلس مقدمة الريف ومنطقة جبالة أو ال 
في املناطق الحدودية، هاد املقاربة اللي كيعرض اإلستثمارات العمومية 

تم�ضي لهاد املناطق باش يمكن للمستثمر يم�ضي لهاد املناطق.

إذن هذا كيدل على أنه الحكومة فشلت في تدارك العجز الحاصل في 
امتصاص وتقليص الفوارق والتفاوتات بين الجهات سواء على مستوى 
البنيات التحتية أو على مستوى القطاعات اإلجتماعية وال سيما فئات 
القروية والجبلية، وبالتالي فإن استمرار  الشباب والنساء والساكنة 
مستوى عالي من هذه التفاوتات وغياب التوزيع الغير العادل لإلستثمار 
لدى  اإلجتماعي  والظلم  بالتهميش  اإلحساس  بتفاقم  يهدد  العمومي 
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ساكنة مجموعة من الجهات. أيضا نؤكد على الفشل بالرغم من أن 
التحفيزات والنفقات الجبائية الضخمة التي استفادت منها قطاعات 
العمومي  اإلستثمار  هذا  من  نحن  أين  بمعنى  تذكر،  مردودية  دون 
بنية  تطوير  في  فشلت  أيضا  الحكومة  الرئيس،  السيد  أيضا  املنتج؟ 
النسيج اإلقتصادي وتقويته بحيث كيشهد هيمنة الوحدات الصغيرة 
والصغرى بنسبة تقريبا كتوصل 90 % هادي يمكن تحول نقطة قوة 

وفرصة حقيقية لو تمت مواكبة كما يجب.

أيضا كاين كنالحظو أن هناك ضعف في املردودية مكاينش عالقة ما 
بين هاد املراكز الجهوية لالستثمار ومجاالت البحث العلمي باش يمكن 
في جهة معينة نقولو ها هي االستثمارات اللي يمكن نحطوها في جهة 
من هاته الجهات. أيضا ما يقارب ثلثي املقاوالت تصرح بنتيجة منعدمة 
أو بالعجز، هذا مؤشر في حين أن ما ال يتجاوز يااله 1 % من مجموع 
املقاوالت كيوفر 80 % من املداخل الضريبية على الشركات أو الشركات 
التي طبعا تنجح في الوصول إلى األسواق الخارجية أيضا عندنا فيها نسبة 
ضعيفة، يعني هذا السيد رئيس الحكومة، أن السياسات العمومية 
املنتهجة من قبل حكومتكم ما تزال تكرس التفاوتات املجالية، وبالتالي 
ال زلنا أمام سوء توزيع الثروة الوطنية، سوء توزيع مناصب الشغل 
بين الجهات، جهات اململكة وداخل نفس الجهة، استمرار استحواذ 
للدولة  اإلستثماري  الغالف  من  األكبر  النصيب  على  بعينيها  جهات 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية، سوء البرمجة املجالية لإلستثمارات 
يعني  عمليات  نسّهل  لكي  اإللتقائية  يعني  املقاربة  إنعدام  والبنيات، 
هذه اإلستثمارات العمومية، ضعف استغالل الحسابات الخصوصية 
املرصدة للحّد من الفوارق املجالية وغنذكر هنا صندوق التضامن ما 
بين الجهات، وعليه فإن تطور نفقاته في الفترة هاذ الصندوق ديال 
التضامن ما بين الجهات ما بين 2017 و 2020، كتدّل بامللموس على أن 
النفقات جد ضعيفة وهو ما يثير القلق واالستغراب، هو أن هذه النتائج 
املتواضعة للغاية املحققة هي بعيدة كل البعد عن وعودكم و عن ما 
التزمتم به كحكومة من أهداف وسقف عال من التمنيات، خاصة وأن 
هاته الحصيلة تأتي بالتزامن مع انتهاء واليتكم وكذلك مع انتهاء آجال 
مجموعة من اإلستراتيجيات القطاعية، التي كانت من املفترض أن تسهم 
جميعها في الدفع بالنمو والتشغيل وخلق الثروة وانتاج نسيج اقتصادي 
واجتماعي تناف�ضي قوي يمكنه أن يصل إلى السوق الدولية، إن التوزيع 
الخاص  واالستثمار  العمومي  اإلستثمار  الجهات  بين  العادل  الجهوي 
ب تسريع باقي اإلصالحات ذات الطابع الشامل، لتحسين مستوى 

ّ
يتطل

البنيات التحتية والتنمية البشرية والتنافسية والتكاملية بين الجهات 
وتدارك التأخر الحاصل في تنزيل العديد من األوراش، وخصوصا في 
الشق املتعلق بالحقوق األساسية من صحة وتعليم وطرق وماء، بحيث 
أنه مجموعة من اإلستثمارات اللي دارتها بالدنا في قطاع املاء وفي أقاليم 
املاء  في  تاونات نموذجا كيشوف  املناطق وإقليم  معّينة ساكنة ذيك 
لة، 

ّ
والعطش قّدامو علما بأن استثمارات كبرى منذ 10 سنوات غير مشغ

وبالتالي كنتسائلو على الهدر ديال املال العام فهاذ األوراش اللي خصها 

تكون مهمة، الورش املتعلق بالال تمركز بامليثاق الجديد لإلستثمار، 
الذي كان من املنتظر أن يبث دماءا جديدة في قطاع اإلستثمار الخاص 
الذي يعرف تراجعا خالل السنوات، إصالح النظام الجبائي وفق ما جاء 
في توصيات املناظرة الوطنية للجبايات املتعلقة بضرورة العمل على 
التقارب بين النظامين، النظام الضريبي الوطني واملحلي ودمجهما طبعا 

بناء على مبدأ التبسيط واإلنصاف، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، باسم فريق التجمع الدستوري الكلمة اآلن 
للسيدة النائبة أسماء أغاللو.

ا نائبةلا س  8لأسماءلغال 8:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لرئيسلالحك8مةلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

أتشرف اليوم أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري في 
إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي تتناول موضوع لطاملا 
شغل الرأي العام الوطني ولطاملا حظي بمكانة خاصة من لدن جاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، ففي يناير 2009 وّجه جاللة امللك 
رسالة إلى وزيره األول يطلب منه تأسيس املراكز الجهوية لإلستثمار، 
وذلك من أجل تبسيط املساطر وتحفيز اإلستثمار والغاية من ذلك هو 
خلق فرص العمل وكذلك الرفع من التنمية اإلقتصادية، من 2002 إلى 
غاية 2018 أي ما يقارب 19 سنة كان جاللة امللك خصوصا بعد 2009 
يوّجه نداءات عدة في جميع خطاباته السامية له ونتذكر بالخصوص 
2016 في خطابه األول عند افتتاح البرملان وفي داك الوقت كان خاطبنا 
احنا كبرملانيين وأنتم كحكومة السيد رئيس الحكومة وطلب منا باش 
تمت  لإلستثمار،  الجهوية  املراكز  ملنظومة  اإلصالح  بوتيرة  نسرعو 
املصادقة على القانون 47.48 سنة 2018 في أواخر د 2019 في األول 
ديالها جئتم اليوم السيد رئيس الحكومة بعد مرور سنة ونصف بأرقام 
تبدو إيجابية ومهمة ال يسعنا إال أن ننوه بها وخاصة حينما نسمع منكم 
أنكم استطعتم دراسة حوالي %69 من امللفات التي تخصص لإلستثمار، 
وأنكم استطعتم تقليص أجل في إنشاء املقاولة من مدة 120 يوم إلى 
20 يوم وتمكنتم من تقليص آجال إنشاء املقاولة من 8.6 يوما إلى 1.5 
يوما، وأن عمل املراكز اإلستثمار سمح بمعالجة ما يقارب 2447 طلبا 
إلنشاء املقاوالت وأنها واكبت 4000 ملف لإلستثمار من بدايتها إلى نهايتها 
إلى آخره، هناك مجموعة من املؤشرات هذا �ضيء جيد نثمنه السيد 
الرئيس لكن صراحة تنستغربو أن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات 
العالم والحمد هلل املغرب لم تؤثر عليه، ال�ضيء اللي ثار االنتباه ديالنا 
وخالني أنني نقوم بواحد الدراسة صغيرة من واحد املقارنة مع الدول 
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املجاورة السيد الرئيس وخصوصا دولة تونس الشقيقة، تندخل ل 
la1 تنلقى أن هناك  filie1 tunisienne ديال هاد le site électronique
مجموعة من املؤشرات في الوقت اللي تيتكلموا على عدد املقاوالت اللي 
اللي تم  املقاوالت  تيعطيونا شحال شحال عدد  ديالها  تمت اإلنشاء 
اإلفالس ديالها وفي الوقت اللي تيتكلموا على كم من مشروع استكمال 
نال املوافقة تيعطيونا كم من مشروع استثمار لم ينل املوافقة، هناك 
مجموعة ديال املؤشرات اللي كاينة فهاد le site ديالهم ولكن اللي اثر 
االنتباه ديالي أن ماللي دخلت أنا للمنصة اإللكترونية ديال مركز من 
وال  مغربي  أنا فرضا مستثمر  را�ضي  مع  قلت  ملعرفة  االستثمار  مراكز 
 plate forme مستثمر أجنبي شنو هي املعلومات اللي غانلقى في هاد
لقينا  الرئيس كانت هناك مفاجأة كبيرة وأن لألسف  ديالنا؟ السيد 
بأن مراكز االستثمار املعلومات اللي فيهم ماللي تنقولو املعلومات اللي 
تتخص الجهة كنا تنتمناو أن غانلقاو بحال الدول املتقدمة الجهة فيها 
الخاصيات ديالها نوعية االستثمارات اللي تينجحو في هاد الجهة شنا 
هم االسنتثمارات اللي ما يمكنش لهم ينجخو ؟ مجموعة دالنقط اللي 
عندها عالقة مباشرة باالستثمار هاد ال�ضي ما كاينش، كل ما لقيتش 
أن  ثاني حاجة  محين  غير  أوال  هو  لألسف  اإللكترونية  املنصة  ديك 
تيعطيو  الجهة  اللي  استثمارات  هي  عليها  تيتكلمو  اللي  االستثمارات 
التعريف ديال الجهة ال لي تيعطيوه داخل هاد املنصة هو التعريف اللي 
كاين في wikipidia معنيتها دايرين copier coller de wikipidia كنت 
تنتمنى السيد رئيس الحكومة أنه يكون بالفعال عمل جاد داخل هاد 

املنصة االلكترونية.

السيد الرئيس، من بين األمور املدهشة أنني لألسف ماللي تنقول 
لك راه في هاد املنصة كاين أمور اللي هي غير محينة تنرجع بك في هاد 
املنصة نيت تنلقى 2 ديال الجمل اللي ثارو االنتباه ديالي، الجملة األولى 
تيقول لك بأننا في السنوات املقبلة غادي نديرو واحد LGV اللي تيربط 
ما بين الدار البيضاء وطنجة مرورا بالرباط والقنيطرة، السيد الرئيس 
LGV راه ركبنا فيه هذه عامين، في نفس املنصة تيهضرو تيقولو لك راه 
احنا هاد الجهة هذه عندها منطقة حرة، املنطقة الحرة في القانون املالي 
 D›accélérationاملنطقة الحرة والت  املناطق  بقاوش  ما   2020 ديال 

.industriel

السيد الرئيس، باإلضافة لألرقام اللي انتما عطيتونا وزخيتونا بها 
هذه مناسبة أنني غادي نعطيك واحد اإلضافات اللي هي ما شرتولهاش 
واللي هي جد مهمة البد أن نخبر الرأي العام املغربي أو الرأي العام 
الوطني بأن في الوقت اللي انتما تكلمتو على 20 ألف مقاولة تم الخلق 
ديالها كان من املفروض تقولو لنا السيد الرئيس بأنه 800 ألف مقاولة 
عرفات اإلفالس هاد السنة ديال كوفيد في الوقت اللي انتما تكلمتو على 
4000 ملف إستثمار اللي تقبالت كان من املفروض تقولو لنا راه 20 

ألف ملف إستثمار لم يعرف املوافقة.

السيد الرئيس، الوقت املخصص للفريق لألسف جد محدود وال 

يسمح لنا بعرض العديد من النواقص التي تشوب عمل املركز الجهوية 
لالستثمار، وأذكر بصفة خاصة أننا إيال كنا بغينا نزيدو بهاد مراكز 
اإلستثمار لألمام وال كان بالفعل خص يكون واحد اإلصالح خص يكون 
إصالح شامل تيشمل جميع مراكز االستثمار قلت بأن مركز أو 2 أو 3 هم 
اللي فيهم النواقص ثق بيا السيد الرئيس أن النص ديال املراكز ديال 

االستثمار هي تتعرف هاد النواقص.

السيد الرئيس ال بد من ضرورة تحقيق أمن ضريبي وعدالة جبائية 
إيال كنا بالفعل باغيين نجلبو املستثمر ال بد من تحقيق أمن اقتصادي 
وحكامة جيدة وأمن قضائي وهو ورش اللي هو مفتوح بنجاح، ونطلب 
منكم السيد الرئيس دعم ومواكبة هذا الورض وكذلك ال بد من تقوية 
املراكز باملوارد البشرية الكافية مع تكوين هذه املوارد، ما غاديش نقبلو 
أن موظف ما يحينش املنصة اإللكترونية ويعطي معلومات خاطئة 

للمستثمر اللي ما غاديش تخليه أنه يعاود يشو ف فينا مرة أخرى.

السيد الرئيس، هذه مسؤوليتكم وأرجو تفعيلها وتنزيلها على أرض 
الواقع فبعد تجربة سنة ونصف من عمر هاته املراكز ال يزال الجميع 
في  لتكون  الوطني  االقتصاد  دينامية  تحريك  أجل  من  عليها،  يراهن 
أننا  نن�ضى  أن  دون  املغربي،  والشعب  امللك  تطلعات جاللة  مستوى 
نتساءل كيف ستكيفون إصالح املراكز مع النموذج التنموي الجديد، 

وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد عمر احجيرة بإسم الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا نائبلا س  لعمرلاحجير8:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لرئيسلالحك8مة،

ا س  اتلقا ساد8لا 8زراء،

ا س  لرئيسلاملجلس،

حضراتلا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

الفريق اإلستقاللي كيعتبر أن املراكز الجهوية لالستثمار هي واحد 
بعد سنتين من  العرض اإلستثماري خاصة  لتسويق  اآللية أساسية 
املوافقة واملصادقة على القانون 47.18 لكن السيد رئيس الحكومة 
لحد اآلن ما شفناش بامللموس التحوالت في امليدان وهذا أمر طبيعي، 
ألن كاين هناك غياب لرؤية واضحة لتغيير أدوار املراكز الجهوية من 
شباك وحيد يهتم بخلق وإنشاء املقاولة إلى شبابيك تواكب املقاوالت 

وتقودها إلى النجاح.



عدد1311–108ذو القعدة14421  )118يونيو20211( الجريدة الرسمية للبرملان8338  

السيد رئيس الحكومة، نعطيك واحد الرقم أكثر من 10 آالف مقاولة 
التي  الحقيقية  الصعوبات  لفهم  كافي  يتم تصفيتها سنويا وهذا رقم 
يعيشها اإلقتصاد الوطني منذ الخطاب امللكي السامي لصاحب الجاللة 
في سنة 2016 هنا في البرملان في االفتتاح ديال السنة التشريعية وبعد 
صدور القانون 47.18 ال زلنا نسجل عدد من األعطاب البنيوية بالرغم 
من األدوار الطالئعية التي أصبحت تلعبها املراكز الجهوية لإلستثمار في 

تحسين مناخ اإلستثمار واعتماد املعالجة املندمجة مللفات اإلستثمار.

السيد رئيس الحكومة، هناك واحد املفارقة بغينا نفهموها رقم 
نسب اإلستثمار في بالدنا كيتجاوز%34 من الناتج الداخلي الخام وهي 
أعلى نسبة في العالم رغم اإلشكالية ديال هاد الرقم هذا اللي كيتمثل 
فيها أكثر من نصف اإلستثمارات العمومية، بالدنا في العشرية األخيرة 
سجلت معدالت نمو جد متواضعة وصلت واحد 1.06 % سنة 2016 
وهذا غير مفهوم كيفاش نشرحو هاد املفارقة بين مناخ أعمال يتحسن 
وفي نفس الوقت هناك نسب نمو منخفضة، في العشرية األخيرة نسبة 
النمو ما تجاوزتش %4 في حين أنه البرنامج الحكومي وعد املغاربة ب 7% 
ونحن نتحدث، السيد رئيس الحكومة، على البرنامج الحكومي باملناسبة 
كنثمنو التدافع الحزبي والسيا�ضي قبل اإلنتخابات لكن خصنا نحضرو 
شوية ديال العقل واملنطق كيف يمكن ألحزاب شاركت وترأست حكومة 
أنها  وانسات  مستقبلية  برامج  عن  االنتخابات  غداة  اليوم  وتتحدث 
تقدم الحصيلة وانسات أنها تواصل مع املواطنين وتقنعهم على األقل 

بما أنجز خالل هاته املدة؛

ال  النمو أصبحت  نسبة  أن  اإلستقاللي  الفريق  في  نسجل كذلك 
تشغل نفس العدد من العاطلين رقم 1 في نسبة النمو %1 كيشغل 
الطبيعي في السنوات العشرية اللي مضات تيتسجل 30 ألف منصب 
النمو  نسبة  من   1% األخيرة  العشرية  في  ألف،   30 كيعطينا  شغل 
أصبحت ما بين 15 و 20 ألف انت كتعطينا 15 و 20 ألف منصب شغل 
وهذا غير مفهوم كذلك نسجل في الفريق اإلستقاللي وكذلك في حزب 
االستقالل تمركز اإلستثمار وخلق فرص الشغل فقط ما بين الخط 
ديال الرباط وطنجة والدار البيضاء في غياب واضح باإلهتمام باملناطق 
األخرى املناطق النائية وخاصة املناطق الحدودية في الشمال والجنوب 
و الشرق، لإلشارة السيد رئيس الحكومة كنطلبو منكم كفريق استقاللي 
ونحن نحضر للبرامج ديال املناطق الحدودية دمج مدينتي سبتة ومليلية 
ضمن املناطق واملدن الحدودية التي طال الزمن أو قصر سوف ترجع 
للوطن من غير املقبول أن نتحدث عن مدن إفريقية ضمن الفضاء 
األوروبي، كذلك السيد رئيس الحكومة هناك غياب اإلهتمام باملناطق 
الحدودية وهاد الغياب اإلهتمام أدى إلى الهجرة إما داخل املحور اللي 
فيه الحركية االقتصادية الدار البيضاء، الرباط، طنجة أو نحو الخارج 
وهي املشاهد اللي كنشوفوها ديال غرق ديال عدد كبير من الشابات 
ما  ألنهم  الخارج  نحو  بالهجرة  ديالهم  الحلم  وكذلك  ديالنا  والشبان 

وجدوش آليات ديال االستقطاب داخل الوطن.

كذلك السيد رئيس الحكومة، نسجل في الفريق اإلستقاللي غياب 
رؤية واضحة في موضوعين جد أساسيين في اإلستثمار هما الضرائب 
نتائج  كاينش  ما  الجبايات  ديال  مناظرة  منذ سنوات عقدنا  والعقار 
والعقار املخصص لالستثمار كيما كتعرفو ينقسم إلى قسمين هناك 
عقار إال بغينا نديرو استثمارات خصو يتوجه ما بين الكراء واملهن إال 
بغينا نديرو إستثمار في التجارة خصنا الكراء وال بغينا نديرو اإلستثمار 
في الصناعة خصنا أحياء صناعية بأثمنة معقولة، كذلك منذ 2016 
للتجارة  كذلك  مناظرة  هناك  اإلنتظار  قاعة  في  اإلستثمار  ومدونة 
منذ سنوات ما كاينش نتائج وهاته املناظرات وهاد اللقاءات كتخرج 

بتوصيات مهمة وقرارات جريئة مع األسف كتبقى بدون تطبيق.

السيد رئيس الحكومة، نسجل كذلك واحد املالحظة أنه اجتماع 
اللجنة الوطنية كل 6 شهور كيضيع لنا فرص ديال االستقطاب هناك 
مشاريع كبرى ممكن أننا نبرمجوها بسرعة وأننا نستافدو منها باش ما 
تخليوش الناس تم�ضي لجهات ودول أخرى، نسجل أيضا غياب الجاذبية 
خاصة في املناطق التي تعرف إكراهات اقتصادية منها طبعا منطقة 
الشرق، غياب رؤية من أجل التشجيع على االستثمار في هاته املنطقة، 

ضعف املواكبة واملتابعة خاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

السيد رئيس الحكومة، فعال تم تعيين مدراء جدد عندهم كفاءات 
عالية لكن نسجل غياب ضخ دماء جديدة باش يعاونوا هاد املديرين 
ما يمكنش املدير بوحدو يقوم بكل هاته املهام، وبالتالي كاين البداية 
ولكن خصنا التسريع في إيجاد إدارة فاعلة ملواكبة كل هذه التغييرات، 
لقد صوت الفريق اإلستقاللي باإليجاب رغم تموقعه في املعارضة بهدف 
جذب املزيد من االستثمارات وكذلك بهدف تجميع عدد من املصالح 
واإلدارات ليس فقط من أجل إنشاء املقاولة، لحد اآلن مازال ما كاينش 
صاحب  ديال  الفلسفة  في  جاء  كما  ديال  األساس  وما�ضي  التجميع 
الجاللة في هاد املهمة الجديد واملهام الجديدة ما�ضي فقط من أجل 
إنشاء املقاولة، ولكن أساسا ملواكبتها بنجاعة واحترافية لحد اآلن لم 

نلمس التغيير.

باش  بغينا  باملناسبة  اإلستقاللي  الفريق  الحكومة،  رئيس  السيد 
نعطيو مهمة في تدبير صناديق دعم للمراكز الجهوية باش هي اللي تدبر 
صناديق الدعم واملواكبة ما يمكنش يكون تحسين املناخ نهضرو عليه 
وطنيا خصنا نرجعو ونبقاو نهضرو على تحسين املناخ جهويا وإقليميا 
عالش؟ ألنه كيما قلت أن هناك تفاوت في الجهات وبغينا اليوم نديرو 
واحد السياسة أنه على األقل الناس ما تبقاش تحس براسها في واحد 
الجهات تنتمي إلى زمن آخر، بغينا كذلك السيد رئيس الحكومة باش 
نشوفو واش كاين إمكانية إلخراج املناطق الحدودية من هاد اإلكراهات 
اإلقتصادية على أساس أننا نرجعوها مناطق حرة وهاد املشروع ديال 
أننا نرجعو املناطق الحدودية مناطق حرة من شأنها أن تكون عندها 
جاذبية وأنها تجلب اإلستثمارات لها وما تبقاش تسجل نسب مرتفعة في 
البطالة مثلما تسجله اليوم جهة الشرق اليوم هي تسجل أعلى نسب في 

البطالة على املستوى الوطني، شكرا السيد الرئيس.
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ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة الحاتمي 
باسم الفريق الحركي.

ا نائبةلا س  8لغ ثةلالحاتمي:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك8مة،

ا س  اتلقا ساد8لا 8زراء،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

ببعض  ألدلي  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بتقديمه  تفضلتم  الذي  العرض  مع  تفاعال  واإلقتراحات  املالحظات 
السيد رئيس الحكومة، ونعتبر بأن ما جاء في هذا العرض يتقاطع بشكل 
كبير مع مقاربتنا وتقييمنا للمراكز الجهوية لإلستثمار وأثرها على التنمية 
الرهانات  سياق  في  وذلك  اململكة،  لجهات  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
املعقودة على هذه الجهات ومساهمتها في تفعيل السياسة العامة للدولة 

وفي إعداد مختلف السياسات الترابية، املراكز الجهوية لإلستثمار.

السيد الرئيس، تعتبر آلية من ضمن مجموعة من اآلليات األخرى 
التي يمكنها أن ترسخ البعد اإلقتصادي والتنموي واإلجتماعي للجهات، 
وغني عن البيان أن مبادرة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا التي 
تمثلت في الرسالة امللكية املوجهة للوزير األول بتاريخ 9 يناير 2002 
الالمتمركز لالستثمار ترجمت بشكل واضح اإلهتمام  بتدبير  املتعلقة 
امللكي الخاص بإنعاش اإلستثمار والنهوض به باعتباره وسيلة فعالة 
للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في إنسجام تام مع املفهوم الجديد 
للسلطة، منذ هذا التاريخ الذي اتسم بانطالقة يمكن أن يقال عنها 
أنها جيدة تأرجحت هذه التجربة بين النجاح والقصور وبالتالي لم تكن 
هذه املؤسسات في مستوى الفلسفة واألهداف الذي أحددت من أجلها 
ولم تتمكن من تحقيق النتائج والتطلعات الكامنة وراء إنشائها، لكن 
األمر األسا�ضي هو أن توطيد هذا الخيار اتسم باالستمرار وظلت دائما في 
صلب اإلهتمام امللكي من خالل التوجيهات امللكية التي تضمنتها العديد 
املجلس  انكباب كل من  إلى  باإلضافة  السامية،  امللكية  الخطب  من 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي واملجلس األعلى للحسابات على تقييم 
عملها وتشخيص أعطابها وتقديم التوجيهات الكفيلة بالرفع من قدراتها 
وإمكانياتها لتلعب الدور االقتصادي واالجتماعي املنوط بها، وتأسيسا 
على ما تم إحداث القانون املنظم للمراكز الجهوية لإلستثمار وإحداث 
هذا   47.18 القانون  خالل  من  لالستثمار  املوحدة  الجهوية  اللجان 
القانون الذي أعاد هيكلة هذه املراكز بتحويلها إلى مؤسسات عمومية 
تتمتع بالشخصية اإلعتبارية واإلستقالل املالي، كما تمت مواكبة هذا 

اإلصالح بإصالحات أخرى تهم الالتمركز اإلداري وتبسيط املساطر.

السيد الرئيس، على الرغم من كل هاد اإلصالحات فإن اآلداء على 
النقائص واإلختالالت،  مستوى امليدان ال زال مشوبا بمجموعة من 
ونعتبر بأنه لم يبقى مسموحا لهذه املؤسسات أن تجتر نفس اإلشكاليات 
الذي  الجديد  التنموي  النموذج  في ظل  الضعف، ال سيما  ومواطن 
دعا صراحة إلى إرساء منظومة مندمجة للدفع بعجلة اإلقتصاد على 
املستوى  على  الشغل  فرص  وخلق  املقاوالت  دعم  الجهات  مستوى 
الجهوي، وفي هذا السياق نعتبر في الفريق الحركي بأن اإلرتقاء بهذه 
املراكز يجب أن يستحضر اقتراحات لجنة النموذج التنموي الجديد 
اإلقتصادية  األنشطة  لدعم وتشجيع  من خالل تخصيص صناديق 
األولويات  حسب  املقاوالت  وإنشاء  باإلستثمارات  والنهوض  الجهوية 

الجهوية.

ولئن كنا نسجل في الفريق الحركي تطور مؤشرات إنشاء املقاوالت 
ودعم اإلستثمار باعتبارهما يشكالن صلب املهمة املوكولة لهذه املراكز 
فإننا نؤكد بأن مختلف اإلصالحات التي واكبت هذه التجربة لن يكون 
لها أي جدوى إذا لم يتمتع تنزيلها التنزيل السليم وال سيما على مستوى 
إصالح اإلدارة وتبسيط املساطر وتفعيل الالمركزية، ومن هذا املنطلق 
نعتبر في الفريق الحركي بأن إقالع هذه املؤسسات رهين بمجموعة من 
الذي  بالشكل  اإلداري  تمركز  الال  ميثاق  تنزيل  أبرزها  لعل  الشروط 
يجعل مختلف املصالح الال ممركزة في قلب إستراتيجية املراكز الجهوية 
وانخراط  السياسات  مختلف  تنسيق  من  البد  وبالتالي  لالستثمار، 
مختلف اإلدارات في إطار الشباك الوحيد ملا يقتضيه األمر من تسهيل 
املساطر وتقليص اآلجال والتقليص أيضا من تعدد املتدخلين باإلضافة 
إلى التقييم والتتبع املستمر لألعمال املنجزة مؤكدين على ضرورة خلق 
ذلك التفاعل املطلوب بين مخططات هذه املراكز والبرامج التنموية 

الجهوية.

وكفاءات  البشرية  املوارد  إلى  املراكز  هذه  على حاجة  نشدد  كما 
لعملها وخصوصا  الضرورية  الوسائل  توفير  مع  متخصصة  ومهارات 
الوسائل املالية الكافية والقانونية الضرورية كما يتعين في تقديرنا توفير 
العقار وجعل في متناول املستثمرين عالوة على توفير البنية التحتية 
املعلوماتية وكذا البنية اللوجيستيكية والتجهيزات األساسية على قدم 
وساق بين مختلف الجهات، كما نؤكد السيد الرئيس على ضرورة أن 
تكون هذه املراكز مبادرة منفتحة على املشاريع متواصلة بشكل جيد 
للتعريف بإمكانية الجهة وخصوصياتها وموجهة أيضا للشباب الذي 
يدخل ألول غمار املقاولة واإلستثمار وبالتالي العمل على تنويع اإلستثمار 
في مختلف القطاعات ذات القيمة املضافة لإلقتصاد الوطني بصفة 
عامة ومنها اإلستثمار في اإلقتصاد اإلجتماعي وفي املجال الفالحي تبعا 
بغاية خلق طبقة وسطى فالحية  امللك حفظه هللا  لتوجيهات جاللة 
وتشجيع الشباب على اإلستثمار في جهاتهم مؤكدين على ضرورة الحرص 

على استدام واستمرار هذه اإلستثمارات.

السيد الرئيس، نعتقد بأن مغرب الجهات يستدعي بأن يكون األفق 
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هو تنمية كل جهات اململكة وداخل الجهات نفسها نؤكد على ضرورة 
القروي  اإلمتداد  ذات  األقاليم  وخاصة  الجهة  أقاليم  كل  استهداف 
لهذه  بعينها وملا ال إحداث ملحقات  للمدن  والجبلي بدل االستهداف 
املراكز باملناطق املقصية من كل اهتمام وتنمية معتبرين بأن التحول 
التأكيد  يجب  وهنا  الجهات،  عبر  يمر حتما  أن  البد  للمغرب  القادم 
على ضرورة تموقع مراكز اإلستثمار الجهوية داخل مخططات ورش 
الجهوية املتقدمة، ألن تحفيز اإلستثمار ال يمكن أن يعطي الثمار كاملة 
ما لم تصبح مراكز اإلستثمار فاعال رئيسيا في عملية التنمية اإلقتصادية 
املستدامة في كل جهات اململكة، كما يجب إيجاد آليات للتعاون الجيد 
بين املراكز والسلطات سواء املنتخبة أواملحلية التابعة للدولة كما يجب 
استفادة املسؤولين عن املراكز من تكوين مستمر مستلهم من التغيرات 

اإلقتصادية الوطنية والدولية.

الديمقراطية، رهين  البالد والسير قدما لتعزيز  إن استقرار وأمن 
الداخلي  اإلستثمار  كبير على  يتوقف بشكل  والذي  التنموي  بمسارنا 
والخارجي وفق هللا الجميع ملا فيه خير البالد والعباد، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

ا س  لا رئيس:

املالحي  النائب محمد  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

ا نائبلا س  لمحم لاملالحي:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لرئيسلالحك8مةلاملحترم،

ا س  لقزيرلا  ق ة،

ا س  تينلا 8زيرتينلاملحترمتين،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لأعضاءلمجلسلا ن8ابلاملحترمين،

فعال، السيد رئيس الحكومة استمعنا بإمعان ملا جاء في تدخلكم 
والخالصات حول هذه املجالس الجهوية لإلستثمار اللي في الحقيقة 
كانت االنطالقة ديالها بمبادرة من جاللة امللك حفظه هللا اللي عطى 
واحد املجموعة من املبادرات على املستوى الوطني وكذلك على املستوى 
الدولي، واليوم لنعتز على أنه هاد املبادرات كتلقى يعني تجاوب منقطع 
النظير سواءا من املغاربة أو الحكومة و اللي في الحقيقة عطات يعني 
واحد الرصيد اللي كيمكن نعتز به وعلى أننا أصبحنا كنتجاوبو في كل 
القطاعات مع املواطنين بشكل ملموس واللي كيعطي وكيرد االعتبار 
يعني واحد  اليوم كتشهد  اللي كتعرفوا بالدنا واللي بالدنا  لإلستثمار 
أوراش كبيرة على املستوى الوطني وكذلك على املستوى الدولي، ورغم 
من الجائحة ديال كورونا اللي كتعرفها بالدنا فقد استطعنا على أننا 

باش نواكبو هاد العمل ونعطيو واحد الصورة ناصعة اللي كايمكن تعزز 
كل املقومات ديال املجتمع املغربي وكذلك ترد الثقة على أننا يعني دولة 

نشتغل في دولة الحق والقانون، ولهذا فالقانون يطبق على الجميع.

إنما السيد رئيس الحكومة يعني هنايا كاين واحد املجموعة ديال 
التساؤالت حول هاد العمل اللي هو في الحقيقة عمل يستحق التنويه 
والتقدير واإلكبار واللي هو واحد العمل جاد واللي جى من أجل ترسيخ 
دولة الحق والقانون، وكنعرفوا على أنه املراكز الجهوية لإلستثمار كانت 
فيها واحد مجموعة دالعراقيل واللي اليوم بهاد القانون وبهاد املسطرة 
الجديدة أصبحنا على أننا نرد السكة إلى مسارها املوضوعي والواقعي 
أنه نردو االعتباره لبالدنا من كل املقومات في هاد  اللي كيمكن على 
الجانب هذا، إنما السيد رئيس الحكومة يعني األسباب الحقيقية التي 
تحول دون تحقيق هاد اإلستثمارات العمومية الهامة التي تقوم بها بالدنا 
ألهداف حيث وصلت اإلستثمارات العمومية إلى 182 مليار درهم سنة 
2020 ومن املرتقب أن تصل اإلعتمادات املرصودة لإلستثمار إلى 230 
مليار درهم سنة 2021، وهي نسب وأرقام مهمة مقارنة بالناتج الداخلي 
الخام لبالدنا وحول السؤال ديالنا جاء، السيد رئيس الحكومة املحترم، 
يعني حجم اإلنخراط في القطاع الخاص هو في حاجة إلى دينامية كبيرة 
لإلستثمار والتي ال تزال بعيدة كل البعد عن القيام بأدواره التنموية 
السيد  وهنا  التحتية،  البنيات  توفير  في  الدولة  مع مجهودات  كوازاة 
رئيس الحكومة كنعرفو على أن بالدنا قامت بواحد الدور كبير فيما 
يخص تأهيل كل املناطق الحضرية وكذلك تزويد العالم القروي باملاء 
الشروب وكذلك باإلنارة وهذا مجهود مقدر بالنسبة للدولة ولكن يجب 
املواكبة ما بين العمل اليومي للمواطنين وما بين عمل االستثمار ألن فعال 
املواطنين، السيد رئيس الحكومة، اليوم كيحس على أنه بالدنا تغيرات 
بكل املرافق ديالها وعلى أننا أصبحنا في واحد املواقع اللي في الحقيقة 
كنا نعلم جميعا أن املدن ديالنا عرفت واحد التطور كبير، ولهذا هاد 
التطور هذا خصنا نواكبوه باإلستثمار ويحس على أنه املواطن فعال 
في حاجة إلى طرق وإلى بنية تحتية وإلى نظافة وإلى غير ذلك من األمور 
وكذلك في حاجة إلى اإلستثمار وإلى الشغل، ألن السيد رئيس الحكومة 
اليوم نحن في حاجة ماسة إلى الشغل اللي هو الرافعة ديال التنمية 
فيما يخص هاد العمل هذا واللي في الحقيقة احنا بالدنا الحمد هلل يعني 
تتعرف تطورات وأوراش كبرى، وكنعرفوا على أنه الصناعة ديال بالدنا 
وصالت لواحد املستوى راقي و اللي في الحقيقة تواكب الدول الكبيرة على 
املستوى الصناعي، ولهذا فالعمل خص يكون عنده واحد اإلطار ديال 
التجانس في كل الوقائع ديالو ألنه اإلستثمار خصنا نربطوه بالتشغيل 
والتشغيل هو أداة التنمية باش يمكن يكون عندنا واحد اإلطار ديال 

التفاعل اإلقتصادي والتنموي اللي كتعرفو بالدنا.

ولهذا السيد رئيس الحكومة نحن في الفريق اإلشتراكي يعني على 
ممر املرجعية ديالنا يعني دائما ندافع عن الطبقة املسحوقة والطبقة 
املتوسطة و اللي هي في الحقيقة اليوم في حاجة إلى رد اإلعتبار ديالها رغم 
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املجهودات اللي عندنا احنا النبخس املجهودات التي تقوم بها الدولة، 
ولكن نناضل من أجل على أننا كمكون في الحكومة على أنه هاد األطراف 
اللي هي مندمجة في املجتمع على حتى هي خص يكون عندها واحد 
الرصيد ديالها اللي هو ك يمكن تغني به واحد العمل، والشغل السيد 
رئيس الحكومة هو واحد من من األعمال اللي هي خصنا احنا نبلوروها 
ألنه املواطن إذا ما لقاش الشغل انتما كتعرفوا شنو هي املآل ديالو 
وكيفاش كيكون على املجتمع وال األسر ديالو فيما يخص هاد الجانب 

هذا.

مرة أخرى السيد رئيس الحكومة، نحن نتساءل كذلك عن الدواء 
الجهات  ديال  الترابية  الجماعات  ميزانية  في  املرصودة  اإلعتمادات 
اللي هي 18 مليار ديال الدرهم، بينما السيد الرئيس هنا كاين 7.8 % 
هو ال يتوافق و.. مغربية للجهات، ألن الجهات السيد رئيس الحكومة 
احنا  ألن  نعطيو  خصنا  اليوم  والجهات  التنمية  ديال  الرافعة  هي 
املجموعة  واحد  نعطيوهم  املنتخبين، خصنا  في  نثيقو  اليوم خصنا 
داإلمكانيات اللي كيمكن يعطي واحد العمل اللي هو يشرف البالد فيما 
يخص هاد العمل وهنا يكون واحد اإلطار ديال التجانس كيفاش يمكن 
نوصلو لواحد النتيجة اللي هي كايمكن نعطيوها بكل صدق على أننا 
يعني في إطار التعايش وفي إطار التماجز وفي إطار التوافق اللي هو عندنا 
في بالدنا باش نوصلو للثقة السيد رئيس الحكومة هي الثقة ألن اليوم 
إذا فقدنا الثقة في املؤسسات الدستورية ديالنا كنكونو على أننا احنا 
كنبخسو العمل السيا�ضي ديالنا وكنبخسو حتى واحد العمل اللي هو ما 
كنعطيوهش واحد الصورة ناصعة كيفاش يمكن نرفعو التنمية على 
املستوى الوطني ديالنا، ولهذا السيد رئيس الحكومة هادي مسؤوليتكم 

ويجب أن تعملو على تطبيقها على املستوى الوطني، شكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد إد بعلي بإسم 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

ا نائبلا س  لسذ  لإدلبذلي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد رئيس الحكومة، استمعنا إلى جوابكم حول إصالح املراكز 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  على  ذلك  وأثر  لإلستثمار  الجهوية 
ببالدنا وهذا اإلصالح كان موضوع قانون صادق عليه مجلسنا املوقر 
تحويلها  خالل  من  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  هيكلة  إعادة  بهدف 
املرتبطة  امللفات  معالجة  بعملية  للتسريع  عمومية  مؤسسات  إلى 
اقتصادي  نسيج  بناء  هو  يزال  وال  كان  املنتظر  فالهدف  باإلستثمار، 
واجتماعي متين ومتضامن وهو ما يتطلب في اعتقادنا تكريس قواعد 
دولة الحق والقانون وتقوية املؤسسات التي من شأنها تفكيك مظاهر 
اقتصاد الريع واإلحتكار واإلمتيازات غير املبررة املخلة ملبدأ املنافسة 

للعملية  الشديد  األسف  مع  ت�ضيء  والتي  الفرص  وتكافؤ  الشريفة 
اإلقتصادية واإلقتصاد الوطني، وتتسبب بشكل كبير في تراجع منسوب 
الثقة الذي نراهن عليه كثير، وإذا كانت سياسة إحداث املراكز الجهوية 
لتدبير  جديدة  لرؤية  التأسيس  إلى  تهدف  هيكلتها  وإعادة  لإلستثمار 
اإلستثمار فإن الدور الذي يجب أن تلعبه هذه املراكز ال ينحصر في مهام 
الشباك الوحيد فقط بل يجب أن تقوم بأدوار أخرى تتعدى ذلك، من 
خالل تسهيل الولوج إلى املعلومة ووضعها رهن إشارة مختلف الفاعلين 
واملؤهالت  اإلقتصادي  باإلمكانيات  التعريف  وكذا  اإلقتصاديين، 

الطبيعية والبشرية والبنيات التحتية التي يتوفر عليها كل مجال ترابي.

وفي هذا السياق، البد من األخذ بعين اإلعتبار املالحظات التي أبداها 
املجلس األعلى للحسابات في تقريره، لعل من أبرزها غياب املواكبة 
من  الرغم  على  والتي  الوطنية  اإلستراتيجية  للمخططات  واملتابعة 
اتخاذ بعض التدابير للتقليص من حدة التفاوتات إال أنها ال تزال مع 
األسف رهينة املقاربة املرتكزة على توطين املشاريع اإلستثمارية في بعض 
الجهات فقط والتي تحتكر ما يزيد عن %70 من الثروة الوطنية، وهو ما 
يعني استمرار التفاوتات املجالية والفوارق اإلجتماعية بين جهات البالد 

وكذلك اإلستمرار البيروقراطية وتعدد املساطر اإلدارية.

السيد رئيس الحكومة، طموحاتكم كبيرة ولكن الواقع عكس ذلك 
تماما ويكفي أن نسوق لكم العراقيل التي تعترض اإلستثمار وهي مناسبة 
نطالبكم فيها وبإلحاح السيد رئيس الحكومة، بالعمل وبقوة من أجل 
تبسيط املساطر وتدليل هذه الصعوبات البيروقراطية التي أكل عليها 
الدهر وشرب، مثال على ذلك أسوق أمامكم السيد الرئيس، من إقليم 
الصويرة الذي يعتمد إقتصاد وعلى اإلستثمار إال أنه يعرف مع األسف 
خصوصية غريبة في املساطر وهو مشكل يهم األقاليم 8 لجهة مراكش 
آسفي وال نعرف سبب لذلك، في الصويرة ال يسمح لألجانب بتملك 
العقارات ونحن نعرف قيمة األجانب في الرواج اإلقتصادي لهذه املدينة 
وهو أمر ال نفهمه، في الصويرة نطلب من تطلب من املستثمرين سلة 
املساطر وهو ما يؤدي إلى هروبهم نحو أقاليم أخرى أو بلدان أخرى، 

ويضيع عن اإلقليم فرصا مهمة للتنمية والتشغيل وهو ما نأسف له.

من  الشخ�ضي  تداخلكم  يتطلب  الحكومة،  رئيس  السيد  الوضع 
أجل تخفيف هذه املساطر ال سيما في قطاع البناء الذي يتخبط في 
عدة مشاكل منذ إحداث املنصة الرقمية رخص والتي كان من املفترض 
أن تساهم في تسريع مسطرة طلبات الترخيص للبناء والتجزيء ولكن 
لألسف ما حدث هو العكس تماما، ويهم هذا اإلشكال مجموعة مثال 
اللي كتعتامد تقريبا  إقليم الصويرة أن هاد الجماعات هي  في  دائما 
على مستثمرين أجانب كمثال .. سيدي كوكي وموالي بوزرقطون. أمام 
في املجال القروي فيبدو أنه خارج إهتمام حكومتكم إذن بالرغم من 
توفر وثائق التعمير فإن لإلدارة الوصية رأي آخر وترفض نسبة كبيرة 
من طلبات البناء باملراكز القروية املغطات بهذه الوثائق وتتجاوز أدوارها 
املطروحة  القانونية  والوثائق  املعمارية  التصاميم  رأيها على  إبداء  في 

بالدراسة إلى أدوارا أخرى مزاجية بدون رقيب وال حسيب.
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السيد رئيس الحكومة، هذا فقط نموذج إقليم الصويرة ضمن 
العشرات من نماذج أقاليم أخرى تعاني في صمت، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة لكم السيد رئيس الحكومة للرد على 
التعقيبات بطبيعة الحال كما تعلمون فيما تبقى من الوقت.

ا س  لسذ لا  ننلا ذثمانيلرئيسلالحك8مة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

شكرال لس  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

ال أدري من أين سأبدأ جوابي وقد أنصت إلى أرقام ال عالقة لها 
بالواقع، كثير من األمور اللي تفضلوا بها السيدات والسادة النواب مع 
األسف مع األسف ما كيناش في الواقع مع أن املعلومة متاحة، واليوم 
األنترنت كتعطي ألي واحد فاعل إقتصادية أو سيا�ضي أو مواطنة أو 
مواطن يمكن يدخل بطبيعة الحال في املواقع اللي هي مأمونة واللي 
هي فيها الثقة واللي رسمية واللي كتعطي معلومات ذات ثقة، فلذلك 
أريد أن أقول بأنه على الرغم من السياق ديال الجائحة كوفيد19- 
ولكن بالدنا الحمد هلل بسبب تضافر جميع الجهود وقفنا مجموعين 
بقيادة جاللة امللك وحقات بالدنا في الحقيقة حققت أمور بغيت نقول 
معجزات معجزات، وأنا نقول لكم أنا رسالة تلقيتها من املدير العام ديال 
للبنك اإلفريقي للتنمية البنك اإلفريقي للتنمية أصدروا تقرير ودراسة 
وأرسل لي رسالة مع الدراسة يقول لنا فيها بأن احنا كنقولوا لكم بأنكم 
الحكومة  اتخذتها  اتخذتوها  اللي  اإلجراءات  نتيجة  املغرب  في  أنتوما 
لدعم املقاولة واإلجراءات اإلجتماعية ملواجهة كوفيد19- قلصت من 
تأثيرات الجائحة، واستطاعت أن تنقد %71 من مناصب الشغل التي 
كانت مهددة التي كانت مهددة وأيضا استطاعت أن تحافظ على 6.5 
نقطة من نسبة النمو، وهاد ال�ضي راه منشور ورسمي هادي منظمة 
اللي دار املغرب  ال�ضي  إقليمية كلهم كيشيدوا بذاك  دولية منظمات 
والتأثير ديالو، صحيح صحيح الجائحة كانت عندها تأثيرات وال تزال 
تأثيرات إقتصادية وتأثيرات اجتماعية وفيها صعوبات، ولكن داك ال�ضي 
اللي تفاديناه أكبر بكثير مما وقع بكثير بحال صحيا راه انتوما كتشوفوا 
صحيا الحمد هلل تفادينا حاالت حرجة كثيرة، تفادينا وفيات كثيرة جدا 
وهذا بفضل قيادة جاللة امللك وبفضل التضامن والتعاون ديال جميع 
الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص املدني والبرملان كل �ضي، 
ولكن راه الحكومة عندها دور ما يمكنش نقول هاد الحكومة ما درات 
والو واملغرب الحمد هلل نجح، الحكومة ما دارتش اإلستثمار واملغرب 
غادي في اإلستثمار األول في افريقيا، الحكومة ما دارتش والو في مناصب 
الشغل وهو في مقدمة الدول اإلفريقية في هذا املجال، الحكومة ما 

دارت والو في الطاقة والحكومة واملغرب هو األول في الطاقة، الحكومة ما 
دارت والو في الصناعة واملغرب هو األول في تصدير السيارات والصناعة 
وقولوا ليا منين جا هاد ال�ضي؟ بطبيعة الحال الحكومة بطبيعة الحال 
ال بتعاون مع الجميع ال احنا كنعتزوا احنا راه ما كنبخسوا ديال الجهد 
ديال حتى �ضي واحد، ولكن الحكومة عندها دور أسا�ضي فهاد ال�ضي 
بطبيعة الحال بطبيعة الحال وال تزال وسيبقى لها الدور أسا�ضي وهادي 
هي الديمقراطية وهكا مديورالعالم الكون ديال سيدي ربي هاك مديور، 
فإذن إفالس املقاوالت هذا من بين األرقام اللي ما عرفتش أحد اإلخوان 
قال 100 ألف مقارنة على فكيف هللا يرحم باك جيب ليا هاد الرقم 
فين كاين أنا بغيت غير نعرفوا، هاهو l›OMPIC ها هو املوقع ديالهم ها 
هو موجود، l›HCP سميتها املندوبية السامية للتخطيط ها هوالتقرير 
ديالها راه كل �ضي يا هللا صيفطوا ليا السيد الوزير6612 سنة 2020 
على عكس ما يروج في بعض األلسنة وما يروج في بعض التدوينات، غير 
صحيح أن إفالس املقاولة تزاد في سنة 2020 على الرغم من الجائحة، 
وأتيتم بأرقام فلكية ال وجود لها في أرض الواقع، فعلى الرغم من األزمة 
املعدل ديال إفالس املقاوالت سنة 2020 سجل انخفاض %22 باملقارنة 
مع سنة 2019، هادي أرقام رسمية ديال l›opic، اإلفالس 6612 مقاولة 
التي أفلست سنة 2020 مقارنة ب 8439 مقاولة سنة 2019، ملاذا؟ ألن 
اإلجراءات ديال دعم املقاولة في تمويل املقاولة وفي مواكبة املقاولة وفي 
دعم التشغيل للحفاظ على الشغل في املقاولة هاد �ضي كل �ضي أثمر 
بطبيعة الحال ما يمكنش هاد �ضي كامل واملئات ديال اإلجراءات موجهة 
لإلقتصادي واملقاولة لعند التشغيل ما يمكنش ما يكونش عندها تأثير 

ضروري يكون عندها تأثير.

ونفذاتها  صحيح  الحكومة  دارتها  اإلجراءات  هاد  باملناسبة  وهاد 
ولكن راه كانت بتشاور ما تنساوش بأننا استقبلنا األحزاب السياسية 
استقبلنا النقابات جينا للبرملان مرارا كنتصنتوا وعندي مجلد راه جبتوا 
ملجلس املستشارين داك النهار وكن عرفت غادي تحتاجوا نجيبوا حتى 
فيه جميع املذكرات وهاديك املذكرات فككناها كل قطاع صيفطنا ليه 
املذكرة اللي كتعنيه أو املذكرات التي تعنيه وجمعنا املقترحات وحاولنا 
نديروا ونطبقوا أق�ضى ما يمكن من املقترحات فهذا جهد مشترك في 
اإلقتراح والحكومة نفداتوا والحمد هلل عندوا تأثير عندوا تأثير، وهاد 
اإلنخفاض ديال 22 % ديال نسبة املقاوالت مكن من استرجاع حوالي 
157 ألف منصب شغل بين الفصل الثاني والفصل الرابع لسنة 2020 
هادي إحصائيات رسمية، دابا l›hcp إلى قالت �ضي إحصاء ما عجبناش 
كتفرحوا إيال قالت �ضي إحصاء جات في اإلتجاه ديال الحكومة كتسدوا 
عليه فحال إيال ما كاين هداك اإلحصاء وكتجيبوا �ضي أرقام أخرى من 
أسموا، إذن هذا، اإلستثمارات األجنبية أريد أن أخبركم بأن استثمارات 
اللي جابت 2020 بقيت في نفس مستوى اإلستثمارات األجنبية املتدفقة 
للمغرب سنة 2019، نفس املستوى، هذا ما�ضي جا غير هكاك فقط راه 
دول العالم كثيرة نقصات نسبة اإلستثمارات األجنبية املتدفقة ب40، 
50، %60 نقصات اإلستثمار العمومي في بعض الدول القريب لنا جدا 



8335 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1311–108ذو القعدة14421  )118يونيو20211( 

بالما نقول األسماء، اإلستثمار العمومي غير في ميزانية التعديل اللي 
داروا في 2020 نقصوها ب %50، احنا ما نقصناهاش وزدنا في 2021 
داك ال�ضي عالش قلت راه معجزة ألن على الرغم من الظروف الصعبة 
من الشروط املعقدة الحمد هللا بسبب التعامل الجماعي هناك أمور 

كثيرة تحققات.

املقاوالت التي أنشئت عدد املقاوالت التي تنشأ سنويا تزداد سنويا 
ويسجل املغرب ارتفاع مستمر في هذه املقاوالت وهادي أرقام منشورة 
ما فيها مات أسموا، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد املقاوالت 
الجديدة سنويا %8 كل سنة من 2017 حتى 2019 كل سنة كتزيد على 
هاد املقاوالت املنشأة، فلذلك هادي جهود تمت خصنا نثمنوها صحيح 
أنا كنتفهم بعض اإلخوان اللي قرب اإلنتخابات شوية كيبداو أسمو 
ولكن ما نسيؤش لبالدنا، يجب أن ال ن�ضيء إلى بالدنا، هاديك القضية 
غادي نجي ليها، باقي فهمتيني، فلذلك عالش؟ ألن تكريس تكريس الثقة 
�ضيء ضروري تكريس الثقة �ضيء ضروري، وتكريس الثقة في املؤسسات 
وفي الفاعل السيا�ضي راه هو مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية الحكومة، 
مسؤولية األغلبية، ومسؤولية املعارضة حيث املواطنين اللي كيحسوا 
بواحد الخطاب اللي ما شادش ما�ضي منسجم ما كيحترمش الناس اللي 
كيقولوا هداك الخطاب، �ضي طالع �ضي هابط، نقولوا خطاب معقول، 
حكومة دارت �ضي حاجة مزيانة هادي مزيان دارت �ضي حاجة ناقصة 
هادي ناقصة دارت �ضي حاجة مامزياناش هادي مامزياناش حتى احنا 

نتقبلوها.

باملناسبة راه احنا نتقبل النقد ولكن في هاد املوضوع ديال هاد 
إصالح املراكز ديال االستثمار راه 2002 باملناسبة غير باش نصحح هاد 
املعلومة 2002 كانت الرسالة امللكية وأنشئت مراكز جهوية االستثمار 
حسب الحاجيات ديال املغرب ديال 2002 راه كانت خطوة جيدة آنذاك 
أنا قلت في 15/16/2017 أصبح املراكز الجهوية لالستثمار اللي تنشئات 
في 2002 متجاوزة ما�ضي معناه في األول ما كانش عمل جيد ال كانت عمل 
مزيان ديك الساعة كان إنشاء املقاولة صعب جدا ديك الساعة فكان 
املراكز الجهوية االستثمار تعطات له هاد املقاولة ديال إنشاء املقاوالت 
يعني كانت صعوبات والجهوية باقي ما كانش هاد الجواب بهاد الطريقة 
فكانت بداية ديال الالتمركز وديال واحد املجموعة دالخدمات تبدا في 
الجهات فكانت عمل مهم ولكن يليق بمغرب هاديك السنوات األولى 
ديال اإلنشاء ديالها اآلن تجاوزت خصكم تحمدو الحكومة أنها جابت 
هاد اإلصالح وقادته وأصلته إلى النهاية وأنجحت السنة األولى ديال هاد 

اإلصالح من حيث النتائج ديالها؛

واحد الرقم حتى هو البرنامج الحكومي وعد ب%7 هللا يرحم باك 
جيب ليا هاد البرنامج الحكومي، كنت غادي نجيبو معايا ما جبتوش 
باش تقول ليا، البرنامج الحكومي فيه %4.4، %5 إلى %5.5 كمتوسط 

ديال نسبة النمو التي وعد بها؛

عاد غادي نجي لألخت الكريمة التي تحدثت هي اللي قالت 10000 

مقاولة عرفت اإلفالس وأيضا أنا استغربت ألن أنا دخلت اآلن ها هو 
يمكن دابا ندخل املوقع ديال املراكز الجهوية لالستثمار املوقع املرصد 
ديال.. اللي هو مشترك واملواقع ديال املراكز الجهوية االستثمار الجهوية 
كل واحد عندو املوقع ديالو يمكن ندخلوله أنا خفت لتكون األخت 
دخالت ل�ضي موقع آخر وال ل�ضي جهة اخرى، فأنا ما بانش ليا أن هاد 
املواقع فيها �ضي حاجة معيبة يمكن يكون غلط شوف غلط وارد، ما 
serie1 إيال دخلتو ليه فيه الخدمات  invest قريتهومش كاملين ولكن
املركز  في  جهة  كل  ديال   sérieو للمستثمرين  توجه  التي  الخدمات 
الجهوي لالستثمار ديال كل جهة فيه النوافذ اللي كيمكن املستثمر 
باش أوال إطاله على املعلومة األولية، ثانيا باش يحط امللف ديالو، ثالثا 
باش يتبع التطور ديال امللف واش داز في القطب املعني واش تقبل في 
هداك القطب واش دوزوه اللجنة الوطنية املوحدة لالستثمار كيتبع 
املراحل عن طرق وال خصو �ضي ورقة كيعرف تم بأن خص ورقة كيتبع 
عن طريق هاد املقعد هو األهمية الكبرى ديال املوقع صحيح املعلومات 
حتى هي مهمة كتقول لك الجهة وفين كاينة الجهة والحدود ديالها وليني 
هاد ال�ضي راه أيستلقى فين ما كان ما�ضي هي املعلومات األساسية جزء 
أسا�ضي ديال هاد املواقع هي هادي ال أظن أنه ما نظنش حتى �ضي دولة 
ما كنبخسها ما كنقص الجهود ديالها ما بغيتش نعطي املقارنات بها 
ولكن يمكن أن أقول في هاد املجال ديال إحداث املقاوالت ديال جلب 
االستثمارات ديال مواكبة االستثمارات املغرب من بين الدول الثالث 
األولى افريقيا بشهادة الجميع و باإلحصائيات املوثقة فهذا �ضيء نفخر 
به وأنا كنظن واحد اللي كيدوز البكالوريا وجا األول في الباكالوريا ما 
تقولش له ولكني في الدكتوراه انت ما جايش انهار نجيو ندوزو الدكتوراه 
إن شاء هللا يكون عندنها نشوفو هاد الدكتوراه كي غادي دوزوها ولكن 
اآلن احنا كندوزو في افرقيا راه افريقا احنا 1، 2، 3 ما كنزلوش عليه في 
جميع هاد املجالت فيما يخصش التشغيل ناقشو التشغيل ألن طرحات 
عدد من األمور فاش التشغيل صحيح أن بالدنا من بين املعضالت اللي 
كتواجهها معضلة التشغيل وإن كانت معضلة التشغيل شار السيدات 
والسادة النواب املحترمين هي معضلة عاملية وليست آفاق وطنية وفي 
اللقاء ديال السابق السؤال الشفوي السابق جبت مقارنة ديال نسب 
ديال البطالة في املغرب وفي عدد من الدول األخرى وكيف أنه في الدول 
اللي بحال مغرب اللي في مستوى املغرب اقتصاديا الحمد هلل املغرب 
متفوق عليها في هذا املجال، صحيح احنا هاد �ضي ما كافيش عندنا بطالة 
وعندنا عاطلين اللي احنا كنتحرقوا بغينا نلقاوا ليهم العمل وبغينا يكون 
واحد الحركية في سوق الشغل باش يكون العيش إال أن مفتاح العيش 
الكريم هو الشغل الكريم، املدخل للخروج من الفقر ومن الهشاشة 
وهو الشغل الكريم احنا واعيين بهاد �ضي وكنديروا فيه جهدنا، ولكن 
بعض األمور تقالت أوال فيما يخص مناصب الشغل املحدثة يمكن أن 
أقول بأن في ظل هذه الحكومة تحسنت وتيرة إحداث مناصب الشغل 
الصافية بشكل ملحوظ السنوية بشكل ملحوظ قبل أزمة كوفيد19- 
بطبيعة الحال، سنة 2020 مع كوفيد19-عندها وضع خاص مع كوفيد 
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كنتحدثوا على مناصب الشغل الذي أنقدناها أكثر مما نتحدث عن 
مناصب الشغل اللي أحدثنا، رغم أنه أحدثت مناصب شغل كثيرة، 
وقد تم خالل السنوات األولى من الوالية الحكومية الحالية إحداث 
أكثر من 121 ألف منصب شغل صافي سنويا في املتوسط، وهو تطور 
ملحوظ مقارنة مع الواليتين السابقتين اللتين عرفتا في الوالية األولى 
26 ألف و400 منصب شغل سنويا في املتوسط، وفي الوالية الثانية 
113 ألف منصب شغل، وبالتالي هذا تقدم مهم جدا مهم جدا، غير 
كافي أنا متفق ولكن هو مهم وهو الذي ساهم على حسب إحصائيات 
املندوبية السامية للتخطيط في تحسن معدل البطالة، جينا من 10.4 
سنة 2017 ل 9.8 سنة 2018 ل 9.2 سنة 2019 وهادي إحصائيات 
رسمية، في 2020 بسبب كوفيد19- بطبيعة الحال إرتفعت ب 11.9 وفي 
2021 الدورة األولى وال 3 شهور األولى إرتفعت إلى 12.2 تقريبا تقريبا، 
هذا التأثير ديال كوفيد19- احنا درنا جهدنا وبشهادة التقارير الوطنية 
و بالتقارير الدولية أننا تفادينا فقدان عدد كبير من مناصب الشغل 
ولكن عندنا مناصب شغل فقدناها، ولذلك إيال الحظتوا على الرغم 
من أنه الحجر الصحي وقفناه في 30 يونيو إال أن القطاعات التي دعمت 
دعم مشغلوها في هاديك 3 شهور األولى وتوقف هاد الدعم استمرينا 
في دعم القطاعات األكثر تضررا بسبب جائحة كوفيد19- إلى اليوم، 
هناك عشرات اآلالف من العمال ومن املستخدمين في هذه القطاعات 
يتلقون الدعم ديال عن طريق cnss بطبيعة الحال ديال الصندوق ديال 
كوفيد إلى اآلن وإن شاء هللا هاد �ضي مع هذا التطور اإليجابي، ألن هاد 
�ضي خصوا يجي في وقتوا أنا راه كيجيوا عندي كثير من املهنيين سواء 
كانوا مهنيي السياحة أوكانوا مهنيي ديال القاعات ديال الحفالت أو كانوا 
املمونين أو كانوا اللي توقفات ليهم توقف النشاط ديالهم %100، كنت 
كنقول ليهم هللا يجازيكم بخير صبروا شوية راه إيال تحكمنا في الوباء 
الوبائية  الحالة  تدهور  وعاود  بكري  حلينا  إيال  ألن  تستافدوا  غادي 
وزادت الوفيات وزادت الحاالت الخطيرة ما كيبقى ينفع والو راه سديتي 
وال ما سديتيش راه بحال بحال راه الكوفيد غيتسد لك، الحمد هلل اليوم 
اليوم تحسنات الحالة الوبائية جيدا في بالدنا والحمد هلل اليوم عدد 
الوفيات متحكمين فيها مزيان والحمد هلل اليوم هذه الحملة الوطنية 
للتلقيح نجحات نسبيا باملقارنة مع بلدان كثيرة الحمد هلل نجحات، 
وصلنا تقريبا %30 من الفئة املستهدفة لقحت وهذا �ضيء مهم، اآلن 
بسبب هاد التطورات اإليجابية عندنا وفي دول شريكة أخرى راه شفتوا 
راه بدينا كنفتحوا وإن شاء هللا هاد فتح غادي يكون ثابت باش نمشيوا 
نحو الحياة العادية بطريقة ثابتة ما�ضي مرتبكة ما�ضي فيها م�ضي وجي 
راه وقعات لبعض الدول راه أنتوما كتالحظوا بعض الدول فتحوا عاود 
سدو، عاود فتحو عاود سدو، ألن الفتح عندما ال يكون مدروس وما 
نتائجه،  أكبر من  السلبية  ديالو  التأثيرات  كتكون  وقتو،  في  كيجيش 
والحمد هلل اآلن راه الحمد هلل الحياة العادية قراب ليها باقي شوية، 
ولكن أو�ضي أخواتي املواطنات وإخواني املواطنين بااللتزام بعدد من 
اإلجراءات اإلحترازية الفردية، حاولوا ما أمكن وخا كيبان لهم راه كوفيد 

ما بقاش ال راه باقي، الفيروس ما بقاش راه باقي، يحاولو يديرو الكمامة، 
ويبتعدو عن الزحام، هذاك السالم باليد والتعناق مع الناس اللي ما�ضي 
من األسرة الواحدة نبتعدو عليه، هادي كلها هادي إجراءات والغسل 
ديال اليد، هاد �ضي كلها إجراءات راه باقي ضرورية، ألن كنشوفوا بلدان 
راه باقي فيها مشاكل كبيرة ديال هاد الجائحة ونحمد هللا على هاد التطور 
اإليجابي ديال هاد الجائحة بسبب التعاون ديال الجميع، راه هاد �ضي 
دابا ديال الجائحة ما جاش فقط عفوا، جا بتظافر الجميع والتعاون 

ديال الجميع.

وأخيرا بغيت نقول بأن اللجنة الوطنية اإلستثمار تنعقد، والسيد 
النائب املحترم تتنعقد ما كتعطلش، ما عندناش ملفات اآلن خصنا 
نصادقوا عليها باش نجمعوها، ولكن إذا كانت ملفات مستعجلة راه 
رئيس الحكومة عندو الحق بتنسيق مع الوزراء املعنيين وبعد دراسة 
امللف كنوقعو امللف ديال اإلستثمار كيم�ضي ريثما يعرض بعد ذلك 
على لجنة اإلستثمار للمصادقة النهائية عليه، فلذلك ما كنخليوا حتى 
�ضي ملف ديال اإلستثمار واقف، متبعينهم مع السيد الوزير املعني ومع 
املؤسسات املعنية، احنا حريصين على هاد القضية، وبالنسبة ملنطقة 
الشرق اللي كنحييك ألنك أنت مهتم بها واحنا كلنا مهتمين بها، أريد أن 
أقول بأن هاد املشروع امللكي الكبير ديال إنشاء امليناء ديال الناظور 
املتوسط سيؤدي إلى نهضة نهضة اقتصادية ونهضة إجتماعية ونهضة 
عمرانية ونهضة تنموية كبيرة في املنطقة، الحل هذا هو حل جذري، 
بعيد املدى إستراتيجي، ألن الحلول الصغيرة وخا كتجرب راه تصل إلى 
الباب املسدود، والتأثيرات ديالها محدودة، هذا إن شاء هللا إن شاء 
هللا غادي يكون عندوا تأثير كبير في جلب اإلستثمارات، ونقول لكم أن 
تنعرف مستثمرين اللي كانوا بغاو يمشيو لبعض الجهات فسمعوا بأن 
امليناء ديال الناظور املتوسط قريب ألن اآلن تجاوزنا 70 وال %75 منو 
تقريبا، بأن قريب، بداو كيفكروا يستثمروا تم بدل ما يمشيو، ألن تمة 
عندو وضوح أكثر، عندو امليناء حداه للتصدير بالخصوص، فلذلك إن 
شاء هللا هذا هو اإلجراء ولكن هناك عدد من البرامج األخرى تستفيد 
منها هذه الجهة وتستفيد منها جهات أخرى وخصوصا أنتم تعرفون 
بأن عندنا برنامج تقليص الفوارق املجالية اللي هو غادي الحمد هلل راه 
غادي في نجاح، على الرغم من ظروف الجائحة، فعدد الطرق التي تنجز 

وعدد املدارس التي

تبنى وعدد املؤسسات الصحية اللي كتبنى في إطار برنامج تقليص 
الفوارق املجالية متصاعد ويزداد سنة بعد سنة، على الرغم من ظروف 
الجائحة، إذن بالتوفيق إن شاء هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا س  لا رئيس:

الوزيرتين، شكرا  للسيدتين  الحكومة، شكرا  رئيس  السيد  شكرا 
للسيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة النواب.
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محضرلالجلسةلا تاسذةلقا تسذينلبذ لاملائتين

ا تاريخ: الثالثاء 27 شوال 1442ه )8 يونيو 2021م(.

ا رئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ا ت8ق ت: ساعتان واثنا عشر دقيقة ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة الثامنة واألربعين.

ج قللاألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشاريع القوانين الجاهزة:

-مشروع قانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية 
بعض الفالحين املستفيدين سابقا من أرا�ضي فالحية أو قابلة للفالحة 
من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة 
قانون رقم 1.72.2077 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 )29 دجنبر 
1972( يتعلق بمنح بعض الفالحين أرا�ضي فالحية أو قابلة للفالحة من 

ملك الدولة الخاص.

-مشروع قانون رقم 62.19 بسّن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء 
شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم عقارات فالحية أو قابلة 

للفالحة خارج الدوائر الحضرية.

-مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات.

-مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات.

-مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق باملواد املخصبة ودعائم النباتات.

ا س  لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا ن8اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قا سالمل ا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللل بسمل
املرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين.

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

متعلقة  األولى  تشريعيتين  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 

بالدراسة والتصويت على 5 مشاريع قوانين والثانية ستخصص للدراسة 

والتصويت على مقترح قانون من طرف مجلس املستشارين.

الكلمة قبل، إذا سمحتم، قبل البداية في جدول األعمال، البد من 

التذكير بأن العالقات املغربية اإلسبانية تمر من أزمة سياسية مرتبطة 

الصباح  هاد  كان  األساس  هذا  وعلى  املستفزة،  التجاوزات  ببعض 

النيابية، وتم  اجتماع مع السيدة والسادة رؤساء الفرق واملجموعة 

االتفاق على أخذ الكلمة في بداية هذه الجلسة لتوضيح بعض الجوانب 

من هذه األزمة. وأعطي الكلمة ملمثل فريق العدالة والتنمية إذا سمحتم.

ا نائبلا س  لن8سفلغربي:

بسملهللالا رحمنلا رح ملقا صال8لقا سالملعلىلرس8للهللا.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

من  حالة  األيام  هذه  اإلسبانية  املغربية  العالقات  تعيش  طبعا 
اسبانيا  الجارة  استقبال  من  جميعا  نعلمه  ما  بسبب  الكبير  الفتور 
لشخص يعادي وحدتنا الترابية ويعمل على تقويضها، وهذا االستقبال 
تم بطريقة تتسم بالتخفي والتستر والتواطؤ، ولذلك كان طبيعيا في ظل 
العالقة التي تربطنا بالجارة واملبنية على عالقة استراتيجية، أن يستنكر 

املغرب هذا السلوك املعادي لوحدتنا الترابية.

من  الصراع  هذا  تنقل  أن  وتحاول  حاولت  إسبانيا  جارتنا  طبعا 
مستواه الثنائي العادي والطبيعي والذي يمكن أن يقع في العالقات 
األوروبي  االتحاد  إلى  الثنائي  الحوار  إطار  في  حلوله  ويجد  الدولية 
والبرملان األوروبي اتجاه املغرب وضد املغرب، طبعا هذا االستعداء أمر 
مرفوض وهو محاولة لتهريب املوضوع من مستواه األسا�ضي واألصلي إلى 
مستوى آخر، املغرب في عالقته باالتحاد األوروبي وبالبرملان األوروبي 
واضح وملتزم بجميع مقتضيات االتفاقات املبرمة مع االتحاد األوروبي 
والبرملان األوروبي، وهذه االتفاقات التي جعلت منه شريكا متقدما كما 
يوصف دائما وجسرا حقيقيا لتمتين العالقة ما بين القارتين اإلفريقية 
واألوروبي، ولذلك نعتقد أن عملية استعداء، محاولة استعداء االتحاد 
األوروبي ال يجب أن تنطلي على النواب البرملانيين األوروبيين ألنها في 
الحقيقة ستعمل على النيل من عالقة متينة مصيرها وقدرها الحتمي 

أن تتطور بشكل إيجابي نحو املستقبل.

املغرب فيما يتعلق بالتزاماته ظل دائما وفيا في مجال الهجرة، ظل 
النظامية،  الهجرة غير  تنظيم ومحاربة  رائدا من رواد  اعتبر  وفيا بل 
ولذلك استحق املغرب أن ينال حظوة أن يكون به املرصد الخاص 
الذاكرة،  إنعاش  أجل  نذكر فقط من  االلتزامات  وفي هذه  بالهجرة، 
أن املغرب أجهض ما يقرب 280 ألف محاولة عبور غير شرعية، أنقذ 
ما يقارب 80 ألف و500 من املؤهلين للعبور والذين كانوا على وشك 
الغرق، واالعتمادات املالية التي يتلقاها املغرب للقيام بهذا الدور الذي 
يتعلق بمحاربة هذه الهجرة غير النظامية، وفي لها أيضا وإن كانت تكلفه 
أكثر من ما يتلقاه، إذ ال يتعدى ما يتلقاه %4 من االعتمادات واملقدرات 
التي يرصدها لذلك. لذلك نعتقد أن حلول اإلشكال الذي وقع بيننا 
وبين الجارة إسبانيا يكمن في حوار صريح وفي التزام حقيقي من الجارة 
شراكة  نقول  عندما  االستراتيجية،  الشراكة  بمقتضيات  اإلسبانية 
استراتيجية فيجب أن تكون كذلك، ولذلك نأمل أن يحضر العقل وأن 
الهيمنة في هذا املجال، وأملنا في املستقبل الكبير،  تغيب املحاوالت 

وشكرا لكم جميعا.
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ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة.

ا نائبلا س  لرش  لا ذب يلرئيسلفريقلاألصا ةلقاملذاصر8:

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

املجال  إلتاحة  خاصة  النواب  مجلس  البرملانية  املؤسسة  نشكر 
للفرق النيابية في أن تعبر عن إحساسها إزاء ما يقع مع الجارة اإلسبانية، 
ونحن من موقعنا في فريق األصالة واملعاصرة نستغرب ملا آلت إليه 
األوضاع من توتر ومن صراعات ظاهرة وباطنة مع الجارة اإلسبانية التي 
كانت تربطنا معها عالقات خاصة وعالقات استراتيجية، وكان بناؤنا 
مشتركا من أجل بناء منطقة آمنة تتمتع بنماء وباستقرار، وفوجئنا بما 
وقع حيث أن الجارة اإلسبانية ضربت عرض الحائط كل املبادئ التي 
كانت تتغنى بها في التزاماتها باملواثيق الدولية، في التزاماتها بمجال حقوق 
اإلنسان، واعتبر املغرب استقبال رئيس البوليساريو بمثابة إعالن حالة 

جديدة ومرحلة جديدة في العالقات مع املغرب.

إلى  الجارة اإلسبانية  بما وقع، وأكثر من ذلك ذهبت  نندد  لذلك 
توسيع رقعة التوتر وأرادت أن تجعل من هاد الصراع الثنائي بين البلدين 
صراعا مع االتحاد األوروبي وهذا ليس بمنطق، ألن املغرب له عالقات 
استراتيجية ويعتبر نفسه في داخل االتحاد األوروبي في موقع متقدم، 
ولنا عالقات تجارية واقتصادية وعالقات حتى في البناء الديمقراطي مع 

االتحاد األوروبي ومع البرملان األوروبي.

لذلك ال نريد الذهاب في هذا املنزلق، فعالقتنا جيدة مع االتحاد 
املغرب  بين  ثنائيا  يحل  أن  يجب  التوتر  وهذا  الوضع  وهذا  األوروبي 
وإسبانيا، واسبانيا كانت هي املبادرة في خلق عالقات من نوع جديد، 
أجل  من  ناضل  املغرب  اإلسبانية،  الجارة  مع  الكثير  استثمر  املغرب 
استقرار املنطقة، املغرب كان فعاال في ملف الهجرة، حيث أنه لم يعمل 
بطريقة جغرافية محدودة داخل املغرب في إعطاء وضع للمهاجرين 
الصحة  مجال  في  مثال  وحقوقهم  االجتماعية  بحقوقهم  ليتمتعون 
وغيرها، أكثر من ذلك االستثمارات التي ذهب بها املغرب في الجنوب من 
أجل تثبيت الساكنة في موطنها، فهذا جهد قام به املغرب، وفي األخير 
ضربت إسبانيا عرض الحائط كل هذا املجهود وكل العالقات الثنائية 

التاريخية.

فاليوم نحن نندد بما وقع ونتأسف، نتأسف كثيرا ألن الحكومة 
اإلسبانية لم تأخذ من الوقت ولم تأخذ من الجهد من أجل وضع األمور 
في نصابها، ولن ننجر نحن ملا تقوم به اليوم، فالصراع صراع ثنائي ولن 

يؤثر في عالقتنا مع االتحاد األوروبي، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن لفريق التجمع الدستوري السيد 
النائب ال�ضي خربوش.

ا نائبلا س  لعب لا 8دقدلخرب8ش:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

العالقة مع إسبانيا اليوم تمر بأزمة ليس بسبب الهجرة كما يدعي 
البعض ولكن لألسباب التالية:

أوال: إسبانيا قامت باستقبال مجرم حرب، مجرم ارتكب جرائم 
إبادة جماعية وارتكب جرائم ضد اإلنسانية هو وقادة البوليساريو ضد 
مواطنات ومواطنين مغاربة أبرياء، إسبانيا ارتكبت خطأ كبيرا باستقبال 
هذا املجرم، ثم الخطير أيها السيدات والسادة النواب هو استقبالها 
هاد املجرم بهوية مزورة وبطريقة سرية وهي تعلم ذلك وهذا فيه خرق 
املتعلق  األوروبي  القانون  بل حتى  فقط،  إسبانيا  في  ما�ضي  للقوانين 
بالهجرة، استقبال شخص بهوية مزورة وبجواز سفر ديال واحد آخر، 
بمعنى أن يعني أن املجرم غالي كان مهاجرا سريا عندما دخل وإسبانيا، 

واسبانيا بذلك خرقت القوانين األوروبية.

تعاملت  إسبانية  أن  وهي  الخطورة  مكمن  وهي  الثالثة  النقطة 
بسياسة الكيل بمكيالين كيف ذلك؟ في الوقت اللي كتابع بودشيمون 
زعيم اإلنفصاليين الكاطاالن، وطالبات البرملان األوروبي برفع الحصانة 
عنه، وطالبت بمتابعته، أشنو داربودشيمون ؟ أراد فقط يعني تطبيق 
الحكم  بتعليق  اإلسبانية  الحكومة  وقامت  كاطالونية،  في  اإلستفتاء 
الذاتي في كاطالونيا وتابعت بودشيمون وحيدات عليه للحصانة، هذا 
بودشيمون، ولكن املجرم براهيم غالي املتابع أمام املحكمة الوطنية 
وكتيعني  سرية،  بطريقة  كتستقبلوا  حرب  جرائم  بارتكاب  اإلسبانية 
تعالجوا ويرجع يعني ساملا للجزائر هذا �ضيء خطي، ثم املجرم بينو�ضي 
اللي أصدر القضاء اإلسباني مذكرة باملتابعة وإلقاء القبض عليه في 
لندن هادا مجرم حرب، في حين أن مجرم الحرب ابراهيم غالي يتمتع 
بظروف شفناها و تابعناها جميعا، إذن هذا هو سبب األزمة اللي عندنا 

مع الحكومة اإلسبانية وليس شيئا آخر.

اليوم إسبانية تريد أوال أوربت يعني على وزن تدويل، بغات املشكل 
يكون بين املغرب وأروبا ما�ضي مشكل معها، ونحن نقول أن املشكل 
اليوم هو عندنا مع الحكومة اإلسبانية اللي دارت يعني ارتكبت هاد 
األعمال ضد اململكة املغربية الجار الجنوبي الشريك في مجموعة من 
القضايا، خاصة القضايا ديال الهجرة، اليوم املغرب يلعب دورا كبيرا في 
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موضوع ديال الهجرة لسنا دركي ألحد احنا ما�ضي عساسين على الحدود 
ديال إسبانية وال االتحاد األوروبي، ولكن نحن شريك عندنا الصفة 
ديال الشراكة االستراتيجية مع أوروبا، يعني ما خصناش اليوم وهادي 
رسالة موجهة إلى االتحاد االوربي وال البرملان األوروبي ما خصش يعني 
أن األزمة الثنائية مع إسبانية يتم تصريفها في أزمة مع االتحاد األوروبي، 
يعني يتم تصريفها في أزمة ديال الهجرة و نحن اليوم نعلم يعني التوصية 
البرملان  األوروبي،  البرملان  من  استصدارها  على  البعض  يعمل  التي 
األوروبي نريد يعني التنويه وتنبيه الشركاء ديالنا، العالقات ديالنا مع 
االتحاد األوروبي هي عالقات جيدة جدا، عندنا الصفة ديال الشريك 
االستراتيجي والشراكة املتقدمة ينبغي أن نحافظ على هاد العالقة، 
ونحن نسعى إلى الحفاظ عليها إلى كانت عندنا اليوم أزمة فهي فقط مع 
إسبانية ما�ضي مع االتحاد األوروبي، ونحن نقول إلخواننا في االتحاد 
األوروبي أننا نريد املحافظة على العالقات املتينة التي تربطنا معكم، 
ونريد الحفاظ على الشراكة االستراتيجية التي تجمعنا بكم، وال نريد 
يعني أن يسقط البعض خالفه الثنائي على هاد العالقة، شكرا لكم 

والسالم عليكم.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
تفضل السيد النائب عمر.

ا نائبلا س  لعمرلعبا�سي:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا ساد8لا ن8ابلقا س  اتلا نائبات،

مجلس  الرئيس  السيد  قدموا  اللي  التصريح  على  عطفا  الواقع 
األوروبي  البرملان  في  يعرف  بات  ملا  األخيرة  التطورات  حول  النواب 
وتكملة  املغربية،  السلطات  طرف  من  للقاصرين  مزعوم  بتوظيف 
وتناغما أيضا مع ما تفضل به الزمالء من جميع مكونات املجلس، يهمنا 
في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أن نؤكد اليوم على أنه خالف 
بالدنا هو مع في الحقيقة مع الحكومة اإلسبانية وليس حتى مع إسبانيا، 
ألنه داخل اسبانيا بدورها هناك أصوات تعالت تدين قرار الحكومة 
اإلسبانية باستقبال أحد مجرمي الحرب بهوية منتحلة في خرق للقوانين 
األوروبية والقوانين أيضا اإلسبانية ذات الصلة، وهذه الخطوة التي 
اعتبرناها في بالدنا ضربا للثقة، اسبانيا والحكومة اإلسبانية بهذا القرار 
الذي ينتمي إلى املا�ضي مست بالثقة وحطمت الثقة التي سعينا لسنوات 
طويلة لبنائها معها، لذلك جوهر األزمة هو أزمة سياسية بسبب املساس 
بالشعور الوطني للمغاربة وبسبب قرار الحكومة اإلسبانية الذي يمس 
الوحدة الترابية لبالدنا وهذا هو اإلطار، هذا هو إطار األزمة الحالية، 

لذلك بدورنا في الفريق االستقاللي نعتبر بأن هذه األزمة ال عالقة لها 
بالبرملان األوروبي، ال عالقة لها باالتحاد األوروبي وبأن محاولة تهريبها 
إلى البرملان األوروبي ستفشل ستفشل طبعا، ألنه املغرب يتمتع بوضع 
االتحاد  أكد  مرة  ما  غير  ألنه  األوروبي، ستفشل  االتحاد  مع  متقدم 
األوروبي وغيره من املنظمات الوازنة والدول الكبرى على أنه املغرب 
يبقى نموذج، نموذج للديمقراطية، نموذج لالستقرار، نموذج للتنمية 
في محيط إقليمي غارق في االضطراب، أيضا السيد الرئيس نحن هنا 
هذه مناسبة لنعتز كثيرا بالسياسة التي نهجتها بالدنا في مجال الهجرة 
امللك حفظه هللا وبتوجيهاته، وآخر مالمحها هو قراره  بقيادة جاللة 
السامي للحكومة في هذا املجال، لذلك نحن مع االتحاد األوروبي ومع 
وفي  الهجرة  سياسة  في  بحصيلتنا  يتعلق  فيما  األوروبي  االتحاد  غير 
احترام االتفاقيات الدولية ذات الصلة، نحن معتزون بها أيما اعتزاز، 
لذلك نعتبر في الفريق االستقاللي السيد الرئيس أنه استغالل موضوع 
القاصرين مناورة اسبانية، مناورة اسبانية لن تثني بالدنا، لن تثني 
بالدنا على مزيد من التعاون مع االتحاد األوروبي، مع البرملان األوروبي 
لكي نوضح لهم جوهر األزمة السياسية وجوهر يعني ما أدى إلى ما أدى 
إليه، لذلك نرفض تهريب هذا املوضوع إلى البرملان األوروبي. وفي ذات 
السياق السيد الرئيس نحن نعتز أيضا بأنه يعني مجلس النواب البرملان 
املغربي لديه من اآلليات التي طور خالل هذه املرحلة وفي الحقيقة 
بشكل دائم وهي اللجنة البرملانية األوروبية املشتركة والتي تبذل عمل 

مهم نعتز به ونقدره في هذا املجال.

بالعالقات  بالشراكة  اعتزازنا  املركزة  الكلمة  في ختام هذه  نجدد 
يساورنا  هياكله ومؤسساته، وال  بجميع  األوروبي  االتحاد  مع  القوية 
الشك في أنها ستستمر، نعتبر بأنه جوهر األزمة السياسية الراهنة يجب 
أن يعالج في إطار العالقات الثنائية ما بين اململكة املغربية واململكة 
اإلسبانية على أساس وعلى قاعدة، أنه ال يمكن إطالقا أن نقبل وأن 
نمس باملساس بالشعور الوطني للشعب املغربي أو بالتعدي أو بالقيام 
الترابية لبالدنا،  بالوحدة  بأي قرارات أو مبادرات من شأنها املساس 
وهذا موضوع إجماع جميع مكونات األمة املغربية بقيادة جاللة امللك 

حفظه هللا، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق الحركي السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لمحم لمب يعلرئيسلا فريقلالحركي:

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زيرلاملحترم،

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

علمنا وبذهول وخيبة أمل كبيرة ما يروج في دواليب البرملان األوروبي 
مزعوم  توظيف  األوروبي حول  البرملان  في  قرار  إدراج مشروع  بشأن 
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للقاصرين من طرف السلطات املغربية، إن هذه املناورة التي يراد بها 
تصريف أزمة ثنائية بين املغرب والحكومة اإلسبانية في شكل عدائي 
ممنهج للحكومة اإلسبانية من الوحدة الترابية للمملكة املغربية، وقد 
الحظنا هذه املناورات وهذا العداء منذ السنين األخيرة، في كل محطة 

تظهر اسبانيا معاكسة ومعادية لوحدة املغرب ولثوابته وملقدساته.

إسبانيا اليوم التي تورطت في استقبال مجرم حرب تحت يعني غطاء 
انساني مفضوح أرادت تصريف هذا األمر إلى مؤسسة نقدرها ونحترمها 
ونعتز بالتعاون معها كشريك استراتيجي وهي االتحاد األوروبي والبرملان 

األوروبي.

وللعقالء  األوروبيين  وللبرملانيين  األوربية  للدول  نقول  اليوم 
والفضالء في أوروبا أزمتنا ثنائية مع إسبانيا، ولنا مع االتحاد األوروبي 
والبرملان األوروبي الشراكة االستراتيجية التي نؤكد على االستمرار فيها 
وتعزيزها وتوطيدها، مناورات اسبانيا لن تثنينا أبدا أن ندافع عاليا عن 
مواقفنا ووحدتنا ووحدة صفنا وراء ملكنا وكل مؤسساتنا، ولن نتراجع 
أبدا على هذه املواقف التي سترتقي ليس فقط أن تغير إسبانيا من 
مواقفها من الوحدة الترابية، ولكن تدعونا ألن نطالب باسترجاع مدننا 
املستعمرة من طرف اسبانيا وهي سبتة ومليلية وكل الجزر املغربية. 
نحن اليوم حضرات السيدات والسادة ننادي كل الشركاء الفضالء 
في االتحاد األوروبي أن ليس لنا أي مشكل مع الدول األوروبية وال مع 
البرملان األوروبي، مشكلتنا مع اإلسبان والتاريخ سينصف البلدان التي 
تعتز برجالها وبمؤسساتها واملغرب في مقدمة هذه الدول تاريخيا، شكرا 

لكم.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االشتراكي السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لشورانلأماملرئيسلا فريقلاالشتراكي:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

السيد الرئيس، في خضم األزمة الحالية في األزمة السياسية مع 
الجارة اسبانيا اللي جات ارتباطا مع الدفاع عن الوحدة الترابية ديال 
اململكة، خاصة بعد السلوك الال مقبول والعدائي املتمثل في استقبال 
مجرم حرب بالطريقة التي تم بها ذلك من تزوير الهوية والسرية، في 
خضم ذلك وأمام محاولة توظيف قضية الهجرة للزج بالبرملان األوروبي 
واالتحاد األوروبي في أزمة ثنائية بين املغرب واسبانيا، ال يسعنا في الفريق 
االشتراكي إال أن نؤكد ما جاء السيد الرئيس في تصريحكم للصحافة من 
التأكيد على الشراكة االستراتيجية التي تجمع بالدنا باالتحاد األوروبي، 
وهي الشراكة اللي كتجي في إطار املسؤولية املشتركة وفي واقع اللي كتتأدوا 

األرقام اللي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون األمني وغير 
ذلك، يتعلق األمر بأزمة سياسية ثنائية خالصة بين املغرب واسبانيا 
وهي مرتبطة بما أقدمت عليه من سلوك غير مقبول، وبالتالي املحاولة 
ديال الزج باالتحاد األوروبي في هاد األزمة من خالل محاولة استصدار 
املغربية  السلطات  طرف  من  للقاصرين  مزعوم  توظيف  حول  قرار 
هو أمر مردود عليه، ألننا نؤمن ونؤكد على مثانة العالقة مع االتحاد 
األوروبي ولنا يقين بأن صوت العقل سيكون حاضرا ملزيد من التعاون 
والشراكة بين بلدنا وأوروبا، هاد الشراكة اللي في الجانب ديال القضية 
دالهجرة وكما صرحتوا السيد الرئيس على أن بلدنا املغرب ال يشتغل 
تحت إمرة االتحاد األوروبي أو بمقابل، ولكن نفعل ذلك بصفته شريكا 
في إطار مسؤولية املشاركة، ألننا بلد مسؤول ويعي أهمية الشراكة التي 
تجمعه بشركائه، ويحترمهم في إطار االحترام املتبادل بطبيعة الحال. 
واملغرب اللي بفضل املجهود اللي قام به في الجانب ديال الهجرة لم يعد 
فقط محطة عبور، بل أصبح محطة استقرار لعدد كبير من املهاجرات 
واملهاجرين، خاصة من افريقيا، وهاد االستقرار ديالهم باملغرب اللي 
تبعاثوا خطوات اللي قامت بها بالدنا واللي كانت محل نظر العالم، من 
خالل واحد املجموعة ديال اإلجراءات ديال اإلدماج ديال هاد املهاجرين 
باش أنهم يعيشوا في بلدهم الثاني اللي هو املغرب، بما يترتب عن هذه 
القرارات من ثقل مادي ومعنوي ألن كيفما كان الحال هذه الشراكة ثقل 
كبير منها على كاهل بالدنا التي تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب، ألن هاد 
العالقة بين املغرب واالتحاد األوروبي هي ليست فقط عالقة بين بالدنا 
والقارة األوروبية، ولكن هي الجسر بين أوروبا وافريقيا بالشكل الذي ال 
يمكن مطلقا أن تؤثر فيه أزمة تظل مهما حاولت اسبانيا تحويرها أزمة 
ثنائية بين املغرب واسبانيا، تعود إلى سلوكاتها وتقت�ضي وضع النقط 
على الحروف ألن كما جاء ذلك على املستوى الرسمي، مغرب اليوم 
ليس هو مغرب األمس، اآلن هذه السلوكات التي تمس وحدتنا الترابية 
لم تعد مقبولة، مرفوضة من قبل املغرب ملكا وحكومة وشعبا تقت�ضي 
نوعا من التعاون أي نعم، العالقات االستراتيجية أي نعم، الشراكة 
إطار املصالح  إطار احترام متبادل وفي  في  نعم، لكن  استراتيجية أي 

املتبادلة، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

املجموعة  باسم  الرئيسة  للسيدة  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
النيابية للتقدم واالشتراكية.

ا ن اب ةل املجم8عةل رئيسةل عائشةل بلقل ا س  8ل ا نائبةل
 لتو ملقاالشتراك ة:

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،



ي838 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1311–108ذو القعدة14421  )118يونيو20211( 

يلتئم اليوم مجلس النواب في هاته الجلسة على إثر ما يعرفه اآلن 
البرملان األوروبي من نقاش وطرح ملشروع كلنا كنعرفو الخلفية ديالو 
واللي هي في الحقيقة محاولة من الجارة اإلسبانية اللي كتجمعها اليوم 
األزمة  لهاد  ديالها  التهريب  ديال  ومحاولة  املغرب،  مع  أزمة سياسية 
للبرملان األوروبي، واحنا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية البد 
ما نعطيوا توضيحات في هاد األمور، ونأكدوا بأن بالدنا املغرب ما عندو 
حتى �ضي مشكل مع البرملان األوروبي وال مع اإلتحاد األوروبي بالعكس، 
بالعكس كتجمعنا معهم واحد العالقات جد، جد، متميزة، شراكات 
متقدمة إن على املستوى اإلتحاد األوروبي البلد الوحيد اللي دايرين معاه 
لجنة مشتركة la commission mixte واللي كيتم التداول فيها فجميع 
 le conseil اإلتفاقيات اإلقتصادية، التجارية وما أبعد، وأكثر من هذا في
de l›Europe اللي هو كيضم دول أكثر من اللي كاينة في اإلتحاد األوروبي، 
أكثر من 45 دولة أوروبية كتجمعنا معهم، الوحيد، البلد الوحيد اللي ما 
عطيينوش لألسف لدول الجوار اللي عندنا معهم اآلن اللي دولة اآلن 
 le statut de partenaire pour la démocratie ،هي جزء من املشكل
شريك من أجل الديمقراطية، وهذا لنا أن نعتز به ما عطاوهش لنا 
هكاك، ألن املغرب قطع خطواة كبار في تعزيز املسار الديمقراطي ديالو، 
وملي كنقولوا الديمقراطي في أبعاده اإلقتصادية، في أبعاده اإلجتماعية، 
في أبعاده الثقافية، في أبعاده الحقوقية، أي حقوق اإلنسان، وبالتالي 
هاد�ضي ما يمكنش، إذن احنا عالقتنا مع اإلتحاد األوروبي وال مع البرملان 
األوروبي واضحة، املشكل مع الجارة اإلسبانية واحنا كلنا كنعرفوا بأن 
الجارة اإلسبانية لألسف تبين اليوم بأنها كتعامل مع املغرب ب 2 وجوه، 
وجه في العالم املغرب كتجمعنا معاه شراكة إستراتيجية، املغرب عندنا 
معاه عالقات، املغرب كنديروا معاه، وللعلم اسبانيا اللي لتم 8 سنوات 
متتالية هي الشريك اإلقتصادي والتجاري األول للمغرب، إييه، ولكن 
في املغرب زوين، زوين في محاربة الهجرة السرية، زوين في األمن، زوين 
في محاربة اإلرهاب، زوين في التعاون األمني، زوين في املبادالت التجارية 
واإلقتصادية، ولكن في الخلف يتلقى الضربات، في الخلف في القضايا 
األساسية ديالو وعلى رأسها القضية الوطنية هاد�ضي ما مقبولش، ما 
بقاش املغرب يمكن لو يقبلوا، ما يمكنش يقبلوا واحنا كلنا كنعرفوا بأن 
األمر ما�ضي غير أمر حياد، كيجي هاد اإلستقبال ديال الزعيم وهمي لكيان 
وبان  اللي كدعموا  والجزائر  الكيان  هاد  اللي  الظرفية  فواحد  وهمي 
بالوضوح واملغرب ديما كان تيقول الجزائر طرف، الجزاير اللي كتوظفوا، 
الجزائر،  الوهمي خلقاتوا  الكيان  الجزائر، هداك  املشكل عندنا مع 
الجارة  وهاد  الكيان  هاد  اللي  الظرفية  واحد  في  جا  كنقولوها،  كلنا 
تعلن الحرب على املغرب، وبالتالي هاد�ضي ما مقبولش،2 دالوجوه ما 
مقبولينش، 2 داللغات ما مقبولينش، وبالتالي كان خصنا هاد التوضيح. 
واليوم هاد القراءة وكنظروا ما وقع في سبتة كيتقرا في هاد السياق ديال 
األزمة بين املغرب واسبانيا خصوا يتقرى في هاد السياق، ألن املغرب 15 
عام وهو m engagé كيفما تنقولوا، ملتزم التزام حقيقي في املواجهة 
ديال هاد األزمة ديال الهجرة اللي هي قضية مشتركة، كنعتبروها قضية 

مشتركة بين الضفتين، الضفة الجنوب والضفة الشمالية ديال البحر 
كيلعب  املغرب  بأنه  والدليل  ذلك،  على  والدليل  املتوسط،  األبيض 
دور، املغرب 15 لسنة من البرملان األوروبي وعندنا تقرير راه كل سنتين 
مجلس أروبا أو الجمعية البرملانية ديال مجلس أوروبا كدير تقارير على 
املغرب كل سنتين، كينوهوا، كينوهوا باملقاربة ديال املغرب ألن املغرب 
مابقاش محطة عبور وال محطة استقبال وهذا ثقل كبير عليه وقام 
بدوروه ودار سياسة إدماجية اللي ما كيديروهاش بعض الدول، بأنه 
مكن من تسوية الوضعية القانونية ومقاربة إنسانية، مقاربة حقوقية، 
ألن هاد الناس عندهم الحق للشغل، عندهم الحق في السبيطارات، في 
املستشفى العمومي مع املغاربة، عندهم الحق في التعليم مع املغاربة، 
وبالتالي خصنا ...، املغرب نجيوه من املعبر ديال سبتة ضمن املعابر كلها 
ديال البحر األبيض املتوسط وديال أروبا، وديال أروبا غتلقاو أقل نسبة 
املغرب تصدى ألكثر من ما�ضي املئات، ما�ضي اآلالف، مئات اآلالف من 
الغير املصحوبينـ، شباب وشيوخ  القاصرين  املحاوالتـ ماش غير ديال 
وكهول وأسر، ونرجعوا للدول اللي مشات من تونس واللي كايمشيو من 
الجزائر واللي كايمشيو... واللي كيجيوا حتى من أوروبا. وبالتالي احنا 
تنقولوا هاد التعاون كاين واملغرب ملتازم به، ومانجيوش نحكموا على 
un incident اللي وقع في واحد السياق متعين، سياق كتم القراءة 

ديالوا في الضوء ديال هاد اللي كتجمع املغرب مع إسبانية.

وغادي نختم، غادي نختم غادي نقول وغادي نتوجه هنا احنا 
برملانيين وبرملنيات وكنشتاغلوا عندنا امتدادات في إطار العالقات ديال 
 l›assemblée اللي قلت ديال  إطار هاد�ضي  في  أو  الصداقة  مجموعة 

.le conseil de l›Europe وديال parlementaire

بداية ما يمكن لينا إال نهنأوا الدبلوماسية الرسمية ديال البالدنا، 
وما يمكن لينا إال احنا منخرطين فيها، ومن هاد املنبر كنتوجه لألصدقاء 
البرملان  في  وزمالءنا  وزميالتنا  أخرى  وسائل  عبر  لهم  وتوجهنا  ديالنا 
األوروبي وتنقولوا لهم، وتنقولوا لهم وهما راه عارفين ألن عندنا سنوات 
ديال اإلشتغال معاهم، نستحضروا هاد السنوات ديال العمل املشترك 
اللي إشتغلنا على ملفات شائكة، ملفات مشتركة، نستشرفوا املستقبل 
لتعزيز هاد التعاون، واحنا كلنا ثقة وكلنا آمال بأنه زمالءنا وزميالتنا 
غادي يغلبوا، يغلبوا صوت الحكمة، صوت الحوار، ألن هذا من القيم 
 le statutومن املبادئ اللي جمعاتنا معهم، ألن املغرب ماتعطاهش داك
نتقاسم معهم  املتميزة هكاك، ألن فعال  الشراكة  وما كتعطاش هاد 
مبادئ وأهداف مشتركة ومنها هاد املسألة ديال تغليب لغة الحوار في 

تدبير أزمتنا، األزمة الثنائية بين املغرب والجارة اإلسبانية، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، قبل إعطاء الكلمة للسيد الوزير البد من 
تقديم الشكر للسيدة الرئيسة والسادة الرؤساء، وكذلك كل املتدخلين 
األزمة  سياق  في  الضرورية  التوضيحات  تقديم  على  الفرق  باسم 
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السياسية بين اململكة املغربية واململكة اإلسبانية. الكلمة للسيد الوزير 
إذا كان ذلك ممكنا  الخمس دفعة واحدة  القوانين  لتقديم مشاريع 

السيد الوزير، لكم الكلمة.

ا س  لعزيزلأخن8شلقزيرلا فالحةلقا ص  لا بحريلقا تنم ةل
ا ورقيةلقامل اهلقا غابات:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

القوانين  اليوم ملناقشة مجموعة من  كيسعدني الحضور معكم 
الهامة اللي من شأنها إغناء الرصيد التشريعي لقطاع الفالحة في مجال 
ديال العقار الفالحي واملراقبة الصحية للمواد الفالحية، وبهاد املناسبة 
مع  من خالل  البرملانية  للمؤسسة  اإليجابي  بالتعاطي  وكنوه  كنشكر 
هاد التوجهات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي اللي نستهدف من 
خاللها تحيين ومالءمة اإلطار القانوني للقطاع، وكما كتعرفوا الفالحة 
في املغرب مطالبة برفع التحديات االقتصادية واالجتماعية الكبيرة التي 
تواجهها، وذلك بحكم إندماجها في محيط وطني ودولي في طور التغيير 
الذي يحتم عليها بالضرورة تحسين عطائها فيما يرجع لإلنتاجية وكلفة 
اإلنتاج واملردودية وجودة املنتوج والرفع من الدخل واملحافظة على 

املوارد الطبيعية.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

إن من بين التدابير التي يستوجبها تحديث اإلطار التشريعي الفالحي 
هي تعزيز وتسهيل الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على املستثمرين، 
سواء األشخاص أواملقاوالت بما يرفع من اإلنتاج واملردودية ويحفز على 
التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفالحي لألرا�ضي. 
وعليه كان من الضروري تعديل بعض املقتضيات القانونية التي تشكل 
اليوم عائقا أمام الولوج إلى العقار وتثمين حق امللكية. وفي هذا الصدد 

تم إعداد مشروعي قانون يتمثالن:

أوال- في مشروع القانون 18.63 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية 
بعض الفالحين املستفيدين سابقا من أرا�ضي الفالحية أو قابلة للفالحة 
من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف277.72.1 
الذي يعتبر ذو بعد اجتماعي محض، حيث أنه يهدف باألساس إلى تسوية 
رفع  الحاصلين على شهادة  غير  الفالحين  املتبقية من  الفئة  وضعية 
اليد البالغ عددهم حوالي 10 آالف فالح يستغلون ما يناهز 130 ألف 
هكتار، كما يأتي في سياق معالجة املشاكل التي أصبحت تثيرها بعض 
املقتضيات القانونية الواردة في القانون املنظم لإلصالح الزراعي والتي 
تقف حجرة عثرة أمام التصفية النهائية لهذا امللف، وهنا أود التأكيد 
على أن مشروع هذا القانون ال يتوخى توزيع أرا�ضي فالحية من ملك 

الدولة الخاص.

ثانيا-مشروع القانون 19.62 بسن مقتضيات خاصة كتعلق باقتناء 
أو  فالحية  عقارات  على  باألسهم  التوصية  وشركة  املساهمة  شركة 
قابلة للفالحة خارج الدوائر الحضرية والذي يعتبر ذو طابع اقتصادي، 
إذ يتوخى خلق مناصب الشغل في العالم القروي وجلب استثمارات 
وتقنيات جديدة في املجال الفالحي، وكذلك الرفع من اإلنتاج واملردودية 

للضيعات الفالحية.

القانونين سيساهمان بشكل كبير في  وعليه فإن مشروعي هذين 
النهوض بالوضعية االجتماعية واالقتصادية لفئات الفالحين من خالل 
توسيع فرص االستثمار في األرا�ضي الفالحية وتقوية وسائل التمويل 

والقروض الالزمة لإلنجاز هذه االستثمارات.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

من جهة أخرى بعد 10 سنوات من العمل امليداني، تمكن املكتب 
الصعوبات  أهم  تحديد  من   l›ONSSA الصحية  للسالمة  الوطني 
القانونية التي يمكن أن تشكل عائقا لترسيخ سياسة متكاملة للسالمة 
السالمة  لقطاع  القانونية  الترسانة  تحيين  واليوم كيتعتبر  الصحية، 
الصحية أولوية كبيرة بالنسبة لبالدنا بالنظر ملجموعة من الرهانات 
منها مسايرة املعايير الدولية والتشريعات املتعلقة بالسالمة الصحية 
والصحة النباتية والستعمال كذلك املواد املكملة كاملبيدات ديال مثال 
ومن جهة أخرى ضرورة مقاربة القوانين املغربية مع القوانين املؤطرة 
ألهم يعني البلدان املستوردة للمنتوج املغربي لتفادي تعرضه لحواجز 
االتحاد  ديال  للسوق  بالنسبة  خصوصا  صحية،  أو  جمركية  غير 
االوروبي. كما سبق وصرحت مرات عديدة ف l›onsa كانت أول لبنة 
مدشنا  لبالدنا،  الصحية  للسالمة  متكاملة  سياسة  إطار  في  وضعت 

بذلك مسارا ناجحا بشهادة الجميع.

واستكماال لهذا املسار واستجابة للرهانات القانونية املؤطرة لهذا 
املجال، نقدم أمامكم ثالث قوانين ذات أهمية بالغة:

األول املتعلق بحماية النباتات اللي من خاللو بغينا التشديد ديال 
هاد  في  دولي صعب  سياق  في  النباتات  لحماية  القانونية  اإلجراءات 
الصعيد  على  اآلفات  بعض  وانتشار  دخول  الحتمال  ونظرا  املجال، 
الوطني التي من شأنها أن تلحق ضررا بالرصيد النباتي الوطني التي 
يتكون ملا يفوق من 5000 نوع مسجل في السجل الوطني الرسمي، كان 
من الضروري اتخاذ تدابير تشريعية طبقا اللتزامات اململكة املغربية 

على الصعيد الدولي.

أما على مستوى مشروع قانون املنتجات حماية النباتات، فيهدف 
إلى تحيين القانون 95.24 الجاري به العمل نظرا للمستجدات العلمية 
والدولية املتعلقة بمراقبة املبيدات اآلفات الزراعية وتنظيم التجارة 
فيها، ويتمثل الغرض من هذا املشروع الذي يندرج ضمن االستراتيجية 
الحكومية من أجل فالحة مستدامة ومسؤولة إلى ضمان مستوى عال 
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من حماية صحة اإلنسان والحيوان والبيئة وتحيين التدابير والشروط 
املتعلقة بترخيص واستعمال هذه املواد.

التي  املخصصة  باملواد  فيتعلق  الثالث  القانون  مشروع  أمام 
تهدف إلى ضمان تغدية النباتات وتحسين الخصائص الفيزيوشيميك 
التشريعي  الفراغ  سد  إلى  القانون  هذا  ويهدف  للتربة،  والبيولوجية 
وتحديد الشروط عرض هذه املنتجات في السوق واستيرادها وحيازتها 
وتجريبية وتوزيعها تماشيا مع املعايير الدولية املتعلقة بحماية صحة 

اإلنسان وصحة الحيوان والبيئة.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

بين  الهام  التشاركي  العمل  الجلسة  أتمنى أن تكرس أشغال هاد 
التكامل  خالل  من  تتجسد  والذي  والبرملانية  الحكومية  املؤسستين 
والتوافق التي طبع أشغال اللجنة ،حيث أثبتت جميع الفرقاء أغلبية 
إنتاج  لضمان  العام  للصالح  واشتغالها  انخراطها  مدى  ومعارضة 
أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  هناك  املواطنين،  لتطلعات  يستجيب  تشريعي 
تم التوافق حول أهم املقتضيات الواردة يعني في كل املشاريع، كما 
بتفهم  وأنوه  املوضوعية،  النقط  لبعض  مشتركة  صيغة  إيجاد  تم 
السيدات والسادة النواب وتعاونهم لقد تمسكنا ببعض الصيغة اللي 
كانت جارية في النص األصلي كذلك نشكرهم، وحتى احنا كذلك كان 
بعض التعديالت اللي كانت مهمة وبالتالي تجاوبنا معها إيجابيا، وكاين 
كذلك من املسائل اللي هي مست.. واللي كان عليها اتفاق وكان عمل يعني 
إجتهاد جماعي وكنشكروا اإلخوان واألخوات والرئيس ديال اللجنة ديال 
القطاعات اإلنتاجية رئيسا وأعضاء وطاقما إداريا على التعاون ديالهم 
وعلى املجهودات املبذولة لتجويد النصوص لتحظى بإجماع الفرقاء، 

وشكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، بطبيعة الحال البد من تقديم كذلك الشكر 
للسيد الرئيس، أعضاء املكتب وأعضاء اللجنة على عملهم وعلى كل ما 
قاموا به في الفترة األخيرة، بطبيعة الحال البد من تقديم الشكر كذلك 
للسيدة املقررة السيدة النائبة حياة بوفراشن وكذلك للسيد املقرر 

إدريس أوقمني بلجنة القطاعات اإلنتاجية، فشكرا لكم جميعا.

العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  بإعطاء  العامة  للمناقشة  اآلن  نمر 
والتنمية للسيد النائب بوعبيد لبيدة، ياك هذا هو النطق؟ مزيان دبا 

السيد الرئيس عبد هللا يراقب كل �ضيء.

ا نائبلا س  لب8عب  ل ب  8:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

يعني على مدى أسابيع متعددة واجتماعات ماراطونية انكبت لجنة 
القطاعات اإلنتاجية على دراسة 5 مشاريع قوانين ذات عالقة بالقطاع 
الفالحي، وكان أولها مشروع قانون رقم 18.63 بتغيير وتتميم الظهير 
الشريف املتعلق بمنح بعض الفالحين أرا�ضي فالحية قابلة للفالحة 
من ملك الدولة الخاص، مشروع قانون هذا جاء ليعالج ويحل مشكلة 
معاناة عدد كبير من الفالحين الذين عانوا على مدى عقود طويلة من 
إشكاليات قانونية مرتبطة بقطاع اإلصالح الزراعي، حيث أنه ومنذ 
أزيد من 5 عقود تم توزيع جزء من أرا�ضي فالحية أو القابلة للفالحة 
التابع مللك الدولة الخاص على صغار الفالحين والعمال الفالحيين من 
مختلف مناطق اململكة خالل الفترة املمتدة ما بين 1966و1980 من 
طرف املغفور له الحسن الثاني رحمه هللا، في إطار االهتمام بالوضع 
وكانت  الزراعيين،  والعمال  الفالحين  لهؤالء  واالجتماعي  االقتصادي 
هذه العملية قد همت 20 ألف و805 ديال الفالحين والعمال الزراعيين 
وهاد  الفالحين  هاد  ديال  ألف   11 اليزال  اليوم  حدود  وإلى  آنذاك، 
العمال الزراعيين الذين منحت لهم هذه القطع األرضية لم يسووا 
وضعيتهم، قد سووا، عفوا قد سووا وضعيتهم مع الدولة وما تزال 10 
منهم في وضعية عالقة وهؤالء الفالحين هم املعنيون بمشروع القانون 

هذا لتسوية وضعيتهم.

إن هذه األرا�ضي املعنية في مشروع قانون هذا تستغل حاليا من 
طرف هؤالء الفالحين منذ عقود، وكما أكد السيد الوزير ليست هناك 
أي تفويتات جديدة إلى فالحين جدد أو قطاع أرضية جديدة، بل فقط 
هي تسوية لوضعية اجتماعية عالقة منذ سنوات طويلة، إن مشروع 
القانون هذا قد فتح املجال أمام جميع الورثة ليحلوا محل موروثهم 
وفق التشريعات، وفق قوانين وقواعد اإلرث في اململكة املغربية، وحل 

عدد من اإلشكاالت اإلداري والعقارية املرتبطة بهذا العقار.

املشروع الثاني الذي تم دراسته هو مشروع قانون رقم 19.62 بسن 
مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات املساهمة وشركات التوصية 
الحضرية،  دوائر  خارج  الفالحة  وقابلة  فالحية  وعقارات  باألسهم 
والهدف من هذا املشروع هو جعل األرا�ضي الفالحية أداة للتشجيع 
وجلب اإلستثمار، وثانيا تسهيل الولوج إليه وجعله أكثر إنفتاحا على 
املستثمرين وثالثا رفض الصعوبات القانونية التي ظلت تواجهه منذ 
عقود، ولتحقيق هذه األهدف كان البد من فتح املجال أمام شركات 
املساهمة وشركات توصية باألسهم بإقتناء العقارات الفالحية والقابلة 
للفالحة الواقعة كلها أو الجزء منها وبعضها خارج الدوائر الحضرية، 
وكذلك فتح املجال أمام األبناك التشاركية لتمويل املشاريع التي تهم 

اقتناء عقارات فالحية في إطار عقدة املرابحة.
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لجنة  طرف  من  دراسته  تمت  الذي  الثالث  القانون  مشروع 
القطاعات اإلنتاجية ويهم وقاية النباتات والذي يحمل رقم 17.76، 
جاء هذا املشروع للحماية الرصيد النباتي والحيواني، وهذا املشروع 
السيد الوزير يعني راوح مكانه على مدى عقود طويلة، بحيث أنه يعني 
منذ 12 سنة اللي صادفت مخطط املغرب األخضر، يعني عرف املغرب 
واحد العدد كبير ديال اآلفات الزراعية التي عصفت بعضها بكل اإلنتاج 
الزراعي في بعض السالسل الفالحية، ونذكر من بعضها اإلجاص الذين 
يعني تقريبا ما بقاش يتنتج في املغرب، نتذكر أيضا الكارثة التي همت 
قطاع الصبار، وهناك زراعات أخرى مهددة باالندثار ونذكر منها النخيل 
الحوامض  في  وقع  اشنو  كتعرفوا  الوزير  السيد  وأنتما  والحوامض، 
التأخر الشديد  وأشنو واقع في النخيل، والسبب فهاد ال�ضي كلو هو 
الذي عرفه هذا النوع من التشريعات وزد عليها نوع من عدم اإلهتمام 
بمخطط املغرب األخضر بهذا القطاع بالخصوص الذي يعتبر يعني هو 
اللي كيطفي العافية إيال شعالت، وشعالت العافية السيد الوزير مرارا و 
تكرارا ولم نجد من يطفئها، لذلك نركز عليكم السيد الوزير أنه هاد �ضي 
ديال مشاريع القوانين حقيقة مهم جدا ولكن ليس غير كافية، لذلك 
خاصة  مديرية  بخلق  وتقويتها  البشرية  باملوارد  تقويتها  منكم  نطلب 
بوقاية النباتات حتى تتحمل مسؤوليتها في التصدي للكوارث إذا ما قدر 

هللا و حصلت.

قانون  بمشروع  األمر  يتعلق  دراسته  تمت  آخر  قانون  مشروع 
رقم 18.53 املتعلق باملواد املخصبة ودعائم النباتات وتستغل املواد 
الفيزيائية  البيئة  وتوفير  وتجويد  لتحسين  النباتات  املخصبة ودعائم 
والكيميائية لنمو النباتات في ظروف مالئمة، غير أنه يمكن لهذه املواد 
املخصبة ودعائم النباتات بسبب طبيعتها وتركيبتها أن تشكل بعض 
املخاطر غير املقبول على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة، إن لم يتم 
ضبطها وحسن إستعمالها في ظل فراغ قانوني في مجال املواد املخصبة 
ودعائم النباتات، لذلك كان من الضروري سن قوانين تخص شروط 
عرضها في السوق واستيرادها وحيازتها وتجربتها وتوزيعها، تماشيا مع 
املعايير الدولية املعمول بها في هذا الصدد واملتعلقة بصحة الحيوان كما 
قلنا الحيوان والنبات والبيئة، وفي نفس الوقت إستعمال هذه املواد 

الداعمة لتحسين اإلنتاج الفالحي وتقوية تنافسيته.

املتعلق   34.18 رقم  يحمل  مناقشته  تمت  الذي  األخير  املشروع 
بحماية  املتعلق  هذا  القانون  ومشروع  النباتات،  حماية  بمنتجات 
النباتات واملبيدات أو ما يطلق عليه باملبيدات الفالحية التي تعتبر حجر 
الزاوية لحماية الزراعات من اآلفات التي يمكن أن تعصف باملحاصيل 
الزراعية كلها، غير أنه من شأن هذه املنتجات أن تشكل خطرا على صحة 
اإلنسان والحيوان والبيئة إذا ما تم عرضها في السوق دون خضوعها 
لتقييم مسبق أو دون خضوعها ملسطرة الترخيص املعمول بها دوليا 
طبقا ألحكام القانون 42.95 املعمول به حاليا، لحقاش هاد القانون 
جا غير باش ينسخ قانون آخر قبله هو 95.42 املتعلق بمراقبة املبيدات 

لآلفات الزراعية وتتنظيمها واإلتجار فيها، وهذا القانون أي 95.42 الذي 
أبان عن محدوديته في اإلستجابة ألشكال جديدة في عالقات بالسالمة 
الصحية وتحديد املمارسات املتعلقة بإستعمال املنتوجات املذكورة 
مع الضمانات الالزمة لحماية صحة اإلنسان والحيوان، ويهدف هذا 
القانون إلى تعزيز السلطات الوزارية املختصة في مجال تقييم املخاطر 
اإلنتباه،  على  وشكرا  املواد،  هذه  في  اإلتجار  مراقبة  تنظيم  وكذلك 

والسالم عليكم.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن باسم فريق األصالة واملعاصرة الكلمة 
للسيدة النائبة حياة بوفراشن.

ا نائبةلا س  8لح ا8لب8فراشن:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا زم التلقا زمالءلصباحكملسذ  ،

بمجلس  باسم فريق األصالة واملعاصرة  الكلمة  أن آخذ  يشرفني 
النواب عن 5 مشاريع القوانين املتعلقة بقطاع الفالحة، وسأستهلها 

بمشاريع 18.53 ومشروع 18.34 وكذا مشروع 17.76.

السيد الوزير، كما هو معلوم تتعرض النباتات واملنتجات النباتية 
بشكل دائم للهجوم من قبل الكائنات الضارة مثل الفيروس والبكتيريا 
والفطريات والحشرات إلى آخره، وبالرغم من ترسانة وسائل املكافحة 
املعتمدة في محاربتها، فإن هذه اآلفات ال تزال تشكل سببا رئيسا للخسارة 
ولذلك  األعالف،  أو  للغذاء  املخصصة  الزراعية  املنتوجات  غلة  في 
يهدف نشاط وقاية النباتات إلى تحديد املكونات الزراعية والبيولوجية 
املرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة األنواع النباتية، وعلى عكس املنتوجات 
املعدة للتصدير التي تمر لزاما عبر محطات التعبئة مما يخضعها ملراقبة 
املوجهة  الزراعية  املنتوجات  فإن  الزراعية،  املبيدات  لبقايا  صارمة 
للسوق املغربي ال تخضع بالضرورة لنفس املساطر واإلجراءات اإلدارية 
إذا تكتفي باملراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه 
واألسواق  والخضروات  للفاكهة  الجملة  أسواق  في  أساسا  املراقبة 
املمتازة اعتبارا طبعا لقلة املوارد البشرية املتخصصة، كما أن التنظيم 
الحالي ألسواق الجملة ال يمكن وال يشجع املنتجين على وضع نظام 
للتتبع كما هو الشأن بالنسبة للمنتوجات املوجهة للتصدير والتي تمر 
بالضرورة عبر محطات التعبئة كما قلنا، ونعرف بأن أسواق الجملة هي 

طبعا تابعة للجماعات املحلية.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على 
بدأ تنفيذ القرار املتعلق بمسك سجل صيانة وتدبير املنتوجات األولية 
تزال غير مطبقة من  القرار ال  نباتي، فإن مقتضيات هذا  من أصل 
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قبل املزارعين، خاصة أن القرار املشار إليه ال ينص على أية عقوبة في 
حالة عدم احترام هذه املقتضيات، كما أنه من املفترض أن يشكل 
مسك سجل الصحة النباتية من قبل جميع املزارعين والفالحين بداية 
الطريق نحو تتبع دقيق للمعالجات الكيميائية التي تخضع لها الفواكه 

والخضروات قبل وصولها إلى موائد املستهلكين.

بغابة  الرعي  مجال  في  النشيطون  الفالحون  أكد  الوزير،  السيد 
املعمورة ضواحي القنيطرة، أن شجر الفلين أصبح عرضة لهجوم نوع 
من الحشرات يطلق عليها ألروقة ظهرت وسط الغابات في ماي املا�ضي 
2020 تسببت في القضاء على مئات األشجار بالكامل بعد ما زحفت 
على الغابة بشكل كبير، وأضافوا أن هذا النوع من الحشرات يفتك 
بهالكها  يقوم  حتى  وجدورها  جذعها  إلى  لينتقل  بأوراقها  البداية  في 
ويجعلها يابسة بالكامل ويق�ضي عليها في مدة زمنية قصيرة، لذا نعتقد 
نحن في فريق األصالة واملعاصرة أنه يستدعي األمر من الجهات الوصية 
كمندوبية املياه والغابات التدخل من أجل القيام بما يلزم مع توفير 

املبيدات الضرورية للقضاء على هذه الحشرة .

السيد الوزير، إن من الشروط التي اشترطها مشروع قانون رقم 
املساهمة  شركات  باقتناء  الخاصة  مقتضيات  بسن  املتعلق   19.62
خارج  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  عقارات  باألسهم  التوصية  وشركات 
الدوائر الحضرية، أن يكون العقار محفضا أو في طور التحفيظ، حتى 
العقار غير  إذا كان  2، بمعنى  الفصل  1من  الفقرة  العقد  إبرام  يتم 
محفظ فال يمكن اقتناؤه، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما مصير 
هذا التفويت إذا انصب على عقار في طور التحفيظ ولم تتم اإلجراءات 
املسطرية ألي سبب من األسباب؟ وقام املحافظ على األمالك العقارية 
بإلغاء الطلب أو رفضه طبقا للقانون في حالة عدم توفر حالة من حاالت 
اإللغاء أو الرفض أو في حالة توفر حالة من حاالت الرفض؟ وبالتالي 
فالعقار هنا قد يصبح عقارا غير محفظ، من البديهي كذلك أن كل 
شركة أقيم مركزها االجتماعي أو اإلداري باملغرب يسري عليها التشريع 
املغربي حسب مقتضيات املادة 5 من القانون رقم 95.17 املتعلق بشركة 
املساهمة، وهو ما يعني أي شركة املساهمة التي لها مركزها االجتماعي 
املجال  سيفتح  ما  وهو  الفالحية  العقارات  اقتناء  لها  يجوز  باملغرب 
أمام الشركات األجنبية لنقل مركز إدارتها الرئي�ضي إلى املغرب من أجل 
االستفادة من إمكانية تملك األرا�ضي الفالحية، وبعد ذلك يمكنها نقل 
مرة أخرى مركز اإلدارة إلى دولة أجنبية تهربا من تطبيق التشريع املغربي. 
فإذا كانت غاية مشروع القانون اإلحتفاظ بتملك العقارات الفالحية 
لفائدة الشركات املغربية ومنها شركات املساهمة، فإنه في املقابل لم 
يحدد معيار دقيق في تحديد الصفة األجنبية لهذه الشركات واإلكتفاء 
بمعيار مركز اإلدارة اإلجتماعي الذي قد يستغل أحيانا للتحايل على 
القانون املغربي من طرف الشركات األجنبية إلقتناء العقارات الفالحية 

املغربية.

السيد الوزير فيما يخص مشروع القانون 18.63 املتعلق بتسوية 

وضعية بعض الفالحين املستفيدين سابقا من أر�ضي فالحية أو قابلة 
للفالحة من ملك الدولة، سوف يهم الفئة املتبقية من هؤالء الفالحين 
الصغار والذي لم يحصلوا بعد على شهادة رفع اليد وعددهم حوالي 10 
آالف فالح مستفيد كما صرحتم بذلك في اللجنة، باإلضافة لعشرات 
اآلالف من أفراد عائالتهم وذلك على مساحة تناهز150 ألف هكتار 
املوزعة عليهم ما بين 1966 وسنة 1980، وتهم العديد من الجهات 
باململكة وهو أمر ال يمكن نحن في الفريق إال أن نثمنه ونشجعه مع بعض 

التوصيات طبعا:

أوال نطالبكم السيد الوزير بتسريع تبسيط شروط االستفادة  1•
من أجل تسوية الوضعية اإلدارية والقانونية لبعض الفالحين املقترحين 
من طرف اللجن اإلقليمية، خاصة بالنسبة لشرط السن الذي يحول 

دون التسوية القانونية.

اقتراح إعادة منحهم  الذين سبق  الفالحين  تسوية وضعية  1•
قطعا أرضية شاغرة على إثر تخلي املستفيد األصلي.

وأخيرا التشطيب على جميع التحمالت املسجلة في الرسوم  1•
العقارية املوزعة على املستفيدين من طرف املحافظين على األمالك 
العقارية دون تقديم طلب الحصول على شهادة رفع اليد، شكرا على 

اهتمامكم.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، اآلن باسم فريق التجمع الدستوري الكلمة 
للسيد النائب صابر الكياف.

ا نائبلا س  لصابرلا ك اف:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لا 8زيرلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

كما في علمكم في هاد األثناء يجتاز واحد املجموعة ديال التالميذ 
وليداتنا البكالوريا كتنمناوا ليهم إن شاء هللا التوفيق والنجاح بإذن هللا.

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري في هذه الجلسة 
التشريعية للمساهمة في املناقشة العامة لعدد من مشاريع القوانين التي 
تجمعها في الحقيقة وحدة املوضوع، وذلك أن قراءة سريعة ملضامينها 
وإن تنوعت تؤكد السير الحثيث لتنزيل مضامين الخطاب امللكي السامي 
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الحالية، حيث أكد 
جاللته حفظه هللا على األهمية البالغة التي يجب أن تعطى للفالحة 
والتنمية القروية، بحيث يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن الذي 
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سيساهم في تحفيز االستثمار وتشغيل وتثمين اإلنتاج الفالحي الوطني، 
وكذلك تسهيل االندماج املنهي بالعالم القروي، خاصة في ظل تنزيل 

استراتيجية الجيل األخضر.

إننا نعيش اليوم لحظات خالدة ونحن نضع كنواب األمة اإلطار 
القانوني لثورة فالحية هادئة جديدة ومتجددة أر�ضى دعائمها وأسس 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  ومراميها  أهدافها  وبلور  استراتيجيتها 
السادس أدام هللا عزه ونصره، عبر تهييئ كل أسباب النهوض باملقاولة 
العالم  في  الشباب  لدى  املبادرة  روح  تعزيز  وعبر  الصغيرة  الفالحية 
القروي، وذلك بالنظر لإلمكانيات والفرص الهائلة التي يتيحها الوسط 
القروي ببالدنا، انطالقا من كون الفالحة تعتبر عنصرا أساسيا في أي 
إصالح أو تنمية منشودة، ونحن في فريقنا واعون بأن تصويتنا على 
هاته املشاريع سنكون قد وضعنا األسس القانونية الصحيحة لسد 
مع  ومالءمتها  القانونية  الترسانة  وتحصين  جهة،  من  تشريعي  فراغ 
التكنولوجيات الحديثة التي يشهدها القطاع الفالحي واملنتوج الزراعي 
من جهة أخرى، خصوصا على مستوى التسويق وعرض واستعمال 
منتجات حماية النباتات، وكذا مجال تنظيم واستعمال املواد املخصبة 
ودعائم النباتات وفق األنظمة الدولية املتعامل بها، بما يضمن منتوج 

فالحي مستدام وصديق للبيئة ويراعي مبادئ السالمة والصحة.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ال تخفى علينا جميعا قيمة تثمين العقار الفالحي ملا لذلك من أهمية 
في خلق قيمة مضافة وثروات إضافية مهمة، عالوة على إحداث العديد 
القطاع  التي سيواجهها  التحديات  تبرز  من فرص الشغل، ومن هنا 
الفالحي والتي تستوجب بالضرورة تهيئة للوعاء العقاري الفالحي بما 
يتما�ضى مع املشاريع القادمة التي تشهدها الفالحة املغربية بحول هللا 

وقوته.

ومن هنا تكمن أهمية مشروعي القانون املتعلقان على التوالي بسن 
مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات املساهمة وشركات التوصية 
باألسهم العقارات الفالحية أو القابلة للفالحة خارج الدوائر الحضرية، 
وبمنح بعض الفالحين أرا�ضي فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة 
الخاص اللذان يأتيان كجاوب عملي لتجاوز هذه التحديات، إذ يشكالن 
التي  الساكنة  لحجم  نظرا  الزراعي  اإلصالح  مجال  في  حقيقية  ثورة 

تشتغل بالفالحة والزراعة.

كل  تثمين  مجال  في  الوزارة  بمجهودات  ننوه  أن  إال  يسعنا  وال 
الجوانب املرتبطة بالفالحة وبالقفزة النوعية خصوصا على مستوى 
تعبئة مليون هكتار وتنمية القطاع بالعالم القروي واالهتمام بالفالح 
الصغير واملتوسط إلى جانب الفالح الكبير، ال�ضيء الذي سيساهم ال 
محالة في تحديث فالحتنا وتقويتها وتحصينها بوسائل وآليات علمية 
املساهمة  لشركات  السماح  فإن  ذلك  على  عالوة  ومتقدمة،  دقيقة 

والتوصية باألسهم اقتناء العقارات الفالحية أو القابلة للفالحة الواقعة 
الولوج  الحضرية، سيمكننا من ضمان  املدارات  بعضا خارج  أو  كال 
القطاع  تفتيت  ظاهرة  على  والقضاء  الفالحية  العقارات  ملكية  إلى 
الفالحية، وبالتالي ضمان تحرير قطاع اإلصالح الزراعي من كل قيد أو 

شرط وتصفيته بصفة نهائية.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

إلى جانب مشاريع القوانين املتعلقة باألرا�ضي الفالحية فإن إصالح 
منظومة قوانين الصحة النباتية وتحيينها يشكل محط اهتمام بالغ من 
طرف فريقنا بالنظر الرتباطه بطبيعة املواد املستهلكة من طرف املغاربة، 
إذ تتعرض النباتات واملنتجات النباتية بشكل دائم للهجوم من قبل 
الكائنات الضارة مثل الفيروسات والباكتيريا والفطريات والحشرات و 
األعشاب الضارة إلى آخره، وبالرغم من ترسانة املكافحة املعتمدة تعتبر 
هذه اآلفات سببا رئيسيا لخسارة املنتجات الزراعية املخصصة للغذاء 
أو األعالف، والشك أنه و بفضل تطور البحث الزراعي على الصعيد 
الوطني، استطعنا و بحمد هللا تجاوز هذا املشكل بمجهودات الطاقات 
املغربية داخل املجال الفالحي، ويتمثل دور وقاية النباتات في تنفيذ 
املتاحة  واللوجيستيكية  والتقنية  القانونية واإلدارية  الوسائل  جميع 
الخاصة  تلك  سيما  ال  النباتية،  واملنتجات  النباتات  صحة  لحماية 
بالنباتات املزروعة، وال يسعنا في هذا اإلطار إال أن ننوه بالتنصيص 
على إحداث نظام ملراقبة الصحة النباتية يرتكز على تحليل املخاطر 
الدولة بضمان يقظة دائمة في هذا املجال واعتماد مخطط  والتزام 
وطني استعجالي للتدخل، وال شك أيضا أن من شأن هذه املقتضيات 
إجابة  تحمل  أن  الثالث  القوانين  مشاريع  ستتضمنها  التي  الجديدة 
واضحة وصريحة لعدد من التساؤالت املرتبطة بجودة املواد الغذائية 
املستهلكة من قبل املغاربة، وتلقي أيضا الضوء على العمل الدؤوب 
بخصوص  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  واالستباقي  والجدي 
املنتجات املغربية، وهنا أغتنم هذه الفرصة ألثمن عاليا الدور الكبير 
الذي يقوم به املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
على الرغم من ضعف اإلمكانات املرصودة له، حيث بات حضوره قويا 
خالل السنوات القليلة املاضية من خالل تطبيق سياسة الحكومة في 

مجال السالمة الصحية للنباتات والحيوانات واملنتجات الغذائية.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

قبل أن أختم مداخلتي ال بد من أن أنوه بالجو اإليجابي والبناء التي 
تمت فيه مناقشة هذه املشاريع وعلى املجهودات التي قامت بها اللجنتين 
الفرعيتين من أجل تجويد هذه النصوص، خاصة وأن من شأن هذه 
وتقويتها  فالحتنا  تحديث  في  بدون شك  املساهمة  القوانين  املشاريع 
كبير  تحدي  إنه  ومتقدمة،  دقيقة  وآليات علمية  بوسائل  وتحصينها 



8387 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1311–108ذو القعدة14421  )118يونيو20211( 

أمامنا جميعا وعلينا أن نربح هذا الرهان كما ربحنا رهانات أخرى من 
أجل فالحتنا، ومن أجل إنتاجنا ومن أجل تعزيز تنافسيتنا، وال يسعنا 
السيد الوزير املحترم إال أن نكون معكم وبجانبكم في إقرار هذه الترسانة 
الحاضر  في  الفالحية  بالدنا  مسيرة  ستؤطر  التي  الجديدة  القانونية 
واملستقبل القريب والبعيد، شكرا لإلصغاء والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

ا س  لا رئيس:

النائب محمد الحافظ  الكلمة اآلن للسيد  النائب،  شكرا للسيد 
بإسم الفريق االستقاللي للوحدة، تفضلي، ما تم تسجيله هو الحافظ، 
ولكن انت طبعا، طبعا، طبعا، أنا ما بغيتش نقول لك بأن عندما تتكلم 

نائبة من النائبات سأكون مسرور مرتين دائما.

ا نائبةلا س  8لإنمانلبنلرب ذة:

شكرالا س  لا رئيس،

يسعدني أن أساهم باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة خمس مشاريع قوانين تهم منح بعض الفالحين أرا�ضي فالحية 
أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص وسن مقتضيات خاصة تتعلق 
باقتناء شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم العقارات الفالحية 
النباتات، منتجات  الدوائر الحضرية، حماية  للفالحة خارج  أو قابلة 
املشاريع  هاد  النباتات،  ودعائم  املخصبة  واملواد  النباتات  حماية 
القانونية التي تعامل معها الفريق اإلستقاللي بكثير من اإليجابية، وهي 
تحمل انتظارات كبيرة لتحقيق نهضة فالحية جديدة عبر تعزيز الرصيد 

العقاري الوطني الفالحي.

أرا�ضي  الفالحين  بعض  بمنح  املتعلق  القانون  ملشروع  فبالنسبة 
فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص، ال بد من التذكير بأن 
هذا النص التشريعي سبقت إحالته أكثر من مرة على مجلس النواب، 
وتم تجميده بالنظر للصعوبات التي يطرحها من حيث ضرورة تدبيره 
اعتمد  الذي  النهج  عن  بعيدا  والنزاهة،  الشفافية  قيم  أساس  على 
خالل توزيع األرا�ضي الفالحية في إطار السياسة املغربة سنة 1993 ، 
وهذا ما دفع الفريق إلى املطالبة بالتريث في مناقشة هذا املشروع في 
انتظار الحصول على دراسة للجدوى واآلثار على ضوء تقييم دقيق 
لإلصالح الزراعي الذي على أساسه تم توزيع هذه األرا�ضي، بما يضمن 
خضوع عملية التفويت لدفتر تحمالت يلزم األطراف املعنية حتى تكون 
هذه العمليات مدخال لخلق طبقة فالحية متوسطة ما دام األمر يتعلق 
برصيد عقاري وطني ينبغي استثماره لصالح التنمية الفالحية، وفي إطار 
إصالح زراعي حقيقي يشكل مدخال أساسيا للرفع من مستوى اإلنتاج 
واملردودية وتحسين دخل الفالحين وتحقيق األمن الغذائي، انسجاما 
مع التوجيهات امللكية السامية في هذا الصدد. كما ارتآى الفريق تأجيل 
اقتراب االستحقاقات  لتزامن ذلك مع  بالنظر  املشروع  في هذا  البت 

االنتخابية املقبلة، وما قد يطرحه املوضوع من تساؤالت بشأن األهداف 
املتوخاة من هذا النص التشريعي في هذا الوقت بالذات حتى ال تتحول 
األهداف الكبيرة لهذا املشروع إلى محطة أخرى لتكريس اقتصاد الريع 
واالمتيازات واستغالل عمليات التوزيع لحسابات سياسية واستمالة 

الناخبين.

وبخصوص املشروع القا�ضي بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء 
شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم لعقارات الفالحية أو قابلة 
الدوائر الحضرية، فإننا نريده أن يكون إطارا قانونيا  للفالحة خارج 
الستصالح األرا�ضي القابلة للفالحة بهدف استثمارها لصالح التنمية 
الفالحية وخلق طبقة متوسطة قادرة على تثمين هذه األرا�ضي وإنعاش 
األنشطة االقتصادية ذات اإلمتداد الفالحي وتعزيز اإلقتصاد التضامني 
ملا فيه خدمة التنمية القروية في شموليتها أرضا وإنسانا، وتقوية روح 
املبادرة لدى الشباب القروي بالنظر للمؤهالت الفالحية التي يتوفر عليها 
العالم القروي في تحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء البادية، وحتى 
تحقق عملية االقتناء هذه األهداف املتوخاة منها، كان من املفروض 
اتخاذ إجراءات مواكبة تهم ميثاق اإلستثمار الفالحي وإعادة النظر في 
مضامينه بعدما أصبح متجاوزا ولم يعد يستجيب ملتطلبات اإلستثمار 
بعدما فشل  واإلجتماعية،  واإلقتصادية  التنموية  بأبعادها  الفالحية 
بالنسبة  في دعم هذه اإلستثمارات، خاصة  املغرب األخضر  مخطط 
لألرا�ضي القابلة للفالحة التي ال زالت في وضعية اإلهمال والتهميش في 

غياب مخطط استعجالي لضمان االستغالل األفضل لهذه األرا�ضي.

حماية  منتجات  بحماية  املتعلقة  التشريعية  النصوص  وتبقى 
النباتات واملواد املخصبة ودعائم النباتات منظومة قانونية متكاملة 
إستراتيجية مرتبطة  تنظيم مجاالت  تهم  لكونها  بالغة  أهمية  تكت�ضي 
بتحديث القطاع الفالحي والنباتي والغابوي، مرتبطة بتمكين املستهلك 
ومرتبطة  للصحية،  سالمته  وضمان  اآلمنة  التغذية  إلى  الولوج  من 
بمكافحة الكائنات الضارة بما فيه الفيروسات والبكتريا والفطريات 
والحشرات وغيرها من اآلفات التي تضر باألشجار املثمرة والنباتات، كما 
حصل مؤخرا الهندية اللي تضررات كثيرا من الحشرة القرموزية، غير 
أن هذه املقاربة القانونية تحتاج إلى تعزيز دور الوقاية والتدخل السريع 
واملراقبة القبلية والبعدية ملختلف سالسل اإلنتاج، مع الحرص على 
تفعيل توصيات املجلس األعلى للحسابات في تقريره السنوي األخير الذي 
وقف عند مجموعة من اإلختالالت التي سجلها بالنسبة للمكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بهدف حماية صحة املستهلك، 
من خالل إجراء مراقبة دائمة وصارمة على السلسلة الغذائية املوجهة 
للسوق الداخلية، على غرار املنتجات املعدة للتصدير ما دامت صحة 

املواطن فوق كل اعتبار وال تقدر بثمن.

املنظومة  تطوير  بأهمية  اإلستقاللي  الفريق  في  منا  وإيمانا  وعليه 
القانونية املؤطرة للفالحة الوطنية وتجاوز الهشاشة القانونية للرصيد 
العقاري الفالحي الوطني، وبغية النهوض باألوضاع االجتماعية واملادية 
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والتصويت  للدراسة  املعروضة  النصوص  ألهمية  واعتبارا  للفالحين 
اليوم، فإننا نصوت باإليجاب على مشاريع القوانين املعروضة، شكرا.

ا س  لا رئيس:

الرحمن  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
اإلسم  ديال  النطق  تقنت  املرة  هاد  الحركي،  الفريق  بإسم  العمري 
ديالك، ولكن شوف العماري تايبان ليا ما�ضي بحال العماري، العماري 

فيها �ضي حاجة.

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلا ذماري:

بسملا رحمنلا رح ملا صال8لقا سالملعلىلأشرفلاملرسلينل
قعلىلآ هلقصحبهلأجمذين.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا 8زراءلاملحترم8ن،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ألدلي برأينا ومالحظتنا 
الفالحة  وزير  السيد  علينا  عرضها  التي  القوانين  مشاريع  بخصوص 
والتنمية القروية والصيد البحري واملياه والغابات، في هذا اإلطار نؤكد 
بأن فريقنا يعلن مساندته لهذه املشاريع، وذلك لعدة اعتبارات يؤطرها 
في املقام األول التوجه الراسخ للحركة الشعبية الذي يعكس اهتمامها 
من جهة بالفالحة ومن خالل العالم القروي والساكنة القروية، ومن 
جهة أخرى مرافعته من منطلق مبدئي على توسيع دائرة االستثمار بهذا 
املجال، من خالل تحيين القوانين ذات الصلة، في هذا السياق يندرج 
مشروع القانون رقم 62.19 الذي يفتح اإلمكانيات لشركات املساهمة 
التوصية باألسهم القتناء عقارات فالحية أو قابلة للفالحة  وشركات 
امللكية  التوجيهات  مع  يتقاطع  الذي  األمر  الحضرية،  الدوائر  خارج 

السامية القاضية بضرورة امتصاص طبقة وسطى..

ا س  لا رئيس:

السيدة الرئيسة احنا خايفين عليك...

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلا ذمري:

بإمكانها أن تشكل قاطرة للتنمية بهذه املناطق.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

القانون  بأن  الحركي  الفريق  في  نؤكد  املشروع  بهذا  يتعلق  فيما 
الجاري به العمل والذي يعود إلى سنة 1975 حقق بالفعل األهداف 
الفالحية  العقارات  ملكية  إلى  الولوج  ضبط  وخاصة  منه،  املتوخاة 
وحصرها في فئات معينة دون غيرها، لكن مقتضيات هذا القانون لم 
تعد في تقديرنا تتالءم مع التوجهات الحالية للدولة، مما يحرم العالم 

القروي واالقتصاد الوطني من فرص حقيقية للتنمية، فقد كان الولوج 
أو  الذاتيين  األشخاص  في  الفالحي منحصرا فقط  العقار  اقتناء  إلى 
شركات األشخاص تبعا للقانون الجاري به العمل. لكن سيكون بإمكان 
شركات املساهمة والتوصية باألسهم وفق هذا املشروع اقتناء العقارات 
الفالحية أو قابلة الفالحة الواقعة كال أو بعضا خارج املدارات الحضرية.

املشروع  فإن  والسادة،  السيدات  حضرات  املنطلق،  هذا  من 
الجديد سيفتح املجال لإلستثمار الفالحي من خالل الشركات اآلنفة 
تهم  تمويل مشاريع  في  التشاركية  األبناك  الذكر، عالوة على إشراك 
بأهداف  فهو مشروع  املرابحة،  إطار عقد  في  اقتناء عقارات فالحية 
الرفع من مردودية األرا�ضي  ورهانات اقتصادية وتنموية من خاللها 
الفالحية والرفع من قيمة العقار الفالحي، كما أن املشروع يتضمن 
أهدافا ورهانات إجتماعية أيضا من خالل التحفيز على التشغيل في 

العالم القروي.

ا س  لا رئيس،

إضافة إلى البعد االقتصادي ملشروع القانون رقم 63.18 املتعلق 
بمنح بعض الفالحين أرا�ضي فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة 
الخاص، فإنه ينطوي أيضا على أبعاد إجتماعية إذ يهدف إلى تسوية 
وضعية حوالي 10.000 فالح مما سينعكس إيجابا على 100.000 أسرة، 
وذلك في إطار معالجة اإلشكاليات املرتبطة بالقطاع الفالحي الزراعي 
الخاص على صغار  الدولة  ملك  األرا�ضي من  توزيع هذه  في  املتمثل 
الفالحين والعمال الزراعيين في للفترة ما بين 1966 إلى 1980، حيث أن 
القانون أو القوانين الجاري بها العمل تجعل اإلستفادة مقتصرة على 
وارث وحيد بالنسبة للمورثين الذين هو لم يحصلوا قيد حياتهم على 
شهادة رفع اليد، لكن بحكم مشروع القانون الذي نحن بصدد دراسته 

أصبح بإمكان جميع الورثة االستفادة وفق قانون اإلرث.

ا س  لا رئيس،

إن سند تأييدنا ملا تضمنه هذا املشروع رقم 63.18 هو كونه يصّحح 
وضعية قانونية للقانون الجاري به العمل، إذ صيغ هذا القانون بخلفية 
حماية هذه األرا�ضي من التقسيم والتفتيت وتحويلها إلى استغالالت 
اتجاه  في  القانون  تغيير هذا  الهاجس اإلجتماعي فرض  صغيرة، لكن 
القوانين  بحكم  ذلك  في  الحق  له  من  لكل  االستفادة  دائرة  توسيع 
الوطنية املؤطرة لإلرث، وبالتالي فإننا ندعو الحكومة أن تجتهد في صيغة 
معّينة لتمكين من له الحق في اإلستفادة من هذه األرا�ضي، وباملوازاة 
مع ذلك التشجيع على ضم هذه األرا�ضي تفاديا للمزيد من التفتيت 

وتحقيق نسبة إنتاج أعلى.

ا س  لا رئيس،

على مستوى آخر نسجل بإيجاب ما تضمنته باقي مشاريع القوانين 
ودعائم  املخصبة  واملواد  ومنتجاتها  النباتات  بحماية  العالقة  ذات 
التنزيل  أسانيد  من  ملجموعة  لتقاسمها  بالنظر  وذلك  النباتات، 
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واألهداف، وال سيما التقيد بإلتزامات ومعايير اإلتفاقيات الدولية ذات 
الصلة، وحماية املستهلك والبيئة والصحة العامة وصحة الحيوانات 
وتعزيز تواجد هذه املنتجات في األسواق الدولية، والرفع من تنافسيتها 

من خالل حمايتها والتحّري الدقيق في جودتها.

ا س  لا رئيس،

ال شك أن مراقبة جودة النباتات طفت بشكل كبير على دائرة إهتمام 
مجتمعي، وهكذا أصبح الرأي العام يتابع بإهتمام كبير اآلفات الجديدة 
التي ظهرت خالل العشر األواخر، كسوسة النخيل الحمراء واللفحة 
النارية للورديات والحشرة القرمزية لنبات الصّبار ومرض البيوض، 
إلى غيرها من اآلفات التي لم تخف تداعياتها االقتصادية واالجتماعية، 
فهي تهّدد من جهة مصادر رزق السكان القرويين، كما أنها تؤثر من جهة 
أخرى على مداخيل اإلقتصاد الفالحي واملداخيل الوطنية من العملة 

الصعبة، باإلضافة إلى تهديد التنوع البيئي ببالدنا.

ا س  لا رئيس،

عالقة بمشاريع القوانين 76.17 املتعلق بحماية النباتات و34.18 
 53.18 رقم  القانون  ومشروع  النباتات  منتوجات  بحماية  املتعلق 
املتعلق باملواد املخصبة ودعائم النباتات، نشير في الفريق الحركي بأن 
هذه املشاريع تكت�ضي أهمية بالغة، وبالتالي البد من مواكبتها باملراقبة 
الصارمة أثناء عملية اإلستيراد والتصدير، وهكذا باقي األسواق الوطنية 
إلى وسائل  اللجوء  املغربي، كما نحث على  املستهلك  بالجملة حماية 

مكافحة بديلة للمخاطر بدل اللجوء إلى املبيدات املواد الكيماوية، في 

هذا السياق أيضا وإذ نؤكد على الدور الذي يقوم به املكتب الوطني 

للسالمة الصحية، فإننا ندعو إلى توسيع صالحياته وتقوية إمكانيته 

التي سبق  املالحظات  اإلعتبار  بعين  واألخذ  واللوجستيكية،  البشرية 

إلى  الحكومة  داعين  للحسابات،  األعلى  املجلس  قبل  من  بها  اإلدالء 

اعتماد سياسة تواصلية كفيلة بتوضيح األمور للرأي العام، ال سيما 

حينما يتعلق األمر ببعض اإلشاعات التي من شأنها التأثير على املنتوجات 

ح، دون أن 
ّ
يخ األحمر أي الدال

ّ
الوطنية كما وقع مؤخرا بالنسبة للبط

تفوتنا اإلشارة إلى التنزيل التشاركي ملقتضيات هذه القوانين من خالل 

إشراك الجمعية املغربية ملوزعي و بائعي األدوية الفالحية باملغرب، مع 

األخذ بعين اإلعتبار دورهم و مشاكلهم في نفس الوقت.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

في األخير، أشكر باسم الفريق الحركي السيد الوزير وطاقم الوزارة 

وأعضاء اللجنة، وخصوصا لجنتين فرعيتين اللتين انكّبتا على تصويب 

وتجويد مشاريع هذه القوانين، آملين أن يكون لهذه املشاريع أثر إيجابي 

على الفالحة والعالم القروي والصحة العامة وعلى تنمية البالد والعباد 

وهلم جرا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

باسم  بعزيز  سعيد  النائب  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
الفريق االشتراكي.

ا نائبلا س  لسذ  لبذزيز:

شكرالاألخلا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

الحض8رلا كريم،

صباحلالخير،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار املناقشة 
الفالحية  باملنظومة  املتعلقة  القوانين  مشاريع  من  ملجموعة  العامة 
ببالدنا وأبدأ بمشروع قانون 63.18 الذي ابتدأتم به السيد الوزير 
املتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون 1.72.277 بتاريخ 
29 دجنبر 1972. السيد الوزير، أكيد أن هاد القانون جا باش يحل 
واحد املجموعة داإلشكاالت، وملا قلتم النهوض بالوضعية اإلجتماعية 
في  اليوم  أنه  ذلك عن صواب عالش؟  فكان  للفالحين  واالقتصادية 
الواقع واحد املجموعة ديال املشاكل إجتماعية خلقها هاد القانون 
ديال 72، بل أكثر من ذلك مشاكل أسرية، هناك اآلن صراعات داخل 
األسرة على هاد العقارات هادو اللي العدد ديال املستفيدين اللي ما زالين 
اليوم ما حصلوش على رفع اليد وصل العدد ديالهم ل10.000 فالح 
على املستوى الوطني. وبالتالي فهاد املشروع قانون غادي يحل لينا هاد 
اإلشكال باش غيتم رفع اليد على األرا�ضي اللي تيستغلوها هاد الفالحا 
وغيكون املجال مفتوح للورثة فيما بعد ذلك أنهم يقسموا التركة وفق 
القواعد املعتمدة في نظام اإلرث، عشنا واحد املجموعة داملشاكل على 
املستوى الواقعي، وبالتالي أكيد أنه تم وضع الحد ليها خاصة في فتح 
املجال أمام الورثة، أيضا أمام اإلدارة السيد الوزير، اإلدارة أيضا هنا 
كناشدوكم باش تكون املسطرة واضحة، أنه احنا وقفنا على ملفات 
في الظهير ديال 72 واللي كانوا فيها اإلدارة أحيانا بمجرد الوفاة ديال 
املستفيد كيحاولوا ما أمكن هما يبيعوا القطعة لواحد آخر، اليوم بهاد 
القانون غادي يتحبس هاد ال�ضي وغادي تم�ضي القطعة ملن له الحق بها 

وفيها، وبالتالي فال مجال للتالعب بعد اليوم.

بسن  املتعلق   62.19 قانون  املشروع  السياق  نفس  في  أنه  أكيد 
مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات املساهمة وشركات التوصية 
الحضرية،  الدوائر  خارج  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  عقارات  باألسهم 
واللي جا في سياق واحد املنظومة قانونية اللي بالدنا اعتمدتها مؤخرا 
األرا�ضي  في  االستثمار  وتشجيع  العقارية  الهياكل  بإصالح  واملتعلقة 
الفالحية وتنظيم استغالل العقارات الفالحية ومجموعة من القوانين 
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في هذا السياق. غادي نم�ضي مباشرة للترسانة املتعلقة بحماية النباتات.

والدستور  دولية،  إلتزامات  عندنا  احنا  أنه  أكيد  الوزير،  السيد 
تيفرض علينا اليوم أنه نالءمو القوانين ديالنا الوطنية مع اإلتفاقات 
واملعاهدات الدولية اللي صادقنا عليها، وبالتالي فهذا املدخل األسا�ضي 
النباتات  لوقاية  الدولية  االتفاقية  خاصة  القانونية  املنظومة  لهاد 
اللي صادقات عليها بالدنا في 08 يناير 1974، ثم إتفاق تطبيق التدابير 
الصحية وتدابير الصحة النباتية ديال املنظمة العاملية للتجارة. ومن 
هاد املنطلق، واعتبارا لكونه اليوم الحق في الصحة هو حق للجميع، 
والحق في العيش في بيئة سليمة هو حق للجميع، فهذا مدخل للحديث 
عن الحق في التغذية السليمة والعيش الكريم في هاد األساس، وبالتالي 
فأعتقد أن هاد املنظومة املتعلقة بحماية النباتات البد أنه اليوم تم�ضي 
في سياق أنها تأمن لنا الحق في التغذية السليمة والحق في الصحة 
السليمة، سواء تعلق األمر باإلنسان أو الحيوانات أو حتى في املحيط 
أثبت   42.95 القانون  القانونية خاصة  املنظومة  أن  وأعتقد  البيئي. 
محدوديته في التعاطي مع اإلشكاالت اللي كتهم السالمة الصحية واليوم 
خصو يتما�ضى مع اإلستراتيجية الحكومية فيما يتعلق بفالحة مستدامة 
ومسؤولة كما قلتم السيد الوزير، وبالتالي فاإللتزام والسير نحو إرساء 
هاد املشروع، هاد املشاريع قوانين هو مسألة أساسية من أجل توسيع 
املجال الفالحي، من أجل التنويع ديالو، من أجل التطوير ديالو، من 
أجل مواكبة املراقبة أنه حتى إيال كانت عندنا املراقبة مغاديش يكون 
عندنا الكساد، واحنا تنذكروا الوقائع ديال اإليقاف ديال املنتوجات 
الوطنية بسبب هاد النوع ديال اآلفات، كانت توقفات لنا أعتقد في 
2018 على مستوى املنتوج ديال الطماطم كانت توقفات لنا �ضي 93 طن 
آنذاك بالنسبة لروسيا ألنه كانت فيها إشكاالت ديال اإلستعمال ديال 
ي 

ّ
املبيدات، أيضا كان على مستوى البرتقال في فترة أخرى، وبالتالي مل

غادي تكون عندنا املراقبة والحماية ديال النباتات من هاد اآلفات أكيد 
أنه ما غاديش يكون عندنا كساد، وبالتالي غيكون عندنا واحد العالمة 
إضافية ومميزة للمنتوج الوطني، أال وهي أنه محمي من كل اآلفات وأيضا 
خصنا التركيز على مراقبة املبيدات اللي كتستعمل فهاد املسألة واحنا 
تنعيشو واحد مؤخرا على واحد النقاش في مواقع التواصل اإلجتماعي، 
وهاد ال�ضي ما كرهناش أنه الحكومة تعطينا فيها رأيها املتعلقة بعدم 
سالمة بعض املنتجات اللي تدخل لبالدنا ويتعلق األمر بالتمور اللي 
تدخل من الدولة الجارة، واللي كيتحدثوا على أنها تمور فاسدة وتسوق 

للمغاربة وبالتالي هنا ما كرهناش أنه يكون عندنا توضيح فهاد املسألة.

ما يتعلق أيضا في القانون ديال مشروع قانون 76.17 نفسه املتعلق 
للسالمة  الوطني  املكتب  على  اليوم  نركزو  خصنا  النباتات،  بحماية 
الصحية للمنتجات الغذائية ونحاولو ما أمكن نراجعو الهيكلة ديالو 
على املستوى الوطني على أساس أنه يشمل كل التراب الوطني، ألن هذه 
املؤسسة ذات قيمة مضافة بالنسبة لسالمة التغذية ديال املواطنات 
واملواطنين وبالتالي خص يكون عندها هيكلة على مستوى كل األقاليم 

فيما  اختصاصاتها وصالحياتها سيما  في  نوسعو  أيضا  اململكة،  ديال 
يتعلق بالجانب الزجري وأيضا في الطريقة ديال التدبير والتسيير، ألنه 
املوضوعة رهن  واآلليات  للتجهيزات  بالنسبة  املكتب هذا  هاد  اليوم 
إشارته ما يمكنش يغطي التراب الوطني كامل، أعتقد أنه خصو البد أننا 
الحديث على توسيع املراقبة بشأن بقايا املبيدات خص أيضا الحماية 

ديال النباتات خصنا نقويو هاد املؤسسة اعتبارا ألهميتها.

حماية  بمنتجات  املتعلق   34.18 قانون  بمشروع  يتعلق  فيما 
النباتات أيضا كنأكدو السيد الوزير على أنه الهياكل اللي غادي تجي 
هنا خاصة اللجنة الوطنية ووضع مخطط سنوي ملراقبة إستعمال 
املبيدات، وأيضا في القانون السابق كانت عندنا أيضا إنشاء شرطة 
في مجال  للتدخل  النباتية وإعداد مخطط وطني استعجالي  الصحة 
الصحة النباتية. أعتقد السيد الوزير، امللتمس ديالنا فهاد املجال هو 
أننا نعجلو بهاد املسائل ألنه هاد املخططات خصها توضع مباشرة بعد 
نشر القوانين من أجل أنه فعال نضمنو ما جاء على لسانكم املتعلق 
بفالحة مستدامة ومسؤولة لضمان سالمة اإلنسان والحيوان والبيئة.

فقط السيد الوزير، حتى ال أطيل بغيت أنا نختم بواحد املسألة 
وهذا  الفالحي،  املجال  في  كتوقع  اللي  بالكوارث  تتعلق  واللي  اليوم 
الجمعة  يوم  وتحديدا  املا�ضي  األسبوع  أنه  الوزير،  السيد  ملتمس 
املنصرم عاصفة، احنا تنعرفوا بأنه كاين التأمين على املخاطر في املجال 
الفالحي، ولكن ما�ضي كل الفالحين كيأمنوا، كاين الفالحين الصغار اللي 
ما عندهمش إملام بوجود تأمين فالحي، وأعتقد أنهم خصو يستافدوا 
بما يتعلق بالكوارث الطبيعية عالش؟ ألنه األسبوع املا�ضي وتحديدا يوم 
الجمعة عاصفة جاءت على األخضر واليابس في منطقة صاكة في إقليم 
جرسيف، أطفال دخالت شبان وأطفال كانوا مقابلين الكسيبة ديالهم 
متفاوتة  بجروح  شبان  خمس  أصيبوا  ألنه  للمستعجالت  دخالتهم 
الخطورة، أيضا أشجار الزيتون جات على أخرها، أيضا ألواح الطاقة 
الشمسية ما بقاتش، يعني واحد الخسارة اللي هي كبيرة فهاد املنطقة 
بالنسبة لهاد الفالحا السيد الوزير، وأتمنى صادقا أنه نلقاو لها مجال في 
الجيل األخضر من أجل أنه نكونوا نعالجو هاد املشاكل اللي ما عندهاش 
حماية  ديال  املراقبة  ديال  التوسيع  هو  أخرى  مسألة  فالحي.  تأمين 
النباتات على مستوى كل األقاليم، ألنه اليوم األغلبية ديال النقاش 
كيتحدث على الهندية أو على الصبار، ولكن هناك أيضا مشكل ديال 
اللوز، هناك مشكل ديال اللوز في املناطق ديال الشرق وعندنا أيضا 
في اإلقليم د جرسيف على مستوى جماعة مزكيتان هاديك اآلفة اللي 
كتحيد الشجرة من الجدر ديالها سيما منين كتكون عاد نابتة. كمسألة 
أيضا في نفس السياق أيضا السفرجل وأشجار أخرى، وبالتالي فالسيد 
الوزير خصنا نأكدو على هاد املسألة ديال املراقبة وضبط اآلفات قبل 
انتشارها، وما�ضي غير بالضبط في داك�ضي اللي كنستوردوه، بل أكثر من 
ذلك انتما كذكرو السوسة الحمرا راه ما جاتش في املنتوجات الفالحية 
جابها مسافر معاه في شكل من األشكال، وبالتالي خصنا نضبطو هاد 

املسائل، وشكرا لكم السيد الوزير، شكرا السيد الرئيس.
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ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب سعيد الزايدي باسم 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

ا نائبلا س  لسذ  لا زان ي:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

في  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  باسم  اليوم  أتدخل 
بالقطاع  املتعلقة  القوانين  مشاريع  من  ملجموعة  العامة  املناقشة 
الفالحي املدرجة ضمن جدول أعمالنا اليوم، وهي مشاريع ذات أهمية 
كبرى لكونها تندرج ضمن إطار املجهودات التي تقوم بها بالدنا ملواجهة 
التحوالت التي يعرفها القطاع الفالحي دوليا، واعتبارا للسياق الذي 
تندرج فيه هذه املشاريع واملرجعيات التي تؤطرها واألهداف واملرامي 
على  تحدث  أن  املنتظر  لآلثار  كذلك  وبالنظر  لتحقيقها،  تسعى  التي 
مستوى حماية املنتوج الفالحي الوطني، فقد انخرطنا كمجموعة نيابية 
في مراحل التداول البرملاني في هذه النصوص وتحملنا مسؤوليتنا داخل 
اللجن الفرعية التي عهد إليها صياغة التعديالت بشأنها، ونحيي زميالتنا 
وزمالءنا في لجنة القطاعات اإلنتاجية الذين محصوا دراستها بشكل 

جيد.

تحيين  في  هادي  القوانين  مشاريع  أهمية  الصدد  هذا  في  نسجل 
منها  جزء  في  يعود  التي  الترسانة  وهي  الوطنية،  القانونية  الترسانة 
لفترة الحماية وللسنوات األولى من اإلستقالل، ونعتبر النصوص التي 
أمامنا اليوم استمرار لورش تشريعي انطلق منذ سنة 2007 وارتبط في 
جزء كبير منه بتنزيل مخطط املغرب األخضر. وال ننكر النتائج املهمة 
التي حققتها بالدنا فيما يتعلق بتنمية اإلنتاج الفالحي الوطني، وتمكين 
اآلالف من الفالحين من الولوج امليسر إلى مستلزمات اإلنتاج واإلنتاج 
املبتكر ومالءمة هذا األخير مع متغيرات املناخ والحفاظ على األصناف 
املحلية وهو أمر نعتبره مهما. إال أن فالحتنا الوطنية، عانت وال زالت 
تعاني من إكراهات الحفاظ على الصحة النباتية، وهو ما نحاول اليوم 

معالجته من خالل هذه املشاريع التي تستشعر أهميتها:

النباتية عبر تحسين اآلليات  أوال -ألنها تهدف إلى حماية الصحة 
دخول  بمنع  النباتية  واملنتجات  النباتات  لحماية  املنظمة  القانونية 

وانتشار األعالف والوقاية منها ورصدها ومراقبتها ومكافحتها؛

ثانيا -ألنها تحدث نظاما ملراقبة الصحة النباتية يرتكز كما يعلم 
الجميع على تحليل املخاطر، انطالقا من التزام الدولة بضمان اليقظة 

الدائمة في هذا املجال، واعتماد مخطط وطني استعجالي للتدخل؛

ثالثا وأخيرا- ألنها تنظم عملية مراقبة مبيدات الزراعية واإلتجار 
فيها وتضمن مستوى عالي من حماية صحة اإلنسان والحيوان والبيئة، 
عبر تعزيز قدرات السلطات املختصة في تقديم تقييم املخاطر ومراقبة 
األكثر  املنتجات  استعماالت  من  والحد  النباتات  حماية  منتجات 
خطورة، وباإلضافة إلى ذلك فإن هذه النصوص تنصب على تشجيع 
استعمال املنتجات ذات الخطر الضعيف وتحث على اللجوء إلى وسائل 
املكافحة البديلة عوض املواد الكميائية، الحرص على أال يتم إال تسويق 
املطابقة  أو  السوق  في  العرض  على رخصة  املتوفرة  والدعائم  املواد 
األنشطة  مزاولة  تتم  ال  وأن  عليها،  املصادق  القياسية  للمواصفات 

املتعلقة بعملية اإلتجار املذكور إال من قبل األشخاص املؤهلين.

ومن هذا املنطلق، فإننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
سنتفاعل بإيجاب مع هذه النصوص، قناعة منا بأهمية هذا الورش 
لضمان  واملؤسساتية  القانونية  الوسائل  وتوفير  ببالدنا،  اإلصالحي 
تفرض  السياسية  املسؤولية  أن  ونعتقد  لألغدية.  الصحية  السالمة 
والبيئية  الزراعية  االستدامة  ضمان  على  الحرص  كمشرعين  علينا 
حفاظا على حقوق األجيال القادمة عبر التوفر على مخطط استباقي 
أن  ونعتقد  والحماية،  للوقاية  للتدخل  الفعالة  اآلليات  عن  يتوفر 
ذلك يتطلب منا تسخير اإلمكانيات التي تتوفر عليها للدفاع عن مكانة 
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في السياق الذي 
نناقشه اليوم والذي يتعلق بحماية النباتات، وهو ما يقت�ضي تمكين هذا 
املكسب من الوسائل البشرية واللوجستية واملالية الضرورية للقيام 
باملهام املنوطة بها في الحفاظ على صحة املستهلك، وعليه تقع مسؤولية 
التدخل ملنع عرض أي مادة غذائية في السوق إذا كانت مضرة بصحة 
املستهلك أو غير صالحة لالستهالك أصال، فالسالمة الصحية لألغذية 
يجب أن تشمل مجموع سالسل اإلنتاج، وندعو في السياق إلى إيجاد 
ونخص  النباتات،  تصيب  التي  والحشرات  لألمراض  املالئمة  الحلول 
بالذكر الدودة القرمزية ومرض البيوض الذين يصيبان على التوالي، 
وكما يعلم الجميع ذلك نبات الصبار وشجر النخيل من كل األعمار 
ويلحقان بهما خسائر فادحة وهو ما يؤثر في اإلنتاج وعلى عائد الفالحين.

وقبل أن أختم مداخلتي هذه، اسمحوا لي، السيد الوزير املحترم، أن 
أقول كلمة عالقة بمشروع قانون 63.18 يتعلق بمنح بعض الفالحين 
أرا�ضي فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص وهو واحد من 
النصوص املعروضة علينا اليوم للنقاش، في هذا الصدد نلتمس منكم 
التدخل السيد الوزير، من أجل معالجة مشكل إفراغ يؤرقنا في إقليم 
بنسليمان، ويتعلق األمر السيد الوزير بمجموعة من العائالت التي كانت 
تتواجد على عقارات فالحية مملوكة لألمالك املخزنية أبا عن جد، إال أن 
هذه العائالت بجرة قلم أصبحت تعيش نوعا من التشرد، بعدما كانت 
تعيش في أمن وأمان على هذه العقارات الفالحية، هاد ال�ضي السيد 
الوزير كاين في إقليم بنسليمان وهاد الناس اعتصموا ألزيد من أربعة 
أشهر أمام املديرية اإلقليمية للفالحة بنسليمان، وهنا أستحضر، السيد 
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الوزير، قضية هذه العائلة التي تتكون من 60 فرد خاضوا اعتصاما 
كيفما قلت ليكم السيد الوزير ألزيد من 4 أشهر أمام هذه املديرية، 
وتدخلنا على الخط انسجاما مع وظيفتنا التمثيلية للسكان املتضررين 
وتوفقنا في فك هذا االعتصام بتنسيق مع السلطة اإلقليمية في شخص 
االلتزام  مقابل  بنسليمان،  إقليم  الجاللة على  السيد عامل صاحب 
بتسوية وضعية املعتصمين وفق املساطر القانونية، هي مناسبة نطلب 
منكم فيها التدخل لتسوية هذه الوضعية الشائكة، أنوه هنا بالعناية 
الخاصة التي تولونها للفالحة و للفالحين بإقليم بنسليمان، وأعتقد أن 
باديتنا في مناطق أخرى من بالدنا تعج بمثل هذا النوع من املشاكل وهو 
ما يجعل حملكم، السيد الوزير، جد ثقيل ويحتاج إلى إصالح تشريعي 
ف الكثير من 

ّ
ف ويخل

ّ
أعمق يتجاوز اختالالت اإلصالح الزراعي الذي خل

املشاكل داخل األسر، وفي مستوى أوسع داخل املجتمع. لهذا، فإننا 
ندّعمكم في هذا املسعى وسنصوت باإليجاب على النصوص الخمسة 

املعروضة علينا اليوم، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، نشرع اآلن السيدات والسادة النواب، السيد 
على  التصويت  عملية  إلى  األولى  الجلسة  الجلسة،  هذه  في  الوزير، 

القوانين الخمسة التالية:

بعض  بمنح  يتعلق   63.18 رقم  قانون  مشروع  األول،  املشروع 
الفالحين أرا�ضي فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص؛

املشروع الثاني، مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة 
باألسهم عقارات  التوصية  باقتناء شركات املساهمة وشركات  تتعلق 

فالحية أو قابلة للفالحة خارج الدوائر الحضرية؛

املشروع الثالث، مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات؛

املشروع الرابع، مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية 
النباتات؛

واملشروع األخير الخامس، مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق باملواد 
املخصبة ودعائم النباتات.

الخمسة  القوانين  أن هذه  النواب،  والسادة  السيدات  أذكركم، 
كانت املصادقة عليها داخل اللجنة باإلجماع.

 63.18 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 63.18 بسن أحكام 
جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحين املستفيدين سابقا من أرا�ضي 
فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه 
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.2077 بتاريخ 22 من ذي القعدة 
1392 )29 دجنبر 1972( يتعلق بمنح بعض الفالحين أرا�ضي فالحية أو 

قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص.

نمر اآلن إلى النص الثاني مشروع القانون رقم 62.19.

نمر إلى عملية التصويت، وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 2:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 3:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 5، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بسّن   62.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات املساهمة وشركات التوصية 

باألسهم عقارات فالحية أو قابلة للفالحة خارج الدوائر الحضرية.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون الثالث، مشروع 
قانون رقم 76.17 وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 3:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 5:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 6:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 7:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 8:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 9:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 10:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 11:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 12 أعرضها للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 13:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 14:
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املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 15:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 16:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 17:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 19:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 20:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 21:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 22:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 23:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 24:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 26:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 27:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 28:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 29:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

املادة 30:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 31:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 32:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 33 :

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 34:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 35:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 36:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 37:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 38:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 39:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 40:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 41:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت:
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املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 54 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 59 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 60 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 62 للتصويت:

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 76.17 يتعلق بحماية 
النباتات.

نمر اآلن إلى مشروع القانون الرابع، وأبدأ باملادة 1 للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت:

املوافقون: إجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت:

املوافقون: إجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 54 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد



ي836 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1311–108ذو القعدة14421  )118يونيو20211( 

أعرض املادة 59 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 60 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 62 للتصويت:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 63:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 64 نفس العدد،

املادة 65 نفس العدد،

املادة 66 نفس العدد،

املادة 67 نفس العدد،

املادة 68 نفس العدد،

املادة 69 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 70 نفس النتيجة،

املادة 71 نفس النتيجة،

املادة 72 نفس النتيجة،

املادة 73 نفس النتيجة،

املادة 74 نفس النتيجة،

املادة 75 نفس النتيجة،

املادة 76 نفس العدد،

املادة 77 نفس العدد،

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: املوافقون: 
إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 80 نفس العدد،

املادة 81 نفس العدد،

املادة 82 نفس العدد،

املادة 83 نفس النتيجة،

أعرض املادة 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   34.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بمنتجات حماية النباتات.
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مشروع القانون األخير رقم 53.18 أعرض املادة 1 للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 نفس العدد،

املادة 3 نفس العدد،

املادة 4 نفس العدد،

املادة 5 نفس العدد،

املادة 6 نفس العدد،

املادة 7 نفس العدد،

املادة 8 نفس العدد،

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 24 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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املادة 37 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 50 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 56 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 60 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 64 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 66 واألخيرة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق باملواد 

املخصبة ودعائم النباتات.

شكرا للسيد الوزير على مشاركتكم.
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محضرلالجلسةلا ثالثمائة

ا تاريخ: الثالثاء 27 شوال 1442ه )8 يونيو 2021م(.

ا رئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ا ت8ق ت: أربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الواحدة زواال.

ج قللاألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
أعضاء مجلس  معاشات  نظام  بإلغاء وتصفية  يق�ضي  قانون  مقترح 

املستشارين.

ا س  لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا ن8اب،لرئيسلالجلسة:

املتعلق  القانون  بمقترح  واملتعلقة  الثانية  الجلسة  إلى  اآلن  نمر 
بزمالئنا املستشارين.

أشكر السيد مقرر لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، السيد النائب 
عبد الحق شفيق.

القانون وأعرض املادة  إلى عملية التصويت على مقترح  نمر اآلن 
األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

املعارضون: ما كاين حد

املمتنعون:

نمتنع وإما أن  نعارض وإما أن  بإما أن  السيدة األمينة، تذكرني 
نوافق.

املادة 1 عليها اإلجماع؟ اإلجماع وهذا يسهل مأموريتنا جميعا.

إذن املادة األولى عليها اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2: إجماع،

إيوا شكرا على حسن تعاونكم.

املادة 3: إجماع،

وهاد ال�ضي كلو خازنينوا

املادة 4 فيها ما فيها، ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، 
الكلمة ألحد مقدمي التعديل، فليتفضل مشكورا.

ا نائبلا س  لعب لا فتاحلا ذ8ني:

بإلغاء  القا�ضي  القانون  مقترح  على  واملعاصرة  األصالة  ...فريق 

تصفية نظام املعاشات ألعضاء املستشارين، كون موارد نظام املعاشات 
أعضاء املستشارين تتكون باإلضافة إلى االشتراكات الشهرية املقتطعة 
من التعويضات املمنوحة لكل مستشار من األموال العمومية تتمثل في 
املساهمات املدفوعة من ميزانية مجلس املستشارين. واعتبارا للظروف 
االستثنائية والصعبة الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وتداعيات 
جائحة كورونا على فئات واسعة من الشعب املغربي، وما يترتب عن 
ذلك من حاجة ماسة للموارد املالية من أجل تخفيف الوضع اإلجتماعي 
لألسر وتغطية النفقات الناجمة عن تدخالت الدولة للحد من تداعيات 
األزمة، نقترح تعديل املادة الرابعة بما يمكن من تصفية نظام معاشات 
مجلس  أعضاء  استرجاع  أساس  على  املستشارين،  مجلس  أعضاء 
املستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اإلشتراكات الشهرية املقتطعة من 
تعويضاتهم خالل فترة االنتداب، وتحويل املبلغ املتكون من مساهمة 
فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  إلى  املستشارين  مجلس 

كورونا، شكر السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا، من يصادق على اقتراح التعديل من؟ من مع؟ املعارضون: 
ما كاين حد،

املمتنعون: 07،

املوافقون:

املعارضون: ال أحد

السيدات والسادة النواب االمتناع أم ال؟ االمتناع؟ طيب.

أعرض املادة 4 للتصويت كما عدلت:

املوافقون: 09

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 29

نمر إلى املادة 5، راه صوتنا، على التعديل؟ احنا دابا في املادة 4، 
صوتنا عليه؟ تم السحب؟ رفض التعديل، طيب. إذا سنصوت على 

التعديل، وراه ضمنيا نفس النتيجة.

طيب، السيد النائب إذا سمحتي لي، أنا دائما مع التوافق، داك�ضي 
باش أحيانا ما تنفهمش بزاف في الحساب، دائما مع التوافق دائما 
دائما، لكن احتراما لكم ولكم كامل الحقوق كمعارضة هذه حقوق 

دستورية، ال أحد عنده الصالحية يناقشها.

إذا غادي ندوزوا للتصويت ديال التعديل، واحنا صوتنا، سنصوت 
اآلن على املادة.

طيب، أعرض املادة 4 للتصويت كما عدلت:

املوافقون: 09
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 29

واشنو النتيجة السيد النائب، إيوا مزيان تبقى غير على خاطرك.

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  أعرضها   ،5 املادة  املادة 
اإلجماع،

املادة 6: اإلجماع،

املادة 7: اإلجماع،

املادة 8: اإلجماع،

املادة 9: اإلجماع،

املادة 10: اإلجماع،

املادة 11: اإلجماع،

املادة 12: اإلجماع،

املادة 13: اإلجماع،

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه الجلسة، 
طيب.

أشنو موقفكم ؟ االمتناع؟

ا نائبةلا س  8لابتساملعزاقي:

هل صيغة األصالة واملعاصرة في التعديل اللي قدموا أم الصيغة 
التي صادقت عليها اللجنة بالنسبة للمادة 4، رجاء السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

إذا تم رفض التعديل بطبيعة الحال تتبقى الصيغة ديال اللجنة.

ا نائبةلا س  8لابتساملعزاقي:

القانون الذي نحن بصدد التصويت عليه اللي وصلنا في  مقترح 
هاد املرحلة هادي يعني يطابق ما صادقت عليها اللجنة في كامل مواده، 

ضمنيا املادة 4، هذا فقط يعني للتوضيح شكرا.

ا س  لا رئيس:

شتي، القضايا ديال البرملانيين ما تيكونش عليها واحد النوع ديال 
الوضوح، ما عرفتش عالش؟ تفضل، تفضل.

ا نائبلا س  لهشاملصابري:

من بعد التصويت راه تم التعديل ديالها بالصيغة اللي جينا بها 
كفريق األصالة املعاصرة.

ا س  لا رئيس:

الرفض.

ا نائبلا س  لهشاملصابري:

ما كاينش الرفض. كاين حنا صوتنا مع التعديل اللي قدمناه، وما 
عدا ذلك كاين االمتناع. مكاينش موقف الرفض حتى �ضي حد ما رفضها. 
وبالتالي أنه التعديل اللي تقدمنا به حنا كفريق االصالة واملعاصرة أنه 
أصبح مصادق عليه من بعد التصويت، ألن التصويت اللي كان فقط 
مع التعديل اللي قدمنا والتصويت اآلخر كله كان هو االمتناع. وبالتالي 
أصبحت واحد الصيغة التي تقدمنا بها كفريق االصالة واملعاصرة هي 

املعتمدة في النص. وبالتالي أنه...

ا س  لا رئيس:

هذه السيد النائب قراءة ديالكم.

ا نائبلا س  لهشاملصابري:

حيث صوتنا حنا مع التعديل حتى �ضي حد ما رفض التعديل، كاين 
�ضي حد اللي رفض التعديل؟ حتى واحد. Donc بالتالي األغلبية والت مع 

التعديل، مع قبول التعديل.

هاد�ضي اللي قرينا واللي فهمنا، إيال كان �ضي رأي آخر راه اإلخوان 
النواب كلهم راه مشرعين يعطيونا إيال كان �ضي آخر من غير هذا أو أنتم 

كرئاسة.

ا س  لا رئيس:

السيد، ال�ضي أشرورو، السيد النائب، أشنو...

ا نائبلا س  لمحم لأشرقرق:

ا س  لا رئيس،

أعتقد أن التعديل الذي قدمه فريق األصالة واملعاصرة تم قبوله 
بالتصويت من طرف 09 وامتناع الباقي، وبالتالي املادة 4 السيد الرئيس، 
ستغير طبقا ملا جاء في التصويت، إذا ا املقترح قانون بأكمله خاصة 
املادة 4 تتضمن التعديل الذي جاء به الفريق، وبالتالي النسخة النهائية 

للمقترح قانون غتم�ضي في اإلتجاه ديال املادة 4 اللي تعدلت، شكرا.

ا س  لا رئيس:

مقترح  على  التصويت  عملية  إلى  نمر  اآلن  ذلك.  سيكون  طيب، 
القانون برمته كما نناقشه اآلن داخل الجلسة:

ونواصلوا، نوصلوا ألن هادي مسألة ما خص تتطلب منا الوقت 
بزاف:
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املوافقون على مقترح القانون، طبعا مع التعديل.

املوافقون: 09

املعارضون:16

املمتنعون:20

من  النواب  والسادة  السيدات  تفضل.  الرئيس،  السيد  تفضل 
فضلكم نكملوا هاد العملية بهدوء، بهدوء، تفضل السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لشورانلإمام،لرئيسلا فريقلاالشتراكي:

ا س  لا رئيس،

 04 النص،  لصالح  صوتوا   09 تمت،  التصويت  ديال  العملية 
عارضوا، البقية امتنعوا هذا هو التصويت اللي داز.

ا س  لا رئيس:

النتيجة ديال السيدة األمينة:

املوافقون: 09

املعارضون: 16

املمتنعون: 20

كاينة 16 وحسبوا، كيفاش 04؟ والتجمع الدستوري واالخوان ديال 
حزب االستقالل، كيفاش االستقالل؟ وأنتم دابا، طيب نعيد التصويت، 
تماما، مع  برمته،  املقترح  آه  نعم؟  املعارضون؟  بشويا،  بشويا،  وغير 

التعديل ديال الزمالء والزميالت ديال فريق األصالة واملعاصرة.

أيه، أيه، أذكر، انت مالك، ودبا شوف انتما دابا حايرين، االطاحة 
بمقترح قانون �ضيء والتصويت على باقي املواد �ضيء آخر، اإلنسان يكون 

منطقي حتى للنهاية، واسمحوا لي، ال اسمحوا لي، إيوا دبا احنا وصلنا 

للمرحلة األخيرة.

السيدة الرئيسة، أشنو املوقف النهائي ديال الزميالت والزمالء؟

السيدات والسادة النواب من فضلكم، احنا غادي ننهي بصفة 

نهائية إذا سمحتم.

املوافقون: 13؛

السيدة الرئيسة ما العمل؟ إذا سمحت. إيوا ولكن احنا صوتنا 

على التعديل. التعديل صوتنا عليه ما يمكنشاي، وراه هاد ال�ضي اللي 

تنعملوا اآلن.

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما نناقشه اآلن في إطار 

الجلسة، كما عدل بطبيعة الحال. ونكونوا واضحين في التصويت من 

أنتم تتشتاغلوا اسمحلي نقولها لكم، على  فضلكم. دابا شوف دابا 

أساس منطقين، منطق، ولهذا نكونوا منطقيين حتى النهاية هللا يجازيكم 

بخير، هللا يجازيكم بخير، ونستمع لبعضنا السيدات والسادة النواب.

املوافقون: 09؛

املعارضون: 10؛

املمتنعون:24؛

ال، ال، الكلمة انتهت، مغاديش نناقش مقترح قانون في قراءة ثانية 

إذا صح التعبير، جاء من طرف زمالئنا في مجلس املستشارين، أجي 

السيدة األمينة جل�ضي شوية هللا يجازيك بخير.

القانون لم تتم املصادقة عليه في إطار الجلسة الحالية. شكرال كمل

جم ذا.
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محضرلالجلسةلالحادنةلبذ لا ثالثمائة

ا تاريخ: الثالثاء 27 شوال 1442ه )8 يونيو 2021م(.

ا رئاسة: السيد محمد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشر  وستة  ساعات  ثالث  ا ت8ق ت: 
الثالثة مساءا والدقيقة الثالثة واألربعين.

ج قللاألعمال: جلسة عمومية ملناقشة لتقرير مجموعة العمل 
املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية.

ا س  لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا ن8اب،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

نرحب بالسيد وزير الصحة مرة أخرى وشكرا على حضوره معنا في 
هذه الجلسة املتعلقة بتقديم مجموعة من الخالصات إثر عمل جدي 
دام عدة أشهر واملتعلق بإمكانية إصالح املنظومة الصحية، فشكرا لكم 

السيد الوزير.

أشرفل علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين.

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب وال سيما املادة 125 
منه تنعقد هذه الجلسة ملناقشة التقرير الذي أعدته مجموعة العمل 
باملنظومة الصحية، وتجدر اإلشارة أن تشكيل  املكلفة  املوضوعاتية 
هذه املجموعة جاء في سياق ضرورة إصالح املنظومة الصحية ببالدنا 
عقب انتشار جائحة كورونا وكذلك تفعيال للتوجيهات امللكية السامية 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا والذي دعا حفظه 
هللا في عدة مناسبات إلى ضرورة التسريع بتعميم الحماية اإلجتماعية 
وإصالح املنظومة الصحية ومواجهة مختلف التداعيات اإلقتصادية 

واإلجتماعية التي أفرزتها الجائحة.

وقبل إعطاء الكلمة للسيد املقرر أود أن أتقدم بإسمي وبإسمكم 
ملقرري  والتقدير  الشكر  بجزيل  املجلس  مكونات  كافة  بإسم  جميعا 
وأعضاء  حموني  رشيد  والسيد  اإلبراهيمي  املصطفى  السيد  اللجنة 
مجموعة العمل على املجهودات الكبيرة التي بذلوها من أجل إعداد 
هذا التقرير املعروض أمامنا والذي يعد إنجازا هاما في العمل النيابي 
يستحق كل تنويه، كما أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الفاعلين من 
الصحية،  باملؤسسات  ومسؤولين  وأكاديميين  الصحة  ومهنيي  أطباء 
وفعاليات  حكومية  وقطاعات  أخرى  مرة  الوزير  السيد  على  وكذلك 
لتقديم  الفوري  وتجاوبهم  املجموعة  لطلبات  استجابتهم  على  مدنية 

بيانات وتوضيحات في إطار جلسات اإلستماع التي خصصناها لهذه 
الغاية، كما ال تفوتني املناسبة دون التنويه بأطر مديرية التشريع وكذلك 
بأطر املركز البرملاني للدراسات واألبحاث البرملانية على مواكبتهم الجادة 
لهذا الورش الهام، واآلن إذا سمحتم السيدات والسادة النواب السيد 
الوزير أعطي الكلمة للسيد املقرر ال�ضي مصطفى إبراهيمي فليتفضل 
مشكورا. ال�ضي إبراهيمي راه طبيب حتى هو حتى هو ينافسك وتينافس 

حتى هداك السيد الرئيس اللي مورانا جميعا.

ا ذ ا ةل فريقل رئيسل إبراه ميل مصطفىل ا س  ل ا نائبل
قا تنم ة:

س  يال علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
محم لقعلىلآ هلقصحبه.

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الهيئات واملؤسسات الوطنية 
املوضوعاتية  اللجنة  أشغال  في  ساهموا  الذين  والخبراء  والدولية 

ملنظومة الصحة باملغرب.

ا سالملعل كملقرحمةلهللالتذالىلقبركاته.

يشرفني السيد الرئيس، أن أتناول الكلمة ألعرض بين أيديكم تقرير 
ذكرتم  كما  أحدثت  والتي  الصحية،  للمنظومة  املوضوعاتية  اللجنة 
املقتضيات  على  أوال  بناءا  النواب  مجلس  من طرف  الرئيس  السيد 
الدستورية خاصة الفصل 70 الذي ينص على أن البرملان يصوت على 
على  وبناءا  العمومية،  السياسات  ويقيم  الحكومة  ويراقب  القوانين 
النظام الداخلي ملجلس النواب وبناءا على قرار مكتب مجلس النواب، 
فقد تقرر تأليف هاته اللجنة التي انبثقت منذ تاريخ 28 أبريل 2020 
ممثلي  من  وتتكون  املالكي،  الحبيب  األستاذ  الرئيس  السيد  برئاسة 

الفرق واملجموعة النيابية.

من  مجموعة  عروض  إلى  اإلستماع  منهجية  اللجنة  واعتمدت 
ومهنيي  والخبراء  والدولية  الوطنية  والهيئات  الحكومية  القطاعات 
واملراجع  التقارير  من  مجموعة  على  اللجنة  اعتمدت  كما  الصحة، 
عن  نيابة  بالشكر  ألتقدم  الفرصة  هذه  وأنتهز  والدولية،  الوطنية 
السيد الرئيس ونيابة عن أعضاء مجلس النواب وكافة أعضاء اللجنة 
من  واقتراحاتهم  بتقييمهم  أسهموا  الذين  لكل  بالشكر  املوضوعاتية 
خالل املداخالت التي مكنت من إثراء هذا التقرير البرملاني الذي سيكون 
ال محال أحد مراجع للسياسة العمومية في مجال الصحة للحكومة 

وللمؤسسات العمومية ذات الصلة وكذلك للباحثين.

الحق  ورد  وأهدافها فكما هو معلوم  اللجنة  وسياق سياق هذه 
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العالمي لحقوق  الدولية كاإلعالن  العديد من املواثيق  في  في الصحة 
اإلقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد   1948 لسنة  اإلنسان 
واإلجتماعية فضال عن مجموعة من اإلتفاقيات اإلقليمية اإلفريقية 
األوروبية والعربية والفئوية األخرى، وكذلك تم التنصيص على هذا 
الحق في دستور املنظمة العاملية للصحة، وتشكل الرفاهية والصحة 
الجيدة أحد أهم العناصر التي اعتمدتها أهداف التنمية لخطة التنمية 
املستدامة لسنة 2030 والتي تشكل محط إجماع دولي باعتبار أن ضمان 
حياة سليمة وتعزيز العيش الكريم في جميع األعمار أمر أسا�ضي لتحقيق 
التنمية املستدامة، وأيضا الدستور املغربي سنة 2011 الذي تضمن 
مجموعة من الحقوق هناك على األقل 7 حقوق دستورية وأيضا هناك 

الفصل 31 الذي يضمن واحد املجموعة من الحقوق أساسية.

أما السياق الذي حكم إحداث هذه اللجنة املوضوعاتية من لدن 
مجلسنا املوقر، فهي من جهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 
وتداعياتها الصحية اإلقتصادية واإلجتماعية والتي أبانت على هشاشة 
املنظومات الصحية حتى العاملية منها ومنظومات الدول الغنية، ناهيك 
عن منظومات التي تعاني مشاكل بنيوية تفاقمت بسبب الجائحة، إذن 
هذا سبب أول، من جهة أخرى مشروع تعميم الحماية اإلجتماعية 
باملغرب ومن ضمنه تعميم التغطية الصحية الشاملة ل 22 مليون 
مغربي بغالف مالي يقدر ب 51 مليار درهم في هذا الظرف اإلستثنائي 
لإلقتصاد الوطني والذي سجل عجزا سنة 2020 يقدر ب 82 مليار 
درهم وما تتطلبه من تأهيل للقطاع الصحي العمومي، أي هذه الحماية 
اإلجتماعية والتغطية الصحية الشاملة تتطلب تأهيل القطاع الصحي 
باملؤسسات والتجهيزات واملوارد  تعلق األمر  العمومي والخاص سواء 

البشرية واملادية والحكامة.

وفي هذا الصدد، ال يسعنا إال أن نفتخر بما حققه بلدنا بفضل 
توجيهات جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا من نجاحات في تدبير 
هذه الجائحة على جميع األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية، 
والجماعات  الحكومية  القطاعات  لكل  بالشكر  نتقدم  مناسبة  وهي 
الترابية والسلطات العمومية واألمنية والقوات املسلحة امللكية والدرك 
امللكي والقوات املساعدة والحماية املدنية وجنود الصفوف األمامية 
التكفل  في  الحسن سواء  البالء  أبلوا  الذين  الصحة  ومهنيي  األطباء 
الوطنية  الحملة  في  أو  واإلنعاش  اإلستشفائية  باملصالح  باملصابين 
للتلقيح التي تعرف نجاحا كبيرا بلغ ما يناهز ثلث الساكنة املستهدفة، 
والنتيجة ما نعيشه اليوم من انفراج وتخفيف لإلجراءات اإلحترازية 
وهي  الوفيات،  وعدد  اإلصابات  عدد  في  امللحوظ  االنخفاض  بسبب 
الوباء بصفة عامة وخاصة شهداء  نترحم على شهداء هذا  مناسبة 
ونتمنى  السلطة  ورجال  الصحة  ومهنيي  أطباء  من  الوطني  الواجب 
الشفاء للمصابين وأن يحفظ بالدنا ويرفع عنا وعن اإلنسانية جمعاء 

هذا الوباء وهذا البالء.

إال أن األزمة أزمة كورونا بالقدر الذي أبانت عن كفاءات عالية لتدبير 

الجائحة إال أنها أبرزت العديد من اإلختالالت في املنظومة الصحية 
الوطنية ال�ضيء الذي استرعى اهتمام مجلس النواب بضرورة التفكير في 
سبل اإلرتقاء بهذه املنظومة سواء على املستوى التشريعي واملؤسساتي، 
كذلك على مستوى الحكامة والتدبير أو على مستوى توسيع العرض 
عن  فضال  والبشري،  والتقني  التمويلي  بالجانب  يتعلق  وما  الصحي 

التكوين والتكوين املستمر والبحث العلمي في املجال الصحي.

لقد لعب البرملان دورا محوريا في الظروف العادية أو خالل هذه 
الجائحة من خالل التشريع أو الرقابة أو اإلقتراح من خالل املذكرة التي 
أخذت بمقترحاتها لجنة اليقظة بأكثر من %60 من املقترحات ومنها ما 
يتعلق باملجال الصحي، وإحداث هذه اللجنة املوضوعاتية يندرج في إطار 
هذه املبادرة والتي تهدف إلى معالجة اإلختالالت البنيوية التي يعيشها 
قطاع الصحة وهو كذلك تجسيد لنظرة املجلس اإلستشرافية لهذا 
القطاع باملغرب إبان وما بعد الجائحة بغية استشراف نظام صحي 
قوي عادل وقادر على تلبية الحاجيات الوقائية والعالجية للمواطنين 

واملواطنات في الظروف العادية أو عند األزمات واألوبئة والكوارث.

ومن الناحية املنهجية فقد حددت مجموعة العمل املوضوعاتية 
ثالث محاور أساسية لعملها:

- أوال: التغطية الصحية والتمويل الصحي وحكامة القطاع؛

- ثانيا: مزاولة املهن الطبية وشبه الطبية والبحث العلمي؛

-ثالثا: البنيات التحتية والخريطة الصحية.

وقد وضعت مجموعة من األسئلة التي أطرت هذه التقارير:

أوال: تحديات التحول الديموغرافي والوبائي الذي يعرفه املغرب على 
الوضع الصحي وعلى املنظومة الصحية؛

-تعميم التغطية الصحية وتعزيز نجاعة التمويل الصحي؛

-تدبير املوارد البشرية وسبل معالجة النقص الحاد؛

-السياسة الدوائية وسلة العالجات؛

والسالمة  اليقظة  منظومة  تطوير  وضرورة  الجائحة  -تحديات 
الصحية.

-أهم العراقيل التي تواجه البحث العلمي؛

-املهن الطبية والشبه الطبية؛

-مظاهر القصور والنقص وسبل تطويرها؛

-العدالة املجالية على مستوى الخريطة الصحية؛

وأخيرا كيف يمكن تطوير حكامة تدبير املجال الصحي أفقيا بين 
الترابية  والجماعات  والبيئة  والتعليم  الصحة  الحكومية  القطاعات 

وقطاعات أخرى، وعموديا بوزارة الصحة.
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ويحتوي التقرير على قسمين وعلى ستة محاور:

- القسم األول: وهو اإلطار التاريخي والقانوني وبه محورين؛

- القسم الثاني: وهو آفاق املنظومة الصحية وبه أربعة محاور.

واإلطار  العام  والسياق  األول  القسم  أو  بالسياق  يتعلق  ففيما 
بارزا خالل  بالطب كان  املغربية  اململكة  إهتمام  التاريخي والقانوني، 
الدولة املوحدية وقد تأسس أول بمارستان في اململكة بمدينة مراكش 
من طرف الخليفة املوحدي يعقوب املنصور وأطلقت ساكنة مراكش 
على هذا البيمارستان إسم دار الفرج وأن أول دكتوراه في الطب سلمت 
بشهادة  وتتعلق  نادرة  وثيقة  وهي  بفاس  القرويين  جامعة  من طرف 
إجازة في الطب تعادل اليوم شهادة الدكتوراه وتعتبر األقدم من نوعها 
في العالم منحتها جامعة القرويين املغربية التي تعتبر أقدم جامعة في 
العالم سنة 1207 في عهد الدولة املوحدية، وقد منحت هذه الشهادة 
للطالب املغربي عبد هللا بنصالح الكتامي ملمارسة الطب بحضور قا�ضي 
مدينة فاس حينها الفقيه عبد هللا بنطاهر ولجنة تتكون من ثالثة من 
أشهر أطباء املغربي ومقاطعته الشمالية التابعة له آنذاك أي األندلس 
وهم ضياء الدين ابن البيطار، أحمد النبطي، وأحمد الشبيلي، وأما 
أقدم مستشفى متخصص في األمراض النفسية والعقلية بالعالم فقد 
كان بمدينة فاس وهو مستشفى سيدي فرج الذي يعود تاريخ بنائه إلى 
سنة 1286 ميالدية وظل العمل به حتى منتصف القرن 20، وباملوازاة 
مع ذلك تم تشييد منشآت صحية ووضع أنظمة خاصة لتقنين ممارسة 
الطب لحماية الصحة العامة ومراقبة عمل األطباء إذا أوكل املوحدون 
كذلك  املهنية  الكفاءات  ذوي  من  ألشخاص  البيمارستانات  مراقبة 
الشأن في العهد املريني، ونذكر من هؤالء أبو إسحاق إبراهيم الذاني 
الذي كان يرأس  بماريستان مراكش وفرج الخدرجي  أمينا  الذي كان 

سيدي فرج.

العهد الحديث وهي الوضعية الصحية في املغرب قبل اإلستقالل 
1956 الحالة الصحية في املغرب خالل الحماية عرفت فترات صعبة 
وأيضا حرجة وعرفت مجموعة من األوبئة واملجاعة وبناء مجموعة من 
املستشفيات وتف�ضي مجموعة من األمراض، ثم املرحلة الثانية وكانت 
هي الوضعية الصحية في املغرب بعد اإلستقالل حيث تم تأسيس أول 
منظومة صحية باملغرب ما بين سنة 1959 إلى سنة 1981 حيث أعلن 
املؤتمر الوطني األول للصحة والذي انعقد في 18 من شهر أبريل من 
نفس السنة تحت الرئاسة الفعلية للمغفور له محمد الخامس رحمه 
أولى كلياته الطبية كلية  بناءا على هذا الخطاب  هللا، أسس املغرب 
الطب بالرباط سنة 1959 ومدارس مهنية للتكوين في مجال التمريض 
مع صياغة اإلستراتيجية األولى للتغطية الصحية بمجموعة من البرامج.

أما فيما يتعلق باإلطار املرجعي للمنظومة الصحية هناك:

أوال- التوجيهات الكبرى في املجال الصحي في خطب جاللة امللك 
محمد السادس حفظه هللا سواءا بمناسبة عيد العرش األخير أو ثورة 

امللك والشعب أو الخطاب الذي افتتح به البرملان خالل السنة املاضية، 
ولكن حسبي أن أذكر خطابيين األول رسالة 2019 للمنظمة العاملية 
العاملية للصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي تمت هذه الذكرى 
هنا بمدينة الرباط، يقول جاللة امللك في هاته الرسالة »ذلك أن األهمية 
البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية األساسية بصفة عامة 
وفي إطار املنظومة الصحية على وجه الخصوص نابعة من كونها نهجا 
يشمل كل مكونات املجتمع ويتمحور حول احتياجات أولوية وأولويات 
األفراد واألسر واملجتمعات ويهتم بصحتهم بجوانبها البدنية والنفسية 
واإلجتماعية الشاملة واملترابطة إرشادا ووقاية وعالجا وإعادة التأهيل، 
وإذا كان توفير املوارد املالية والبشرية الصحية املالئمة ضروريا لتوفير 
الرعاية الصحية األولية فإن من واجب التعامل بمنهجية مع املحددات 
األوسع للصحة بما في ذلك العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية 
والسلوكية وهو ما يقت�ضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية 
إطار  في  مجتمعة  العوامل  هذه  اإلعتبار  بعين  تأخذ  قطاعية  وبين 
املسؤولية املشتركة بين كافة املتدخلين في الشأن الصحي والتي تملي 
عليهم جميعا تضافر الجهود وترشيد املوارد« ، ثم هناك خطاب الذي له 
عالقة بالتغطية الصحية والحماية اإلجتماعية وهو ورش ملكي متجدد 
لذلك يقول جاللة امللك »دعونا لتعميم التغطية اإلجتماعية لجميع 
املغاربة وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق يرتكز على أربعة مكونات 
أساسية أوال تعميم التغطية الصحية اإلجبارية في أجل أقصاه نهاية 
2022 ، تعميم التعويضات العائلية، التقاعد، التعويض عن فقدان 

الشغل ».

 2011 للمنظومة الصحية نجد دستور  ثم هناك اإلطار املرجعي 
والنصوص التشريعية والتنظيمية املؤطرة للمنظومة الصحية، بحيث 
الحقوق  إلى  باإلضافة  7 حقوق  على  قلت  كما  ينص  الدستور  هذا 
املشرع  رأسها  على  وضع  والتي   ،31 الفصل  في  الواردة  األساسية 
الدستوري العالج وكذلك التغطية الصحية املنظمة سواءا من طرف 
الدولة أو من طرف التعاضديات ولذلك يجب تعبئة كل املوارد من 
طرف القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية 
لتيسير الولوج اللي تقريبا واحد 10 ديال الحقوق األساسية، ولكن وضع 
هذين الحقين على رأسهم، أي قبل التربية على املواطنة والهوية وقبل 

الحق في التعليم وفي السكن وفي املاء وفي بيئة سليمة.

هناك أيضا اإلطار املعياري الدولي ثم البرامج الحكومية والسياسات 
العمومية املتعلقة باملنظومة الصحية باملغرب وأيضا العمل النيابي 
ودوره في إصالح املنظومة الصحية سواء من خالل التشريع بحيث نحن 
الذي نذخل مجموعة من التعديالت على مشاريع القوانين التي تأتي بها 
الحكومة أو نأتي بمقترحات قانونية للتصويت عليها بالرغم أن هناك 
تجاوب محدود فيما يتعلق بمقترحات القوانين، باإلضافة إلى الرقابة 
التي يمارسها البرملان من خالل األسئلة وطلب إنعقاد اللجان واملهام 
اإلستطالعية وتفعيل املادة 94 من النظام الداخلي وكذلك تعهدات 

الحكومة.
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والتحول  والوبائية  الديموغرافية  الوضعية  وهو  الثاني  القسم   -
الثنائي الذي يعرفه املغرب، فتعداد السكان منذ بداية القرن املا�ضي 
للسكان فكان  السريع  بالنمو  املغرب  في  بدينامية ديموغرافية  اتسم 
حجم السكان يبلغ وفقا لبعض التقديرات حوالي 5 ماليين لسنة 1900 
والذي تضاعف عددهم ب7 مرات تقريبا ونما بشكل تدريجي منذ ذلك 
6.11 مليون نسمة وفق أول إحصاء عام للسكان  إلى  الحين ليصل 
والسكنى سنة 1960 وحوالي 34 مليون نسمة وفق آخر إحصاء سنة 
2014، وهكذا فإن متوسط النمو السكاني السنوي الذي تسارع من 
%0.64 ما بين 1900 و 1912 إلى 2.58 ما بين 1960 و1971 عرف 
شبه ركود بين الفترة ما بين اإلحصاءين 71-82 بمعدل %2.61 منذ 
ذلك الحين تباطأ النمو إلى 2.60 ما بين 1982 حتى ل 1994 و1.25 
خالل الفترة 2004 و2014 ومع مستويات منخفضة للوفيات وكذلك 
اإلتجاه  السكان سيواصل هذا  نمو  للخصوبة، فإن متوسط معدل 
التنازلي حتى على مدى العقود القادمة وفقا لإلسقاطات الديموغرافية، 

مما سيكون له تأثير كبير على بنية سكان املغرب.

هناك سيوزع عليكم أو ربما قد وزع التقرير التقرير باملناسبة فيه 
مئتي ورقة ولكن ما غاديش نقرا عليكم كاع 200 ولكن هناك مبيانات 
التي تبين هذا اإلنخفاض بعد سنة 2020 يتوقع أن يستمر انخفاض 
مؤشر الخصوبة ولكن بنسبة أقل بحيث غادي يكون ما بين 1.95 و 
1.84 ما بين سنتي 2030 و2040 ليصل 1.8 سنة 2050 ونسبة النمو 
الديموغرافي التي عرفت سنة 2014، 1.05 من املتوقع أن تنخفض إلى 

0.3 سنة 2050 لذا تو�ضي اللجنة املوضوعاتية ب :

إلى  الخصوبة  مؤشر  انخفاض  وكذلك  النمو  نسبة  انخفاض  إن 
تجديد  نسبة  يهدد  النحو  هذا  على  واستمرارها  ضعيفة  مستويات 
األجيال، مما يستوجب مراجعة برامج تنظيم األسرة الذي لم يخضع 
ألي تقييم منذ تفعيله ملا يزيد عن أربعة عقود، ونجد هذا متجليا في 
الهرم السكاني بحيث هناك ما يسمى بتشيخ الساكنة املسح الوطني 
لسنة 2018، %64 من الساكنة يعانون على األقل من مرض مزمن 
وهاد  الدموي  الضغط  مرض  و34%  السكري،  مرض   20% واحد، 
العدد الذي من الساكنة الذي يفوق عددهم وسنهم 60 سنة كان 3.2 
مليون نسمة سنة 2014 ليصل إلى 10 ماليين مرتقبة سنة 2050 مما 
سيمثل بذلك ربع ساكنة املغرب، وهذا الوضع على مستوى املراضة.. 
سيؤدي إلى تغيير في الوضع الوبائي املماثل للساكنة التي تغلب عليها 
الشيخوخة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على العالجات اإلستشفائية 
املرتبطة بالتكفل باألمراض املزمنة واملكلفة، بحيث أن غالبا ما يعاني 
كبار السن من العديد من األمراض في نفس الوقت، لذا تو�ضي اللجنة 

املوضوعاتية بما يلي:

حيث  من  أكبر  اهتماما  الشيخوخة  وطب  املسنين  إيالء  يجب   -
واملهن  واالختصاصيين  العامين  لألطباء  واملستمر  األسا�ضي  التكوين 
الشبه الطبية في هذا املجال والرفع من عدد منهي الصحة بالتكفل 

بهؤالء املر�ضى؛

العيش  نمط  حيث  من  األمراض  لتفادي  بالوقاية  اإلهتمام   -
والنشاط الريا�ضي، أنا أستسمح غير على واحد املصطلح اللي وقع فيه 
واحد النقاش هو ديال املهن الشبه الطبية ألن ملي رجعنا للقوانين لقينا 
هذا املصطلح الذي يستعمل قلنا واش مهنيي الصحة وال املهن الشبه 
الطبية فكنلقاو مادام هاد القوانين ال زالت تنص على الشبه الطبية 

نستعمل هذا في انتظار إن شاء هللا نبدلو القانون.

فيما يتعلق باملستوى الوبائي وهو التحول الثاني، نجح املغرب نجاحا 
مهما لجل البرامج الصحية خاصة تمنيع األطفال وخفض الوفيات لدى 
النساء والحوامل واألطفال، ارتفاع مهم؛ ارتفاع عدد املر�ضى املصابين 
وغيرها؛  والسرطان  الدموي  والضغط  كالسكري  املزمنة  باألمراض 
استقرار في نسبة املصابين بمرض السل في معدالت مرتفعة، لذا تو�ضي 

اللجنة بما يلي:

- اإلهتمام بالبرامج الوقائية والعالجات األولية؛

- تعزيز التكفل بتتبع الحمل لدى النساء لخفض عدد الوفيات 
وكذلك خفض الوفيات لدى األطفال؛

- التكفل باألمراض املزمنة كالسرطان ومرض السكري والضغط 
الدموي؛

- العمل على خفض نسب اإلصابة بداء السل، باملناسبة داء السل 
ليس من مسؤولية وزارة الصحة ولكن يجب الرفع من القدرة الشرائية 
وتحسين مستوى العيش، ألن هناك تطابق ما بين خارطة الفقر وخارطة 
مرض السل، إذا حاربنا الفقر سنحارب السل بالرغم من كل املجهودات 
بها وزارة الصحة ولكن لحد اآلن لم نحقق إال نجاحات  التي قامت 

محدودة في هذا املجال.

املحور الذي يليه وهو التغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي: 
قطع املغرب أشواطا مهمة في مجال التغطية الصحية منذ دخولها حيز 
التنفيذ سنة 2005 بحيث بلغت نسبة التغطية الصحية %62 من 
السلطة  أعوان  وكذلك  واملوظفين  األجراء  بدخول  املغربية  الساكنة 
وأئمة املساجد وقدماء املقاومة وجيش التحرير والطلبة وتعميم الراميد 
بما في ذلك على املهاجرين، إن عدد األدوية املعوض عنها انتقل من ألف 
دواء سنة 2006 إلى 4430 دواء سنة 2018 وانتقل عدد املستلزمات 
الطبية املعوض عنها من 167 إلى 887 واتسعت الئحة األمراض الطويلة 
األمد املتكفل بها من 41 إلى 55 مرض، إال أن اللجنة املوضوعاتية وقفت 
على العديد من اإلختالالت ملنظومة التغطية الصحية يمكن أن نجملها 

فيما يلي:

- أوال نظام املساعدة الطبية لذوي الدخل املحدود؛

- الفرضيات التي تأسس عليها هذا النظام أصبحت متجاوزة خاصة 
ما يتعلق بانتقاء املستفيدين، بحيث الفئة التي كانت مستهدفة تجاوزت 
العدد املرتقب بنسبة الضعف، الهدف كان هو 8.5 اليوم أصبحنا 16.4 
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مليون، تمويل هذا النظام عرف عدة مشاكل من حيث عدم ضمان 
استمرارية املوارد، تعدد التشريعات وتضارب اإلختصاصات في التدبير 
تقسيم  الصحي،  للتأمين  الوطنية  والوكالة  الصحة  وزارة  بين  املالي 
املستفيدين حسب الفقر والهشاشة لم يعد ذي موضوع بحيث بلغت 
نسبة الفقر أكثر من %82 والفرضيات كان الثلث هو اللي عندو الفقر 
والثلثين عندهم الهشاشة، وانتقلت حسب الدراسة االكتوارية لسنة 
2013 انتقل املعدل السنوي للتكاليف من 343 درهم إلى 650 درهم 
أي بارتفاع بلغ %90 مقابل زيادة طفيفة في املوارد غير متكافئة مع 
النفقات مما أحدث عجزا كبيرا لدى املستشفيات واملراكز اإلستشفائية 

الجامعية جعلها غير قادرة على أداء مهامها العالجية.

فيما يتعلق بالتأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، سجلت اللجنة 
تعدد الهيئات املدبرة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، الصندوق 
الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي، التعاضديات، شركات التأمين 
الخاص، الصناديق الداخلية، وتعدد األنظمة حتى داخل نفس الهيئة 
أو الصندوق املدبر مع عدم التقائية هذه األنظمة سواء تعلق األمر بسلة 

العالجات أو نسبة اإلشتراك أو اإلسترداد؛

-توظيف موارد التأمين الصحي بنسبة فوائد ضعيفة لدى صندوق 
اإليداع والتدبير حيث عندنا 8.11 داملليار موزعة بين الصندوقين ولكن 

عائداتهم ضعيفة؛

-التأخر في تعميم التغطية الصحية الشاملة تحميل املهن الحرة 
واملستقلين كلفة التأمين الصحي كاملة؛

-عدم تعميم التغطية الصحية لجميع وزراء القطاع الخاص هناك 
مجموعة من األجرة الذين هم غير مشمولين إذ تظل نسبة %16 من 
األجراء املقدرة ب 700 ألف أجير التي تعمل في القطاع الفالحي وفي 
الغير مستفيدة من  املنازل  الغير مهيكلة وكذا فئة عمال  القطاعات 

التغطية الصحية؛

-إشكالية التنافي في املادة 44 من القانون 65.00 وعدم الجمع بين 
مهمة التأمين وإعطاء الخدمات الصحية كما هو الحال مع مصحات 
وأيضا   2012 سنة  منذ  القانون  خارج  تشتغل  التي   CNSS ديال 
وكذلك  الخدمات  إعطاء  الوقت  نفس  في  تمارس  التي  التعاضديات 

التأمين الصحي وهذا مناف للقانون؛

-ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية ال يتجاوز %30 باملقابل في 
الدول الغنية يتجاوز الدواء الجنيس %70 طبعا باستثناء الصفقات 

العمومية؛

-توسيع الئحة األدوية املبتكرة والغالية الثمن املعوض عنها بالرغم 
املالية  توازن  يهدد  مما  مماثلة  وبفعالية  ثمن  أقل  أدوية  وجود  من 
املزمنة  لألمراض  بالنسبة  خاصة  الصحي  للتأمين  املدبرة  للصناديق 
َمِنين فقط وهي تكلف 

َ
ؤ
ُ
واملكلفة التي يعاني منها ما بين 6 و %11 من امل

نصف نفقات التأمين الصحي، مشكل املادة 114 من القانون 65.00؛

َمِنين لدى الشركات الخاصة والصناديق الداخلية 
َ
ؤ
ُ
-عدم تحويل امل

أو  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  إلى  العمومية  للمؤسسات 
كيدير  تقريبا  اإلجتماعي وهذا  اإلحتياط  ملنظمات  الوطني  للصندوق 
واحد 3 داملليار ديال الدرهم اللي خصها ترجع على حسب املادة 114 إلى 
الصناديق أواملؤسسات العمومية، بدل أن تبقى عند القطاع الخاص 

ويمكن للقطاع الخاص أن يتكفل بالتأمين التكميلي؛

عدم مصادقة مجلس املستشارين على مشروع القانون للتغطية 
التأمين الصحي على غرار  للوالدين ضمن املستفيدين من  الصحية 
َمِنين، كما ورد في نص الرسالة امللكية السامية 

َ
ؤ
ُ
األزواج واألطفال امل

العالمي للصحة،  اليوم  لجاللة امللك محمد السادس للمشاركين في 
يقول جاللة امللك في هاته الرسالة: لقد خطى املغرب خطوات واسعة 
في إرساء منظومة التغطية الصحية األساسية، بحيث دخلت التغطية 
نظام  تعميم  تم  كما   ،2005 سنة  التنفيذ  حيز  اإلجبارية  الصحية 
املساعدة الطبية أو ما يسمى بالراميد سنة 2012 باإلضافة إلى ذلك تم 
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات في مجال توسيع اإلستفادة من أنظمة 
العام  القطاعين  في  العالي  التعليم  لتشمل طلبة  املرض  التأمين عن 
َمِنين، 

َ
ؤ
ُ
امل وآباء األشخاص  أمهات  املنهي واملهاجرين وكذلك  والتكوين 

صار لهذا القانون أكثر من 5 سنوات وهو يقبع في الغرفة الثانية وعليكم 
السيد الوزير أن تطالب الغرفة الثانية أن تنفذ هذه الرسالة جاللة 
َمِنين يجب أن يستفيدو 

َ
ؤ
ُ
امللك يتحدث بأن اآلباء و أمهات األشخاص امل

من التأمين الصحي؛

إنعدام أو قلة البروتوكوالت واملراجع العالجية للعديد من األمراض 
للتأمين اإلجباري عن املرض وانعدامها لدى نظام املساعدة الطبية 
تكاليف  نفقات  تخفيف  يساعد على  مما ال  املحدود،  الدخل  لذوي 

العالجات وال تطوير جودة هذه األخيرة؛

عدم مراجعة التعريفة الوطنية املرجعية منذ سنة 2006 خالفا 
للتشريع الذي ينص على هذه املراجعة كل ثالث سنوات من 2006 ل 
2021 يعني كان يجب أن تراجع ربما أكثر من 5 أو 6 مرات مما يكلف 
َمِنين نفقات إضافية، ويشكل إكراهات للمعالجين سلة العالجات 

َ
ؤ
ُ
امل

مختلفة املحتوى بين الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أو الصندوق 
الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي والخدمات والعالجات ال محدودة 
العمومية،  الصحية  ملؤسسات  الطبية  املساعدة  لنظام  بالنسبة 
ولكنها ال تكون دائما متوفرة مما يضطر املريض إلى البحث عن وسائل 

التشخيص في حاالت عديدة بالقطاع الخاص؛

غالء األدوية كبد الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي 
292 مليون درهم خالل سنة 2019؛

اإلجتماعي  اإلحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  إغالق صيدلية 
أدى إلى تحمل أسعار السوق املرتفعة ثالث مرات سعر الصيدلية، كما 
أن سعر بعض األدوية في املغرب مرتفع مقارنة مع بعض الدول الغنية 
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كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا مما كلف خسارة مالية إجمالية بقيمة 86 
مليون درهم لصندوق منظمات اإلحتياط اإلجتماعي بين سنتي 2016 

و2018؛

َمِن ما بين 
َ
ؤ
ُ
ارتفاع الباقي تحمله املتعلق بتكاليف العالج من قبل امل

%31 وكذلك %39 بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2016؛

َمِنين 
َ
للُمؤ العمومية  الصحة  مؤسسات  استقطاب  ضعف 

َمِنين 
َ
ؤ
ُ
واملستفيدين من صناديق التأمين الصحي أقل من %10 من امل

اللجنة  أعضاء  يو�ضي  لذا  العمومية،  املؤسسات  إلى  يلجؤون 
املوضوعاتية بما يلي:

-توحيد تدبير التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة 
في تجميع املوارد وتحسين القدرة على إعادة توزيع األموال املدفوعة 

مسبقا؛

- نظام إعالمي مندمج على الصعيد الوطني؛

بإخراج  اإلسراع  على  بالعمل  الطبية  املساعدة  نظام  إصالح   -
السجل اإلجتماعي املوحد الرامي إلى إستهداف وتحديد املستفيدين من 

أجل ضبط أفضل للتكاليف؛

- توفير التمويل مضمون من طرف الدولة وبسلة عالجات مماثلة 
لباقي أنظمة التغطية الصحية مع اإلنفتاح على القطاع الخاص؛

- العمل على التقائية أنظمة التأمين الصحي اإلجباري األسا�ضي ما 
بين الصندوقين في أفق توحيدهما في قطب واحد؛

- تعزيز الفعالية اإلدارية وشفافية التدبير على مستوى املستشفيات 
العمومية وتأهيليها من خالل تعزيز استقالليتها التدبيرية وهداك النظام 
ديال سيكما يعني استنفذ أغراضه ويجب أن يراجع بهدف تحسين 

قدرتها على جذب أموال التأمين الصحي اإلجباري.

فيما يتعلق بتحديد سلة العالجات، يجب اعتماد مقاربة تشاركية 
مع جميع املتدخلين لتحديد منهجية ومحتوى سلة العالجات وخاصة 
منظمات املجتمع املدني وممثلي املر�ضى؛ تعبئة املوارد الكافية لتحقيق 
التغطية الشاملة؛ تعزيز ودعم عملية الشراء اإلستراتيجية؛ محتوى 
سلة العالجات األساسية متكفل بها لجميع الساكنة دون تمييز، مما 
يجب أن يكون هناك تمييز بين الراميد وغير الراميد وكذلك ما بين 
الصندوقين؛ تشجيع واعتماد آليات التحكم الطبي في نفقات العالج إلى 
جانب إحداث دفتر صحي إلكتروني وتعميمه على جميع املؤمنين وكذا 
إحداث املسار املنسق للعالجات، لذا تو�ضي اللجنة بما يلي فيما يتعلق 

بتموين التغطية الصحية:

- ضرورة مساهمة الدولة في تمويل التغطية الصحية الشاملة؛

- رصد و تقييم مراعاة العدالة في التغطية الشاملة؛

- تسيهيل ولوج العالج لفائدة املؤمنين املصابين باألمراض املكلفة 

والطويلة األمد من خالل اعتماد مساطر املراقبة الطبية أكثر مرونة 
وفعالية؛

بانتظام كل ثالث سنوات  املرجعية  الوطنية  التعريفة  - مراجعة 
بشيك  مطالبتهم  دون  للعالج  توجههم  عند  املؤمنين  حقوق  لصون 
ضمان أو مبلغ إضافي غير مفوتر وصون حقوق مقدمي العالجات ألن 
املريض  ربما على  الحيف وتعسف  كاين واحد  باللي  دائما كنشوفوا 

ولكن أيضا هناك حيف وتعسف على مقدمي العالجات؛

- تأهيل مؤسسات القطاع العمومي الستقطاب أكبر للمؤمنين؛

- تطوير الدفع املسبق وخفض اآلداء املباشر؛

- دعم آليات التحكم الطبي في نفقات العالج؛

- املساهمة في اإلجراءات الوقائية وتشجيع نمط العيش السليم 
لتفادي األمراض؛

للوقت  ربحا  أخرى  توصيات  وهناك  اإلجتماعي  السجل  تفعيل   -
غادي إن شاء هللا هاد التقرير الذي أتلوه عليكم إن شاء هللا غادي 

توصلو به.

فيما يتعلق بتعزيز حكامة نظام التغطية الصحية:

- إحداث لجنة وطنية لقيادة منظومة التغطية الصحية؛

- مراجعة اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

- تطوير نظام إعالمي وطني مندمج؛

- تفعيل دور الصندوق املغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية 
CNOPSS والت سميتها LA CMAM ووالت مؤسسة عمومية ولكن لحد 

اآلن مازال ما تفعالتش LA CMAM ؛

- إصالح حكامة التعاضديات بإصدار القانون الذي الزال يقبع في 
الغرفة الثانية.

إذن هذا فيما يتعلق بالتغطية الصحة.

ارتفاع  املالحظات  من  مجموعة  الصحي،  بالتمويل  يتعلق  فيما 
للوقاية  املخصصة  النفقات  األدوية، ضعف  استهالك  نفقات  نسبة 
والتحسيس فقط %2.2 مخصصة للوقاية ، ضعف جاذبية املستشفى 
العمومي فيما ال يتجاوز نفقات البحث واإلدارة %10 لذا تو�ضي أو 

يو�ضي أعضاء اللجنة بما يلي:

- املزيد من االستثمار في الصحة كقطاع إنتاجي وإقتصادي لألجيال 
القادمة وليس كقطاع اجتماعي فقط؛

- توجيه تكاليف املقاصة نحو آليات مندمجة للحماية اإلجتماعية 
والسجل اإلجتماعي املوحد خاصة لتمويل تكاليف الصحة؛

- الرفع من دعم ميزانية الدولة بنقطة كل سنة حتى بلوغ نسبة 10% 
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من الناتج الخام الداخلي املو�ضى به من لدن املنظمة منظمة الصحة 
العاملية؛

- الرفع من ميزانية وزارة الصحة فبالرغم الزيادة امللحوظة خالل 
عامي 2020 و 2021 ولكنها لم تتجاوز 7.4 %.

بشكل  الشاملة  والتغطية  للصحة  الوطنية  الحسابات  إصدار   -
القانون، قانون التوازن ميزانية الحماية اإلجتماعية  سنوي ويعرض 
على البرملان ملناقشته والترخيص للحكومة باإلجراءات املادية والبشرية 

لضمان ديمومتها ونجاعتها، على غرار مجموعة من الدول املتقدمة.

إعادة هيكلة ميزانية وزارة الصحة، وبنائها على أساس الحاجيات 
الفعلية؛

إجراء إصالحات مهيكلة لتحسين العرض الصحي واعتماد آليات 
تمويلية مبتكرة؛

تنويع مصادر التمويل؛

املراكز  من  مجموعة  بتمويل  السنة  هذه  قامت خالل  الحكومة 
للتقاعد،  املغربي  الصندوق  من  بتمويل  الجامعية،  اإلستشفائية 
املستشفيات  لبعض  اآلن  املالك  هو  التقاعد  املغربي  الصندوق 
الجامعية، وغادي يكريهم لوزارة الصحة، بالنسبة ليه املردودية غادي 
تكون أكبر من داك �ضي اللي كيعطيه صندوق اإليداع والتدبير، وبالنسبة 
للدولة ما غاديش يكون واحد املوارد إضافية وتكاليف إضافية، فيمكن 

توسيعه أيضا على ما تذخره الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي؛

تأهيل املستشفى العمومي ليصبح أكثر جاذبية للموارد املؤدى من 
طرف الهيئات املدبرة للتأمين؛

تنزيل توصيات املناظرة الثالثة حول الجبايات بدعم املوارد املالية 
بالتمويل  يتعلق  فيما  التوصيات  العديد من  الصحة، هناك  لقطاع 

الصحي وتنويع هذه التمويالت.

فيما يتعلق بالسياسة الدوائية مجموعة من التوصيات:

إحداث وكالة مستقلة لألدوية بدل مديرية تابعة لوزارة الصحة.

إرساء سياسة دوائية ناجعة وفعالة قادرة على الوفاء واإلستجابة 
إجراء  األمر  يتطلب  كما  واملواطنات،  املواطنين  ومتطلبات  لحاجيات 

تقييم لألدوية واملقتضيات الطبية قبل استخدامها في العالج؛

تشجيع الولوج للدواء الجنيس، مع الحرص على التفعيل اإلجباري 
لجميع  والسالمة  والفعالية  الجودة  يضمن  الذي  الحيوي،  للتكافؤ 

األدوية الجنيسة وخاصة عند التجديد الخما�ضي.

السيد الوزير، العديد من املختبرات ملا نطالبهم ملاذا لم يقوموا 
renouvellement1 كيقول  quinquennalبالتجديد الخما�ضي اللي هو
ليك بأن املديرية هي اللي كتاخد شوية ديال الوقت. فما يمكنش تكون 
الجودة بالنسبة للدواء إلى ما كانش عندوالتجديد الخما�ضي. ولهذا حتى 

تكون أكثر ثقة، الحمد هلل احنا الصناعة ديالنا الوطنية اللي كنثيقو بها، 
ولكن يجب أن تكون اإلجراءات الضرورية لضمان هذه الجودة تسري 

على الجميع.

وقف استيراد األدوية املصنعة باملغرب أو القابلة للتصنيع؛

إستعمال مساطر واضحة وشفافة للحصول على األذون بالوضع في 
السوق Les AM، وكذا لتحديد األسعار ونسبة االسترجاع؛

تعميم نظام الثالث املؤدى على جميع األدوية واملستلزمات الطبية، 
30 توصية فيما يتعلق  وهناك العديد من التوصيات، تقريبا واحد 

بالسياسة الدوائية؛

فيما يتعلق بمراجعة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية 
باملنظومة الصحية:

سن قانون للصحة العمومية؛

تعديل القانون 65.00 املتعلق بالتغطية الصحية؛

تمكين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي L›ANAM من اإلستقاللية؛

أيضا هناك تغيير راه جبدو القانون 98.15، يجب أيضا القانون اللي 
عندو عالقة ب CNSS اللي هو 17.02، ثم هناك مجموعة من القوانين، 
بالتعاضديات  عالقة  عندو  اللي   109.12 القانون  هداك  وخاصة 

وقوانين أخرى التي يجب أن تراجع أو إحداث قوانين جديدة.

فيما يتعلق باملوارد البشرية:

املهن طبية والصحية والبحث العلمي تتميز بندرة املوارد البشرية، 
هاد الناس 7.3 أو 7.1 طبيب لكل 10 آالف، وتقريبا يفوق بعض ال�ضيء 

بالنسبة للمرضين.

ضرورة دعم التكوين والتكوين املستمر ملواكبة التطورات العلمية 
للصحة كتقول  العاملية  املنظمة   7.1 تاع  الرقم  والتكنولوجية. داك 
خص 13 وال 14، بمعنى على األقل خصنا نضاعفو عدد املمرضين، 
وكذلك عدد األطباء واحد 2 مرات، ثالثة باش يمكن نكونو فهادوك 

املعايير اللي كتقولهم منظمة الصحة.

توصيات اللجنة:

القوانين  عليها  تحيل  التي  التطبيقية  النصوص  بإخراج  اإلسراع 
املنظمة للمهن الطبية والشبه الطبية؛

تعيين تقنين وتأطير املجاالت الغير املقننة، كممارسة مهن محضري 
يوم ومناولي املنتجات الصحية وغيرها؛

والشبه  الطبية  باملهن  املتعلقة  القوانين  بعض  وتحيين  مراجعة 
الطبية، كالقانون 131.13، السيد الوزير جبتو لنا اآلن القانون 131.13 
وخاصة فيما يتعلق باألطباء األجانب، القانون هذا، خاصة املادة 28 
كان غالق على األطباء األجانب، تقريبا مستحيل شروط الخزيرات باش 
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الفتح،  يمكن للطبيب األجنبي يمارس هنا فاملغرب، املشكل أن هاد 
وكأننا سنفتح بالدنا وبابها على مصراعيه لدخول أي واحد يمكن يجيب 
لنا �ضي شهادة باش يمارس هنا فاملغرب، وهناك محاذر، حنا كنعرفو 
بعض الدول جدية في تسليم الشواهد، وكنعرفو واحد املجموعة من 
الجامعات اللي كتبيع وتشري فهاد �ضي، ولهذا املواطن املغربي أوال وقبل 
كل �ضيء، الصحة ديالو فوق كل اعتبار، وبالتالي خصنا نوضعواملحادر 
عاود  نفتحوش  ما  ولكن  بزاف  �ضي مسدود  داك  كان  واخا  الالزمة، 
فاألبواب، وهنا خصنا نردوا البال مع هذه املالحظات اللي دارت اللجنة، 

هناك واحد مجموعة من املالحظات، سأمر.

فيما يتعلق بالتوصيات املتعلقة باملوارد البشرية:

تحفيز األطقم الطبية على اإلشتغال داخل أرض الوطن مع الرفع 
من عددها وتوزيعها بالشكل العادل بين جميع جهات اململكة، ويمر 
ذلك عبر تطوير منظومة الوظيفة العمومية الصحية وجعلها محفزة 
وجدابة، ماديا ومعنويا، لألطر الطبية والشبه الطبية. السيد الوزير، 
أنتما عندكم واحد املشروع فهاد �ضي ديال األطباء، ولكن كاين واحد 
2 تاع امللفات عالقة منذ تقريبا 10 سنوات. أطباء القطاع العمومي 
كيطالبوكم بهداك L›indice 509 والتعويضات التي.. كيفما بغيتو ديرو 
اإلصالح ديروه، بداو بهاد ال�ضي، ومن بعد يكون �ضي إصالح املردودية 
وداك �ضي اآلخركل �ضي متافقين عليه، ولكن عاالقل نبداو بهذا، مسألة 
ديال املمرضين اللي عندهم سنتين ما خاصش هاد الوالية تسالي وهاد 

امللف كيبقى عالق، ولهذا خص نلقاولو �ضي حل في أقرب األجال.

استكمال إحداث كليات للطب واملستشفيات الجامعية ومعاهد 
معتمدة للمهن الشبه الطبية والطبية، وكذلك في اإلدارة والتدبير الصحي 
 les CHU بجميع جهات اململكة، اآلن تقريبا عندنا واحد سبعة ديال
وعندنا 12 جهة، خص يكون عندنا CHU،12 12 كلية ديال الطب، 
واملعاهد التطبيقية، كل جهة يمكن لها تدير، فهادو 7 لحد اآلن كينتجو 
لنا واحد 1000 من األطباء، وكاين معاهد أخرى بالنسبة للممرضين 
ومنهي الصحة، وبالتالي بهاد الوتيرة هادي ما يمكنش نمشيو بعيد، ولهذا 
يجب أوال أن تكون هناك CHU واحد مستشفى جامعي في كل جهة، 
كاينة فالرباط  اللي  الجامعية والكليات  املراكز اإلستشفائية  وتوسيع 
والدار البيضاء ومراكش وفاس، يجب توسيعها باش تكون عندها هداك 
السعة اللي يمكن لها، ما يمكنش غير نجيو، مثال اليوم كنقيدو 300 
واحد ونقولو ل DOYEN قيد 400 قيد 500، فين غنديروهم؟ وهاد �ضي 
راه وقع في فاس في الرباط. La capacité de l›amphi فيها 240 ويطالبو 
ب 300، وب 400، وبالتالي حتى ملي كيمشيو يديرو stage كيقولو أجي 
1jour1sur 2، بمعنى غيديرو النصف ديال التكوين، ولهذا يجب توسيع 
املوجود، ويجب إحداث املراكز األخرى، وبالنسبة التمويل، احنا اقترحنا 
عليكم CNSS عندها 63 مليار، خدو لها واحد 10 من دوك 63 وبنيو 2 
وال 3 ديال CHU، هاد �ضي ؤاه ممكن كيفما درتو مع الصندوق املغربي 
يكونش  ما  األجنبية،  الكفاءات  إلى  الضرورة  عند  واللجوء  للتقاعد، 

هاد الحل السهل هو أننا نمشيو للكفاءات، خصنا ملي كنكونو واحد 
الطبيب املغربي فهو ولد البيئة املغربية وكيتفاعل أكثر معها، ألن شفنا 
مع الدول اللي حنا كنتعاملو، شفنا أمور اللي صعيبة �ضي شوية، واللي 
يعني عندها عالقة ال بالوفيات وال بالسالمة ديال املواطنين واملر�ضى، 
أيضا هناك واحد املجموعة من التوصيات اللي عندها عالقة بالبحث 
العلمي غادي نتجاوزها ألن هاد �ضي باش ما نكونش تقيل عليكم بزاف.

فيما يتعلق بالبنية التحتية قدمت اللجنة مجموعة من املقترحات 
التي تتعلق بالحكامة وتنظيم وتطوير العرض الصحي، من مثل إحداث 
مراكز اجتماعية بكل جهة، تعزيز وتوزيع العرض اإلستشفائي الجهوي 
واإلقليمي ومستشفيات القرب، تعزيز مختلف املؤسسات اإلستشفائية 
واملراكز الصحية بجميع التجهيزات واملعدات الضرورية. ال�ضي خربوش 
صبر معايا �ضي شوية راني قريب نكمل، متبع، عبد هللا كيشوش عليا، 
طيب إيوا أنا مقرر خصني نكون أمين، كاين واحد الجلسة عندها واحد 
السيدة  الحال  يعجبكش  ما  وخا  باألدبيات  كيذكر  اللي  هو  الرئيس 

الرئيسة.

ا س  لا رئيس:

ولكن السيدة الصقلي تبدع دائما.

ا ذ ا ةل فريقل رئيسل إبراه ميل مصطفىل ا س  ل ا نائبل
قا تنم ة:

ال السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

كمل.

ا ذ ا ةل فريقل رئيسل إبراه ميل مصطفىل ا س  ل ا نائبل
قا تنم ة:

�ضي واحد مني انت كتكلم وهو كيذكرك..

ا س  لا رئيس:

ال�ضي  الرئيس  السيد  كمل  الرئيس  السيد  كمل  ال ال كمل كمل 
مصطفى من فضلك ال�ضي مصطفى تفضل.

ا ذ ا ةل فريقل رئيسل إبراه ميل مصطفىل ا س  ل ا نائبل
قا تنم ة:

أنا انهيت املداخلة ديالي غادي تلقاوا هاد�ضي كلو موجود عندكم في 
التقرير، شكرا لكم السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا جزيال، قبل أن نستمع إلى تدخالت ممثلي الفرق البد من 
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تقديم الشكر لألطر الطبية الحاضرة معنا وكذلك ملهنيي الطب ملنهي 
الصحة عفوا الحاضرة معنا اليوم، والذين ساهموا من خالل اإلستماع 
إليهم في توضيح الصورة املتعلقة بما يجب إصالحه خاصة في سياق 
املنظومة الصحية، فالسيد الوزير السيدات والسادة النواب ننتقل 
اآلن إلى املناقشة العامة بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس عبد هللا بووانو 

بإسم فريق العدالة والتنمية.

ا نائبلا س  لعب لهللالب8قاي8:

بسملهللالا رحمنلا رح م،لقا صال8لا سالملعلىلم8اليالرس8لل
هللالقآ هلقصحبه.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

ا ساد8لالحض8ر،

في البداية، السيد الرئيس اسمحوا لي أن أهنئكم كرئيس املجلس 
ورئيس لهاته اللجنة وأهنأ من خاللكم اللجنة ومقررها على هذا العمل، 
صحيح في البرملان طبقا للدستور عندو عدة مهام، لكن اليوم بعدما 
أدخلنا في النظام الداخلي هذا النوع من اللجان ألول مرة عندنا تقرير 
متكامل، هذا التقرير السيد الرئيس اللي كنهنئكم عليه أوال من حيث 
املنهجية اللي التابع، من حيث التشخيص، من حيث اإلقتراحات، اليوم 
هو كيمثل واحد املراجع بالنسبة ليس فقط للبرملانيين ولكن بالنسبة 
األكاديمي،  والجانب  واألكاديمية  للجامعات  كذلك  وبالنسبة  للوطن 
فلذلك البد أن نهنئك السيد الرئيس ونهنأ أنفسنا كمجلس على هذا 
العمل الكبير واملهم، بالتأكيد املوضوع ديال املنظومة الصحية ال أحد 
يجادل في أهميته من حيث أوال الخطب ديال جاللة امللك التي كل 
سنة يعني يتم التذكير بهذا الجانب من نواحي متعددة، هناك البرامج 
الحكومية وهناك البرملان، البرملان من خالل األسئلة الكتابية واألسئلة 
الشفوية واستدعاء الوزير، وكذلك املهام اإلستطالعية 22، اآلالف 
ديال األسئلة الكتابية والشفوية، فيما كل سنة كناقشوا في أثناء تقديم 
القوانين وخاصة قانون املالية، فدائما هذا املوضوع حاضر معنا، حاضر 
في النقاش املجتمعي كذلك، في كل من خالل هيئات املجتمع املدني ومن 
خالل كذلك النقاش األكاديمي اللي عند الجامعات، حاضر من خالل 
التقارير املؤسساتية الكثيرة واملتعددة، حاضر كذلك من خالل التقارير 
الصحفية اللي كيطلعوا علينا فيديوات اليوم هنا غدا لهيه، في هاد حدا 
هاد السبيطار، حدا هاد املركز الصحي، حدا هاد املستشفى الجامعي، 
هادي مرأة بغات تولد، هادي هذا حدث حول الفساد، إلى غير ذلك، 
حاضر هاد املوضوع في املجتمع، حاضر كذلك وزاد حضورا من خالل 
اللي عندنا  العجز  فكان حاضر حجم  كوفيدـ19  بين  اللي  الخصاص 
فهاد املنظومة، واللي اليوم اليوم إنكشفت وإنقشعت أمامنا الصورة 

وأصبحت جلية، وكاين حاضر كذلك من خالل التقرير ديال اللجنة 
امللكية النموذج التنموي واللي عطات واحد الجانب كبير لهذا الجانب 

املتعلق بالصحة.

هادي األهمية ديالها لكن املنظومة الصحية إيال بغينا نقاربوها كاين 
عدة جوانب، وأنا طبعا سبقني السيد الرئيس، مقرر اللجنة في عدد 
من الجوانب ما غنوقفش عليها سأقف عند بعضها ال يمكن اإلحاطة 
املوارد  جوانب:   5 عند  باملنظومة، سأقف  املرتبطة  القضايا  بجميع 
البشرية، الحماية اإلجتماعية، التمويل والحكامة، السياسة الدوائية 

والتشريع والتنظيم.

مرة  نذكر  أن  الوزير  السيد  البد  التفاصيل  قبل  البشرية  املوارد 
حاجة  �ضي  تجيي  ومن  بداوبهم   l›indise509 لألطباء  بالنسبة  أخرى 
أخرى مرحبا بها، املمرضين ديال ذوي السنتين في الباكالوريا+ سنتين 
باراكة زعما راحنا عيينا هضرنا مع وزير املالية هضرنا معكم وال بدا من 
مخرج، أنتما راسلتوا وزير املالية ووزير املالية ولكن البد من تفعيل دبا 
هاد الناس كينتظروا كينتظروا التفعيل ديال هداك املحضر اللي داروا 
معكم في 2017، بالتأكيد في املوارد البشرية كاين خصاص كبير على 
مستوى األطباء واملمرضين واإلداريين والخبراء وغيرهم، هاد النقص 
الحاد منظمة الصحة العاملية دارتنا من بين 57 دولة، وفي لقاء سابق 
لكم السيد الوزير هنا في هاد املنصة عطيتولنا أرقاما زعما خطيرة جدا 
نختالفوا  التشخيص مغاديش  الخصاص على مستوى  على مستوى 
الحكومة وأنتما درتوا مجهود في الزيادات من خالل في 2017 و18 و19 
على األقل 4 ألف كل سنة، لكن كيبقى النقص حاد جدا و كيبقى غير 

كافي، لذلك في املورد البشري نقترح ما يلي:

مقرر  السيد  قالها  اللي  األمور  والخرجين  العدد  في  الزيادة  أوال- 
اللجنة موضوعاتية أمر عليها بسرعة، إذن عبر التكوين خصنا نزيدوا في 
العدد من حيث التكوين األسا�ضي عبر توسيع الكليات واملراكز الجامعية 
اللي عندنا دبا، إذن كيخصها توسع واخا احنا نبغيو دبا نزيدوا راه 
enfie كيهز 200 ماعندك ماتزيد فيه كندخلوا 200 وهداك l›enfie اللي 
 l›ETP la meme غايقراو فيه ابتداءا من السنة األولى 200، ملي كنمشيو
chose ملي كانمشيو ليعني للتداريب السريرية نفس األمر، فإذن عندنا 
التحثية  البنيات  املتعلق بتوسيع  الجانب  مشكيل حقيقي ديال هاد 
اللي هي موجودة األن، كيما قال كاين عندنا كنخرجوا في املجمل ما بين 
القطاع الخاص ما بين القطاع العام اللي هو كبير والقطاع الخاص هذا 
اللي كيخرج لينا بضعة عشرة يعني ما كنتعداوش ألف، فإذن ال بغينا 
نوصلوا ل3600 كما يعني ذهبت بعض البرامج على كل حال وخا �ضي 
خربوش قالي مانوركش بزاف ما غنوركش بزاف لكن فهاد ل3600 كيف 
غنديروا لها غنقولوا احنا غنديروها في برنامج انتخابي أنخرجوا 3 آالف 
ولكن كيف غنديروا لها عمليا، ما يمكنش نهائيا أننا خصها على األقل 
دبا ال بقينا فهاد النظام ديال التكوين ديال 7 سنوات وخذينا شحال 
كيفاش اللي كيتخرجوا من أكادير شحال كيدوز 8 سنوات، فالرباط 9 
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سنوات خذينا طنجة، خذينا وجدة، خدينا فاس،الدار البيضاء فإذن 
ما يمكنش تخرج 3600 كيخصك 18 كيخصك 2 دالواليات على األقل 
16 شهر، فإذن إيال كان صاحب هذا البرنامج باغي كيقول خصوا يقول 
بأنه هاد البرنامج 5 اللي جاية 2021-2026 وحتى 2031 إيال كانت هكا 
مزيان نفهموها، ولكن نجيوا نقولوا أنا في برنامج غنخرج 3600 هذا غير 
باش ما نقولش �ضي مصطلح آخر اللي منعني منو ال�ضي خربوش هذا ما 

فيهش تواضع، ما فيهش املعقول، ما فيهش املوضوعية.

الزيادة في عدد املناصب وخا غادي نزيدوا  يتعلق البد من  فيما 
كنحتاجوش  ما  ألن  املناصب  عدد  في  نزيدوا  كيخصنا  التكوين  في 
فقط األطباء واملمرضين تنحتاجوا املساعدين، كنحتاجوا اإلداريين، 
كنحتاجوا الخبراء، كنحتاجوا املهندسين، كنحتاجوا التقنيين إلى غير 
ذلك، فالبد البد أن يستمر كذلك الزيادة في عدد املناصب، والقانون 
الجديد ال�ضي الدكتور اإلبراهيمي رئيس املقرر لهاد اللجنة تكلم على هاد 
القانون الجديد، مزيان ما عندنا حتى مشكل نفتحوا لألجانب يجيوا 
مرحبا، هذا نقاش كبير بعد ما دوزنا 131 يعني 13 وفتح رأس املال دابا 
غيدخلوا ما كاينش مشكل من حيث املبدأ أنا كنقول لك ما كاينش 
مشكل، لكن واش غندخلوا أي واحد كما بغى يتخرج مما تخرج وخا 
يكون قرا غي بالجاكيطة ديال الكوير والتجين كل عام كيديها باش يجيب 
بها الدبلوم ما يمكنش، البد كيخصنا �ضي حاجة باش نظبطوا بها هاد 
الناس اللي غيدخلوا مرحبا بهم، ولكن هذا راه املغاربة اللي غنعالجوا ما 
غنعالجوش �ضي حاجة أخرى، كذلك البد من الرفع من املردودية اليوم 
عندنا أطباء عندنا 27 ألف مزيان شحال فيهم ديال املتخصصين في 
مختلف مزيان ولكن املردودية ديالوهم لحد الساعة وأنت كتعرف أكثر 
 service1de مني إيال مشينا غير لهنايا للمستشفى ديال بن سينا مشينا
traumato غنجبروا عندنا أكثر من 30 واحد بوفيسور جالس شحال 
كيدير من عملية؟ كيدير وحدة يمكن في األسبوع إذا وصالتوالنوبة، 
فلذلك خصنا نرفعوا من هاد املردودية ولكن كيخص هنا كيخصنا 
احنا غاديين في الحماية اإلجتماعية غنتكلم عليها ولكن خصنا نمشيوا 
في املستوى أن هداك l›acte médical اللي كيتأدى كبحال في القطاع 
التحفيز  يوقع  األطباء  وكيخص  الخاص،  القطاع  في  بحال  العمومي 
ديالهم على هاد املستوى باش هاديك الساعة ما عيبقاوش عندنا ال 

عدد املواعيد وال عدد ديال.

البد من مراجعة منظومة التكوين ال على مستوى األطباء ألن كاين 
املمرضين،  مستوى  على  وكذلك  كثيرة  متطلبات  كاين  مستجدات، 
عنعاود نقول البد من إحداث كلية الطب في كل جهة، وكذلك مركز يعني 
جامعي في كلجهة إيال بغينا اإلستقرار ألن حتى اآلن عندنا مناطق اللي 
هي ناقصة وعندنا مناطق اللي فإذن مغيكون عندنا حتى هاد اإلستقرار 
غادي يكون. التكوين املستمر عبر املأسسة ديالو وكذلك البحث العلمي، 
البحث العلمي راه ما يمكنش نهائيا أننا نتكلموا على املوارد البشرية وما 
نتكلموش على البحث العلمي ألنه كيم�ضي معها كيم�ضي مع هاد الناس 

اللي كنكونوهم اآلن وكيمشيوا لنا للخارج احنا إذا طورنا البحث العلمي 
ديالنا ربما غادي نقصوا حتى من هاد العملية.

فيما يتعلق باملوضوع الثاني ديال الحماية اإلجتماعية نسجل تطور 
منذ 98 منذ و2002 و2007 و2012 و2020 تطور مهم فيما يتعلق 

بالتغطية الصحية، لكن اليوم هناك حاجة إلى األمور التالية:

املهن  مستوى  على  الصحية  التغطية  تفعيل  مستوى  على  أوال- 
الحرة واملستقلة، التجار كاين املساهمة املهنية املوحدة ما كاين مشكل، 
الصناع التقليديين بداوا، الطاكسيات بداوا لكن املهن املقننة األخرى 
كبحال دابا األطباء، يعني أطباء القطاع الخاص احنا مشينا درنا واحد 
التوازن البد أن  النوع من  اليوم زعما ما فيهاش واحد  اللي  العملية 
نراجع املرسوم، أنا ما عندي تا مشكل هداك الطبيب الخاص يربح ما 
عندي حتى مشكل، ولكن هو كيشوف طبيب بحالو تخرج هو وياه هذا 
 la part عندوا في التغطية الصحية واحد 1000 درهم وال 1500 ما بين
ديالو و la part patronale ولكن هو كيخلص %4.5 يعنيمضروبة في 
السميك فهذا زعما هذا حيف اللي خصنا نداركوه، كذلك فيما يتعلق 
بالفالحين 1.6 داملالين واحد مليون و600 اللي كيخصهم وما كيتعلقش 
األمر الدكتور األزرق باش ما تعقبش ما كيتعلقش بهادوك الناس اللي 
في البحر ما كيتعلقش باألجراء اللي عندك، كيتعلق باالستغالليات، 
هادوك الناس خصهم التغطية الصحية ومنذ 2016 ما وقع ال تحسيس 
ال تجميع ال البدء معهم، هاد �ضي اللي كنتكلم عليه باش إيال بغيتي تعقب 
عليا تعقب عليا في هذا الجانب، فيما يتعلق كذلك بالحماية اإلجتماعية 
فهي في حاجة إلى خريطة صحية متوازنة، من حيث املوارد البشرية، من 
حيث التجهيزات، من حيث املؤسسات، وهنا البد أن نفتح القوس اليوم 
قبل مانمشيو للقطاع الخاص، القطاع الخاص غايستافد من الحماية 
اإلجتماعية، ولكن البد أن نرد اإلعتبار للمؤسسات العمومية الصحية، 
خصنا نردو لها اإلعتبار، باش غنردوا la1mise1a1niveau ديالها والبد 

اليوم يعني أكثر من أي وقت م�ضى خصنا نراجعوا لها القيمة ديالها.

كذلك فيما يتعلق بالتمويل، تتحمل الدولة واحد الشق كنتكلموا 
على 51 مليار مزيان، لكن الحاجة إلى اإلستدامة ديال هاد، الحاجة إلى 
تمويالت مبتكرة، ذكر منها يعني الدكتور إبراهيمي، لكن بعض املداخيل 
ديال التدخين عالش ما دخلش، ديال الخمور عالش ما دخلش، ديال 
األدوية عالش  أرباح شركات  ديال  دخلش،  ما  السير عالش  حوادث 
ما دخلش، واحد الجزء منها ما�ضي كنقول كل�ضي، كذلك التأمينات 
الخاصة، والبد في الحكامة من وكالة خاصة، فيما يتعلق بالتمويل ديال 
املنظومة الصحية، نسجل التطور اللي سجالت بالدنا على مستوى 
التمويل، دزنا من 3.6 داملليار في السنة ما بين 98 و2002 ل6 داملليار، 
18.6 ملليار في السنة، مزيان، لكن باقين  ل8 داملليار، ل14.8 اليوم 
ما، احنا في حدود %7 باقين ما وصلناش ل%10 اللي هي محددة من 
طرف املنظمة الصحية العاملية، والحاجة الزالت ملحة في الزيادة في 

اإلعتمادات ولكن في الحكامة.
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بالنسبة للسياسة الدوائية، إجراءات حكومية درتوها مزيانة خاصة 
هاد التخفيض ديال ثمن األدوية مهم، لكن البد من سياسة دوائية 
محلية عبر التصنيع وعبر إعطاء الدواء الجنيس للقيمة ديالو، البد من 
حكامة في الصفقات السيد الوزير، كل مرة كتخرج علينا ملفات من هنا 
وهنا، الحكامة في التوزيع، الحكامة في إستيراد وبيع مستلزمات الطبية، 
هاديك la1tarification ديالها والبد احنا درنا واحد التعديل على القانون 
ديال 131.13 وصلنا إلى أعلى مستوى لكي ندخل تلك التعديالت، البد 
هاد املستلزمات الطبية كيخص يوقع فيها التفتيش وكيخص فيها تكون 

والبد كذلك من حكامة في الترخيص في املؤسسات ديالكم.

فيما يتعلق بتشريع والتنظيم، هناك تطور كبير، يعني اليوم عندنا 
أزيد من 80 نص ما بين تشريعي يعني وتنظيمي، لكن البد من أمور أخرى 
خصنا نضيفوها، إحداث مجلس أعلى للصحة قلنا وتكلمنا عليه ودرنا 
كذلك مقترح، أنا أرجو أن أنه خصو يجب أن يفعل، البد من إحداث 
وكالة، هاد الوكالة ما�ضي فقط غير الراميد، البد إحداث وكالة للحماية 
اإلجتماعية كما جاءت في التقرير، ودرنا واحد التقرير حول يعني هاد 
القضية ديال الدم، وقلنا البد أن تحدث لها وكالة وأنا كنظن هادي 

مهمة غتخفف عليكم العبء وغادي تعطي.

وفي األخير البد أن نذكر بأن املنظومة الصحية ليست مسؤوليتكم 
وحدكم، هي مسؤولية املجتمع وهي مسؤولية الجميع ألنه هاد السياسة 
الصحية عندها عالقة بكل �ضي، عندها عالقة بالعيش الكريم، عندها 
عالقة  عندها  العلمي،  بالبحث  يعني  عالقة  عندها  بالبيئة،  عالقة 
بالرياضة،  عالقة  عندها  الالئق،  بالسكن  عالقة  عندها  بالرقمنة، 
عندها عالقة بالفقر، عندها عالقة بالهشاشة، عندها عالقة بيعني 
فلذلك نحن جد فرحين،  املبيدات من عدمها،  إستعمال  بالفالحة، 
ألن هاد التقرير هذا اليوم سنفخر به وغادي نختم به هاد الدورة إن 
شاء هللا وهاد الوالية يكفينا فخرا أننا عندنا هاد النوع من التقارير اللي 
خصنا نفتخروا بها وخصنا نديروا بحالها السيد الرئيس، شكرا لكم، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة النائبة تورية فراج بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة.

ا نائبةلا س  8لت8ريةلفراج:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لا 8زيرلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

ا س  اتلقا ساد8لالحض8ر،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية 
الداخلي  النظام  ألحكام  طبقا  املوقر،  مجلسنا  طرف  من  املحدثة 
وإنسجاما مع الفصل 31 الدستور الذي يكرس الحق في الصحة ومع 
التوجيهات امللكية السامية الداعية إلى إصالح املنظومة الصحية وفق 

مقاربة شمولية ومندمجة.

بذلتها  التي  باملجهودات  اإلشادة  دون  املناسبة  هذه  تفوتنا  وال 
بإنجاز  توجت  والتي  وإدارة،  رئاسة وأعضاءا  املوضوعاتية  املجموعة 
هذا التقرير الذي نتمنى أن تجد توصياته طريقها للتنزيل، وأن تعتمد 
كمساهمة من املؤسسة التشريعية إلصالح منظومتنا الصحية في إطار 
املنصوص  والتنفيذية  التشريعية  املؤسستين  بين  والتكامل  التعاون 

عليها دستوريا.

إن التقرير املعروض أمام أنظار مجلسنا املوقر اليوم، ال مس عموما 
مقترحات  قدم  حيث  الصحية،  باملنظومة  املرتبطة  الجوانب  كافة 
وتوصيات تهم التغطية الصحية والتمويل الصحي وحكامة املنظومة 
الصحية واملوارد البشرية ومزاولة املهن الطبية والشبه الطبية والبحث 

العلمي والبنيات التحتية والخريطة الصحية.

الدول  أحوال  معرفة  في  يوما  رغبت  إذا  يقال  الوزير،  السيد 
واملماليك فسأل عن صحة شعوبها، فتقدم املجتمعات يقاس بمستوى 
تقدم الخدمات الصحية التي تقدمها الدول، ويقاس أيضا بمدى حجم 
األظرفة املالية التي يتم إنفاقها على القطاع الصحي لفائدة مختلف 
فئات السكان بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو الجغرافي، إضافة 
إلى ذلك يقاس بمدى ر�ضى املواطنين واملواطنات على مستوى الخدمات 
الصحية التي يتلقونها، إن بعض الدراسات أبانت أن %80 من املواطنين 
غير راضين عن الخدمات الصحية، وهذا مع األسف يسائلنا جميعا 

ويسائل يعني أن املنظومة الصحية تحتاج إلى تغيير جذرية وجوهري.

إن قطاع الصحة السيد الوزير هو قطاع هش وهذا باعترافكم وهذا 
ليس وليد اليوم بل نتيجة تراكمات حكومات، ألن مع األسف القطاع 
الصحي لم يكن أولوية بل كان ثانوي، ملاذا؟ ألنهم كانوا يقولون أن قطاع 
الصحة هو قطاع غير منتج، ولكن مع األسف الوباء كورونا أبان �ضيء 
آخر وأبان أن األمن الصحي ال يمكن ألي تطور وال يمكن ألي تنمية سواء 
اإلقتصادية أواجتماعية وال أي األمن إال إذا لم يكن األمن الصحي، وهذا 

األمن الصحي ال يمكن أن يكون بدون تغطية صحية وإجتماعية.

وفي هذا الصدد، نعرب في فريق األصالة واملعاصرة عن اعتزازنا 
وافتخارنا بالورش امللكي لتعميم الحماية اإلجتماعية التي يروم تحقيق 
توفير  على  العمل  كحكومة  وعليكم  واملجالية،  اإلجتماعية  العدالة 
السلطة  بصفتكم  والضرورية،  األساسية  املقومات  من  مجموعة 
التنفيذية املسؤول على تنزيل السياسات العمومية لوضع قطار هذا 

الورش املجتمعي الواعد على السكة الصحيحة.
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عن  أبان  اليوم  به  معمول  هو  كما  الصحية  التغطية  نظام  إن 
من  الكثير  تشوبه  بحيث  نتائجه،  في  كبير  قصور  وعن  محدوديته 

اإلختالالت التي وقف عليها التقرير وهي كاآلتي:

تشوبه  راميد،  املحدود  الدخل  لذوي  الطبية  املساعدة  نظام 
والعديد من اإلختالالت، سواء من ناحية اإلستهداف، حيث تضاعف 
من  النظام  هذا  خدمات  من  استفادتهم  املرتقب  األشخاص  عدد 
8.5 داملليون ل 16.4 مليون شخص، وهذا يسائلنا جميعا ماذا وقع؟ 
وكيف؟ أو من حيث تقسيم املستفيدين حسب الفقر والهشاشة والذي 
لم يكن موضوعيا ومبنيا على معطيات واضحة وهو ما يستدعي التسريع 
بتنزيل السجل اإلجتماعي املوحد، أو من ناحية املوارد التي تعرف عدة 
مشاكل بسبب تشتت التدبير املالي بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي، نظام التأمين اإلجباري عن املرض تشوبه أيضا العديد 
من اإلختالالت ونذكر على سبيل املثال ال للحصر، تعدد الهيئات املدبرة 
لهذا النظام وحينما نتحدث عن تعدد الهيئات فإننا نتحدث بطبيعة 
الحال عن تعدد سلة العالجات ونسبة اإلشتراك واإلسترداد، وهو ما 
يخلق نوعا من التجزئة في تجميع املوارد، األمر الذي يستدعي توحيد 
على  القدرة  لتحسين  وذلك  واحد  قطب  في  الصحية  للتغطية  تدبير 
إعادة توزيع األموال املدفوعة مسبقا، لكن ال يجب أن يتم ذلك على 
حساب جيوب املواطنين أو فئة على حساب أخرى، فالحكومة بأجمعها 
لها باع طويل في استنزاف جيوب الطبقتين املتوسطة والفقيرة، ونتمنى 
صادقين أن تبتكروا هذه املرة حلوال ناجعة تراعي الوضعية اإلجتماعية 

ملختلف الفئات.

فيما يخص التمويل الصحي، يعد من أبرز اإلشكاالت التي تواجه 
ومداخيلنا  غنية  دولة  هذا  لسنا  نحن  الصحية  باملنظومة  النهوض 
املالية محدودة، يتأتى الجزء األكبر منها من التحصيل الضريبي وهو ما 
يستوجب ضرورة الحفاظ على املوارد املالية وعقلنة وترشيد النفقات 

بشكل فعال.

وفي إطار من الحكامة التدبيرية التي تقت�ضي أوال وقبل كل �ضيء تفعيل 
مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، صحيح أن ميزانية القطاع الصحي 
عرفت ارتفاعا ملحوظا في العقد األخير حيث انتقلت من 10 ماليير في 
سنة 2010 إلى 19 املليار و774 2021، ولكن رغم ذلك تبقى استثمارات 
الدولة في القطاع الصحي غير كافية بحيث تشكل ميزانية قطاع الصحة 
%6 من مجموع ميزانية الدولة، في حين أن املنظمة العاملية للصحة 
تو�ضي ب %15 بالنسبة للدول في طور النمو مثل املغرب، إضافة إلى 
ذلك فإن وتيرة الرفع من امليزانية تظل أبطأ من وتيرة ارتفاع الطلب على 

الخدمات الصحية.

فيما يخص السياسة الدوائية، فإنها تعرف عدة اختالالت وتغيب 
عنها الشفافية، كما أن سوق الدواء تغيب فيها سياسة عمومية حقيقية 
للدواء الجنيس الذي ال زال ينحصر الولوج إليه في أقل من %30 من 
السوق الوطنية، وهو مما يؤثر بشكل كبير على التوازنات املالية ألنظمة 

التغطية الصحية من جهة ويعكس من جهة أخرى زيف الشعارات 
الشعبوية للحكومة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، تواجه السوق 
الدوائية أيضا إشكالية كبيرة تتمثل في غزو األدوية املزيفة واملغشوشة 
واملنتهية الصالحية التي تصل إلى السوق الوطنية بسبب ضعف القدرة 
الشرائية وغياب التغطية الصحية، إما عن طريق التهريب أو يتم إنتاجها 
محليا عبر شركات أشباح بعيدا عن األنظار وفي غياب أية مراقبة أو 

محاسبة مهددة سالمة وصحة املواطن.

إن تدبير قطاع األدوية ليس باألمر السهل وهو ما يستدعي إحداث 
وكالة وطنية مستقلة لألدوية تعنى بتدبير السياسة الدوائية بتنسيق 
مع جميع املتدخلين، ومن املشاكل الجوهرية التي وقف عليها التقرير 
وهي نقطة سوداء في املنظومة الصحية وهي معضلة قلة املوارد البشرية 
من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، حيث يقدر الخصاص ب 17 
ألف طبيب و25 ألف ممرض وهذا الخصاص مع األسف يتفاقم كل 
سنة بعد فشل الوزارة في تعويض املغادرين من متقاعدين واملتوفين 
واملهاجرين مقابل عزوف من األطباء من ولوج قطاع الصحة العمومي 
لعدم جاذبية. ومقابل كذلك العطالة عند القابالت واملروضين الطببين 
واملساعدين اإلجتماعيين وتخصصات أخرى، دون أن نن�ضى استفحال 
ظاهرة الهجرة عند األطباء أكثر من 8 آالف طبيب يزاولون املهنة في 
مدينة فرنسا، وهاد الوضع السيد الوزير نسائلكم كيفاش أننا كنكون 
 des cadeaux أطباء وكتخسر عليهم الدولة أموال وفي التالي كنعطيوهم

كنعطيوهم cadeau باملجان للدول أخرى لكي تستفيدة منهم.

من أجل مواجهة هذه التحديات، يتعين إعطاء األولوية في إصالح 
املنظومة الصحية، إلى املوارد البشرية، ألنها العمود الفقري لنجاح 
الخدمات الصحية، وذلك عبر إنصافها وتحفيزها وجعل قطاع الصحة 
قطاعا جاذبا للكفاءات. كما تطرق التقرير إلى إشكالية التأخر في إصدار 
الطبية  للمهن  املنظمة  والقوانين  للتشريعات  التطبيقية  النصوص 
وشبه الطبية، األمر الذي ما فتئنا في فريق األصالة واملعاصرة نطالب 
املمرضين  املثال مشكل  به، ونذكر هنا على سبيل  التسريع  بضرورة 
 43.13 بالقانون  التنظيمية الخاصة  القرارات  دوي السنتين، كذلك 
املتعلق بمزاولة مهن التمريض، والقانون 44.13 املتعلق بمهنة القبالة، 
وهيئة  التأشير،  تنتظر  التي  للقابالت  خاصة  وطنية  هيئة  وإحداث 
املمرضين واملمرضات التي مع األسف لم تر النور بعد، كذلك قانون 
حماية األشخاص املشاركين في األبحاث البيوطبية دون أن نن�ضى دائما 
املهنيين  تطور عدد  أن  كما  الخطر،  التعويض عن  توحيد  التوحيد 
الصحيين ال يواكب عدد السكان ولم يساير التحول الوبائي، تصاعد 
األمراض املزمنة وارتفاع أمل الحياة للسكان وتطور حاجيات الساكنة 
من الخدمات الصحية كما وكيفا، أضف إلى ذلك وجود تباين كبير في 
توزيع األطر الصحية بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي، 
حيث تتمركز األطر الصحية في كل من جهة الرباط وسال القنيطرة، 
وجهة الدار البيضاء سطات، بنسبة %51 من مجموع األطر الطبية، 
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مقابل ساكنة ال تتعدى %34 من مجموع السكان املغرب، في حين يظل 
العالم القروي األكثر تضررا لتوفره فقط على 6 آالف و519 منهي من 

أصل 55 ألف في القطاعين العمومي والخاص أي بنسبة %14 فقط.

كما نسجل في فريق األصالة واملعاصرة وبقلق شديد كون البحث 
العلمي ظل والزال غائبا عن األجندة الحكومية، فامليزانية املرصودة ال 
تتجاوز 0.8 من الناتج الوطني اإلجمالي فيما تبلغ في بعض البلدان 2.6 
في أدنى درجاتها. أما بخصوص البنية التحتية للمستشفيات ومؤسسات 
الرعاية الصحية األولية فهي تعاني من الضعف والهشاشة حيث يوجد 
عدد كبير منها في وضعية مهترئة مما يؤثر على جودة الخدمات، إضافة 
إلى عدم توفير ظروف اشتغال مالئمة لألطر الصحية، ناهيك عن افتقار 
جودة  يحقق  فعال  نظام  وإلى  واألدوية  التجهيزات  إلى  املستشفيات 
الخدمات املقدمة للمر�ضى ورعايتهم ويضمن سالمة وإجراءات الرعاية 
ومكافحة  الطبية  األخطاء  وقوعة  ويمنع  الجراحة  بأقسام  الصحية 

العدوى فضال عن تردي حالة أقسام املستعجالت.

إن القطاع الصحي يحتضر واملواطن املغربي سئم من اإلنتظار سئم 
من الوعود، ونتمنى صادقين أن تعمل الحكومة على تنزيل رؤية صاحب 
الجاللة نصره هللا للقطاع الصحي خدمة ملصلحة الوطن واملواطنات 
واملواطنين، نتمنى أن تكون الحكومة في مستوى طموحات وثقة صاحب 
الجاللة التي يبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق الرفاهية والعدل 
واملساواة لشعبه، وهذا ليس من باب املزايدة ولكن غيرة منا على هذا 

الوطن، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب نور الدين األزرق 
بإسم فريق التجمع الدستوري، تا هو طبيب ومن ال يعرفه ياكما تيداوي 

باطل وال تيداوي بالفلوس؟ فشكرا غادي نجي عندك.

ا نائبلا س  لي8رلا  ننلاألزرق:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زيرلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

لي شرف تقديم كلمة فريق التجمع الدستوري في مناقشة تقرير 
مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية، والتي تشرفت 
بتمثيل فريقي في هاد اللجنة وساهمت مع السيدات والسادة من أعضاء 
اللجنة في إنجاز هذا التقرير تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس مجلس 
النواب، وال يسعنا كذلك أن ننهئ أنفسنا على صدور هذا التقرير الذي 
جمع خالصات ساعات وساعات داإلستماع واإلستماع لجميع املتدخلين 
في املنظومة الصحية، وأستغل هاد املناسبة ل البد من الشكر بالدرجة 
املقرر  السيد  وكذلك  املالكي  الحبيب  الدكتور  الرئيس  للسيد  األولى 

وأعضاء املجموعة وإدارة البرملان، السيد الكاتب العام، السيد مدير 
التشريع وكذلك السيد مدير املركز البرملاني للدراسات واألطر األخرى، 
وقد كان من أهداف هاد املجموعة هي التفاعل مع جائحة كورونا جاءت 
في ظرف خاص، والبد من التنويه باملجهودات اللي قاموا بها صحاب 
الصفوف األمامية من أطر طبية، من أطر الوزارة، من الجميع اللي واجه 
هاد الجائحة، وهذا عطانا واحد األهمية ملنظومة للصحة في املغرب، 
املهمة اللي قامت بها هاد املجموعة 168 توصية تقريبا، ال�ضي اإلبراهيمي 
قالها كاملة ولكن في عوض واحد 10 داملحاور أنا غنحاول ناخذ منها 
بعض اللي بانت لي مهمة، إنجاز هاد التقرير أنا كنعتبرو خريطة الطريق 
املواطنين  لفائدة صحة  تاريخي  بإنجاز  القيام  املقبلة قصد  للحكومة 
املغاربة، عالش؟ ألنه شامل وقادر على تصنيف الرعاية الصحية، مع 
األسف أنه كنترتبوا في الرتبة 89 وهي الرتبة األخيرة في الدول املصنفة 
في الرعاية الصحية و13 عربيا، فدشنت هاد املجموعة أشغالها 14 
سبتمبر على أساس 3 أشهر، ولكن رغم هاد التأخير فمن دواعي اإلعتزاز 
أنه تزامن مع املناقشة ديال تقرير النموذج التنموي وكذلك القانون 
اللي صادقنا عليه دالحماية اإلجتماعية، فهاد التقرير وكذلك النموذج 
التنموي وجدنا فيه رؤية حزبنا التجمع الوطني لألحرار في قطاع الصحة 
موضوع جلستنا هاته وثم عدد القطاعات كالتعليم والشغل األسا�ضي، 
ووجدنا صدى لوثيقة مسار الثقة اللي هادي 3 سنين باش خرجنها عدد 
ديال النقط، فالحماية اإلجتماعية السيد وزير املالية جاب لنا واحد 
البرمجة لإلستفادة، صحيح أن الفالحة خصهم يستافدوا مليون و600 
وخصهم يستافدوا ما تنختالفوش غير هو جات في الربع الثالث من 
سنة 2021 إن شاء هللا نتمناو على أنه كثر من هاد املليون و600 إيال 
كانت خاصها تستافد ألن عندنا 22 مليون خصها تستافد، وبالتالي ملي 
تنهضروا على الراميد ونهضروا على املهن الحرة ونهضروا على كاينين 
مليون و600 ديال الفالحة، ولكن التمويل، التمويل لهاد النظام هو 
23 مليارهي اللي غتجيب الدولة ما تبقى اشتراكات وفين  51 مليار، 
هما فلوس املقاصة، ياك املقاصة حيدنا 36 مليار ديال الدعم ديال 
املحروقات كان خصها كلها تم�ضي للحماية اإلجتماعية ياك كنا كنديروا 
50 مليار إيال بقات �ضي حاجة فكنطلبوا هاد �ضي اللي تبقى إيال كان 

غيتصلح هاد املقاصة تم�ضي للتغطية وللحماية اإلجتماعية.

إذن كانت هاد اللجنة اشتغالت على ثالث محاور، تكلم عليهم واتهمت 
جميع املتدخلين، حكومية، خاصة يعني مجتمع مدني، باحثون، خبراء 
واستمعنا وخرجنا بهاد..، ولكن راعينا في تشخيص الحالة الراهنة وهو 
التشخيص هاد التشخيص أوال تشريعيا قوانين، ماديا البنية التحتية، 
وإحصائيات التوزيع املجالي، مالية املوارد، بشريا املوارد البشرية العامة 
والخصاص املسجل في التوزيع املجالي، ومجالية مدى تحقيق العادالة 

االجتماعية في الوصول إلى العالج، وأخيرا الحكامة.

النصوص  تحيين ومالءمة  إذن  النقط،  بعض  اآلن سأتكلم على 
هاد  نجمعوا  أن  على  الوزير  السيد  كنطالبوا  واحنا  كاملة  القانونية 
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القوانين في مدونة وحدة عندنا 49 قانون و29 مقترح وبالتالي بحال في 
دول أخرى تكون مدونة باش ملي يكون �ضي تعديل �ضي يكون عندها 

جميع القوانين مجمعة.

النقطة الثانية هي خصنا نوحدوا تدبير التغطية الصحية في قطب 
واحد، اليوم CNSS غتكون عندها 22 مليون اللي غتغطيها، فهي خص 
نغيروا القانون ديالCNSS خصنا دعم باملوارد البشرية، دعم موارد 
املالية، دعم برامج معلوماتية، وكاين إشكالية فعال اليوم إشتراكات ها 
la CNSS كتقطع la1CNAM 5% 6،37 وla CNAM دايرة واحد سقف 
د 400 درهم وغير معقول، إذن غيولي إشتراكي واحد وحتى في التعويض 
 laكتعوض 60، 70 % و la CNSS غايولي تعويض واحد، عالش اليوم
CNAM كتعوض %80 حتى ل %100 في األمراض املزمنة، يجب إحداث 
مديرية خاصة لتتبع هاد قيادة منظومة التغطية الصحية وتدرج في 

الهيكل التنظيمي ديال الوزارة.

واآلن الضرورة امللحة كذلك La NAME ملراجعة مهامها حكامتها 
ولجعلها سلطة تقنين حقيقية مع تقوية أجهزة التفتيش، إصالح نظام 
املساعدة الطبية كما قالوا اإلخوان بإخراج السجل اإلجتماعي املوحد، 
تعزيز الفعالية اإلداري وشفافية التدبيرفي املستشفيات إصالح حكامة 
التعاضديات، التوجه نحو التحويل الرقمي لجميع خدمات الهيئات 
املدبرة للتأمين الصحي مع نظام إعالمي منذمج على الصعيد الوطني، 
اإلصطناعي  الذكاء  لدور  والتأسيس  باملغرب،  الصحي  املجال  رقمنة 
وقاعدة املعطيات العامة big data في مجال الصحي الطبي، وإحداث 
دفتر صحي إلكتروني وتعميمه على جميع املؤمنين اللي تنتكلموا عليها 
هي البطاقة الذكية ملي يم�ضي للمستشفى عندنا نفس الطاقة ونفس 

الخدمات.

إذن خصنا توفير تمويل مضمون من طرف الدولة وسلة عالجات 
مماثلة لباقي أنظمة التغطية الصحية مع اإلنفتاح على القطاع الخاص، 
الحاجة املاسة إلى تحسين العالقة بين املواطن ومؤسسات اإلستشفاء 
 Sécuriter راه ما زال بعض املستشفيات كنلقاو  بدأ من اإلستقبال 
هو اللي كيدير استقبال في املستعجالت، وضع آليات لتحفيز القطاع 
الخاص على تمويل البحث العلمي واإلبتكار، إحداث وكالة مستقلة 
لألدوية بدل مديرية تابعة للوزارة، تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية 
جبار  مجهود  األدوية  ثمن  تخفيض  في  املجال  فهاد  العلمي  والبحث 
دارتوا الوزارة في تخفيض عدة أدوية ولكن تيبقى مرتفعة مقارنة مع 
دول الجوار، تعبئة املوارد الكافية لتحقيق التغطية الشاملة، إعادة 
النظر في مهام وأدوار وزارة الصحة، مواصلة نقل اإلختصاص تسليم 
الرخص املتعلقة باملهن الصحية اللي هي عند األمانة العامة للحكومة 
ترجع للوزارة، استكمال إحداث كليات الطب وهنا تنتكلموا في البرنامج 
ديالنا إيال قلنا �ضي كلمة نقدوا بها وما تسناوش �ضي دروس من �ضي 
حد، فاحنا قادين أنا غنديروا 12 كلية إن شاء هللا، التمويل خاص 
مغنمولوهش من وزارة الصحة 12 كلية نوسعوا هاد الكليات نعطيوا 

الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فتح كليات الخواص وإن شاء هللا 
غادي نكونوا، صحيح هاد القانون اللي غيجي ديال األجانب كنشجعوه 
مرحبا باش نغطيوا دابا الخصاص اللي كاين في إطار التكوين، ولكن 
البد من رؤية ومعايير باش نحلوا الباب لهاد األطباء، فجاللة امللك ألقى 
خطابه أنه الكفاءة اللي كفؤ مرحبا به اللي ما عندوش هاد الكفاءة ما 

عندنا ما نديروا به.

إذن خاصنا نحدثوا املجلس اإلستشاري اللي جاء في قانون اإلطار 
 6.2% تكلم عليها  راه كل �ضي  امليزانية  اللجن األخرى  34.09 وكذلك 
كتبقى ضعيفة من الناتج الداخلي الخام l›OMS كتو�ضي ب 10 حتى 
%12، وكذلك تا حنا كنطالبوا ب يعني دعم التمويل دعم التمويل 
ها املقاصة تكلمنا عليها، الضرائب على املنتجات املضرة الكحولية، 
الشركات  أرباح  الهاتف، على ضرائب على  السكرية، على  السجائر، 
وكاين التدابير القانونية لتفعيل مساهمة الجهات والجماعات كذلك في 
هاد املنظومة، وهاد�ضي كولو باش نخفضوا القسط اللي تيأديه املؤمن 

من جيبو اللي هو اليوم %52 مقارنة مثال غي مع تونس30%.

 3 بانتظام كل  الوطنية املرجعية  التعريفة  اللي مهم هو مراجعة 
سنوات، لصون حقوق املأمنين عند توجههم للعالج باش ما نطلبوا 
لهم ال شيك باش ما نعطيوش فلوس خارج الفوترة، ولكن في نفس 
الوقت إيال كنا كنغيروا هاد التعريفة املرجعية غنصونوا حقوق كذلك 
مقدمي العالجات، كاين هناك تكلمتوا على وضع نظام خاص بالوظيفة 
العمومية في املجال الصحي ولكن البد من تحفيزات الناس في املناطق 
النائية كل جهة فيها مناطق نائية، إذن وندعموا بأطباء ولكن كنأكدوا 
على الكفاءة، la samu خصنا العمل على وضع نظام قانوني وتنظيم 
األسرة  تفعيل طب  مقاربة  على  تنأكدوا  العالج  مسار  الطبي،  للنقل 
وإحداث امللف الطبي لألسرة، العمل على اإلهتمام وتفعيل الطب عن 
بعد كلما دعت الضرورة وذلك في العالم الحضري أو القروي خصوصا 
في املناطق النائية. يمكنا مسار التكوين اليوم تيوصل الطبيب للسنة 
النظام  بتكوين  املر�ضى  كيواجه  للمستشفى  كنطلقوه  السادسة 
 internat التون�ضي يختلف، النظام التون�ضي كل �ضي كيدوز عامين ديال
التكوين، وعاد تيمكنا ويمكنا نقصوا في العدد باش نربحوا ألن 7 سنوات 

تنعتقد ولكن هذا فيه نقاش.

خصنا الوعاء العقاري لتشجيع القطاع الخاص على اإلستثمار في 
مجال الصحة بدفتر تحمالت مطبق األهداف؛ تعميم إحداث مراكز 
جهوية متخصصة في مجال األنكولوجيا في باقي الجهات؛ وضع تقييم 
لخدمات مستشفيات  ولوج سريع  لضمان  الصحية  للخريطة  مجالي 
املنظومة  تدبير  في  الالمادية  تطوير  املتقدمة؛  الجهوية  تعزيز  القرب؛ 
الصحية la dématerialisation، الثالث املؤدى خصنا نوسعوا على 
األدوية وعلى جميع الصيادلة و وذلك اللي يم�ضي املريض يعطي البطاقة 

ديالوا يخلص ذاك املساهمة والصيدلية تخلص من عندو.

الوقاية خير من  الوزير،  السيد  بالوقاية  ونختم هاد اإلقتراحات 
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العالج نتمناو الصحة للجميع املواطنين، وبالتالي كنعتقد كاين %2 ديال 
امليزانية تاتبقى ضعيفة، ألن خصنا نشجعوا الناس على الوقاية وعلى 
الرياضة وعلى يحيدو السموم البيضاء ويكثروا من الخضر والفواكه 

واألكل.

إذن صعيب باش نختزل في 168 توصية في 15 دقيقة، بالتالي غنختم 
donc تنأكدو على أنه يتعلق برهان وطني كبير وأن مجموعة العمل 
استحضرت بعمق هاد السياق فكان هدا املنتوج العلمي الغني الذي 
بين أيدينا يصلح ألن يكون نموذجا للتجربة جديدة في أعمال املجلس، 
نموذج يرتكز على الدراسات واألبحاث املعمقة وعلى اإلستماع ملختلف 
الفاعلين العموميين والخواص على اإلنتاج تصورات ورؤى، التزاوج ب 

ين الخبرة العلمية واملدققة والتجربة امليدانية.

املنظومة  آثار على  لها  باملنهجية جديدة سيكون  التقرير  إن هذا 
الصحية يجب تنويه أيضا بأن التقرير سيتبعه مخطط تنفيذي، حيث 
أن كل توصية من توصياته ترتبط ببرنامج تشريعي أو رقابي أو ميزانياتي، 
واملرجو من السيد الرئيس إرسال هاد تقرير إلى رئيس اللجنة النموذج 

التنموي حتى يأخذ بعين اإلعتبار في إطار تيهيء امليثاق.

وفي الختام، املداخلة نؤكد أن فريق التجمع الدستوري وتوصيات 
التقارير لن تؤتى تنتائجها إال بضرورة توفير شروط الحكامة الناجعة 
والتخليق دائما في إطار رؤية شمولية مندمجة من ركائزها تحقيق جملة 
من اآلليات، ونجاح هاد املشروع من هاد العيار لن يتأتى إال بتعبئة 
كبيرة وعميقة للعنصر البشري وتأهيله لرفع رهان من هذا الحجم في 
هذا املنعطف التاريخية التي تعيشه اململكة نحو أفق جديد يقوده سير 

نحو بكل حكمة وسداد وابتكار صاحب الجاللة امللك محمد السادس.

في الختام، بالنسبة للحماية اإلجتماعية ال�ضي بووانو تكلمواعلى 
الوزراء اللي ما مصرحينش حتى بالعمال ديالهم في cnss هذا غير مقبول، 
الشغل  وفقدان  للتقاعد  اإلجتماعية  للحماية  نوصلوا  باش  وبالتالي 

صافي، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

النائب عالل العمراوي  الكلمة اآلن للسيد  النائب،  شكرا السيد 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا نائبلا س  لعالللا ذمراقي:

بسملا رحمنلا رح ملقا صال8لقا سالملعلىلخاتملاملرسلين،

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

قا رؤساءل قالخبراءل قا  كاتر8ل األساتذ8ل قا ساد8ل ا س  اتل
قامل راءلالحاضرينلمذنالمرحبالبكم،

التقرير  مناقشة  في  استقاللي  فريق  بإسم  أساهم  أن  يسعدني 
مجموعة العمل املوضوعاتية حول املنظومة الصحية، هاد املنظومة 
الصحية اللي تتترجم الحرص ديال املؤسسة التشريعية على ممارسة 
ديال  التقييم  املجاالت،  مختلف  في  بها  املنوطة  الدستورية  املهام 
السياسة العمومية وهاد املبادرة البد نشكر عليها السيد الرئيس اللي 
ترأس بنفسوا هاد اللجنة، وبهاد املناسبة عبروا بغيت أيضا نوه باإلدارة 
والدراسات  لألبحاث  البرملاني  واملركز  النواب  املجلس  ديال  والطاقم 
فهاد  معنا  ساهموا  اللي  والخبراء  الفاعلين  لكل  وشكر  تقدير  وتحية 
التقرير، البد أيضا أن أنوه باملجهود املعتبر اللي قام به األخ املقرر في 

إعداد هذا التقرير.

أكدت جائحة كورونا هشاشة املنظومة الصحية واملحدودية ديالها 
املنظومة  تطوير  في  اإلخفاقات  تراكم  بعد  الصحي  األمن  تحقيق  في 
ال  بالتأطير  املرتبطة  االختالالت  من  مجموعة  ونتيجة  االجتماعية 
القانوني، البعد التنظيمي، الحكامة املنظور املالي، العرض الصحي، 
التأطير البشري، البحث العلمي، وغيرها من اآلالت الكفيلة باالرتقاء 
بالقطاع الصحي وجعله في مستوى تطلعات وانتظارات املغاربة، حتى 
يضمن حقهم الدستوري في تطوير العالج وتكريس مبدأ الصحة للجميع، 
إيال بغينا نرجعو شوية للوراء أنه نشوفو املنظومة الصحية استطاع 
املغرب بعد االستقالل وبإمكانيات بسيطة أن يرسم معالم سياسة 
صحية وطنية برؤية مستقبلية لنصف قرن على األقل فتم آنذاك بناء 
سياسة وطنية بسيطة لكن واقعية مرتبطة بمحددات الصحة آنذاك 
مع  لكن  والديمغرافية،  االقتصادية  االجتماعية  الوبائية  املحددات 
التحول الكبير اللي عرفتو هاد املحددات، هاد املؤشرات وهاد املحددات 
مغرب القرن 21 الحظنا والحظ الجميع أن هاد املنظومة الصحية ما 
السياسة  وفهاد  بالدنا  وقامت  املواطنين،  انتظار  مستوى  في  بقاتش 
الصحية  ديالها  السياسات  لبناء  ومتناقض  تدريجي  بشكل  الصحية 
العامة بدات كتبتاعد على كل ما هو وقائية وكتم�ضي لواحد السياسة 
عالجية في األساس مع التركيز عندها واحد الطب متقدم تقنيا ولكن دو 
كلفة عالية وكتلك املوجودة في البلدان األكثر تقدما في الشمال والتي 
تملك إمكانيات بشرية ومادية ال تضاها في بالدنا، واللي أصبح طبعا فيها 
واحد تيتحكم فيها واحد اقتصاد السوق أكثر فأكثر وتغلل فيها لوبيات، 
تحويل  إلى  كتميل  اللي  االستهالكية  املقاربات  التأمين،  فارما،  البيك 
الصحة إلى بضاعة مدرة ألرباح مالية، وجا من بعد واحد الطموح ديال 
الثقة من تدبير مركزي إلى تدبير المركزي دون أن نستطيع الوفاء بهاد 
االلتزام الدستوري في غياب رؤية وإرادة سياسية قوية، استراتيجيات 
بدون التقائية أردنا تطبيقها دون مراعاة وبتجاهل التفاوتات الترابية 
على  استراتيجيات  الصحة،  املحددات  على  وتأثيرها  بالدنا  في  الهامة 
العموم قرارات لتأثيث خزانة الوزارة واالستهالك اإلعالمي أو سياسوي 
في أغلب املناسبات الرسمية واأليام الوطنية والعاملية، أصبحنا إذن 
أمام منظومة صحية متجاوزة بلغت املدى ديالها ولو كانت فاعلة في 
املرحلة السابقة، لم تعد مالئمة أمام التحديات الراهنة، مع األسف 
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للقيام  محاولة  أو  مبادرة  أي  األخيرة  العشرية  في  الحكومة  تأخذ  لم 
بوقفة تأمل ملراجعة جذرية لهاد املنظومة الصحية، خصنا نستحضرو 
دقت ناقوس الخطر اللي قام بها صاحب الجاللة وإلحاحه سنتين قبل 
الوطنية،  الصحية  املنظومة  أجل إصالح عميق  الجائحة من  قدوم 
كان علينا مع األسف أننا نعيشو هاد األزمة اإلنسانية مع التداعيات 
ديالها الصحية على الفرد واملجتمع مع تأثير على حياتنا اليومية ونوعيتها 
وقدرتنا على تحقيق املشاريع ديالنا واألحالم ديالنا باش عاد عاوتاني مرة 
أخرى ندركو مدى أهمية الصحة الجسدية والعقلية، وتذكرنا أنه ما 
يمكنش نعتبرو بأن الصحة واحد املكتسب محسوم وتنذكر باألصوات 
اللي نادت برفع اليد على الصحة والتعليم واليوم تنتأكدو مرة أخرى أنه 
ال تنمية وال اقتصاد وال ازدهار بدون صحة، الصحة رأسمال شخ�ضي 
فردي وجماعي بالغ األهمية حتى أضحى األمن الصحي من أولويات الدول 

ويهدد استقرار واستمرار حتى الدول العظمى؛

احنا في الفريق االستقاللي، نثمن مضامين هذا التقرير الذي لم يقف 
عند عملية تشخيص واقع املنظومة فقط واالختالالت والصعوبات 
التي تواجه تحديثها وتطويرها والتحديات املطروحة، بل جاء بمقترحات 
وتوصيات جادة محددة األهداف واآلليات بما فيها أساسا إعادة النظر 
بصفة شمولية في املنظومة القانونية اللي كتأطرها هاد القطاع والتعزيز 
تحسين  ومتطلبات  مواكبة  على  قادرة  جديدة  تشريعات  هاد  ديال 
املنظومة الصحية، سواء في الحالة العادية أو في الظروف االستثنائية 
كما هو الشأن بهاد الجائحة، فندعو الحكومة إلى التفاعل اإليجابي 
مع مضامين هذا التقرير وتوجيهاته باعتبارها مدخال حقيقيا إلخراج 

املنظومة الصحية من وضعية الضعف والعجز والهشاشة.

إن إصحاح املنظومة الصحية يعتبر جزء ال يتجزأ من ورش الحماية 
اإلجتماعية اللي دعى إليها صاحب الجاللة باعتباره هاد الورش هذا 
ثورة اجتماعية انتصر فيها ملك البالد إلى املواطن البسيط، ال سيما 
في هاد الوقت اللي تيتاسم بالتقلبات اإلقتصادية واملخاطر الصحية 
للمغاربة واحد الحياة صحية سليمة  والطوارء املختلفة بما يضمن 
ومقومات العيش الكريم كما تنص عليها املادة 31 من الدستور وكما 
عبرت عليها أيضا مؤخرا خالصة النموذج التنموي الجديد اللي جعل 

من قطاع الصحة ركيزة هامة لتجويد الرأسمال البشري.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلا ساد8لالحض8ر،

ما يقلقنا هو أن نجاح هاد املشروع امللكي ديال الحماية والتغطية 
األوراش  لعشرات  إستراتيجي  التدبير  واحد  تيطلب  للجميع  الصحية 
التي ينبغي أن يتم فتحها في وقت متقارب، لكن في منظورنا أهم ورش 
بالنسبة لنا هو ضرورة إعطاء أولوية قصوى لإلستثمار في الرأسمال 
الرأسمال  هاد  باعتباره  التحفيز،  ال  و  التكوين  مجال  في  ال  البشري 

األزمات،  إبان  عليه  يعول  وطني  تثمينها كرصيد  يجب  ثروة  البشري 
واحنا شفنا شنو وقع كل الفرقاء كلهم اآلن متفقين مع السيد الوزير 
أنه خصنا والبد ندخلوا لواحد الوظيفة عمومية في املجال الصحي 
ولكن خصها البد تعد بمقاربة تشاركية كترجع تتضاعف من األهداف 
ديالها األساسية، هي تحسين أوضاع األطر العاملة طبعا تحسين جاذبية 
القطاع العام وملا ال التركيز على أهداف ومعايير املردودية كما جاء على 
لسان الكثير من الزمالء، ال نحتاج لنذكر مستوى الخصاص املهول 
الذي يعرفه القطاع في املوارد البشرية، حتى العدد القليل من األطباء 
مثال اللي تنكونوا اللي تيتم تكوينهم في املغرب، بعدما نذكر ألن كنا يمكنا 
نجحوا فيها فشلت الحكومة السابقة والحكومة الحالية عن تحقيق 
3300 طبيب سنويا،  مشروع إستراتيجي مهم أسا�ضي يتعلق بتكوين 
ومنهم واحد الكثير وال واحد الكثير اآلن اللي كلهم تيختاروا أنهم الهجرة 
للخارج، حتى أننا مع األسف تنعيشوا تحطيم أرقام قياسية مؤملة في ظل 
هاد الحكومة، واللي كيزيد يأزم الوضع أن الحكومة السابقة والحكومة 
 le résidanat الحالية قلصت حتى عدد املستفيدين من اإلختصاص
 résidanat1bénévole وأكدت وركزت داك طب اإلقامة الغير تعاقدي
حتى واحد السنة 2013 أظن نقزوا على واحد السنة ديال اإلختصاص 
وهذا تيخلي إشكال للوزير نهار اللي كيجي في 2018 و2019 يجي باش 
يغطي الحاجيات ما تيلقاش الناس اللي غادي يمكن يحطوهم في داك 
كيأثر بشكل  اللي  قرار خطير جدا وهذا هو  االختصاص، ألن هداك 
مباشر على تغطية الحاجيات من التخصصات الطبية في املستشفيات 
العمومية، ويمكن أنه تيركزوا على هاد طب اإلختصاص باإلقامة الغير 
تعاقدية يمكن كانوا ضد أنهم يطبقوا التعاقد النية ديال التعاقد حتى 
في الصحة حتى صبح الكثير منهم يتعاقد في دول أجنبية، 8 آالف طبيب 
مغربي بحال اللي قالوا اإلخوان تيعمل بالخارج جلهم تلقاوا تكوينهم 
باملغرب هذا هو األولوية ديالنا هي التحفيز ديالهم على العودة ألرض 

الوطن من أجل العمل به واإلستقرار بشكل دائم؛

نعم إننا اليوم في حاجة ماسة إلى موارد بشرية ولو أجنبية ولكن 
طبعا معيار الكفاءة هذا مفروغ منو ولكن هذا ال يعني وال يعفي الحكومة 
من مسؤولية تاريخية فانفتاح باب مزاولة الطب من طرف األجانب 
يجب أن يرافق بتعزيز التكوين، لسد الخصاص الحاصل على اعتبار 
أن اإلعتماد على العنصر األجنبي يجب أن يكون هدفا مرحليا وليس ذا 
بعد إستراتيجي، ما كنتصوروش في اإلصالح ديال منظومة ديال الصحة 
الصحية والحماية ديال املمارسة ديال ممثلي مهنيي الصحة ألنه أسا�ضي 
كانوا مغاربة هاد املهنيين ولو يمكن مستقبال أجانب دون هيئات مهنية 
تقوم بأداء الدور املنوط بها، فقد قمنا بتقديم واحد مقترح قانون بتغيير 
مادتين في الهيئة ديال الطبيبات واألطباء تيهم أساسا البنية التمثيلية 
ديال األطباء والطبيبات، نأمل أن يتم مناقشته في الجدية الالزمة وألن 
بغينا هيئة تقوم بدورها األسا�ضي في السهر على املبادئ والتقاليد والقيم 
املرتبطة باملروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة 
الطب، والحرص على تقييد أعضائها بما تق�ضي به القوانين واألنظمة 
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واألعراف املتعلقة بمزاولة الطب، هذا هو الدور األسا�ضي، بغينا الهيئة 
تتحفظ تمثيلية واسعة للفاعلين بالقطاع الخاص اللي خصهم يرجعوا 
ويسترجعوا املكانة ديالهم للسهر على تطبيق األهداف اللي أسست من 
أجلها هاد الهيئات، من غير املعقول أن الهيئة تقوم بأدوار مثال نقابية 
في الوقت اللي هناك نقابات متعددة ولها كامل األهلية للقيام بأدوارها 
التي أسست من أجلها، كنتأسفوا اليوم مرة آخرى عن التأخر الحاصل 
إلخراج طبعا الهيئة املتخصصة ديال طب األسنان اإلرادة اللي مازال 
غائبة ديال تنزيل هيئات الخاصة للممرضين والقابالت ولنا أمل كبير 
الحلقة  واحد  ألنه  الصيادلة  ديال  الهيئة  متكامل  قانون  في صياغة 
أساسية في املنظومة الصحية الزم تلعب دورها كامل بشراكة وتكامل 

بين صيادلة الصيدليات واملوزعين والصناعيين واألحيائين.

في نفس السياق، نعم إن فتح باب اإلستثمار في القطاع الصحي 
أمام األجانب على غرار قطاعات أخرى أمر مستحب ولكن خصوا يكون 
فرصة لتقليص الفوارق املجالية خاصة واحنا كنعيشوا تبعات ديال 
فشل حكومات سابقتين اللي في تنزيل مضامين قانون اإلطار 34.09 
واللي هو خاص بالخريطة الصحية واحنا قدمنا أيضا مقترح قانون في 
هذا النقطة لإلصالحات هاد العيب. ثم كيف أننا نتمكنوا من تغلب 
من الفاتورة املرتفعة لألدوية باملنظومة الصحية وتمويلها بال ما تكون 
هناك سياسة دوائية تلبي الحاجيات الصحية واإلقتصادية، بإحداث 
وكالة مستقلة طبعا وتقنين قطاع األدوية ومستلزمات الطبية، تشجيع 
إستعمال األدوية الجنيسة كيفقالوا الزمالء يمر عبر إعطاء الضمانات 
الحيوي  لتكافؤ  إجباري  تفعيل  عن  هنا  وأتكلم  إلستعمالها  الدورية 
بمقترح  وقمنا  باملغرب،  املرخصة  األدوية  لجميع   bioéquivalence
قانون بتقديم مقترح قانون لتتميم هذه املادة ديال مثابة مدونة األدوية 
والصيدلة، كما قمنا بتقديم عدة املقترحات لكن الحكومة مع األسف 
كعادتها تعاملت مع هاد املبادرة التشريعية بمنظور ضيقة وبشكل سلبي. 
حتى ال تتكرر حتى ال يتكرر األخطاء البنيوية اللي سقطت فيها الحكومة 
بمناسبة التنفيذ والتنزيل لنظام املساعدة الطبية راميد الذي تحول 
إصالح  املنظومة  إعطاء  بضرورة  اإلهتمام  وبدون  �ضيء  تنزيل  نتيجة 
بطاقة عمليا كسابقتها شهادة  إلى مجرد  الصحية  املنظومة  أعطاب 
اإلحتياج ال تغني عن تكرار نفس املعاناة باملناسبة طلبات العالج، ألنه 
تم بيع أوهام ورفع من الطلب دون أدنى انعكاس إيجابي على الصحة 
العامة وما عطاش حتى ذاك الشعور باألمن الصحي بالنسبة للمواطن، 
ما عطاتش واحد اإلضافة ديال واحد األمن صحي أقل يحس بها املواطن.

التنزيل  ضمان  في  كاملة  مسؤوليتها  الحكومة  تتحمل  أن  نتمنى 
الفعلي والفعال لهذه املضامين في إطار التعاون والتكامل بين السلطتين 
البعد  وجعل  واالعباد  البالد  خدمة  فيه  ملا  والتنفيذية  التشريعية 
الدستوري  البعد  وإعطاء  العمومية  السياسات  قلب  في  اإلجتماعي 
للحماية اإلجتماعية مدلوله الحقيقي، احنا أمام فرصة ذهبية يجب 
استثمارها إلعادة رسم املنظومة الصحية بناء على قيم الجيل الجديد، 

الجيل الجديد اللي ديال أسس املواطنة اللي جابها الدستور ديال 2011 
وألن هاد اإلصالح أسا�ضي وجوهري، فإن قلقنا كبير في الفريق اإلستقاللي 
من أن يلقى على مستوى التنزيل والتنفيذ نفس مصير عشرات املشاريع 
الحكومي  التطاحن  غياهب  في  ضاعت  التي  واإلصالحات  واملبادرات 
والصراع انتخباوي، لذلك تيبقوا أملنا كبير في أن تفرز اإلستحقاقات 
األوراش  لتجعل من هذه  متجانسة، شجاعة  قوية،  املقبلة حكومة 
حقيقة ملموسة دون أخطاء تدبيرية وال صراعات سياسوية قاصرة، وما 
تجيناش عوتاني حكومة في آخر الوالية وتلبس املعطف ديال املعارضة 
جامعات  ونؤسس  مستشفيات  نؤسس  وسوف  املعارضة  وخطاب 
املقبلة  الحكومة  أن  تمنى  التكوين،  ديال  وغنرفعوا حصص  وكليات 
تحمل مسؤوليتها كاملة وتلتزم بما سوف تعد به املواطنات واملواطنين، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

للسيدة  الكلمة  الحركي  الفريق  باسم  اآلن  النائب،  السيد  شكرا 
النائبة ليلى أحكيم.

ا نائبةلا س  8ل  لىلأحك م:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

أيهالالحض8رلا كريم،

تقرير  ملناقشة  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
باملنظومة  الخاصة  بالتشريع  املكلفة  املوضوعاتية  العمل  مجموعة 
في  تكمن  النقاش  هذا  يكتسيها  التي  األهمية  أن  الشك  الصحية 
السياق الذي أطر تشكيل املجموعة املوضوعاتية والسيما ما يرتبط 
بتداعيات جائحة كورونا، هذه الجائحة التي فرضت على بلدان العالم 
وضمنها املغرب إعادة ترتيب أولوياتها بالتركيز على العنصر البشري في 
إصالح  ورش  في  التسريع  باألساس  ولكن  وتشغيله  وتعليمه  صحته 
املنظومة الصحية والنهوض بالقطاع الصحي وتأهيله وتعميم الحماية 
االجتماعية على كل املواطنات واملواطنين وذلك في إطار تنزيل الفصل 
31 من الدستور الذي يكرس الحق في استفادة املواطنات واملواطنين 
على قدم املساواة في العالج والعناية الصحية والحماية االجتماعية 

والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة.

التشخي�ضي  بعدها  في  تقتصر  لم  للتقرير  املؤطرة  األسئلة  إن 
في  متواصل  تراكم  إلى  امتدت  بل  الجائحة،  تداعيات  والعالجي على 
التدبير والحكامة، وفي واقع الصحة بصفة عامة ال سيما حينما وضعت 
هذه املجموعة على طاولة النقاش والتقييم مجموعة من التحديات 
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التي شكلت قصورا ملحوظا على امتداد عقود من الزمن نظير تعميم 
البشرية  واملوارد  والوبائي  الديمغرافي  والتحول  الصحية  التغطية 
والسياسة الدوائية والعدالة املجالية على مستوى الخريطة الصحية 
والحكامة، إلى غيرها من التحديات واإلكراهات التي تغوص في عمق 
الزمن وكانت مثار نقاشات متعددة بين مختلف الفاعلين من أجل ربح 
تحدي الصحة على غرار مجموعة من التحديات التي نجحت بالدنا في 

تجاوزها.

س  يلا رئيس،

أنتهز هذه املناسبة ألنوه باسم الفريق بالعمل املهم واملجهود الجبار 
الذي بدله السيدات والسادة أعضاء هذه املجموعة برئاسة السيد 
رئيس مجلس النواب، الشكر موصول أيضا ملقرر اللجنة والسيدات 
والسادة أطر مجلسنا املوقر واملركز البرملاني لألبحاث والدراسات، وأكيد 
أن مخرجات التقرير الذي نناقشه اليوم تشكل إحدى مفاتيح النهوض 
بالقطاع الصحي ببالدنا على كافة املستويات وال سيما املحاور الثالثة 
التي وقفنا عنده التقرير واملتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة والتمويل 
الصحي واملهن الطبية والشبه الطبية والبحث العلمي والبنيات التحتية 

والخريطة الصحية والحكامة.

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

املنظومة  في  االختالالت  من  مجموعة  عن  الجائحة  أبانت  لقد 
الصحية سواء على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية أو على 
مستوى التأطير الصحي والخدمات الصحية أو على مستوى البنيات 
التحتية والعرض الصحي والبحث العلمي املتخصص في املجال الصحي 
وكذلك على املستوى املالي واللوجيستيكي، وكشفت هذه الجائحة أيضا 

بأن التأطير الصحي مهم وأسا�ضي من خالل عنصر بشري مؤهل.

في  كانوا  الصحة  مهنيي  بأن  نسجل  أن  البد  السياق،  هذا  وفي 
وإذا  الذات،  ونكران  وطنية  بكل  واشتغلوا  دائما  كعادتهم  الصدارة 
كنا اليوم نسجل بمداد الفخر واإلعتزاز النتائج اإليجابية التي تحققت 
ومستوى التلقيحات التي استفاد منها املغاربة فإن الفضل يعود في ذلك 
إلى صاحب الجاللة حفظه هللا وأيضا إلى األطر الطبية والتمريضية التي 
نحييها عاليا من هذا املنبر متمنين بأن يقترن الشكر باملكافأة املادية، 
عالوة على ما تقدم فإن هذه الجائحة بينت بأن منظومة الصحة ببالدنا 
في حاجة إلى تأهيل حقيقي سواء في املدن أو البوادي أو الجبال وهذا في 
نظرنا هو املدخل الحقيقي لربح ورش الحماية اإلجتماعية، لكن دعوني 
أبسط أمامكم بعض اإلكراهات التي ينبغي في نظرنا تجاوزها من أجل 

تحقيق النجاح املطلوب للحماية اإلجتماعية والتغطية الصحية:

نشير إلى محدودية املنظومة الصحية الحالية وإشكاالت هذا القطاع 
املتراكمة واملترسبة منذ عقود من الزمن والتي تجعل بلدنا في مراتبة قد 
نقول بأنها مخجلة من خالل التقارير املتعلقة بالتنمية البشرية، فولوج 
الساكنة للخدمات األساسية الصحية يظل ناقصا وغير متكافئ ناهيك 

عن الضعف املسجل على مستوى البنيات التحتية في القرى والجبال 
بصفة خاصة إن على مستوى التجهيزات أو املوارد البشرية، كما أن 

مؤشرات الصحة املتعلقة باألطفال واألمهات تظل هشة؛

على مستوى الحكامة والتتبع والتخليق فال يمكن أن نختلف بكون 
هذا القطاع ينخره القطاع ينخرطوا الفساد والرشوة وانتشار ظاهرة ما 
يسمى ب le noir في بعض املصحات، بطبيعة الحال ال يمكن أن يكون 
هذا حكم قيمة يمكن تعميمه على القطاع الصحي بل هناك أشخاص 
شرفاء نزهاء يتميزون بوطنية عالية في القطاعين العام والخاص لكن 
املطلوبة اليوم هو تخليق املنظومة برمتها، البد من اإلشارة أن السياسة 
الدوائية املنتهجة أصبحت غير قادرة على تمكين املواطن املغربي من 
املهنيين من جهة أخرى،  الدواء من جهة وحماية حقوق  إلى  الولوج 
ومن تمة فبالدنا في حاجة إلى سياسة دوائية مندمجة قوامها تشجيع 
الصناعة وإنتاج األدوية الوطنية لإلستهالك والتصدير، مما سيساهم 
الدوائية وكذا  للسلة  املواطنين  الدواء وضمان ولوج  في خفض ثمن 

ضرورة التسريع بإحداث وكالة مستقلة لألدوية.

مدعوا  فاملغرب  املرتقبة  واإلصالحات  املجالية  العدالة  إطار  في 
إلى تشغيل قرابة %50 إضافية من مهن الصحة للوصول إلى النسبة 
املطلوبة من قبل منظمة الصحة العاملية، على أساس توزيعها بشكل 
والجبلية  القروية  املناطق  بأن  يبين  الحالي  الواقع  أن  بحيث  عادل 
والنائية ال تحظى إال بنسبة %30 من التأطير الصحي، في الوقت الذي 

تتركز فيه نسبة %70 في املحور الساحلي التقليدي.

س  يلا رئيس،

ال ننكر حجم التطور الذي عرفه قطاع الصحة وال سيما على مستوى 
تطور امليزانية العامة للدولة، ولكن التساؤل املطروح في تقديرنا ينصب 
على مدى تناسب لغالف املالي للصحة مع حجم اإلكراهات والتحديات 
القطاع  ميزانية  القطاع، بصيغة أخرى، هل حجم  يعرفها هذا  التي 
يترجم األولوية التي يحظى بها إلى جانب التعليم؟ نعتقد بأن اختبار 
اإلرادة الحكومية ينطلق من الغالف املتوقع في السنوات املقبلة، أما 
أمام تحدي إنجاح الحماية اإلجتماعية وتعميم التغطية الصحية ولكن 
أيضا التوزيع املجالي والعادل للخدمات الصحية والتجهيزات الطبية 
واألدوية واملوارد البشرية، فال يمكن لقطاع الصحة أن يسيرة بإيقاعين 
متباينين، بل يجب أن يكون األفق الذي نشتغل عليه جميعا هو الصحة 
لجميع املغاربة بنفس الوتيرة ونفس التجهيزات ونفس الكفاءات ونفس 
اإلمكانيات وبدرجة العناية نفسها في إطار الدستور الذي ساوى بين 

الحقوق والواجبات لجميع املغاربة.

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

نؤكد بأن املدخل األسا�ضي لتأهيل املنظومة الصحية وتنزيل ورش 
الحماية اإلجتماعية يتطلب مجموعة من الشروط في تقديرنا ويتعلق 

األمر بما يلي:
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-اإلستثمار في املوارد البشرية؛

-تحسين الظروف املادية واإلجتماعية للعاملين بالقطاع من أطباء 
وممرضين وطلبة وجميع األطر الصحية؛

وتوظيف  الجهات  داخل  بالتوظيف  البشرية  املوارد  من  -الرفع 
العدد الكافي من األطر الطبية والصحية لسد الخصاص، باإلضافة إلى 

تحفيزهم وتحسين ظروف اشتغالهم؛

املستشفيات  وتأهيل  الطبية،  والتجهيزات  اآلليات  -توفير 
واملستوصفات العمومية، وتحسين البنيات اللوجيستيكية بالحواضر 

والقرى؛

سواء  اإلشتغال  ظروف  تحسين  عبر  الوطنية  الكفاءات  -تثمين 
باملدن الكبرى أو القرى، واإلستمرار في تقديم الخدمات الصحية اليومية 

خصوصا في املراكز الصحية القروية؛

-اإلسراع في إخراج مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين إلى حيز 
الوجود والذي ال يزال أو الذي يظل حبيس رفوف مجلس املستشارين؛

-التفاعل اإليجابي مع مقترحات القوانين التي تقدم بها السيدات 
والسادة البرملانيون في هذا اإلطار وضمنها مقترح القانون الذي تقدم به 
الفريق الحركي والرامي إلى إحداث املجلس الوطني اإلستشاري للصحة.

وعلى مستوى الجهات، فإننا نتطلع في الفريق الحركي بأن تتوفر 
مختلف  في  كليات  وعلى  كبرى  جامعية  مستشفيات  على  جهة  كلها 
التخصصات الطبية، البد من اإلشارة في هذا الصدد إلى تأكيد تقرير 
النموذج التنموي الجديد بالخصوص على ضمان تكافؤ الفرص من 
خالل تقديم خدمات عمومية ذات جودة لجميع املغاربة، ال سيما في 
مجاالت التعليم والصحة والنقل، باعتبارها رافعة أساسية لتنشيط 
الحركة اإلجتماعية وتقليص الفوارق والحد من التقاطب اإلجتماعي 
وتوطيد الرابط اإلجتماعي. ألن كلنا نحث في فريقنا عن اإلرتقاء بوضعية 
يتضمن  بأن  نتطلع  فإننا  واجتماعي،  ماديا  باملغرب  الصحة  منهي 
القانون املرتقب للوظيفة الصحية الذي نطالب باإلسراع في إخراجه 
مقتضيات محفزة وجاذبة في نفس الوقت لألطر الوطنية التي تشتغل 
في بالد املهجر، علما أن فريقنا كان من الفرق السباقة التي طالبت أثناء 
مناقشة مشاريع قوانين املالية وفي مبادراتها الرقابية بتمتيع األطباء 

واألطر الصحية بنظامهم الخاص بالنظر لخصوصية مهنتهم.

في نفس اإلطار، نؤكد السيد الرئيس على ضرورة تحسين الترسانة 
القانونية املتعلقة باملنظومة الصحية بالشكل الذي يستحضر مختلف 
اإلشكاليات املطروحة، ال سيما تخليق املمارسات الطبية كالحد من 
توجيه املر�ضى إلقتناء األدوية الباهظة الثمن عوض األدوية الجنيسة 
العمومية  للمستشفيات  األطباء  بعض  مغادرة  ظاهرة  من  والحد 
وتحيين  مراجعة  وكذا  الخصوصية،  املستشفيات  في  لالشتغال 
القانونية املتعلقة بمجال الصحة التي أصبحت متجاوزة  النصوص 

حتى تستجيب لالنتظارات والطموحات وتجميعها في إطار مدونة.

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

الطبية  البشرية  املوارد  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  انتظار  في 
الخبرات  وجلب  األجنبي  االستثمار  تعزيز  بأن  نعتبر  والتمريضية، 
والكفاءات الطبية األجنبية إلى املغرب سيسمح بسد الخصاص الذي 
تعرفه مستشفيات اململكة على أساس أن تكون لهؤالء األطباء خبرة 
في كل  توزيعهم بشكل عادل  يتم  وأن  دولية ومستوى علمي متقدم 

املناطق بما فيها املناطق القروية والجبلية والنائية.

وال تفوتني الفرصة دون التأكيد على أهمية البحث العلمي وضرورة 
الرفع من منسوب االهتمام بهم، فاملغرب يعج بكل تأكيد بالكفاءات 
واملهارات التي أثبتت للعالم في زمن كورونا على الخلق واإلبداع واالبتكار.

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

على سبيل الختم أشير إلى أن التقرير الذي نحن بصدد دراسته 
تضمن جردا تاريخيا للمنظومة الصحية باملغرب، والخالصة أن هذه 
املنظومة تطورت بالفعل على مختلف املستويات لكنها اليوم تعيش 
تحوال خاصا بالفعل الحرص املولوي السديد على االرتقاء بها، وبالتالي 
نعتبر بأن هذا الورش الكبير يتطلب تعبئتنا الجماعية وانصهار كل جهود 
املغاربة مؤسسات وأفرد لالرتقاء باملنظومة الصحية الوطنية، منظومة 
كفيلة باالستجابة لكل املغاربة وتحقيق كرامتهم، مؤكدين على ضرورة 
أخذ الحكومة لخالصات هذا التقرير الهام بعين االعتبار، وفقكم هللا 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن باسم الفريق االشتراكي للسيدة 
النائبة ابتسام مراس.

ا نائبةلا س  8لابتساملمراس:

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

مساءلالخير،

التقرير  ملناقشة  االشتراكي  الفريق  باسم  الكلمة  تناول  يسعدني 
مجموعة العمل املوضوعاتية، اسمحو لي السيد الرئيس املحترم أن 
أثمن في البداية مبادرة إحداث أول مجموعة عمل موضوعاتية خاصة 
بالصحة وأن أنوه بعملها وأن أثني على املجهودات التي قمتم بها السيد 
والسادة  والسيدات  املجموعة  أعضاء  النواب  السادة  وكذا  الرئيس 
األطر، الشكر موصول لكم السيد الوزير ولألطر الطبية ومنهي صحة 

والخبراء والدكاترة وكل من ساهم في هذا التقرير القيم.

الباب  من  األول  الفرع  ملقتضيات  النواب  مجلس  تفعيل  إن 
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العشوائي من النظام الداخلي وإحداث مجموعة العمل املوضوعاتية 
مكلفة باملنظومة الصحية باعتبارها آلية فعالة في تجويد السياسات 
العمومية والرقي بها والتي أعدت هذا التقرير موضوع املناقشة اليوم 
يأتي في سياق ظرفية استثنائية ودقيقة تعيشها بالدنا بسبب جائحة 
كوفيد 19 وتداعياته، والذي كشف عن أعطاب املنظومة الصحية 
ببالدنا، كما يأتي هذا التقرير في سياق اإلعالن عن مخرجات اللجنة 

الخاصة املكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

االجتماعية  الحماية  لورش  امللك  جاللة  إطالق  آخر  سياق  وفي 
ملجلس  الهامة  األدوار  ليؤكد  اإلجبارية،  الصحية  التغطية  وتعميم 
حالة  تشخيص  في  والفعالة  الفاعل  وانخراطه  مساهمته  في  النواب 
املنظومة الصحية ببالدنا واقتراح حلول والتوصيات الكفيلة بإصالح 
أعطابها وتجويدها وتحسينه، حيث أن قطاع الصحة يحظى بمكانة 
وحيز مهم في عمل املجلس سواء في املجال التشريعي، الرقابي أو تقييم 
السياسات العمومية، وفي هذا اإلطار وعلى سبيل املثال وليس الحصر 
فإن مخرجات عمل مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة يتزامن مع 
قيام أعضاء لجنة القطاعات اإلجتماعية خالل هذه األيام فقط ب5 
مهام اإلستطالعية تهم مرافق قطاع الصحة: مهمة استطالعية حول 
عمل مديرية األدوية؛ مهمة استطالعية حول الصفقات التي أبرمتها 
وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا؛ مهمة استطالعية حول وضعية 
املستشفيات وأخرى حول مستشفيات األمراض النفسية والعقلية؛ ثم 

مهمة استطالعية لتحاقن الدم.

مبادرات  مع  الحكومة  تجاوب  عدم  أسف  وبكل  نسجل  أننا  إال 
كونها  من  بالرغم  الخصوص  وجه  على  التشريعية  النواب  مجلس 
تعتبر قوة اقتراحية اإلصالحة تسعى في جزء منها إلى سد الخصاص 
التشريعي في مجال معين، إذ لم تتفاعل الحكومة مع 30 مقترح قانون 
ذات العالقة باملنظومة الصحية تقدمت بها مختلف مكونات املجلس 
والتي تمثل نسبة %15 من كل املبادرات التشريعية املقدمة خالل هاته 
الوالية التشريعية، هذه املبادرة التشريعية النيابية املتنوعة التي شملت 
الصحية  والتغطية  املهنة  ومزاولة  الصحة  لقطاع  املؤطرة  القوانين 
ونظام الحكامة والبعد اإلجتماعي للعاملين بالقطاع إلى جانب املبادرات 
التي تهم الجانب اللوجيستيكي والرعاية اإلجتماعية واألدوية ومنظومة 

تحاقن الدم إلى غيرها من املواضيع املهمة.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

بالنظر للحيز الزمني الضيق املخصص ملناقشة هذا التقرير الهام 
سوف أكتفي بتناول أهم مضامينه، فيما يتعلق باملحور املهن الطبية 
والشبه طبية والبحث العلمي فإن التقرير وبعد تشخيصه للوضعية 
الحالية تضمن العديد من املقترحات والتوصيات في املجال التشريعي 

والتنظيمي واملوارد البشرية والحكامة، ومن أهم هاته التوصيات تلك 
املتعلقة بمراجعة وتحيين القوانين املؤطرة للمهن الحرة والشبه الطبية 
والبحث العلمي باإلضافة إلى تشجيع البحث العلمي في املجال الطبي 
واإلستثمار فيه، وخلق مختبرات األبحاث وتدعيم األساتذة الباحثين 

واألبحاث السرسرية كما تأكد ذلك إبان الجائحة التي تعيشها بالدنا.

املوضوعاتية  العمل  مجموعة  اقترحت  فقد  املنطلق،  هذا  ومن 
تعزيز مختلف املستشفيات العمومية باألطباء واملمرضين وتقني صحة 
واإلداريين وذلك عبر الرفع من املناصب املالية املخصصة لقطاع الصحة 
وعبر مساهمة الجماعات الترابية في هذا املجال وإرساء آليات تحفيزية 
في القطاع الصحي، قصد الحد من هجرة الكفاءات إلى الخارج وكذا من 
أجل تشجيع األطر الطبية والشبه الطبية على العمل في املناطق البعيدة 
عن املركز واملناطق التي تعاني من ضعف التأطير الطبي، تطوير البحث 
والتقنية  الجامعية  واملؤسسات  التدريس  ومناهج  اإلجرائي  العلمي 
وإحداث  الطبية،  والشبه  الطبية  املهن  الطب  مهن  في  املتخصصة 
مجموعة من التكوينات في مجال املهن الصحية، تحفيز األطقم الطبية 
على اإلشتغال داخل أرض الوطن مع الرفع من عددها وتوزيعها بشكل 
عادل على جميع جهات اململكة، ترسيخ العدالة املجالية من خالل 
التوصية التي تدعو إلى استكمال إحداث كليات للطب ومستشفيات 
للمالية الشبه الطبية والبيو طبية واإلدارة  جامعية معاهد معتمدة 
والتدبير الصحي واإلقتصاد الصحي بجميع جهات اململكة، واإلهتمام 
بالتعليم العالي مع اإلعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التكوين إلنتاج 
التميز والكفاءات الوطنية والعمل على تطوير العلوم الطبية وتعزيز 
التكوينات والتداريب لفائدة املهن الصحية، تعزيز حكامة املستشفيات 
إحداث  تعميم  في  قدما  والسير  مستقلة  بطريقة  املسيرة  العمومية 
مستشفيات جامعية وكليات للطب على مستوى كل الجهات، كما نعتبر 
أنه قد بات من الضروري اليوم التسريع بوضع نظام قانوني خاص 
بالوظيفة العمومية في املجال الصحي وإخراج األطر الصحية من قانون 

الوظيفة العمومية وسن نظام قانوني خاص بهذه الفئة.

بالنسبة ملحور البنية التحتية والخريطة الصحية، فإننا نعتبرها 
السيد الوزير وبدون شك أحد أهم محددات ومداخل إصالح املنظومة 
الصحية وتجويد القطاع الصحي ببالدنا، ألن تجويد وتحسين بنيات 
اإلستقبال وتوسيع البنيات التحتية الصحية وتعميمها على مختلف 
األقاليم والجهات سيحقق العدالة املجالية واملساواة والولوج املتكافئ 
إلى الخدمات الصحية وضمان الحق في العالج واإلستفادة من كافة 
الخدمات الصحية على قدم املساواة بين الفئات من جهة وبين الجهات 

من جهة أخرى.

تقطيع  اعتماد  التأكيد على ضرورة  نجدد  فإننا  املناسبة،  وبهذه 
ترابي يراعي خصوصيات كل جهة وحجم كثافتها السكانية وامتدادها 
الجغرافي سواء تعلق األمر بالخصوصيات الوبائية أو اإلقتصادية أو 
اإلجتماعية أو اإلدارية، وذلك من أجل تجاوز إشكاليات تحديد املجالي 
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للخريطة الصحية ومالءمتها مع خصوصيات مختلف جهات اململكة 
ملواجهة التحديات التي تواجهها املنظومة الصحية، وتتمثل أبرز هذه 
التحديات من حيث التوزيع املجالي لهذا القطاع الحيوي الذي يتسم 
بوجود مجموعة من التفاوتات املجالية والجهوية فيما يتعلق بالبنيات 
التحتية الصحية، ضرورة التوزيع العادل لألطر الطبية والشبه الطبية 

على مستوى مختلف األقاليم والجهات.

لقد وقفت خالصات مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بالصحة 
على اإلكراهات املالية وإشكالية التمويل باعتبارها أحد أهم املعيقات 
والصعوبات التي تعترض تطور قطاع الصحة، وسبق لنا عند مناقشة 
امليزانية الفرعية لقطاع الصحة خالل هاته الوالية التشريعية أن طالبنا 
بالرفع من ميزانية قطاع الصحة التي ال ترقى لطموحاتنا وتطلعاتنا، وفي 
هذا السياق، فإننا نثمن ما ورد في هذا التقرير خاصة التوصية التي تؤكد 
على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل من خالل قانون املالية 
واملشروبات  والكحول  السجائر  نسبة من ضرائب  بتخصيص  وذلك 
الغازية وغيرها وتوجيهها لتمويل قطاع الصحة، إلى جانب تعزيز الشراكة 
مع الجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص وتحفيزه لإلستثمار في 
املجال الطبي من أجل تخفيف عبئ النفقات صحية على األسر املغربية 
وتوفير الوعاء العقاري لتشجيع القطاع الخاص على اإلستثمار في مجال 

الصحة بدفترتحمالت مدقق األهداف.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

لقد حظيت السياسة الدوائية كذلك بإهتمام خاص منا، ألننا نعتبر 
أن الحق في الولوج للدواء لكافة فئات املجتمع جزء ال يتجزأ من الحق 
في الصحة املنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وفي هذا اإلطار وبعد 
تشخيص دقيق ملجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بالصحة للسياسة 
الدوائية املتبعة وللوضعية الراهنة للقطاع الدوائي ببالدنا، فإننا نثمن 
وننوه بالتوصيات املضمنة في هذا التقرير والتي ترمي إلى تأهيل هذا 
القطاع وتعزيز وتأهيل الصناعة الدوائية الوطنية التي انخرطت هي 
األخرى بكل مسؤولية ووطنية في تأمين حاجيات اململكة من الدواء 
وضمان السيادة واإلستقالل الدوائي في ظل جائحة كوفيد19-، ومن 
أهم هاته التوصيات املقترحة والتي سبق لنا كذلك أن طرحناها في عدة 
مناسبات نجدد التأكيد على التسريع بإحداث وكالة وطنية لألدوية بدل 
مديرية تابعة لوزارة الصحة، إرساء سياسة دوائية ناجعة وفعالة قادرة 
على الوفاء واإلستجابة لحاجيات ومتطلبات املواطنات واملواطنين، ألن 
إحداث الوكالة الوطنية لألدوية سيمكن من تعزيز حكامة قطاع األدوية 
باملغرب، تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والبحث العلمي في هذا 
املجال خاصة ما يتعلق بالتجارب السريرية، تشجيع الدواء الجنيس 
واألدوية املصنعة وطنيا والحد من استيراد األدوية إلى للضرورة، وقف 

استيراد األدوية املصنعة أو القابلة للتصنيع باملغرب، إستعمال مساطر 
 LES AMM واضحة وشفافة للحصول على األذون بالوضع في السوق
وكذا لتحديد األسعار ونسب اإلسترجاع عن بعض األدوية كما نؤكد على 
ضرورة إدراج الصناعة الدوائية الوطنية ضمن الصناعات املشمولة 

باألفضلية.

إننا إذ نثمن وننوه بعمل مجموعة العمل مجموعة العمل املكلفة 
والتي  املحترم  الرئيس  السيد  ترأستموها  والتي  الصحية  باملنظومة 
شارك فيها كل مكونات مجلس النواب، فإننا نطالب الحكومة بالتفاعل 
وتوصيات  الخالصات  بتنزيل  واإلسراع  املوقر  مجلسنا  مع  اإليجابي 
التقرير موضوع مناقشة اليوم خاصة تلك التوصيات التي ال تتطلب أي 

إمكانيات أو موارد مالية بل تتطلب فقط اإلرادة السياسية.

كما نستغل هذه املناسبة أيضا للتفاعل مع اإلقتراحات العملية 

والواقعية التي أثرها هذا التقرير في الجانب املتعلق بالحكامة التشريعية 

والقوانين املؤطرة للمنظومة الصحية، فإلى جانب املالحظات التي أثرناها 

سابقا بخصوص عدم تفاعل الحكومة مع املبادرة التشريعية النيابية، 

فإننا نسجل وبكل أسف إصرار الحكومة على عدم تطبيق مقتضيات 

القانون التنظيمي رقم 65.03 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة 

املرفقة  اآلثار  بإعداد دراسة  يتعلق  فيما  القانوني ألعضائها  والوضع 

باملشاريع قوانين لإلحاطة بمختلف اآلثار املحتملة لهذه القوانين على 

مختلف امليادين واملجاالت وعلى املخاطبين بها على وجه الخصوص، 

وبالتالي ضمان إقرار قوانين جيدة واقعية وقابلة للتطبيق، وفي نفس 

التطبيقية  املراسيم  إصدار  في  أحيانا  املبرر  الغير  التأخر  فإن  اإلطار 

مجال  في  تدخل  التي  التشريعية  النصوص  وتنفيذ  بتطبيق  املتعلقة 

قطاع الصحة يحول دون تطبيق هذه القوانين في مجملها أو في العديد 

من مقتضياتها.

الثقة  تعزيز  إشكالية  بأن  نعتقد  املحترم،  الرئيس  السيد  وختاما 

بين الدولة واملجتمع وبين املواطن والحكومة عامة تم تعزيز الثقة بينه 

الوزارة املكلفة بقطاع الصحة وباقي الشركاء واملتدخلين املعنيين بهذا 

القطاع لن يتم حلها أو تجاوزها إلى عن طريق التواصل املؤسسات 

وإرساء الحكامة الجيدة، كما تتطلب عملية بناء الثقة تعزيز الشراكة 

وتفعيل اآلليات التي تسمح بتوسيع مجال إشارك كل الفاعلين واملعنيين 

بقطاع الصحة سواء في إعداد املشاريع القوانين أو املراسيم التطبيقية 

أو في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات العمومية املتعلقة بقطاع الصحة 

وتقييمها، شكرا.

ا س  لا رئيس:

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  اآلن  النائبة،  السيدة  شكرا 

واإلشتراكية الكلمة للسيدة النائبة تورية الصقلي.
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ا نائبةلا س  8لت8ريةلا صولي:

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زير،

ا س  اتلا نائباتلقا ساد8لا ن8اب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املوضوعاتية  العمل  لتقرير مجموعة  العامة  املناقشة  في  اإلشتراكية 
باملنظومة الصحية وهي فرصة نعتبرها مواتية لبسط وجهة  املكلفة 
نظرنا حول السياسة الصحية ببالدنا، لقد تساءلنا دوما عن أسباب 
تعثر منظومتنا الصحية واإلعتبارات التي تجعل املواطنات واملواطنين 
في حالة قلق دائم عندما يتعلق األمر بخدمات املرفق العمومي الصحي 
من حيث الولوج للعالج والعناية الطبية واإلستشفاء، ونتساءل عن 
األسباب التي تحول دون نجاح قطاع الصحة العمومي وهل يتعلق األمر 
بتراكم الخطط القطاعية دون تنفيذها أم أن األمر يعود بالدرجة األولى 
إلى ضعف اإلمكانيات املخصصة لهذا القطاع وما يرتبط بذلك من 
أسئلة تتعلق بالتدبير والحكامة والتمويل. إنها أسئلة عميقة حيث أن 
ما وصلت إليه األوضاع في قطاع الصحة يسائلنا جميعا كل من موقعه 
فتردي الخدمات والعرض الصحي تتطلب إجابات واقعية وملموسة 
وأكيد أن األمر سيطرح تحديات كبيرة خاصة على مستوى التمويل 
من  وغيرها  املستشفيات  أي  ملستشفيات  اإلستقبال  بنيات  وتأهيل 

املراكز الصحية والتمكين من املوارد البشرية.

مجموعة  نشكر  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  وباسم 
الجماعي  اليوم ألنه صوتنا  نناقش تقريرها  التي  العمل املوضوعاتية 
واملشترك الذي يشخص األوضاع ويحاول اإلجابة عن بعض األسئلة التي 
تؤرقنا، ويمكن اعتبارهذا التقرير مرجعا مستقبليا لصياغة تصورات 
النهوض بقطاع الصحة الوطني ليكون في مستوى التطلعات وانتظارات 
املواطنات واملواطنين إلى جانب النموذج التنموي الجديد الذي يحمل 
بدوره أفكار جديرة باإلهتمام حول قطاع الصحة، ورغم عمق األسئلة 
التي نطرحها أحيانا بألم عندما يتعلق بوضعية قطاع الصحة العمومية 
في بعض املناطق النائية أوالجبلية والعالم القروي وبمناطق املغرب 
العميق مثال ملا نذهب في قافلة طبية في مناطق نائية، فإننا نعتز بذوي 
النيات الحسنة من أطر طبية وشبه طبية وغيرها من العاملين بالقطاع 
التي يزخر بها قطاع الصحة العمومي وهي التي أبانت عن تضحيات كبيرة 
وال تزال خالل تدبيرنا الجماعي لجائحة كورونا منذ أزيد من سنة، وحان 
وقت إعطائهم اإلهتمام الالزم وتلبية مطالبهم املشروعة والتفاعل معها 

بإيجابية.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

خالل  من  اإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  شاركت  لقد 
عضوية السيد النائب رشيد حموني في مراحل عمل ملجموعة العمل 

املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية وساهمت بمسؤولية في صياغة 
تقريرها املعروض علينا اليوم للمناقشة والذي نعتبره إنجازا نيابيا مهما 
في هذه الوالية التشريعية، وأشكركم السيد الرئيس اللي حرصكم على 
إخراج تقريرها إلى حيز الوجود وطرحه للنقاش كثمرة اجتهاد جماع 

مشترك ومؤسس يجعلنا ننظر إلى املستقبل بكثير من الثقة.

ا س  لا رئيس،

املواطن  نجعل  كيف  هو  نطرحه  الذي  السؤال  الوزير،  السيد 
املغربي فعال راض عن العرض الصحي؟ وبلغة األطباء ما هي الوصفة 
الطبية الكفيلة بمعالجة اإلختالالت قطاع الصحة؟ فاألمر في اعتقادنا 
له ارتباط بتجويده الرأسمال البشري في بالدنا كمدخل أسا�ضي إضافة 

إلى الشروط األخرى:

الشرط األول تحقق اإلرادة السياسية اإلرادة السياسية هي أوال 
شروط نهضة القطاع الصحة وغيره من القطاعات العمومية واإلرادة 
التي نقصدها هنا تلك التي تستحضر خدمة املواطن وجعله في صلب 
كل السياسات العمومية والتي تكون نتيجة قواعد املشاركة والتشاور 

في بلورة الخطط والحلول وفي التنفيذ.

بنيات  جاهزية  و  الصحية  لخريطة  الواقعية  الثاني  الشرط 
اإلستقبال، اإلصالح الذي نريده السيد الرئيس يتجاوز حتما مرحلة 
التشخيص وبلورة التوصيات وهي مرحلة نعرف فيها تضخما ملفتا، 
وما نتطلع إليه هو حكامة األجرأة والتنفيذ وهو ما ينتظره املواطنين، 
والسياق الحديث هنا يتصل بالوضعية املتردية للبنيات اإلستقبال في 
املؤسساتنا الصحية، فاملواطن الذي يتوجه إلى املستشفى أو املراكز 
الصحية في الجبال وفي املناطق النائية وحتى الحواضر الكبرى أو في 
هوامشها سيستضم في بعض األحيان بواقع حالها، وحين يكون مجرد 
بصفة  ممرضين  وال  أطباء  وال  الكافية  األدوية  بها  توجد  ال  البنيات 
مستقر، ونعتقد أن الحل يجب أن يبدأ من وضع خريطة صحية يكون 
معيار قرب من املواطن هو الهدف في وضعها، ويمكن وفي هذا الصدد 
اعتماد التقسيم الجماعي كخيار لتنزيل مؤسسات الخدمات الصحية 
العمومية التي تتوفر على أقل على العالجات واملستعجالت األولية و 
أقسام الوالدة، والجواب يقدم التقرير الذي بين أيدينا الذي يتحدث 
آالف   12 بحوالي  القرب  املؤسسات  عن تخصيص كل مؤسسة من 
نسمة ضمن 970 دائرة الصحية، ونعتقد أن الخلل يمكن أن يبدأ 
هنا ألنه عندما ال نوفر خدمات القرب إنما ندفع باملواطن إلى التنقل 
املستشفيات  وأعني  الصحية  الخريطة  املؤسسات  من  املستوى  إلى 
اإلقليمية والجهوية والجامعية وولوج غرف اإلنتظار بها دون توجيه 
أو فحص قبلي للحالة، وهو ما يؤدي إلى ارتباك التدخل الطبي في هذه 
املرحلة وفي املراحل التي تليها ويخلق اضطرابا مزمنا تتعمق املشاكل مع 
الزمن بسبب قلة املوارد البشرية وضعف التجهيزات وسائل التدخل 

الطبي.
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الشرط الثالث، ضمان شروط التكفل الطبي نقصد بالتكفل الطبي 
ضمان عرض صحي عمومي جيد للمريض ويتطلب ذلك موارد بشرية 
وطنية مؤهلة من خالل تكثيف الجهود لتوسيع الطاقة اإلستشفائية 
الحالية  الجامعية  املستشفيات  في  للتكوين  اإلستيعابية  كالطاقة 
وإحداث مستشفيات جامعية أخرى بمعدل واحدة في كل جهة على 
األقل، وفتح آفاق جديدة لولوج الشباب املغاربة إلى مهن الصحة وذلك 
لضمان العدالة املجالية واإلجتماعية في املستقبل وضمان السيادة 
الوطنية في األمن الصحي العمومي للمواطنات واملواطنين، ويجب كذلك 
الصحة  في قطاع  املواطن والفساد والرشوة  التجارة بصحة  محاربة 
ومما عمق استياء نساء ورجال الصحة هو كذلك الضغط الكبير الذي 
تعرفه املستشفيات من حيث عدد املرتفقين وطبيعة األمراض وتعقد 
بعضها أحيانا، يقابل ذلك ضعف في وسائل التدخل من ندرة األدوية 
وهي  الصحي،  والنقل  الطبية  واملستلزمات  اإلستشفائية  والتجهيزات 
مجموعة من اإلختالالت التي بسطت تقرير معطياتها اإلحصائية وتؤدي 
إلى املزيد من الشرخ في العالقة بين املواطن واملؤسسة الصحية وتساهم 

في توسيع هوة غياب الثقة في الخطاب والتدخل العمومين.

الشرط الرابع، ورش التغطية الصحية لقد حمل مشروع الحماية 
اإلجتماعية الذي أطلقه جاللة امللك محمد السادس نصره هللا تحديات 
كبيرة، وندعو الحكومة القادمة إلى اإلنكباب بقوة على تنزيله تنزيل هذا 
ورش اإلجتماعي الضخم، إذ ال نتصور قطاعا صحي متقدم ومتطورا 
وتنمية  الدوائية  الصناعة  وتشجيع  الصحية  التغطية  تعميم  بدون 
الخدمات الصحية العمومية وضمان الديمومة للتمويل من الطرف 

الحكومة بشكل متضامن.

الشرط الخامس التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنا 
ضلمائيين ملواقفنا، وندعو من هذا املدخل إلى السعي من أجل تحقيق 
التكامل بين القطاعين الصحي العام والخاص انطالقا من التجارب 
الناجحة في مجال ترحيل الخدمات الصحية، وهذا ال يمس في �ضيء 
العمومي،  العام واملرفق  القطاع  املدافعة عن قوة  التقدمية  هويتنا 
إقرار قواعد شفافة وواضحة  السياق هو  في هذا  ونعتقد أن األهم 
تؤسس للشراكة في القطاع الصحي الوطني بشكل يجعله قويا وواسعا 
ويضمن ولوج منصفا للخدمات الصحية كما يحدث حاليا في خدمات 
تصفية الدم أو أمراض القلب أو طب األسنان مثال، ونشير هنا إلى أن 
املوارد البشرية في القطاع الخاص تمثل نصف عدد املوارد البشرية 
الوطنية العامل بالقطاع الصحي ويؤدون مهمة صحية عمومية يعني 

.un mission public de sante

الشرط السادس، الحكامة في القطاع وهذا شرط أسا�ضي جوهري، 
إذ ال نتصور نجاح أي سياسة عمومية في قطاع الصحة في ظل غياب 
الحكامة وتقييم النتائج، وعموما لم يعد من املمكن اليوم أن نقبل 
أي  بدون  الصحة  القطاع  تهم  التي  الحكومية  الخطط  في  التضخم 
مقاربة تشاركية وتقييم للنتائج التي تم تحقيقها وما يتم اتخاذه ملعالجة 

اإلختالالت الكثيرة التي كانت موضوع تقارير سابقة للبرملان ومؤسسات 
دستورية أخرى، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد الوزير للتقديم قدر بعض 
األجوبة وذلك في سياق العروض التي استمعنا إليها لكم الكلمة السيد 

الوزير.

ا س  لخا  لآنتلطا بلقزيرلا صحةل:

بسملا رحمنلا رح م،لقا صال8لا سالملعلىلأشرفلاملرسلين.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا ذملل مجم8عةل قأعضاءل عض8اتل قا ساد8ل ا س  اتل
بمجلسل ا ن اب ةل قاملجم8عةل ا فرقل قممثليل امل8ض8عات ةل

ا ن8اب،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

ا س  اتلقا ساد8لاألطرلممثليلقسائللاإلعالم،

ا زمالءلاألطباءلقالخبراءلقاألساتذ8،

أيهالالحض8رلا كريم،

يسعدني أن أتناول الكلمة أمام مجلسكم املوقر في إطار التفاعل مع 

املالحظات الرصين والخالصات والتوصيات القيمة التي انتهى بها تقرير 

مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية، وما أعقبه 

اليوم من مناقشات جادة في إطار تدخالت السيدات والسادة النواب 

املحترمين، نتواصل اليوم رغم إكراهات الظرفية الدقيقة وتحديات 

املرحلة، وفي سياق وبائي استثنائي تطبعه ببالدنا حالة وبائية متحكم 

فيها إلى حد ما وهو استقرار وفر الظروف املالئمة لإلنسابية التواصل 

الحملة الوطني الواسع لتلقيح وللتفكير في التخفيف التدريجي لقيود 

بمبادرة  اإلجتماعية  للحماية  كبرى  أوراش  ولفتح  الصحية  الطوارئ 

هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  جاللة  من  سامية  مولوية  وقيادة 

وتوجيهاته السديدة للحكومة بتسريع وثيرة تنزيلها وتفعيلها عبر اإلشتغال 

على إصالح هيكلي عميق للعديد من األنظمة والبرامج واألنشطة ذات 

التأثير البالغ في املجتمع، سيما ما ارتبط منها بتأهيل املنظومة الوطنية 

للصحة والنهوض بالقطاع الصحي وتعميم الحماية اإلجتماعية قصد 

تجاوز آثار األزمة وتخفيف التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية التي 

للحياة  التدريجي  العودة  أفق  في  واملواطنين  املواطنات  على  أفرزتها 

الجماعي ضد  التحصين  من  املنشودة  املستويات  بلوغ  عند  العادية 

الفيروس وكذا توفير الشروط املالئمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد 

الذي تم تقديمه أمام جاللة امللك يوم 25 ماي املا�ضي.
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ا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

إن هاجس تجويدها املنظومة الصحية الوطنية واإلرتقاء بها خاصة 
بعدما تأكدت أهميتها ومكانتها في ضمان األمن الصحي للوطن واملواطنين 
عليه  تراهن  كبيرا  إستراتيجيا  هدفا  يظل  العامة  الصحة  وحماية 
السلطات العمومية ببالدنا من خالل تفعيل إصالحات جوهرية يستدعي 
تنفيذها كما تعلمون تحوالت كبرى وإطالق إصالحات مجتمعية كبرى 
بنيوية وشاملة وفقا للتوجيهات التي سبق وأعلن عنها جاللة امللك حفظه 
هللا في خطابي العرش وافتتاح البرملان سنة 2020 والتي تم ترجمتها 
عبر املصادقة على القانون اإلطار 21.9 املتعلق بالحماية اإلجتماعية 
وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 أبريل 2021، ثم إطالق 
عملية تنزيل وتوقيع اإلتفاقيات األولى املتعلقة بالقصر امللكي بفاس في 
14 من الشهر نفسه، هذا القانون شكل اللبنة األساسية واإلطار املرجعي 
لتنفيذ الرؤية امللكية الصائبة في مجال الحماية اإلجتماعية وتحقيق 
األهداف النبيلة التي حددها جاللة امللك نصره هللا لتحقيق العدالة 
خالل  من  العمومية  السلطات  التزمت  حيث  واملجالية،  اإلجتماعية 
بنوده باإلشتغال على إصالح املنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها كما 
نصت ذلك املادة 5 منه على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية 
وعلى  الوطنية،  الصحية  وباملنظومة  اإلجتماعية  بالحماية  املتعلقة 
أقصاه  أجل  في  املرض  األسا�ضي عن  اإلجباري  التأمين  تعميم  إدراج 
نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي لتغطية تكاليف العالج 

واألدوية واإلستشفاء كما تضمنت ديباجة القانون السالف الذكر.

ثم ال يفوتنا التذكير هنا بالدور الطالئعي التي قام به املجلس النيابي 
خالل  من  كورونا  جائحة  ملكافحة  الواسعة  والتعبئة  اإلنخراط  في 
إعطاء أولوية في نطاق ممارسته ملهامه ووظائفه الدستورية لألنشطة 
املتعلقة بالتشريع والرقابة والتقييم التي تالمس انشغاالت املرحلة، وفي 
هذا السياق نفسه يمكن إدراج تقرير املجموعة املوضوعاتية املكلفة 
باملنظومة الصحية الوطنية تفعيال في ذلك ملقتضيات النظام الداخلي 
ملجلس النواب والذي حاول من خالل األسئلة املؤطرة له إثارة العديد 
الصحة  قطاع  يعرفها  التي  والعوائق  واإلشكاالت  القصور  أوجه  من 
ببالدنا، كما قدم بصددها جملة من املداخالت واملقترحات والتوصيات 
املفيدة والبناءة والتي ال نختلف حول قيمتها وجهاتها وأهميتها في املجهود 
لبالدنا  األنسب  الصحي  للنموذج  التأسيس  بغرض  الحالي  اإلصالحي 

القادر على تلبية تطلعات كافة املغاربة.

ا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

إن اإلرتكاز على اإلشكاالت األربعة التي حددت محاور عمل املجموعة 
املوضوعاتية واملرتبطة بمجاالت التغطية الصحية والتمويل الصحي 
وحكامة القطاع، مزاولة املهن الطبية والشبه الطبية والبحث العلمي، 

البنيات التحتية والخريطة الصحية، املحددات اإلجتماعية للصحة 
وكل  البرامج  كل  في  باإلهتمام  حظيت  محورية  نقطا  دائما  شكلت 
مخططات العمل الرامية إلى رفع قدرات املنظومة الصحية وإعدادها 
األوبئة  مع  وكذا  اإلعتيادية  الصحية  الرعاية  خدمات  مع  للتعامل 
والكوارث، غير أننا وصلنا اليوم جميعا بعد تشريح وضع هذا الوضع 
إلى قناعة بمحدودية املنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة من 
التشبع بسبب تعاقب عدد من اإلصالحات التي عرفتها دون إحداث 
تغيير حقيقي في القطاع، ويكفي أن نذكر منها مبادرة تكوين 3300 طبيب 
في السنة في أفق 2020، برامج املساعدة الطبية الرميد، برنامج تأهيل 
البنيات التحتية 2016-2021، برنامج دعم قدرات تدبير قطاع الصحة 
-PFGSS 2001 القطاع وتمويل  إدارة  برنامج   ،2011-PAGSS 2007

2005، برنامج تأهيل العرض اإلستشفائي مع البنك األوروبي لإلستثمار 
املوارد  في  النقص املزمن  يعلم الجميع فقد شكل  2006، وكما  منذ 
البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيع تحديا كبيرا للقطاع الصحي، 
إذا تعرف الوضعية الراهنة عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهنيي الصحة 
بحاجيات تتجاوز 97 ألف منهي منها 32 ألف و522 من األطباء و65 ألف 
و44 من املمرضين، حيث ال تتعدى الكثافة الحالية 1.7 في األلف نسمة 
ما يعني خصاصا مهوال يصل إلى 2.75 في األلف نسمة طبقا للغايات 
املحددة ألهداف التنمية املستدامة، كما أن نسبة إستعمال املناصب 
تسائلنا  باتت  والتقنية  والتمريضية  الطبية  األطقم  بالنسبة  املالية 
وتدفعنا إلى البحث عن حلول مستعجلة لهذا اإلشكال إذ ال تتجاوز 
في بعض األحيان حاجة %30 إضافة إلى تراجع القيمة اإلعتبارية ملهن 
الصحية ببالدنا، وإنعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها وعدم تكافؤ 
يتميز  املواطنين، حيث  لتطلعات  الذي ال يستجيب  الصحي  العرض 
عرض العالجات الصحية بضعف مؤشرات للولوج وبوجود فوارق بين 
الجهات وبين الوسطين القروي والحضري وكذا تقادم البنيات التحتية 
وضعف سياسة الصيانة وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في 
إحداث مؤسسة الصحي العمومية، وغياب التحفيزات من أجل جلب 
القطاع الخاص وتشجيعه على اإلستثمار في املجال الصحي وفق ملعايير 

الخريطة الصحية.

ومن جهة أخرى فإن الضعف الذي يعتري حكامة املنظومة الصحية 
يشكل هاجسا للقطاع ويتمثل في ضعف التكامل والتنسيق بين مكونات 
العرض الصحي الجهوي بسبب غياب مسلك مندمج للعالجات وغياب 
املراكز  في  املتمثلة  الصحية  الرعاية  مستويات  مختلف  بين  الترابط 
اإلستشفائية الجامعية واملستشفيات اإلقليمية والجهوية والوحدات 
الصحية للقرب وباقي الوحدات الدعم املرتبطة بها، وكذا ضعف حكامة 
 segma املستقل  تدبيريها  نمط  بسبب  أداءها  ونجاعة  املستشفيات 
وضعف مواردها الذاتية، وكما أثار ذلك تقرير لجنة العمل املوضوعاتية 
فمن ضمن عوامل قصور املنظومة الصحية لبالدنا محدودية تمويل 
القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل رئيس على املساهمة املباشرة لألسر 
التي تصل %50.7 مقارنة باملعايير الدولية املحدثة التي ال تتجاوز 25% 
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كذلك   25% يتجاوز  ال  الذي  والتعاضدي  التأمين  التمويل  وضعف 
إضافة إلى محدودية امليزانية املخصصة لقطاع الصحة التي ال تتجاوز 
نسبة %6 من امليزانية العامة للدولة بينما وتو�ضي املنظمة العاملية 

للصحة إلى 12%.

وانطالقا من التوجيهات الكبرى في املجال الصحي املثارة في خطب 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا و باإلستناد إلى إطار 
واملرتكبة  الجيدة  واملمارسات  واألفكار  بالنظريات  يزخر  عام  مرجعي 
التي تبيح نهج إستراتيجية تنموية حقيقية لضمان املساواة وتحقيق 
الخدمات  من  استفادة  مجال  في  السكان  لجميع  بالنسبة  اإلنصاف 
الطبية وتيسير الولوج إليها، ومواجهة املحددات اإلجتماعية للصحة 
سيما الفقر وضعف البنيات األساسية وبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية 
املعياري  اإلطار  وباإلعتماد على  الوطنية،  السياسة  في صلب  وضعها 
والذي  عليه  املصادق  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  في  املتأتي  الدولي 
ينص على إعمال الحق في الصحة وضمان التغطية الصحية الشاملة 
لثرسنة  املكون  التشريعي  اإلطار  مراجعة  ألهمية  واعتبارا  للجميع، 
النصوص التشريعية والتنظيمية املؤطرة للمنظومة الصحية خاصة 
ما ارتبط منها بتنظيم وتأطير املهن الطبية وشبه الطبية مع إعادة النظر 

في الهيكلة املؤسساتسة لتدبير املنظومة الصحية.

واستلهاما ملسارات اإلصالح والتغيير الكبرى التي تضمنها التقرير 
بطابع  منها  يتسم  ما  سيما  الجديد  التنموي  النموذج  حول  العام 
اإلستعجالية لإلستجابة إلنتظارات املواطنات واملواطنين، وباإلستناد 
إلى املجهود النيابي ودروه الكبير في اإلشارة إلى مكامن القصور والخلل 
في املنظومة الحالية للصحة، وفي تقديم رؤى ومقترحات وتوصيات 
خالل  جردها  تم  التي  والتحديات  اإلكراهات  مختلف  لتجاوز  جادة 
مرحلة التشخيص وأخذ بعين اإلعتبار كذلك أهم املمارسات الفضلى في 
التجارب الدولية الرائدة خاصة في مجال إستعمال اآلليات والوسائل 
والتجارب  العلمي  البحث  مجال  في  واملتطورة  العصرية  الحديثة 
السريرية وتماويالت املبتكرة و تنظيم وهيكلة األنشطة الرعاية والتكفل 

الطبي واملهن الصحية وغيرها.

لكل هذه األسباب تشتغل وزارة الصحة بمجهود مضاعف على 
إعداد برنامج إصالحي مهيكل للمنظومة الصحية خصوصا وأن واقع 
التغطية الصحية األساسية سيغطي مستقبال مستفيدين جدد يتجاوز 
عددهم 22 مليون نسمة، ال�ضيء الذي سيرفع من الضغط على النظام 
الصحي الوطني بشقيه العام والخاص، وللتذكير مرة أخرى فإن أهم 

مكونات هذا اإلصالح تستند على أربع مرتكزات:

املرتكز األول: تثمين املوارد البشرية لفتح أفق أوسع لتعزيزها وتقوية 
القدرات العالجية للمنظومة الصحية الوطنية وذلك عبر عدة مداخل 
مراجعة القانون 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع املعيقات 
وإدراج  باملغرب  األجانب  األطباء  مزاولت  على  يفرضها  التي  والقيود 
مقتضيات جديدة لجلب الكفاءات الوطنية التي تزاول بالخارج، حيث 

سيمكن ذلك من فتح باب أمام مستثمرين أجانب ملزاولة املهنة وبنفس 
الشروط التي يضمنها القانون لنظائرهم املغاربة، ملا لذلك من إيجابية 
عالية  بجودة  التجهيزات  توفير  وعلى  الصحية  التحتية  البنية  على 
واإلنفتاح على الكفاءات الطبية األجنبية التي لها قيمة مضافة للبالد 
ومن تحفيز للكفاءات الطبية املغربية املقيمة بالخارج وحتى للعودة إلى 

أرض الوطن واإلستقرار بشكل دائم مع دعم أخالقيات مهنة الطب.

إحداث وظيفة عمومية عبر مراجعة القانون اإلطار 34.09 املتعلق 
باملنظومة الصحية وعرض العالجات ملالءمة تدبير الرأسمال البشري 
للقطاع الصحي مع خصوصيات املهن الصحية لهذه الغاية صادقت 
الحكومة مؤخرا على مشروع القانون 39.21 بتتميم الظهير الشريف 
رقم 1.58.008 بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية يروم 
النظام،  لهذا  الخاضعة  والغير  الفئات  إلى  الصحة  موظفي  إضافة 
البشري  العنصر  وتحفيز  العمومي  الصحي  القطاع  جاذبية  تحسين 

وإصالح التكوين في املجال الصحي.

املرتكز الثاني: وهو تأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي 
النقائص  الجهوية لسد  الصحية  الخريطة  إحداث  وذلك من خالل 
التي تضمنها قانون الخريطة الصحية الوطنية، أجرأة البرنامج الطبي 
الجهوي، تأهيل املؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة 
البنيات واملعدات الطبية، إقرار إلزامية احترام مسلك العالجات، فتح 

رأسمال املصحات أمام املستثمرين األجانب.

باملنظومة  جديدة  حكامة  اعتماد  وهو  الثالث،  للمركز  بالنسبة 
الفاعلين وتعزيز  التقنين وضبط عمل  آليات  تقوية  تتوخى  الصحية 
للعرض الصحي من خالل  الترابي  الحكامة اإلستشفائية والتخطيط 

إحداث هيئات جديدة للتدبير والحكامة بالقطاع الصحي.

بالنسبة للمرتكز الرابع، وهو تطوير النظام املعلوماتي عبر إحداث 
نظام معلوماتي مندمج إلستغالل جميع املعطيات األساسية الخاصة 
الطبي  امللف  تدبير  الخاص،  القطاع  فيها  بما  الصحية  باملنظومة 
الفوترة باملؤسسات  املشترك للمريض بين القطاعين وتحسين نظام 
اإلستشفائية، هذا وإن تجسيد إصالح املنظومة الصحية سيحتم علينا 
التطبيقية  واملراسم  التشريعية  النصوص  جميع  إصدار  على  العمل 
 34.09 رقم  اإلطار  القانون  القائمة  النصوص  وتعديل  بها  املتعلقة 
املتعلق بالخريطة الصحية وعرض العالجات، القانون رقم 131.13 
العمومية  بالوظيفة  املتعلق  القانون  الطب،  مهنة  بمزاولة  املتعلق 
الصحية، قوانين إحداث هيئات التدبير والحكامة املشارة إليها سابقا 
واعتماد هيكلة جديدة لإلدارة املركزية بما يضمن نقل اإلختصاصات 
املمركزة للمؤسسات الجهوية، إحداث كذلك مؤسسات من أجل تدبير 
أمثل ملختلف برامج الصحة العمومية وتعزيز قدرات الرصد ومحاربة 
الوطنية  كالوكالة  الوطنية  الدوائية  السياسة  تدبير  وتحسين  األوبئة 

للصحة العمومية.
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ا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

في  كما تعلمون فقد سبق للمجلس األعلى للحسابات أن نوهت 
لتنفيذ  املغرب  جاهزية  مدى  2019 حول  لسنة  املوضوعاتي  تقريره 
أهداف التنمية املستدامة 2015-2030 بتدابير املرحلة التي قامت بها 
وزارة الصحة إلى جانب قطاع الداخلية رغم اإلكراهات وأوجه النقص 
وصعوبة املرحلة لتعزيز الصحة في أهداف التنمية املستدامة وأبرزعن 
عديد من مستويات تدخلها إيجابية في هذا املجال، وقد سعت بالدنا 
إلى بلوغ الغايات الصحية األكثر طموحا ألهداف التنمية املستدامة 
عبر تحسين عدد من املؤشرات الصحية من خالل تعبئة وتعزيز مزيد 
من اإلستثمار في البنيات التحتية والتخطيط في مجال الرعاية الصحية 
 ،2021-2017 للصحة  الوطنية  اإلستراتيجية  وتنفيذ  إعداد  خالل 
أهمها  إستراتيجية  مخططات  عدة  بتفعيل  اإلطار  هذا  في  وقامت 

السياسة الوطنية املندمجة للصحة الطفل في أفق سنة 2030؛

اإلستراتيجية الوطنية للحد من الوفيات التي يمكن تجنبها لألمهات 
واملواليد الجدد؛

األمراض  من  للوقاية  القطاعات  املتعددة  الوطنية  اإلستراتيجية 
الغير املنقولة ومكافحتها 2019-2029؛

العقلية لألطفال والشباب  الوطنية لتعزيز الصحة  اإلستراتيجية 
املراهقين؛

األدوية  إلى  العادل  الولوج  أجل  من  الدوائية  الوطنية  السياسة 
السرطان  من  للوقاية  الوطني  املخطط  مناسب،  بسعر  األساسية 

ومكافحته 2027-2020.

هذا وإن مخطط العمل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املرتبطة 
بالقطاع الصحي تم إعداده سنة 2016 على املستوى املركزي مباشرة 
بعد تبني أهداف التنمية املستدامة سنة 2015، ويعتبر هذا املخطط 
كمشروع عمل أولي لتحقيق األهداف املرتبطة بصحة يتم تحيينه وفق 
املتعلقة  العمل  ومخططات  واإلستراتيجيات   2025 الصحة  مخطط 
مع  املحينة  واملعطيات  البيانات  ضوء  على  وكذا  الصحية  بالبرامج 
التركيز على األهداف التي تهم وزارة الصحة بشكل مباشر خاصة الهدف 
الثالث، وقد تم تقسيم التدابير املكونة إلى 7 أصناف محددة مواصلة 
املجهودات من أجل بلوغ أهداف األلفية الثانية بخصوص الجوانب 
املرتبطة بصحة األم والطفل، الوقاية ومحاربة األمراض املعدية وتعزيز 
القدرات من حيث اإلنذار السريع وخفض وتدبير املخاطر الصحية، رفع 
التحدي بخصوص األمراض الغير املعدية والصحة العقلية والصدمات 
البحث  تعزيز  للصحة،  البيئية  املحددات  على  واإلشتغال  واإلعاقات 
والتطوير وتحقيق شمولية الوصول إلى األدوية وعصرنة تدبير املوارد 
قامت  تنزيلها  ولتتبع  الشاملة،  الصحية  التغطية  وضمان  البشرية 
الوزارة باعتماد قرار لوزير الصحة عدد 4704 بتاريخ 26 فبراير 2020 

العام  الكاتب  رئاسة  للقيادة تحت  إحداهما  بإحداث لجنتين  يتعلق 
للوزارة وأخرى تقنية مكلفة بتتبع وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 
املتعلقة بالصحة فيما يتعلق بتحديد األولويات التي تقع على عاتق 
الوزارة ومؤشرات نجاعتها وأوجه التنسيق املحتمل مع باقي املتدخلين 

وإعداد مخططات التنفيذ وتقارير التتبع في شأنها.

التقدم املحرز  تم مراجعة  املحققة فقد  الحصيلة  وفيما يخص 
عبر التمييز بين 3 مستويات بارزة غايات تم تحقيقها قبل 110 سنوات 
األمهات  وفيات  بتقليص  مثال  األمر  ويتعلق  لها  النهائية  املواعيد  من 
واألطفال، غايات سيتم تحقيقها قبل سنة 2030 ويتعلق األمر مثال 
تحديات  تمثل  غايات  الخامسة،  دون سن  األطفال  تغذية  بتحسين 
رئيسية يدركها املغرب ويعمل على رفعها في أفق سنة 2030 ويتعلق األمر 
أساسا بالحد من التفاوتات اإلجتماعية واملجالية وتلك القائمة على 
النوع، وكما هو معلوم وفيما يخص التدابير املتعلقة بالصحة بهدف 
تحقيق رؤية 2030 يعنى الهدف الثالث بالجوانب الصحية حيث نص 
بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع  على ضمان تمتع الجميع 
األعمار ويتفرع إلى غايات أخرى متصلة كلها بالصحة ومعززة بمؤشرات 
لتتبع التقدم املحرز بالرغم من وجود جوانب أخرى مرتبطة بمحددات 
صحية أيضا في العديد من األهداف األخرى للتنمية املستدامة، وبالتالي 
فمجال تدخل الصحة ينقسم إلى فئتين: غايات الصحة وغايات مرتبطة 
بالصحة، وقد أعدت الوزارة منذ شهر مارس 2016 مخطط عمل لبلوغ 
أهدافها تتمحور حول 19 غاية غير مرتبطة ب6 ديال األهداف للتنمية 
املستدامة يتم تنفيذها من خالل 114 محور إستراتيجي تتوزع على 300 

إجراء عملي.

ا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

إن املجهودات التي بذلتها وزارة الصحة لتعزيز الصحة خاصة في 
أهداف التنمية املستدامة يمكن إجمالها في مستويات التدخل التي 

تعنى بالجوانب التالية:

فيما يخص البرامج الصحية وهي تتضمن 4 املحاور:

املحور األول: املتعلق بخفض النسبة العاملية لوفيات األمهات إلى 
أقل من 70 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي بحلول عام 2030، 
حيث أدت الجهود املبذولة لتحسين صحة األم باملغرب وفقا للمسح 
الوطني للسكان وصحة األسرة لسنة 2018 إلى انخفاض معدل وفيات 
األمهات من 112 وفاة سنة 2011 إلى 72.6 حاالت وفاة في كل 100 
ألف والدة حي بنسبة انخفاض تصل إلى %35، ويرجع هذا التحسن في 
املؤشرات إلى املجهودات الكبيرة التي ما فتئت تبذلها وزارة الصحة فيما 
يتعلق بتعزيز جودة وإدارة العالجات، وكذا بالحصول املتكافئة للرعاية 
الصحية والحد من مراضة وفيات األمهات، وتلتزم الوزارة تماشيا مع 
املرأة والطفل واملراهق  املتحدة ولصحة  الدولية لألمم  اإلستراتيجية 
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2016-2030 إلى تقليص املعدل الوطني لوفيات األمهات في أفق عام 
2030 إلى حدود 36 حالة وفاة لكل 100 ألف والدة حية وخفض وفيات 

حديثي الوالدة إلى حدود 7 حاالت وفاة لكل 1000 والدة حية؛

املحور الثاني: واملرتبط بوضع حد لوفيات املواليد واألطفال دون 
سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030 بسعي جميع البلدان 
إلى بلوغ هدف خفض وفيات املواليد على األقل إلى 12 حالة وفاة في 
الخامسة  سن  دون  األطفال  وفيات  وخفض  حي،  مولود   1000 كل 
على األقل إلى 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وبخصوص هذا 
املحور فقد أدت الجهود املبذولة إلى تحسين صحة الطفل باملغرب 
وفق للمسح الوطني للسكان وصحة األسرة لسنة 2018، مما أف�ضى 
إلى انخفاض معدل وفيات األطفال في املغرب في 30.5 وفاة لكل 1000 
والدة حية سنة 2016 إلى 22.6 وفاة سنة 2018، وانتقال معدل وفيات 
الرضع دون السن األولى من العمر من 40 في 1000 في الفترة 2003-99 
إلى 28.8 في 1000 سنة 2011 ليصل إلى 18 لكل 1000 والدة حية سنة 
2018؛ أما بالنسبة ملؤشر األطفال حديثي الوالدة فقد سجل تراجعا 
 2018 1000 والدة حية سنة  13.56 لكل  إلى  ملحوظا حيث وصلت 
مقابل 21.6 لكل 1000 والدة حية سنة 2011، باإلضافة إلى تحسن 
الحاالت الغذائية لألطفال بشكل كبير والقضاء على اإلشكال الحادة 
لسوء التغذية وتحسين املؤشرات الخاصة بالرضاعة الطبيعية وارتفاع 

نسبة التغطية بالتلقيح إلى %94.5 سنة 2018 على الصعيد الوطني؛

املحور الخاص بتعزيز الوقاية من إساءة إستعمال املواد بما يشمل 
تعاطي مواد اإلدمان وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة وعالج ذلك 
حيث تعمل الوزارة إلعداد وتنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة التالميذ 
املدرسية  للصحة  الوطنية  اإلستراتيجية  إطار  في  والشباب  والطلبة 
والجامعية وتعزيز صحة الشباب من خالل إحداث فضاءات الصحة 
للشباب باعتبارها مؤسسات صحية تقدم خدمات مالئمة للحتياجات 
الشباب املتراوحة أعمار بين 10 و25 سنة في مجاالت تعزيز الصحة من 
خالل اإلنصات والتوجيه، وكذا التربية الصحية والولوج إلى املعلومات 
بلغ عددها على الصعيد الوطني 30 فضاء، إضافة إلى تنظيم حملة 
وطنية كل سنة باستهداف ما يقارب 1.5 مليون تلميذة وتلميذ من أجل 
الكشف املبكر والتكفل باملشاكل الصحية للتالميذ ومواصلة إحداث 
املراكز املرجعية للصحة املدرسية والجامعية، وبالتالي تعزيز التكفل 
باألمراض واالضطرابات وتقديم خدمات تهدف إلى التربية على الصحة 

وعلى نمط العيش السليم؛

فيما يخص املحور الرابع، هو ضمان حصول الجميع على خدمات 
تنظيم  خدمات  ذلك  في  بما  واإلنجابية  الجنسية  الصحية  الرعاية 
األسرة واملعلومات وأنشطة التوعية الخاصة بتنظيم األسرة وإدماج 
عام  بحلول  الوطنية  والبرامج  اإلستراتيجيات  في  اإلنجابية  الصحة 
2030، فقد تم إحراز تقدم ملموس في ضمان الحصول على وسائل 
منع الحمل حيث تصل نسبة إستعمال وسائل منع الحمل إلى 70.8% 

لتنظيم األسرة إجراءات متعددة  الوطني  البرنامج  اتخذ  2018، كما 
فيهم  املرغوب  األطفال  بحرية عدد  يقرروا  أن  في  األفراد  لدعم حق 
والفترة الزمنية التي تصل بينهم أهمها توفير وسائل منع الحمل مجانا 
في جميع املؤسسات الصحية وتوفير خدمات تنظيم األسرة وتحسين 
التكفل بمشاكل الخصوبة عند األزواج، واعتماد توصيات  خدمات 
في مجال الصحة  الذاتية  بالرعاية  الخاصة  العاملية  منظمة الصحة 
الجنسية بهدف تعزيز التكفل الصحي الذاتي لألفراد، ومن أجل تعزيز 
البرامج الصحية تعمل الوزارة منذ عدة سنوات على تنزيل املخطط 
الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي وهو مخطط خاص يهدف إلى 
تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية األساسية 
ذات الجودة والرفع من إستفادتها من الخدمات الصحية املتخصصة 
وكذا إشراك الساكنة والشركاء في برمجة وتفعيل األنشطة الصحية 

بالوسط القروي؛

أما فيما يخص برامج مكافحة األوبئة واألمراض فهي تتمحور حول 
7 محاور منها:

-محور مكافحة األمراض السارية؛

-محور األمراض الغير املنقولة والصحة النفسية والصدمات ؛

-محور الوقايات والعالجات من تعاطي املخدرات واملواد ذات التأثير 
النف�ضي؛

-محور تقليص الوفيات واألمراض الناجمة عن املياه غير الصحية 
وضعف نظام التطهير السائل ونقص النظافة؛

-محور تقليص الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء؛

-محور تعزيز مكافحة التبغ وكلها محاور قدمت فيها وزارة الصحة 
مجهودات جبارة ونتائج ملموسة ؛

-املحور األخير وهو اإلطار القانوني لتقليص وتدبير املخاطر الصحية 
وفي املغرب تعتبر التشريعات املناسبة الحماية الصحة والتقليص من 
املخاطر ال سيما فيما يتعلق بسالمة األغذية الصحية والصحة البيئية، 
تلوت الهواء واملاء وتدبير النفايات واألشعة النووية واملواد الكيماوية 

والصحة والسالمة املهنية والسالمة الطرقية وسالمة املريض؛

فيما يتعلق باألدوية وتحاقن الدم وتتما�ضى هاد التشريعات إلى حد 
كبير مع األولويات وااللتزامات اإلقليمية والعاملية خاصة مع القانون 
العديد من  السياق تم وضع  2005، وفي نفس  الدولي سنة  الصحي 
وفق  السكان  البيئة وصحة  لحماية  البيئية  والبرامج  اإلستراتيجيات 

مقاربة مبنية على الشراكة والتنسيق؛

فيما يخص محور تحقيق التغطية الصحية الشاملة نشير إلى أن 
التصور العام ملوضوع إرساء تغطية التأمين شاملة وموحدة تشمل 
الرميد وفئات  الطبية  خاصة نظام املستفيدين من نظام املساعدة 
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء وتحويله إلى نظام 
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تأميني قد التطرق إليه في مذكرة تقديم القانون املالي سنة 2021 من 
خالل برنامج العمل الذي يهم إطالق املرحلة األولى لتعميم التغطية 
امللكية  للتوجيهات  وفقا  اإلجتماعية  السياسات  وتعميم  اإلجتماعية 

السامية.

بنود  خالل  من  العمومية  السلطات  التزمت  الهدف  هذا  ولبلوغ 
القانون اإلطار 9.21 بإصالح املنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها وتوفير 
الخدمات الصحية الوقائية لجميع املواطنين أفرادا وجماعات باإلضافة 
إلى سهره األسعار على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية موزعة 
التراب الوطني وضمان اإلستفادة من هذه  توزيعا متكافئا عبر سائر 
الخدمات لفائدة جميع الشرائح اإلجتماعية عن طريق التكفل الجماعي 

والتضامني بالنفقات الصحية؛

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

بهذا التأمين؛

فقد  األساسية،  واللقاحات  لألدوية  الولوج  محور  يخص  وفيما 
ارتأت وزارة الصحة وضع سياسة دوائية وطنية طبقا لتوصيات خبراء 
إلى تحديد رؤية واضحة وأهداف  منظمة الصحة تسعى من خاللها 
خاصة لضمان ولوج األدوية واملتجات الصحية لضمان تطور وإشعاع 
قطاع الصيدلة الوطنية، قد عرف قطاع األدوية باملغرب في العشرية 
األخيرة العديد من اإلصالحات من أجل حماية الصحة العمومية من 
خالل ضمان جودة وسالمة وفعالية جميع األدوية واملنتجات الصحية 
املوضوعة في السوق، وتعزيزا لالستعمال الرشيد لألدوية من طرف 
واصفي األدوية ومستهلكيها، وكذا اإلسهام في تعزيز الصناعة الوطنية 
السيادة  ملبدأ  وتركيزا  الصيدلي،  التنظيم  وتوطيد  تعزيز  عبر  لألدوية 
لتشجيع  وطني  برنامج  تنزيل  على  الصحة  وزارة  تعمل  الصناعية 

الصناعة الدوائية الوطنية يرتكز على عدة محاور أهمها :

-تشجيع إستعمال الدواء الجنيس مع هيكلة التجارب السريرية؛

-تحفيز اإلستثمار في الصناعات التحويلية املرافقة لصناعة األدوية 
مثل املواد الخام ومواد التعبئة؛

-تطوير البحث العلمي في مجال األدوية؛

-تشجيع الصادرات؛

-دعم ومواكبة صناعة املستلزمات الطبية؛

-التعاون مع الصين بهدف تطوير وإنتاج لقاح مضاد لوباء كوفيد 

19 الذي أثار الذعر حول العالم، وقد قامت وزارة الصحة إلى حد اليوم 
بتخفيض الثمن أكثر من 3000 دواء مما ساعد على تشجيع سياسة 
الدواء الجنيس حيث ارتفع مؤشر ولوجه من %29 سنة 2020 إلى 39% 
سنة 2016 وموازاة مع هذه األحكام وتطبيقا لهاته السياسة فإن حصة 
اإلنفاق على األدوية واملواد الطبية انتقلت من 31.7 سنة 2020 إلى 26.2 
سنة 2013، أما قيمة اإلستهالك السنوي للدواء لكل مواطن فقد عرف 
تحسنا جليا بلغ في 2013، 415 درهم لكل مواطن في السنة، بعد ما كان 
في حدود 375 درهم لكل مواطن في السنة في حدود 2010 نتيجة كذلك 

للتخفيضات الضريبية التي همت عدد من األدوية في قوانين املالية.

ا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

في إطار التفاعل مع النداء امللكي الداعي إلى تملك وتوسيع النقاش 
حول مضامين التقرير العام لنموذج التنموي الجديد، من املزمع عقد 
اجتماعات على املستوى املركزي مع مسؤولي الوزارة مركزيا وجهويا 
وإقليميا ملناقشة وتتبع ودراسة املقترحات التي جاء بها التقرير فيما 
يخص القطاع الصحي من أجل مالءمتها مع املخطط اإلستراتيجي التي 
تشتغل عليه الوزارة، واختيار أنسب السبل لتنفيذه واإلرتقاء به وفقا 

لتطلعات جاللة امللك والشعب املغربي؛

وفي نفس السياق وبعد إمداد املنظومة الصحية بالوسائل وتعزيز 
إمكانات اشتغالها قصد إعدادها ملجابهة التفت�ضي الوبائي، فقد مكن 
ذلك ولو بصفة استثنائية من الرفع من قدراتها في الرصد والتتبع والتكفل 
وبالنتيجة من تعزيز التدابير القبلية لتوسيع التغطية الصحية لكافة 
املواطنات واملواطنين وهو ما مكن من تحقيق عدة نتائج إيجابية منها 
اإلستجابة السريعة ملختلف متطلبات اللوقاية ومكافحة الجائحة عبر 
تعزيز املستشفيات باألسرة والسوائل الطبية واملعدات الجديدة خاصة 
أجهزة التنفس االختراقي واقتناء عدة تجهيزات تجاوزت ما تم اقتناؤه 
املؤسسات  إتمام عدد من  وتيرة  تسريع  األخيرة؛  العشرية  على مدى 
سنة  الخدمة  ودخولها  جاهزيتها  لضمان  الجديدة  اإلستشفائية 
2021، مما سيمكن من رفع الطاقة السريرية ب 2475 سرير إضافي؛ 
إعداد كذلك برنامج طموح خالل سنة 2021 لتأهيل قرابة 1500 من 
وحدات الصحة األساسية باعتبارها املدخل الرئي�ضي للولوج للخدمات 
الصحية؛ التفكير في طرق مبتكرة لتدارك النقائص واإلكراهات عبر 
البحث عن صيغ مثلى لتحقيق التقائية السياسيات العمومية في بعض 
البرامج واملشاريع وذلك من خالل إطالق خطط للعمل الوطني متعدد 
القطاعات؛ اإلنكباب كذلك بمعية باقي الشركاء وخاصة الوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي..، تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من 
خالل بلورة برامج مهيكلة تستند إلى مراجعة القانون 65.00 املتعلق 
التي  املتغيرات  كل  ليستوعب  األساسية  الصحية  التغطية  بمنظومة 
تفرضها املرحلة وتقييم سلة العالجات املعتمدة حاليا وغيرها، بغية 

تقليص املصاريف املتبقية على عاتق املؤّمن؛
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أعطاها  التي  األولية  أن  إلى  اإلشارة  الضروري  من  الختام،  وفي 
جاللة امللك حفظه هللا لحماية الصحة العامة للمواطنات واملواطنين 
رغم التكلفة الكبيرة لهذه املبادرة تحتم علينا ونحن في ظرفية االرتاب 
والقلق الحالية بذل بذل املزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث أي 
انتكاسة فيروسية على غرار ما شهدته العديد من دول أوروبا وأمريكا 
وآسيا، ولقد شكلت هذه الظروف اإلستثنائية وغير املسبوقة فرصة 
البنيات التحتية املجتمعية وتأهيلها،  كبيرة للتفكير واملبادرة بإصالح 
مرحلة  متغيرات  مع  التأقلم  بغية  الصحية  الوطنية  املنظومة  سيما 
واستشراف بناء مغرب ما بعد كورونا أكثر قوة وتماسكا من ذي قبل 

تحت قيادة راعي األمة موالنا صاحب الجاللة امللك محمد السادس دام 

له النصر والتمكين، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا جزيال السيد الوزير، شكرا على مساهمتكم وعلى صبركم، 

كما أشكر السيدات والسادة النواب، وأود أن أشكر مرة أخرى األطر 

الطبية على حضورهم، وكذلك مهنيي الصحة، وشكرا للجميع، رفذتل

الجلسة.
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محضرلالجلسةلا ثاي ةلبذ لا ثالثمائة

ا تاريخ: الثالثاء 4 ذي القعدة 1442ه )14 يونيو 2021م(.

مجلس  لرئيس  الرابع  النائب  األنصاري  محمد  السيد  ا رئاسة: 
النواب.

الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  وخمسون  ساعتان  ا ت8ق ت: 
مساءا والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

-إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

-الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج؛

-الطاقة واملعادن والبيئة؛

-األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

ا س  لعب لا 8اح لاأليصاري،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

نذلنلعنلافتتاحلهاتهلالجلسة،

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعا على 

القطاعات التالية:

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج؛

الطاقة واملعادن والبيئة وأخيرا قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

الداخلي ملجلسنا  النظام  149 من  املادة  واآلن وطبقا ملقتضيات 
املوقر نستمع للمراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

املجلس مشكورة لتالوتها، تفضلوا.

ا نائبةلا س  8لعزقهالا ذراكلأم نةلاملجلس:

أشرفل علىل قا سالمل ا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين،

شكرال كملا س  لا رئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

مشروع قانون رقم 83.20 يتعلق بسّن أحكام إقراض السندات؛

مشروع قانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق 
التضامن  بشركات  املتعلق   5.96 رقم  والقانون  املساهمة  بشركات 
وشركة التوصية البسيطة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات 

املسؤولية املحدودة وشركات املحاصة؛

مشروع قانون رقم 37.21 يتعلق بسّن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق 
املباشر للفواكه والخضراوات املنتجة في إطار التجميع الفالحي.

ومن مجلس املستشارين توصل املكتب بمشروع قانون رقم 13.21 
يتعلق باإلستعماالت املشروعة للقّنب الهندي في قراءة ثانية له.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من تاريخ 31 ماي إلى 14 يونيو 2021، توصلت 
رئاسة مجلس النواب 51 سؤاال شفويا و291 سؤاال كتابيا، 80 جوابا 
على أسئلة كتابية وتم سحب سؤال شفوي واحد، شكرا لكم السيد 

الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة األمينة، بداية أن أخبركم السيدات والسادة النواب 
املحترمين بأن مجلسنا املوقر سيعقد جلسة تشريعية تخصص للدراسة 

والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، تعقبها جلسة عامة.

السياسات  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية  املجموعة  تقرير  لتقديم 
العمومية في موضوع التعليم األولي، وذلك بدءا من الساعة الرابعة بعد 

الزوال يوم غد الثالثاء إن شاء هللا.

حضراتلا س  اتلقا ساد8،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع إعداد التراب الوطني التعمير واإلسكان وسياسة املدينة 

مرحبا السيدة الوزيرة.

السؤالين األول والثاني لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بحصيلة 
والسادة  السيدات  على  أقترح  لذا  الصفيح  دور  محاربة  إستراتيجية 
طرف  من  موحدا  جوابا  طبعا  ليناال  واحدة  دفعة  طرحهما  النواب 
السيدة الوزيرة، األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الدستوري، فألحدهم الكلمة لبسط السؤال، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ا نائبلا س  لي8رلا  ننلاألزرق:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، هذا السؤال طرحتو على 4 الوزراء، �ضي حجيرة 
�ضي نبيل، �ضي الفا�ضي، واليوم وطرحتو في 2018 ألنه كان تيعرف واحد 
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التعثر ديال هاد البرنامج سال مدينة بدون صفيح، ولكن اليوم كاين 
تغيير، وهذا مناسبة للي باش نوه باملجهودات اللي قامت به السلطة من 
العامل املحترم حتى للمقدم مجهود جبار بالليل والنهار باش استطعوا 
يرّحلوا سهب القايد، راس املا، ظهر القرع، املعضا�ضي إلى آخره، وكذلك 
فنادق املدينة العتيقة اللي كانوا السكان كيعيشوا في واحد الظروف 
هشة واليوم الحمد هلل تغلبوا باش يخويوا هاد الفنادق، كراوا للناس 
في  املشاكل  بعض  كاين  هو  الديور، سؤالنا  من  يستافدوا  انتظار  في 
تنفيذ هاد الترحيل، وبالتالي بغينا نعرفو اشنو هما املعيقات واشنو هما 

الحلول إن شاء هللا؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، إشارة من القاعة لتوقفLA REGIE التوقف 
الشاشات  هاد   LES DEUX ECRANSب يتعلق  فيما  العداد،  ديال 
أنا  ليا  بالنسبة  النواب،  والسادة  السيدات  السادة  قبالة  املوجودة 
اآلن  الكلمة  املوضوع،  هاد  عالج  يكون  نتمنى  خصو  ولكن  املوضوع 
لبسط السؤال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة فألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لأحم لبريجة:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  8لا 8زير8،

ا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

مما ال شك فيه أن الدولة استثمرات في مجال السكن غير الالئق 
اعتمادات وأموال عمومية باهظة وضخمة، وكنتسائلوا السيدة الوزيرة 
املحترم على الحصيلة، وخاصة مدينة الدار البيضاء وباألخص في عمالة 
مقاطعات البرنو�ضي سيدي مومن اللي فيها انتشار كبير للسكن غير 

الالئق؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرا على سؤالكم، فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، أوال 
فيما يخص الحصيلة، اليوم كما قدمت في األسابيع املاضية الحصيلة 
اليوم على 453.000 أسرة معنية إلى حد 2020، كاين تقريبا واحد 66% 
اللي هي أسر اللي استفدات، كاين أيضا واحد 150.000 أسرة متبقية 
اللي كتشكل واحد %43 اليوم اللي يمكنا نقولو هو أن، الحمد هلل، 
البرنامج ما�ضي غادي مزيان بحيث أن اللي بقى اليوم هي واحد 81.000 
أسرة في طور البرمجة واللي كتمركز أساسا في الدار البيضاء، جرسيف، 

العرائش ومراكش. هاد البرنامج حسن ظروف عيش ديال واحد العديد 
من الساكنة 300.000 أسرة يمكنا نقولو اليوم 1,5 مليون نسمة اللي 
استافدت من هاد البرنامج واللي هي أيضا استافدت من خالل أنها 
ي كنقولو الولوج إلى امللكية أيضا كاين 

ّ
تمكنت من الولوج إلى امللكية، ومل

إستفادات وحدة أخرى اللي يمكن لها تستافد منها عبر ضمانات بنكية 
إلى آخره.

اإلجراءات اليوم أو ال اللي قمنا به لتحسين هاد الوضعية هادي في 
إطار هاد اإلجراءات العملية االستعجالية اللي قمنا بها بطبيعة الحال 
كانت أوال رؤية متجددة بحيث أننا استعملنا هداك الخزان ديال الديور 
اللي كانوا كاينين في السكن اجتماعي واملنخفض التكلفة باش سكنا 
الناس اللي هما كانوا داخلين في إطار هاد البرمجة، أيضا كانت عملية 
اللي استافدت فيما يخص  ديال األسر  الترحيل  ديال  التسريع  ديال 
الوحدات املنتجة واليوم كنسرعو أيضا وتيرة إعداد الوحدات اللي هي 

اليوم في طور اإلنجاز.

خليني نذكر أيضا بأن من خالل التدخالت ديالنا مع وزارة الداخلية 
مشكورة قمنا أيضا بتعزيز واحد الشراكة اللي كانت مهمة جدا ما بين 
القطاع العام والقطاع الخاص اللي باش نضمنو وباش ما نعززو هاد 
العملية ديال إعادة الترحيل أو ال إعادة اإليواء فيما يخص هادوك 
81.000 املتبقية، طبعا كاين العديد من اإلشكاليات وأنتما عشتوها 
فهاد إطار هذا البرنامج ولكن، الحمد هلل، اليوم راه احنا كنتجاوزوها 
وخير دليل على أن اليوم في إطار واحد دور الصفيح اللي كانت كبيرة 
وكانت صعيب بزاف أننا نعالجوها، اليوم الحمد هلل، كيما كتشوفو 
»سهب القايد« بسال راه آخر براكة طاحت راه طاحت كيما كتعرفو 
في شهر ديال juin اللي تقريبا كانت العملية ديال الترحيل تمت إعادة 
اإلسكان ديال 1305 ديال األسر بمشروع »سيدي حجي« اللي مشات 
وفي الشطر الثاني كانت 1750 أسرة اللي استافدت طبعا كاين بعض 
املرات كاين واحد التغيير ديال طريقة التدخل من إعادة الهيكلة إلى 
إعادة اإلسكان وال بعض املرات كتكون إعادة اإليواء ولكن، الحمد هلل، 
كيما كتشوفو راه في سال وفي »سهب القايد« آخر براكة طارت طاحت 
pardon كانت في هاد الشهر هذا مع العلم أن كان أكبر مدينة صفيحية 
الحمد  فيما يخص سال،  القايد«  كانت هي »سهب  كاينة  كانت  اللي 
هلل، اليوم تمكنا. فيما يخص الدار البيضاء أيضا كنشتغلوا مع وزارة 
الداخلية باش يكون واحد البرنامج واحد عقد ما بين بطبيعة الحال 
املنظومة املحلية ووزارة الداخلية وزارة إعداد التراب باش داك ال�ضي 
اللي بقى يدخل في إطار واحد البرنامج اللي هي استعجالية واللي غنطرقو 
فيها بنفس املنهجية اللي قمنا بها في املدن األخرى اللي تعلنت اليوم مدن 

بدون صفيح، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لفريق التجمع الدستوري للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.
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ا نائبلا س  لي8رلا  ننلاألزرق:

شكرالا س  8لا 8زير8،

نتمنى أن سال تصبح بدون مدن صفيح وال هادوك  نبغيو  اليوم 
الفنادق باملدينة العتيقة يبقى �ضي واحد ساكن فداك الظروف الهشة، 
كاين إشكاليات التزمتم بالكراء واحد 1400 درهم كيتأخر شوية الناس 
كتهذا بغينا يطمأنو على أنهم هاد الكراء ملدة 18 شهر يتخلص، وكذلك 
كاين مشكل في اإلحصاء، اإلحصاء األخير تيمكن لو يستثني بعض الناس 
وخاصة كاين عائالت اللي تزوجو وولدو األوالد وتزوجوا وولدو بهاديك 
البراكة يعني معناه تتولي الحفايد تما وبالتالي تيطالبو حتى هما كذلك 
باإلستفادة، البد نلقاو لهم حلول ألنه اإلشكال اليوم كاين اللي مح�ضي 
وكاين بعض الناس اللي غير محصيين تنسواو في اإلحصاء أو هذا، خصنا 
األولد  عندهم  اللي  للعائالت  االستفادة  وكذلك  كذلك،  حلول  ليهم 

مجوجين..

ا س  لرئيسلالجلسة:

األصالة  فريق  للتعقيب  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لأحم لبريجة:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة كيما قلت لك ما كنكروش املجهودات املبذولة من 
طرف الدولة، فيما يخص هاد امللف ديال السكن غير الالئق، ولكن 
البيضاء وخاصة عمالة مقاطعة سيدي  الدار  في مدينة  كاينين مثال 
البرنو�ضي باقي مثال كريان الرحامنة، باقي سيدي مومن القديم بجميع 
في  كانت  وهاذي  دواويرها  بجميع  الغالم  أهل  منطقة  باقي  دواويره، 
البرنامج النهائي واألخير، وقلنا راه غنفّضيو مع هاذ ال�ضي ديال السكن 
الغير الالئق، ولكن مع كامل األسف ما تبدل حتى �ضي مجهود من 2014، 
لذلك راه قلتيها غانديرو واحد الّتعاقد جديد واحد البرنامج جديد، 
ولكن خّصو تكون فيه التعبئة ديال الرصيد العقاري، تكون فيه األموال 
ي حتى 

ّ
العمومية كاينة املؤسسات التدبيرية التنفيذية حتى هي، ألنه مل

 حتى 
ّ
ذوك اللي تحّولو راه املواكبة ديالهم ما كايناش! املواكبة التقنية وال

 على مستوى الطرق على مستوى 
ّ
على مستوى البنيات التحتية، وال

النقل على مستوى املراكز االستشفائية على مستوى املراكز املؤسسات 
التعليمية على مستوى الفضاءات ديال الترفيه الشبيبة والرياضة را ما 
يناهم ما خلقناش ليهم ذاك الجو 

ّ
كاين حتى حاجة! الناس نّقلناهم وخل

ديال اإلندماج في املحيط الجديد، لذلك احنا تنقولو بأننا نجحنا في 
برامج وهاذي ولكن ما كملناش النجاح وفشلنا في �ضي مقاربات أخرى، 
املشاكل،  غتحّل  اللي  هي  املحلية  املقاربة  هي  كاينة  اللي  املقاربة  دبا 
باإلمكانيات املحلية باملوارد البشرية املحلية باآلالت التدبيرية املحلية، 
في إطار واحد البرنامج اللي غتواكبو معنا الوزارة واللي غتم�ضي معنا فيه 

و هاذ املشاكل، إيال بقينا بهاذ الطريقة هاذي هاذ الطريقة 
ّ
باش يتحل

ماخّدماش واستنفذت األهداف ديالها.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيبات اإلضافية هل من تعقيب إضافي؟ 
الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لرش  لا وب ل:

شكرالا س  لا رئيس،

وإرادة  الجميع  تعاون  يقت�ضي  العشوائي  البناء  الوزيرة،  السيدة 
مستمرة في الزمان واملكان، املشكل هو أن في املواسم االنتخابية بعض 
ح بو 

ّ
يو املرش

ّ
رجال السلطة كيتسّيفو علينا وكيديرواللي بغاو، وكيخل

شكارة كيدير اللي بغضى! فلذلك البناء العشوائي راه غادي يستمّر إيال ما 
غّيرتش حلمة عادتها القبيحة، وشكرا السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب من فريق 
األصالة واملعاصرة تفضلوا.

ا نائبلا س  لرش  لا ذب يلرئيسلفريقلاألصا ةلقاملذاصر8:

شكرالا س  لا رئيس،

منا 
ّ
السيد الوزيرة، في التعقيب احنا فريق األصالة واملعاصرة تكل

على هاذ املوضوع مرارا وتكرارا وخاصة فيما يخص املدينة ديال سال، 
ي اليوم كان فيها واحد املجهود مهم اللي قامت به السلطات املحلية 

ّ
الل

البرنامج مازال هناك  %70 من ذيك  اليوم  والوزارة ديالكم، وتقريبا 
بعض الجيوب داخل باقيين في املكينسية، باقي واحد الجزء ديال رأس 
املا ومناطق أخرى، ولكن املهم فهاذ العملية هو أن بغينا الحكومة تحّمل 
و مشكل ديال اللي عندو 

ّ
املسؤولة ديالها كاملة، ما يمكنش لينا اليوم نحل

مدى بعيد بمشاكل كثيرة على املدى القصير، ألن هاذ العائالت اللي 
اليوم حاولنا أن نصاوبو Le recasement ديالهم جا بطريقة مباغتة، 
دبا األغلبية ديال العائالت اليوم مازال ما سالت السنة الدراسية، وفي 
وسط السنة لقاو راسهم أنهم خصهم يرحلو أول حاجة، ثاني حاجة 
عطيوناهم بقع أرضية كيخّص موارد مالية باش يبنيوها ما�ضي بين 
عشية وضحاها غادي ينوضو غادي يبنيو، لقاو راسهم عرضة إما مشاو 
ف! وخاصة في الظل 

ّ
للمحالت ديال الكراء أو مشاو كيرهنو وهذا مكل

ديال هاذ األزمة ديال كورونا! خصنا السيدة الوزيرة، نكونو موضوعيين 
و هاذ املشكل ديال دور الصفيح ألنه 

ّ
في املقاربة ديالنا نعم باش نحل

وضع كارثي وال يليق ببالدنا، ولكن في نفس الوقت هناك بعض املشاكل 
اآلنية بغيناكم كحكومة تنكّبو عليها وإما األمر غادي يتزاد، ألن الناس 
ما عندوش باش يقاومو واليوم كيلقاو روسهم عرضة وسط السنة، 
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راه مازال رحلوش مازال ما مشاوشاي لهاذ األماكن املخصصة جزء 
منهم مشاو وجزء منهم ما كاينش، حتى بالنسبة للقروض واش يمكن 
تفتحو واحد الباب أن الناس يلقاو بعض اإلمكانيات واملوارد املالية باش 
ينا لهم املشكل ديال 

ّ
ينوضو يبنيو؟ ألنهم راه ما عندهمش باش احنا حل

يناش املشكل ديال البناء وديال السكن.
ّ
العقار ديال األرض، ولكن ما حل

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ معذرة السيد النائب، ال يتيح 
كاين  عارف،  أنا  سؤالين،  يتيح،  ال  ال،  لتعقيبين،  الداخلي  النظام 
سؤالين، كاين تعقيب واحد، وحدة املوضوع يعني انتقلنا من سؤالين إلى 
سؤال واحد أذمج بعضهما أحدهما في اآلخر، ما يمكنش نعتبروها بأنه 
أسئلة، وهذا حق ديال هذا، هذا حق ديال الرئاسة احنا اللي وضعنا 
النظام الداخلي أنا وياك أ�ضي بووانو وعارفين األسباب ديالو، كنا من 
ضمن من وضعه، تفضل السيد النائب من االتحاد االشتراكي، تفضل.

ا نائبلا س  لسذ  لبذزيز:

السيدة الوزيرة، إعادة اإليواء ديال ساكني دون الصفيح هو برنامج 
اجتماعي، ولكن ما يقع اليوم في إقليم كرسيف على مستوى الدواوير 
اللي معنية غياطة احمية دوار حمو إلى آخره هو التدخل الإلجتماعي ألن 
واحد املجموعة دالعائالت كيتم تيجروهم إلى القضاء في الوقيتة اللي 
خص اإلشكال يتحل اجتماعيا، هذا املسألة األولى، املسألة الثانية فيه 
إشكاالت في التمويل وبالتالي خص املتعاقدين أنهم يراجعوا التمويل 

باش يدعموا باش هاد البرنامج ينجح؛

املسألة الثالثة هي أن اإلدارة خصها تكون إدارة مواطنة وليست 
إدارة عقيمة، خصها تصنت للمواطنين، وهاد ال�ضي ما كنلقاوش على 
مستوى إقليم جرسيف، واحد املجموعة ديال الجمعيات كيطلبوا غي 
لقاءات على املستوى املحلي في املنظومة املحلية ما كيتمش اإلستجابة 

لطلباتهم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، معذرة السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر، 
الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرالا س  لا رئيس،

ما عنديش بزاف دالوقت باش نعقب ألن األسئلة هي أسئلة جد 
برنامج  البرنامج هو  أوال هاد  اليوم هي  نقول،  لي  يمكن  مهمة، ولكن 
هذا  مسؤولين،  كلنا  الجميع،  ديال  انخراط  ب 

ّ
كيطل ديالو  النجاح 

برنامج اجتماعي أكثر ما هو برنامج سيا�ضي، هاد البرنامج اليوم كنقولو 

بأن إيال ما كناش منخرطين كلنا كمسؤولين سياسيين كإدارة محلية 
واحد  تطرح  بأن  كنظن  اليوم  نجحوه،  يمكناش  ما  راه  وكمنتخبون 
السؤال هي واش هاد البرنامج خصو يبقى وال خصو يتسد؟ اليوم كنقول 
و 

ّ
بأن هاد البرنامج خصو إعادة النظر، هاد البرنامج خصنا اليوم نحل

اإلشكالية ديال هادLES COUCHES اللي كاينين باش ما يبقاوش، وهاد 
ال�ضي خصو يّدار دغيا ألن هاد ال�ضي كيتفاقم بواحد الطريقة للي هي 
جد سريعة، وال سيما في هاد األزمة هادي ديال كوفيد، طبعا غتكون 
أكثر الهشاشة ويمكن نكونو عاود في إشكالية هاد ال�ضي غيترضرب في 2 
وال 3، على داك ال�ضي اليوم احنا مع وزارة الداخلية كنشوفو بأن هاد 
CONVENTIONNEMENT الجديد أو ال هاد التعاقد الجديد غيخلينا 
أننا نحلو هاد اإلشكالية بسرعة، فيما يخص الدار البيضاء راه التعاقد 
الجديد راه هو تقريبا قّرب يسالي كيشمل جميع املناطق اللي كان فيها 
إشكالية أننا نوضع داكLA SOLUTION للي كانت تدارت بإعادة النظر 

بصيغة جديدة؛

فيما يخص جرسيف اليوم اإلشكالية راه محلولة، التمويل راه هو 
تعطى، في إطار هاد CONVENTIONNEMENT الجديد، الناس راهم 
منخرطين في إطار هاد CONVENTIONNEMENT الجديد، وكنظن بأن 
اليوم جرسيف هي من بين في اإلشكاليات اللي كانت مطروحة هادي أكثر 
من10 سنين، اليوم الحمد هلل اإلطار التعاقدي راه هو كاين، االنخراط 
ديال الساكنة خصها واحدLA SENSIBILISATION أكيد، خص واحد 
أننا  باش  ديالنا،  البيبان  مفتوحين  مستعدين  واحنا  أكيد  التواصل 
 LES REPRESENTANTSأن أيضا  وعبر  الترابية  اإلدارة  عبر  نتواصلو 
ديالنا اللي كاينين في جرسيف يتوصلوا مع الناس، ما كاين حتى إشكال؛

بأن  LES HMR ديال سال، كنظن  الحال،  فيما يخص، بطبيعة 
ينا 

ّ
التعاقد احنا درنا واحد املجهود جديد، باش هداك التعاقد، حل

اإلشكالية ديال الكراء، اليوم الناس اليوم خرجوا راه ما كياخذو ديك 
 LES الكرا ديالهم باش ما يبقاوش في الزنقة، وأيضا هاد اإلشكالية ديال
 LE PHENOMENE ،هي كتبان كل نهار كتبان �ضي حاجة جديدة HMR
EST TRES DYNAMIQUE ما كنقدروش نتحكمو فيه، وكنظن اليوم 
حتى واحد ما كاين في الزنقة، والناس كلهم اليوم خارجين راه كاريين لهم 
والديور اللي كانين داخلين في التعاقد راهم كيتصايبوا وكنظن بأن فيما 
يخص سال اإلشكاليات اللي كتعرفوا وال أيضا في مناطق أخرى راه كيكون 
واحد عدم اإلنخراط ديال الساكنة اللي ساكنة تما فديك الديور عندنا 
إشكالية أننا نخرجوهم rapidement كياخد شوية ديال الوقت، عندنا 
إشكالية ديال ضبط شكون هما مالين الديور باش ينخرطو ألن القانون 
راه باين حتى مول الدار عندو la responsabilité ديالو فهاد الديور، وفي 
إطار هاد ال�ضي كامل راه عندنا واحد la société وال واحد املكتب اللي 
هو مع شركة العمران اللي كيواكب الناس باش يفهموهم وباش يواكبهم 
من النهار كيخرجو حتى لنهار اللي كيرجعو وكيعطيهم املعلومات الكافية 
كنظن بأن سال غادية على الطريق الصحيح وكنظن بأن اللي درنا في سال 
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هاد العام يمكن كان غيكون عندو واحد التأثير جد مهم ألن dossier د 
سال كان واقف منذ سنوات واليوم، الحمد هلل، تحرك وراه هو غادي 

مزيان، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن إختالالت سياسة املدينة 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال.

ا نائبلا س  لمحم لالحافظ:

السيدة الوزيرة، نتساءل منذ أكتوبر 2018 عن ما تحقق من برامج 
سياسة املدينة تأهيال وتحديثا وتحسينا للتنمية املستدامة؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا.

ا س  8ليزهةلب8شارب،لقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا نائبلاملحترم،

أوال سياسة املدينة فيها واحد البرامج اللي هي جد مهمة واللي داخلة 
في األولوية ديال األولويات ديال الوزارة، اليوم خليني نذكر بالحصيلة 
ديال هاد سياسة املدينة؛ أوال هاد سياسة املدينة هي السياسة اللي 
كتخلينا أننا نحسنو ظروف عيش أزيد من 2,33 مليون أسرة اليوم اللي 
هي استفدت من هاد سياسة املدينة، خليني نقول بأن سياسة املدينة 
اليوم كانت تقريبا واحد conventions 158 أو ال إتفاقية بكلفة إجمالية 
ديال 25 مليار ديال الدرهم اللي ساهمنا فيها وال ساهمت فيها الوزارة ب 
7,2 ديال املليار. هاد ال�ضي بطبيعة الحال عبر واحد التجهيزات اللي هي 
جد مهمة ال من طرق عمومية، وال من مساحات خضراء، وال من ساحات 
عمومية تقريبا واحد أزيد من 700 جماعة كانت معنية بهاد سياسة 
املدينة واليوم كنظن بأن التحديات هي جد كبيرة في سياسة املدينة 
بحيث أن اليوم اللي هو مطلوب منا هي وضع مشاريع مندمجة ما�ضي 
 ponctuelle مشاريع اللي هي كتحل اإلشكالية بصفة كيفما كنقولو
ولكن املشاريع املندمجة خصها تكون عندها الهدف األول واألخير هو 
تجويد إطار عيش الساكنة وأيضا الولوج إلى الخدمات ومرافق القرب. 
كمقاربة اليوم احنا في إطار وضع مقاربة جديدة اللي كتوخى بطبيعة 
الحال اعتماد واحد املنهجية اللي كتطلب تعاقد جديد وتعاقد أيضا 

موسع بحيث سياسة املدينة ما�ضي هي..

ا س  لرئيسلالجلسة:

النائب  السيد  تفضلوا  الفريق  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لالحافظ:

تنعرفو السيدة الوزيرة بأن جل املراكز الصاعدة ظلت تعاني من 
ضعف التجهيزات األساسية ألن تحديد هذه املراكز يبقى في واد وبرمجة 
اإلعتمادات املالية للتدخل فيها يبقى رهين حسابات ضيقة بعيدا عن 
بدون  تظل  الوزيرة،  السيدة  برامجكم  الصرف. جل  التنموي  البعد 
تتبع حقيقي أو مراقبة وذلك لغياب جميع وسائل التتبع الضرورية مما 
يجعل هذه البرامج في يد صاحب املشروع املنتدب اللي تنلقاوه في جل 
األحيان مجالس إقليمية واللي تتشتغل بها ألغراض ذاتية أو سياسوية 
أو انتخابية كما هو الشأن بمدينة سيدي قاسم أو إقليم سيدي قاسم 
اللي الرئيس ديال هاد اإلقليم راه تيصاوب les lotissements والزناقي 
دياولو أ لال، هذا باإلضافة إلى عدم تفعيل اتفاقية إطار اللي برماتها 
وزارتكم مع جهة الرباط-سال-القنيطرة امللتزمة الوزارة ب500 مليون 
درهم لتأهيل 92 جماعة بهذه الجهة، بما فيها الجماعات اللي تتعرفيها 
بزاف السيدة الوزيرة، كزكوطة وسلفات وتيوكة وتكنة وبير الطالب 
وأوالد  الشلح  محمد  سيدي  تاوريت،  وخنيشات  والشبانات  وزيرارة 
نوال، حد كورت، سيدي بن عي�ضى، سيدي عمر الحا�ضي، بلقصيري، 
الصفصاف، النويرات، سيد الكامل، الحوافات، دار العسلوجي، عين 
تفاري، املرابيح، دار الكداري وغيرها راه 29 جماعة السيدة الوزيرة، 
نهاية عمر هاد  في  اتفاقية ونحن  تيتساءلو على مآل هذه  اللي مازال 

الحكومة، كذلك السيدة الوزيرة، شكرا

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لا زقيتن:

السيد الرئيس، احنا بدورنا كنثمنو الجهود اللي كيقوم بها القطاع 
البرنامج  استكمال  أجل  من  سال  بمدينة  الوزيرة  السيدة  ديالكم 
ديال مدينة بدون صفيح ولكن في نفس الوقت، كان في نفس الوقت 
مؤسسة  إرساء  اليوم  كترافق  اللي  اإلختالالت  ملعالجة  كندعيوكم 
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  اإلجتماعية  األعمال 
وسياسة ومعالجة ولدعم هاد العاملين واملوظفين اللي كيقومو بتنفيذ 
برنامج سياسة املدينة من قبيل إقصاء القليل من هاد اإلختالالت اللي 
املمثلين؛ وضرورة  األعضاء  من  املنتخب  النصف  إقصاء  هو  عرفتها 
العمل على استكمال املسار التشريعي املتعلق بإدارة املؤسسة؛ وضرورة 

اعتماد مقاربة تشاركية مع الجمعيات، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على 
التعقيب.
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ا س  8ليزهةلب8شارب،لقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

 les centresشكرا للتدخالت ديالكم، فيما يخص سياسة املدينة و
émérgents كنظن بأن اليوم تعطات إشارة واضحة بأن الهدف األول 
لضمان الالتقاءية ديال السياسات العمومية وللحد من ظهور هداك 
دور الصفيح إلى آخره، هي العمل في القرى واليوم احنا كنشتغلو فهاد 
 les centres القطاع فهاد امليدان ألن عندنا برنامج وطني اللي كيتعلق ب
émérgents وال باملراكز الصاعدة. فيما يخص املراكز الصاعدة اليوم 
راه بطبيعة الحال راه احنا بدينا كنشتغلو عليهم وكنظن بأن من خالل 
التدخل ديال األخ اللي هضر على االتفاقية ديال الرباط اللي هي كضمن 

واحد 500..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت معذرة. نمر إلى األسئلة رقم 
4، 5، و6 و7، هاته األسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالسكن 
والسادة  السيدات  وعلى  املوقر  املجلس  على  طبعا  أقترح  القروي 
النواب املحترمين طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من طرف 
السيدة الوزيرة. أولها للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحدهم لطرح السؤال.

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلخ ير:

شكرالا س  لا رئيس،

إخ8انيلأخ8اتي،

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

السيدة الوزيرة، نتساءل عن اإلجراءات املواكبة لتحسين العرض 
السكني املنخفض التكلفة وشروط الولوج إليه؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
اإلشتراكي، ألحدكم الكلمة تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لأح8يط:

من  وزارتكم  ستتخذها  التي  اإلجراءات  هي  ما  الوزيرة،  السيدة 
أجل وضع حد نهائي ألزمة البناء في الوسط القروي وعمليات تبسيط 

إجراءات البناء؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

للسيدات  املوحدة  األسئلة  أو  املوحد  السؤال  من  الثالث  الجزء 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 
النائبة.

ا نائبةلا س  8لياعمةلبهيش:

ا س  لا رئيس،

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

لبرنامج  جديدة  صيغة  اعتماد  على  مشكورة  وزارتكم  أقبلت 
املساعدة التقنية واملعمارية للعالم القروي عبر مقاربة تشاركية مهمة، 
نسائلكم  لذا  الجهوية.  مجالس  خمس  على  اتفاقية  توقيع  تم  وقد 
السيدة الوزيرة، عن تقدم تنزيل هذه اإلتفاقية وعن إمكانية تعميمها 

على باقي الجهات؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

والسادة  للسيدات  املوحدة  األسئلة  في مجموعة  األخير  والسؤال 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لعب لا لط فلا زع م:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  8لا 8زير8،

إخ8انيلأخ8اتيلا ن8اب،

السيدة الوزيرة، ساكنة العالم القروي تستغيث من األزمة الخانقة 
مدن  نحو  تهجر  الوزيرة،  السيدة  القروي  العالم  ساكنة  للسكن، 

الصفيح، اللهم هذا منكر؟ السالم عليكم ورحة هللا وبركاته.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة، السادة النواب الهدوء من فضلكم، السيد 
الرئيس، الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب عن األسئلة املوحدة، تفضلوا 

السيدة الوزيرة.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرا على أسئلتكم السادة النواب املحترمين، أنا غنبدا أوال بالغاية 
بالتعمير واملرسوم التطبيقي ديالو اللي هو موضوع  بالقانون املتعلق 
العديد من التساؤالت ديال السيدات والسادة النواب، أوال هاذ املشروع 
أو ال هاذ القانون جا للحفاظ على األرا�ضي الفالحية كيما كتعرفو، 
وتفاديا للتفتيت ديالها وتفتيت امللكية العقارية بالوسط القروي، جا 
أيضا باش يؤطر ويوّجه النمو ديال التجمعات السكنية بالقرى، وجا 
أيضا باش هاذيك التجمعات السكنية يكون عندها الحق أنها تكون 
قريبة من مختلف التجهيزات والخدمات اللي في بعض األحيان كيكون 
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فيها إشكالية أننا نوصلهم، أيضا جا باش نحافظو على املحيط الطبيعي 
 أنه البد نذكرو مرة 

ّ
 الطبيعية، إال

ّ
واإلستدامة ديال املوارد املائية وال

أخرى أنه في حالة عدم توفير اللي كتجي بزاف في األسئلة هذاك الشرط 
ديال البناء في العالم القروي اللي هو شرط الهكتار كاين في القانون، 
وأن الرئيس ديال مجلس الجماعة بعد موافقة اللجنة املختصة أنه 
ديال قطعة  املساحة  بلغت  البناء مهما  ديال  الرخصة  يمنح هاذيك 
بش عليه واحد العملية 

ّ
األرض، شريطة كيما قلت أن هاذ البني ما يترت

عمرانية اللي هي متفرقة ومتشتتة، وكيمكن أيضا الترخيص باستثناء 
من الشرطين املتعلق باملساحة وبالعلو، الحد األق�ضى للعلو، وذلك عبر 
أيضا املوافقة ديال اللجنة السالفة الذكر اللي كيترأسها ممثل السلطة 
التعمير، وتظم أيضا ممثلين هي السلطة املكلفة  اللي هي  الحكومية 

بالتجهيز والفالحة والسكنى؛

يوني نعطيكم بعض اإلحصائيات اللي كنت شاركتها معكم فيما 
ّ
خل

قبل، أن اليوم من خالل هذه les autorisations اللي كيطلبو في العالم 
لو %33 من les autorisations كاملين، في قلب هاذ 

ّ
القروي راه كيشك

%73 اللي كتعطى لها اللي تعطات لها ما�ضي عاد  %33 اليوم كاينة 
غتعطى لها اآلراء املوافقة، وفي هاذ %73 اللي اتعطات لها األراء ديال 
املوافقة راه كاين %79 اللي أقل من 2500 ديال املتر املربع، ما كاينش 
ل %67، الناس 

ّ
الهكتار وفهاذي كاينة أقل من 1000 متر مربع اللي تتشك

لوش إال %15 من 
ّ
اللي كيقولو بأن كاين مشكل ديال الهكتار راه ما كيشك

الطلبات أو ال من les demandes d›autorisation، أيضا فيما يخص 
السكن بالعالم القروي كنظن بأن كانو واحد العديد من اإلجراءات 
والبرامج اللي ّدارت في هاذ اإلطار هذا من خالل محاربة السكن غير 
 املناطق 

ّ
الالئق، من خالل هاذوك les lotissements progressifs أو ال

السكن اإلجتماعي املخصص  برنامج  أيضا  التدريجية، وكاين  التهيئة 
للعالم القروي، وهاذ البرنامج انطلق في 2019، واليوم قمنا بضبط أول 
لحد اآلن تم التوقيع على 13 ديال اإلتفاقيات في هاذ اإلطار هذا ديال 
هاذ البرنامج ديال السكن في العالم القروي وإلنجاز تقريبا واحد 6825 

وحدة سكنية؛

أما فيما يخص املساعدة التقنية واملعمارية بالعالم القروي يمكن 
التقنية،  املساعدة  التطور فيما يخص هاذ  بأن حّققنا واحد  نقول 
أنها تصاوب واحد  إشكالية  اليوم عندها  اللي هي  للعائالت  ال سيما 
ني 

ّ
 genie1civil وال حاجة وحدة أخرى، خل

ّ
البالنات ديال l›architecte وال

 واحد املؤشرات اليوم هاذيك 
ّ
نعطيكم واحد أيضا 4 ديال اإلشارات وال

التصاميم ديال الهندسة والتصاميم ديال الخرسانة وأيضا التتبع ديال 
األوراش كنقوموبه بصفة مجانية في إطار هاذ التعاقد اللي عندنا مع 
الجهات، اليوم 7 ديال الجهات درنا معهم اتفاقيات إطار ما بين مجالس 
 الوزارات، أي %58 ديال املجال 

ّ
الجهات وما بين اإلدارة املعنية أو ال

را هي couverte ويمكن للناس يستافدو من هاذ البالنات اللي هما بال 
فلوس.

الدار  فاس-مكناس،  جهة  طنجة-تطوان-الحسيمة،  اآلن  لحد 
وسوس-ماسة-درعة-تافياللت  مالل،  البيضاء-سطات-خنيفرة-بني 
اإلطار  هاد  وعندهم  يستافدو  لهم  يمكن  الذهب  والداخلة-وادي 
التعاقدي اللي كيخلي الناس أنهم استافدو من هاد البالنات بال فلوس. 
التمويل اليوم كيبلغ 6 داملليون ديال الدرهم لكل جهة كمساهمة من 
الوزارة، واملبلغ اإلجمالي هو تقريبا واحد 84 مليون د الدرهم اللي الدولة 
كديرها رهن اإلشارة ديال العائالت في العالم القروي اللي بغاوا يكون 
عندهم واحد البالن باش يبنيو الديور ديالهم. اليوم أيضا كاين واحد 
اإلجراء واحد آخر اللي هي االتفاقيات اللي ّدارت مع الجهات اللي مازال ما 
قديناش أننا نخرجو اإلتفاقية اإلطار هي خمسة د الجهات وأيضا كاين 
واحد االتفاقيات اللي سنيناهم غير هادي واحد 4 أشهر تقريبا مع بعض 
 les professionnels الجهات اللي درنا االنخراط ديالنا فهاد العملية مع
بهاد  يعجلو  أنهم  باش  الطبوغرافية  ديال  واملكاتب  املهندسين  يعني 
اإلتفاقيات وال باش يعجلو بهاد التصاميم اللي هي غتكون لفائدة العالم 

القروي وال الساكنة ديال العالم القروي، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

للفريق  الكلمة  املحترمين،  النواب  السادة  لتعقيبات  شكرا، ونمر 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلخ ير:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، ربما هاد السياسة باش غاديين ما سياسة خالقا 
مشاكل للعالم القروي والساكنة ديال العالم القروي، راه جل الساكنة 
في  راه  السلطة،  انتما حرجتو  املحكمة،  في  راه  القروي  العالم  ديال 
العالم القروي اللي بغى يململ املالسة تيوقف عليه القايد وال يوقف 
عليه عون السلطة، راه الساكنة كاملة دابا راها في املحكمة راه عندها 

محاضر وراها تتحاكم هذا من جهة؛

من جهة أخرى املدن خلقتو لها مشاكل حين أنه تيستع�ضي األمر 
على الساكن ديال العالم القروي راه تيجي للجنبات ديال املدن وكتخلقو 
البناء العشوائي وكتخلقو البناء غير الالئق البناء الصفيحي. إن دعم 
مناعة صمود واستدامة العالم القروي لتمكين ساكنته من مقومات 
العيش الكريم ال يمكن إال أن يتحقق في غياب مالءمة أدوات التخطيط 
القروي يتضمن  التعمير مع خصوصيات املجاالت  العمراني ومقاربة 
الحكومي،  البرنامج  توجهات  مع  إنسجاما  اإلجتماعي  حقها  للساكنة 
البرنامج الحكومي الذي جعل من برنامج السكن باملجال القروي مع 

مراعاة الطابع املعماري والخصوصيات الجهوية واملحلية.

ا س  لرئيسلالجلسة:

اإلشتراكي،  للفريق  الكلمة  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ا نائبلا س  لمحم لأح8يط:

السيدة الوزيرة املحترمة، أوال البد ما نثمنو املجهودات اللي كتقومو 
بها على رأس هذا القطاع ومن خاللكم كل املديرين املفتشين العاملين 
بهذا القطاع، لكن السيد الوزيرة، كاين إختالالت كبيرة وخاصة فيما 
وزارتكم  نظمته  الذي  الوطني  اللقاء  خالل  القروي،  العالم  يخص 
بمدينة بن جرير يوم 27 فبراير 2017 ناقش الحضور إستراتيجيات سن 
قانون خاص بالبناء بالعالم القروي بأن النظام التعمير بشكله الحالي 
بمناطقهم  الساكنة  استقرار  ويعيق  القروي،  بالعالم  التنمية  يعيق 

ويساهم في الهجرة نحو املدن، طبعا مع أسباب أخرى.

القروي  القروية والعالم  املراكز  نميو  بغينا  إيال  الوزيرة،  السيدة 
يراعي  القروي  بالعالم  بالبناء  خاص  قانون  يجب سن  عامة  بصفة 
القروي، عالش  العالم  القروي وظروف ساكنة  العالم  خصوصيات 
السيدة الوزيرة ما نديروش �ضي على غرار عندنا وكالة حضرية نديرو 
وكالة قروية تعنى بالبناء بالعالم القروي وتراعي الظروف ديال ساكنة 
العالم القروي؟ عالش السيدة الوزيرة واش الناس ديال العالم القروي 
ما عندهم �ضي الحق يكون عندهم سكن الئق بأثمنة مناسبة وبمواد 
ديال  ثالثة  واحد  دابا  تقريبا  الوزيرة،  السيدة  القانون  هاد  محلية؟ 
الوزارات اللي تعاقبو على هذا القطاع لحد الساعة ما خرج �ضي للوجود.

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، شكرا السيد النائب املحترم. الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لالحف اني:

بسملا رحمنلا رح م.

ا سالملعل كملقرحمةلهللا.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

هاذ السؤال سبق أن وضعه فريق العدالة والتنمية سنة 2018 
آنذاك أن جميع  الوزير  السيد  في جواب  أبريل، وما جاء   30 بتاريخ 
الشروط متوفرة إلعطاء دفعة جديدة لهاذ البرنامج، وأضاف أيضا في 
لقاء آخر الصيغة الجديدة لهاذ البرنامج ال تقتصر فقط على دمج أو على 
منح التصاميم الهندسية باملجان لألسر املعوزة بل فيه شق ثاني يهم 
خدمات جديدة من قبيل إعداد دراسات تخص إعادة هيكلة الدواوير، 
وبهاذ املناسبة إعادة هيكلة الدواوير السيدة الوزيرة غنقول لك بعض 
الدواوير اآلن إيال دخلتي لها كأنك في متاهة، كيدخل اإلنسان ما عرفش 

فين يخرج! بكثرة البناء العشوائي؛

السيدة الوزيرة، إن تأهيل العالم القروي أو تأهيل تأليف العالم 

ضرورية  كانت  وإن  املالية  اإلمكانات  على  فقط  يتوقف  ال  القروي 
السيدة  مؤهلة،  بشرية  موارد  إلى  أيضا  يحتاج  بل  الحال،  بطبيعة 
الوزيرة، اليوم الكل يناضل ويطالب باالهتمام بالعالم القروي وخاصة 
توفير السكن الالئق ألنه من أسباب راحة اإلنسان، وفي هذا السياق 
قام املجلس اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي بدراسات تحت عنوان نحو 
سكن مستدام ومندمج في محيطه، وأصدر مجموعة من التوصيات 
منها ما هو إستراتيجي ومنها ما هو في إطار التشريع والتنظيم ومنها ما هو 
ذو طابع تدبيري وإجرائي، وأخص هنا التوصيات ذات الطابع التدبيري 
واإلجرائي منها: تسريع و تطوير أدوات وآليات ترميم السكن القروي، 
اعتماد حكامة جيدة مسؤولة ومتجانسة في مجال السكن القروي، 
إعداد إستراتيجية منسقة ومندمجة ومحلية لتطوير املراكز الصاعدة، 

حماية السكن القروي ضد.

ا س  لرئيسلالجلسة:

واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لعب لا لط فلا زع م:

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

العالم القروي، حزب األصالة واملعاصرة قّدم مقترح قانون لحّل هاذ 
املشاكل كلها اللي كيعاني منها الساكنة ديال هاذ العام القروي، ولكن 
هاذ الحكومة لم تستجب، هاذ الحكومة اللي ما�ضي غير في هاذ املجال ما 
بغاتش تحّل املشاكل ديال املغاربة، هاذ الحكومة ينتظرها نهار 8 في شهر 
9 اإلقالة ديال الشعب املغربي، ألنها حكومة خارج السياق، السيدة 
الوزيرة املحترمة، را كم خلقتو احتقان في العالم القروي ألنه القّياد 
والسلطات الترابية جابهتوها مع الساكنة وخلقتو واحد االحتقان اللي 
أنتما مسؤولين عليه، السيدة الوزيرة، سيدنا هللا ينصرو كيقول بأنه 
خلق طبقة متوسطة في العالم القروي، الفالحة ديال العالم القروي 
رافعة للتنمية وهاذ الحكومة خارج السياق السيدة الوزيرة، راك خارج 
السياق السيدة الوزيرة، ما استجبتيش ملطالب ساكنة العالم القروي 
األحزاب  هاذ  وعلى  املسؤولة  األحزاب  هاذ  على  كيصوتوش  ما  ألنه 
املسؤولة في الحكومة كتعاقبهم، ولكن عندهم حساب معكم نهار 8 في 
شهر 9، غادي يحاسبكم وغادي يرّدو عليكم وغتعرفو بأن هاذ الحكرة 
اللي حكرتو العالم القروي واللي حاولتو تهّجروهم ملدن الصفيح، باش 

تدّجنوهم غادي يكون الرد والرد املناسب.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة 
فريق  إضافي من  تعقيب  التعقيبات،  على  للرد  الوزيرة  السيدة  لكم 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.
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ا نائبلا س  لالحسينلحريش:

شكرالا س  لا رئيس،

طبعا تستفحل أزمة البناء والتعمير في العالم القروي، ولكن على نحو 
أكبر أيضا في املجال الصحراوي، لذلك مثال إقليم آسا الزاك يمنع الناس 
من رخص البناء في املحبس الذي ينعم باألمن واإلستقرار ويحتاج إلى 
تشجيع اإلعمار، مناطق تافراوت، بوموكا تيلمسون املسيد يمنع الناس 
من البناء رغم أن املنطقة غير مشمولة بوثائق التعمير فيصيرون عرضة 
املحترمة  الوزيرة  السيدة  أسائلكم  أخيرا  لإلبتزاز،  وأحيانا  للشطط 
عن مآل مشروع اتفاقية إيواء الرحل في جماعة التويزكي بشراكة مع 
املجلس الجماعي والتي كانت موضوع التزامكم أثناء زيارتكم للمنطقة؟ 

وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرالا س  لا رئيس،

من  هو  اليوم  القروي  العالم  أوال  القيمة  تدخالتكم  على  شكرا 
األولويات ديال الحكومة وأولوية األولويات ما�ضي أولوية وحدة كنظن 
بأن العالم القروي اليوم من خالل القطاع، أوال احنا اصدرنا واحد 
l›orientation أننا budget اللي عندنا يتقسم بصفة موازية ما بين العالم 
القروي وما بين بطبيعة الحال ما هو حضري، اليوم ما كنتكلموش على 
العالم القروي وال الحضري كنتكلموا على املجال وباش نوجدوا الحلول 
اإلشكاليات اللي احنا عايشين هاد الحضري في العالم الحضري اليوم 
خصنا نمشيو نطلعو للمجال القروي باش نلقاوا الحلول الناجعة باش 
ما يهبطوش هاد �ضي اللي قلتي ديال البراك وداك �ضي كامل اللي قلتي 
قبيالت السؤال املطروح اليوم هي التأهيل ديال العالم القروي التأهيل 
دالعالم القروي، أنا قلت لك اليوم كاين اتفاقيات مع العالم القروي 
أننا  باش  الصاعدة  املراكز  وال   les centres émèrgents خالل  من 
 les centres الناس اللي كيهبطو يوقفوا في واحد البالصة اللي كتسمى
émèrgents ويلقاوا الخدمة ويلقاو السكنى ويلقاو داك �ضي اللي بغاو 
كامل كاين أيضا تحفيزات مالية اللي هي تخصصات للعالم القروي من 
خالل البرامج ديالنا كلهم، اليوم جميع البرامج فيها %50 ديال العالم 
 les القروي و 50 % ديال ما هو حضري، فيما يخص طبيعة الحال بعض
engagements اللي كانو عندنا مع بطبيعة الحال مع املحبس وتويزكرت 
راه احنا في إطار انشغال اإلشتغال ديالنا معنا املنظومة املحلية وكنظن 
بأن اليوم املسائل راه هي غادا عادية واحنا بطبيعة الحال منفتحين على 
شراكة أكثر لتوطين بطبيعة الحال املواطنين ديالنا في هاد الجماعات 

أننا  اقتراحات  اليوم صحيح أن كاين  أيضا  اللي هي جماعة.. كنظن 
نحسنوا اإلطار القانوني ديال العالم القروي ال من خالل التعمير وال من 
خالل أشياء أخرى واحنا اليوم كنقوموا بهاد العملية واملسائل راه هي 
غادية وكنظن بأنها من خالل الدواوير يمكن كان واحد السؤال مطروح 
 l›engagement ديال الدواوير اليوم احنايا فتنا la délimitation على
ديال الحكومة في إطار هاد la délimitation ديال الدواور %80 ديال 
الدواور اليوم ديالنا اليوم أوال الجماعات اليوم راه هي تيشملها هاد 

التحديد ديال الدواوير، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

والسادة  للسيدات  التجهيز  الناقصة  األحياء  عن  املوالي  السؤال 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، الكلمة ألحد السادة 

النواب، تفضلو السيد النائب.

ا نائبلا س  لهاشملأمينلا شف ق:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، هل من برامج جديدة لدى الوزارة حتى تتمكن من 
املساهمة في تطوير النسيج العمراني في بالدنا؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرا لطرحكم هذا السؤال، كنظن بأن اليوم برنامج التدخل ديالنا 
في األحياء الناقصة التجهيز هو واحد املوضوع اللي جد مهم وداخل في 
السياسة داملدينة اليوم هاد التدخل ديالنا كنعملو على أساس أننا 
نجودو إطار العيش فهاد املجاالت وندمجو هداك األحياء في النسيج 
الحضري، كنظن بأن من خالل بعض املؤشرات تم التعاقد من 2012 
حتى ل 2021 لحد اليوم 35 اتفاقيات تقريبا خاصة بهاد األحياء الناقصة 
لحد اليوم 35 اتفاقيات تقريبا خاصة بهاد األحياء الناقصة التجهيز 
بقيمة كتوصل تقريبا لواحد 6.15 ديال املليار دالدرهم كتساهم فيها 
الوزارة ب %50، أيضا مؤشر جد مهم وباإلضافة إلى 148 اتفاقية ديال 
تأهيل املدن بكلفة إجمالية ديال %59 كاين التدخل ديال الوزارة ب 
9داملليار في إطار هاد االتفاقيات 720 حي ناقص للتجهيز تمت معالجته، 
كاين أيضا تحسين ديال ظروف العيش ديال 129 ألف أسرة وساهم 
في تهيئة واحد العديد من الطرق كما كتشوفو اليوم املدن ديالنا فاش 
كندخلو لها راه ما�ضي بحال شحال هادي راه كنلقاوا واحد الجمالية 
ديال املدن من خالل هاد التدخل ديالنا فيما يخص ال إعادة التأهيل 
ديال األحياء الناقصة وال أيضا إعادة التأهيل ديال املدن بصفة عامة، 
كنظن اليوم بأن ممكن نشتغلوا واحنا كنشتغلوا على إعادة النظر في 
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سياسة املدينة بحيث أن هاد سياسة املدينة خاصها أكثر اندماجية ألن 
سياسة املدينة ما�ضي هي نديرو شارع وال نديرو طروطوار وال نديرو الضو 
وسياسة املدينة خصها تجاوب مع تحسين إطار دالعيش من خالل 
واحد العديد من املناطق اللي خصها تدخل في هاد سياسة املدينة 
وخاص أيضا االنخراط ديال الوزارات األخرى ألن الوزارة بوحدها ما 
يمكنلهاش تحط هاد البرنامج هذا كله مندمج إلى ما كانوش االنخراطات 

ديال اإلدارات األخرى وال ديال الوزارات األخرى، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لهاشملأمينلا شف ق:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد اإليضاحات، السيدة الوزيرة هم 
البرامج كثيرة واإلعتمادات كبيرة جدا ولكن بغينا نعرفوا الحظ ديال 
املناطق املجاورة ديال املدن الكبرى ودائما كنعطي السؤال على إقليم 
مديونة ، السيدة الوزيرة طلبنا املوعد مرارا معكم باقي لحد اآلن ما 
تلقيناهش واحنا في اآلخ ديال الوالية ديالنا بغينا نعرفو هاد 129 ألف 
أسرة وهاد 720 بالصة اللي هي صايبتو ما هو حد إقليم مديونة فيها ما 
كاينش السيدة الوزيرة، إقليم مديونة السيدة الوزيرة اش كيبان ليا 
أنايا كيبان ليا بحال داك اإلنسان اللي قواو عليه األمراض وباقي لحد 
اآلن األطباء تيقولو لي كيتسناو الوفاة ديالو هاد ال�ضي السيدة الوزيرة 
احنا دائما كنعطيوكم دائما كنعطيوكم األسئلة وكنتسناو الردود، احنا 
في اآلخر ديال الوالية ديالنا وباقي كنجيو كنقولو كاين البرامج وكاين هاد 
البرامج امتى غايطبقو ؟ واش في عهد �ضي حكومة أخرى من غير هاد 
الحكومة اللي احنا فيها حاليا؟ السيدة الوزيرة ما يمكنش أننا كنقلو 
الناس من مدينة الدار البيضاء اللي هي مدينة كبيرة جدا وكنجيبوهم 
إلقليم مديونة مثال مشروع الرشاد وحداهم دواوير مجاورة، الدواوير 
املجاورة بحال الدواوير ديال البقاقشة حي مود وديال دوار مزاب اللي 
هما بينهم وبين l›assainissement متر 50 متر وما قدرناش أننا نربطوهم 
حتى هم يعني آش كنتسناو من هاد الدواوير املجاورة ديال يعني ديال 
ما  اللي  النفايات  مطرح  على  ناهيك  رحلناهم  هما  اللي  الناس  هاد 
خليناش العديد ديال األسئلة درنا فيهم، حتى �ضي واحد ما بغى يتصنت 
لنا ال في الوزارة ديالكم وال في جميع القطاعات الحكومية اآلخرين، إيال 
جينا نشوفو كذلك السيدة الوزيرة حتى بلدية ديال تيط مليل وسيدي 
ما  املاء  حاليا،  مجهز  مشروع  هو  مشروع صافية  شفنا  إيال  حجاج 

عندهمش وبغينا نعرفو..

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا نائبلا س  لعب لهللالهناقي:

شكرالا س  لا رئيس،

هيكلة  في  املجالية  العدالة  سؤال  نطرح  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
األحياء الناقصة التجهيز ما حق جهة درعة تافياللت؟ هناك اتفاقية 
معكم السيدة الوزيرة ال زالت تنتظر التنفيذ، هناك في إقليم الرشيدية 
مدينة الرشيدية جماعة بو دنيب جماعات أخرى تنتظر حقها املستحق 
من هاد الهيكلة أيضا زاوية النواصر بإقليم النواصر وقعت اإلتفاقية 
الوزيرة؟ شكرا  السيدة  نسائلكم   2014 سنة  الجاللة  أمام صاحب 

والسالم عليكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

تعقيب إضافي آخر من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 
الرئيس.

ا نائبلا س  لت8ف قلكم للرئيسلفريقلا تجمعلا  ست8ري:

ا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، السؤال سؤال مباشر واش ممكن إعادة الهيكلة 
تحول إلعادة، هنا كنتكلم على مشروع سيدي حمد بلحسن، النواصر، 
الوحدة بعمالة بن مسيك، مقاطعة الدار البيضاء، اللي ح�ضى بالزيارة 
امللكية ح�ضى بإعادة الهيكلة، وكان من املفروض أن هاد املشروع يتم 
ف 2015، مع العلم أن امليزانية املخصصة ديال 91 مليون ديال الدرهم 
كانت متوفرة، ولكن السيدة الوزيرة، سوء التدبير ديال هاد امللف من 
طرف السلطات السابقة جعالتهاد هاد املشروع أنه يتعثر، وخلى اليوم 
ال الساكنة ديال هاد املنطقة في مواجهة مع السلطات الحالية، مع 
العلم أن هاد السلطات اليوم كتحاول تلقى واحد الحل ولكن بإعادة 
اإليواء. واش هذا هو الحل السيدة الوزيرة؟ حنا كنعرفو بأن امليزانية 
ديال 91 مليون درهم ما صبحاتش كافية، إيال كانت هاد امليزانية ما 
بقاتش كافية، فالوزارة ديالكم يمكن تتدخل وتوفر امليزانية باش يستمر 

هاد املشروع امللكي، شكرا السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تعقيب من الفريق الحركي، تفضلوا السيد 
النائب.

ا نائبلا س  لمحم لمب يعلرئيسلا فريقلالحركي:

ا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة قامت بمجهودات كبيرة في القطاع ديال اإلسكان 
وديال التعمير، واش هاد �ضي ديال أحزمة الفقر اللي ضايرة باملدن بانت 
غير فهاد 3 سنين؟ واش هاد �ضي ديال البرارك بان غير فهاد 3 سنين؟ 
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واش هاد األحياء الناقصة التجهيز جات غير هاد 3 سنين؟ إيال بغينا 
نديرو تقييم نبداو من واحد النهار ونكملو واحد نهار، ولكن تنظن ما تم 
إنجازه في هاد 3 سنين غني عن كل تعبير، اإلشكالية بنيوية منذ عشرات 
السنين، يجب أن نعالجها بكل موضوعية وبكل صدق، واللي عندو �ضي 
حساب مع �ضي احد يم�ضي ليه نيشان ما يديرناش قناطر، شكرا السيد 

الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

دعوني أذكر هللا يجازيكم بخير بأن هاد التدخل ديال الوزارة، من 
خالل سياسة املدينة، وبطبيعة الحال داخل األحياء الناقصة التجهيز، 
بإقليم. األقاليم  اللي هي غادة جهة بجهة وإقليم  عندي إحصائيات 
اللي ذكرتوها بطبيعة الحال ما غندخلش ف le détail ديالها، ولكن 
فيما يخص مديونة، راه مديونة راه دارت فيها 12 اتفاقية، وهاد 12 
 investis اتفاقية، راه تقريبا واحد 807 مليون ديال الدرهم اللي هي
فمديونة إلعادة التأهيل، ال سيما األحياء الناقصة للتجهيز، أيضا الدار 
البيضاء بصفة عامة، كان واحد التدخل اللي هو جد مهم اللي هو 
تقريبا واحد 5 د املليار ديال الدرهم اللي دخالت في الدار البيضاء ككل، 
فاألقاليم ديالها كاملين: بنسليمان، الدار البيضاء، الجديدة، سيدي 
بنور، مديونو، املحمدية، النواصر، سطات، برشيد، هادو كلهم خداو 
على حساب اإلتفاقيات اللي درنا معهم حقهم باش أنهم يقومو بإعادة 

التأهيل ديال الدار البيضاء واألقاليم ديالها ككل.

فيما يخص بطبيعة الحال le mode ديال إعادة اإليواء أو إعادة 
اإلسكان، تنظن ملي كيكون واحد املشروع وقف، 10سنين وهو واقف، 
وما قدرنا نديرو فيه حتى �ضي حاجة وماقدرناش نهزوالناس من تما، 
راه ضروري أننا نعيدوا النظر في لطريقة ديال معالجة هداك املوضوع 
باش ندوزو من إعادة اإليواء إلى إعادة اإلسكان، ومن إعادة اإلسكان 
إلى إعادة اإليواء، هادي كتدار مع املنظومة املحلية اللي هي كتشوف 
شنو هو الحل الناجع اللي يمكن لنا نحلو به اإلشكالية. بطبيعة الحال 
غيكونو ناس ما باغينش والخرين باغين، ولكن حنا الهدف ديالنا هو 
الحلول لإلشكالية كلنا اليد فاليد. بطبيعة الحال أننا اليوم حنا غيكون 
 laعندنا واحد الضغوطات اللي هي كبيرة، ألن هاد �ضي اللي جاي و
conjoncture ديال االنتخابات و.. ولكن أنا كنظن بأن اإلشكالية ديال 
األحياء الناقصة التجهيز وال ديال هاد دور الصفيح، هي إشكالية خصها 
تبقى بعيدة على هاد �ضي ديال الظرفية الحالية، باش نقدرو نخرجو 

بأقل ضرر من هاد �ضي اللي كيطرا دابا وال اللي غيزيد يتفاقم، ال سيما 
وأن كيف ما قلت قبيلتي خارجين من واحد

الظرفية هي صعيبة ديال كوفيد، تنظن أيضا كانوا واحد التدخالت 
اللي تتعلق باملشاريع امللكية، اليوم احنا في إطار كل املشاريع امللكية 

عندنا فيها تتبع اللي هو جد مهم واللي..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل للسؤال املوالي وهو عن نتائج برنامج 
املباني املهددة باالنهيار قلت ننتقل للسؤال املوالي وهو عن نتائج برنامج، 
والسادة  للسيدات  باالنهيار  املهددة  املباني  برنامج  الرئيس،  السيد 
الكلمة،  فألحدهم  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعادللا ب طار:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن برنامج تأهيل املباني اآليلة للسقوط؟ 
وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة، تفضلو

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرا السيد النائب املحترم، البنايات اآليلة للسقوط وال البرنامج 
ديال البنايات اآليلة للسقوط هوبرنامج من األولويات حتى هو ديال 
التدخل ديال ديال الوزارة ال سيما وأن هاد البرنامج كيتعلق بحياة 
املواطنين اليوم ما يمكناش أننا نديرو حياة املواطنين كما كنقولو.. 
كنظن بأن اليوم املرجعية اللي عندنا من خالل هاد البنايات اآليلة 
وزارة  ديالها من طرف  تم اإلحصاء  اللي  بناية   43734 للسقوط هي 
الداخلية، اليوم هاد البنايات هادي راه تعاقدنا في 35 ألف بناية اللي 
احنا منعاقدين فيها وأيضا كاين واحد املؤشر اللي هو مهم هي التكلفة 
بالنسبة لهاد البنايات اللي وصلت ل 5.5 مليار ديال الدرهم كتشارك 
فيها الوزارة 1.8 مليار كنظن غير في 2020 في 2021 اليوم كنقومو بواحد 
العمل جبار مع وزارة الداخلية ومع املكونات بطبيعة الحال ديالنا محليا 
ومع املنظومة املحلية ككل في شأن التعاقدات اللي خصنا نزيدوهم ألن 
كما كنقول هاد البرنامج برنامج دينامي وبرنامج كل نهار كيتزادو فيه 
بنايات جديدة، اليوم في 2021 راه احنا تم التعاقد بشأن واحد5280 
دار اللي احنايا كنمولوها بطبيعة الحال في إطار هاد البرنامج كنظن 
من خالل هاد البرامج كاين واحد العمل اللي هو جد مهم أوال إصدار 
القانون باش نعرفو شكون اللي مكلف بشنو اليوم كاين واحد اللبس 
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ديال شكون اللي خصو يدير وشكون اللي ما خصوش يدير، أيضا كانت 
إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري اللي هي انطلقت في 2019 
من خاللle premier conseil d›administration ديالها واليوم درات 
وتواكب  ديال  بالعمل  تقوم  باش  مهمة  هي  اللي  اإلستراتيجية  واحد 
بطبيعة الحال هاد البرنامج هذا ال من خالل تحديد األولويات وال من 
خالل أيضا املواكبة من أجل الدراسات، ألن اإلشكالية اللي كتكون هي 
الدراسات القبلية باش نقدرو، conventionner إيال ما كانوش هاد 
 l›agence واحنا في إطار هاد ..conventionnement الدراسات كيبقى

هذه راحنا كنشتغلوا على هاد اإلطار هذا وراه كنقومو بدرس..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب الفريق لكم الكلمة السيد النائب 
تفضلوا.

ا نائبلا س  لعادللا ب طار:

الوزيرة  السيدة  أنا ملي كنسمع املشاكل  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
ديال هاد القطاع من خالل األسئلة ديال السادة النواب حقيقة أنا 
كنتساءل واش هاد الحكومة مع األسف يعني الوزراء الذين تعاقبو على 
تبدير هذا القطاع أنا كيجيب لي هللا بحال اللي كنا في تصريف األعمال، 
ألنه كيف قال السيد النائب املشاكل كانت بنيوية ولكن تعمقت مع 
هاد الحكومة هذه كل وزير كيجي كيدير شوية من الضعف البنيوي في 
التدبير حتى كدنا أن نكون في حكومة ديال وزارة ديال تصريف األعمال، 
عالش كنقول هاد ال�ضي ألنه ما قيل اآلن في هاد الجلسة يؤكده ما وقع 
ب النسبة لهاد ..، هاد السؤال طرحناه من طاحو الديور على الناس 
في درب موالي الشريف في الدار البيضاء دابا ماتو فيها 4 ديال الناس 
وفيه 719 أسرة اللي مشردة وتم اإلجالء ديالهم ياهلل سكنتو منهم واحد 
200، والباقي باقي ما عندهومش السكن وكيعيشو مشاكل كثيرة جدا 
وكنا استدعيناكم للجنة الداخلية باش تجيوا تناقشوا معنا الحلول 
وما استجبتوش وأنا كنفهم بأن ما كانش عندكم جرأة واألجوبة الالزمة 
باش يمكن تواجو العطاء ديالكم فهاد القطاع، وغنقول بأنه استنادا 
كاين  راه  اآلن  واللي ذكرتوها  الداخلية  وزارة  اللي كدير  لإلحصائيات 
43734 مبنى آيل للسقوط 31 مدينة والكارثة هوأنه %85 من هاد 
البنايات كله مأهولة يعني فيها السكان ساكنين �ضي نهار غاتريب عليهم 
وهاد السكان كيبلغ العدد ديالهم 740 ألف أسرة، البرملان خرج لكم 
القانون 97.12 ديال الوكالة املكلفة بالتجديد الحضري وتأهيل املباني 
اآليلة للسقوط ولكن تعطلتو، بقيتو علينا في اإلستراتيجيات والشهر 
اللي فات عاد تتقلبو على آليات التمويل واش حتى يموتو 740 ألف عاد 
غانجيبو هاد ال�ضي ؟ راه ما يمكنش يا إما غادي نقولو بأن هاد الحكومة 
فشلت في التدبير يا إما غانقولو بأن هاد الوزراء كانوا غير قادرين على 

تدبير هاد القطاع، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لج8ادلعراقي:

شكرالا س  لا رئيس،

هوفي  للسقوط  اآليلة  البنايات  عن  الحديث  الوزيرة،  السيدة 
الحقيقة حديث عن خطر املوت الذي يتهدد كل من يستغلون تلك 
البنايات وهو الحق في الحياة وهو أول حقوق اإلنسان ال أحد يمكن أن 
ينكر املجهودات التي قامت بها الحكومات املتعاقبة في هاد املجال، ولكن 
السياسات العمومية هي األخرى تخضع لنظام األولويات بالتالي يجب أن 
تكون هذه أولوية األولويات ألن كما سلفتم تهدد الناس في حياتهم وفي 
كل لحظة وحين، يعني هذا كابوس يعيشه عدد كثير من الناس وأضرب 
مثال بمقاطعة الفداء بالدار البيضاء التي تعتبر من أكبر املناطق املهددة 
بهذه املصيبة العظمى ولهذا مرة أخرى املجهودات مشكورة ولكن ربما 
ليست كافية ويجب أن يحتل هاد املوضوع األولوية في سياستكم وشكرا 

السيدة الوزيرة، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا.

ا نائبلا س  لمحم لا ت8يميلبنلجل8ن:

ا س  لا رئيس،

التساقطات  كتذكرو  مازالين  بأنكم  كنظن  الوزيرة،  السيدة 
العدد  واحد  إلى  أدت  واللي  البيضاء  الدار  ملدينة  اللي جات  املطرية 
ديال االنهيارات اللي تبعناها في وسائل التواصل االجتماعي وأنا كنت 
كنظن وكان عندي تفاؤل بأنكم غتاخذوا محمل الجد هاد املشكل ديال 
الدور اآليلة للسقوط، اليوم مازال هاد الدور هادي والناس ساكنين 
املجال  في   1300 أكثر من  كاين  السلطان  الفدا مرس  في عمالة  فيها 
الحضري مازالين الديور كيطيحو على ماليهم ما عندهومش فين يمشيو 
والسلطات املحلية دارت مجهود كدير مجهود ولكن ما كاينش الوعاء 
العقاري ما كاينش الدور اللي خصكم.. ديالهم بقاو الناس في الشارع هذا 
كيقلبو على فين يلجؤو وبالتالي السيدة الوزيرة كونو حذرين ألن اليوم 
راه حياة املواطن في خطر وبالخصوص مدينة حضرية ما�ضي القرية وال 

في الهامش، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

هاد  الحال  بطبيعة  ديالكم،  التدخل  على  النواب  السادة  شكرا 
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التدخل في الدور اآليلة للسقوط هو موضوع يهم الجميع ما يمكناش 
اليوم نجازفو بالحياة ديال الناس وديال املواطنين بغض النظر على 
هاد �ضي اللي سمعت اليوم األولوية داألولويات هي هاد البرنامج واحنا 
إيجاد حلول  في  الداخلية ومع املنظومة املحلية  كنشتغلوا مع وزارة 
بأقل ضرر من هاد  أننا نخرجو  باش  اللي كندارسوها  اليوم  وعقود 
إدراج  على  العمل  املتخذة كذلك  التدابير  بين  من  هادي،  اإلشكالية 
بطبيعة الحال الوكالة ديال.. في إطار هاد اإلتفاقيات ألن ما كانش داخلة 
فيهم قبل بما أنها عاد جات اليوم، واليوم راحنا كندخلوها باش تقوم 
بالدور ديالها الالزم من خالل بطبيعة الحال الدور اللي عطاها القانون، 
اليوم حنايا واخدين هاد اإلشكالية بحسم وكنظن بأن مدينة الدار 
البيضاء وles1chiffres اللي عطيتو راه آخر معلومة اللي عندي هي أن
le1conventionnement ديال هاد الدور اآليلة للسقوط بالدار البيضاء 
راه في املراحل األخيرة ديالوا باش أننا نوجدوا بطبيعة الحال الحلول من 
ديك ال�ضي اللي جاي أما داك ال�ضي اللي وقع وبطبيعة الحال ما يمكنلش 
نفوت هاد الفرصة بال ما نقدم التعازي ديالي ألسر وعائالت الضحايا 
راه هما وجدنا لهم الحلول ديالهم وراهما ils sont relogé كما كنقولو 
ولقينا لهم الديور باش يدخلو بطبيعة الحال ويستفادو من هاد البرنامج 
هذا، كنظن بأن اليوم هاد الظاهرة كتطور بكيفية سريعة وبسبب 
التساقطات املطرية كما جات في التدخل ديال السيد النائب كطلب 
واحد الخطة اإلستعجالية وكطلب انخراط الجميع، ألن هاد املوضوع 

هذا ما�ضي موضوع ديال الوزارة ديال إعداد التراب بوحدها

ا س  لرئيسلالجلسة:

10 و11 لهما أيضا وحدة  شكرا السيدة الوزيرة، السؤالين رقم 
املوضوع وعليه أقترح على السادة النواب وضعهما دفعة واحدة ليناال 
جوابا موحدا أولهما واللسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري الكلمة لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

ا نائبلا س  لعباسلا 8مغاري:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين،

ا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، تعرفين جيدا السيدة الوزيرة املحترمة أن قطاع 
العقار يعاني من مشاكل بنيوية زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا 
معاناة هذا  وتتجسد  األوراش  املبيعات وتوقف  انخفاض  من خالل 
القطاع الحيوي في التعقيد الذي يشوب املساطر اإلدارية من جهة، 
وكذا العراقيل التي تسببت فيها املنصة اإللكترونية الجديدة للرخص 
الزامية  اللي أكثر من سنة  إلى تعميم  ثانية، هذا باإلضافة  من جهة 
التوفر على مذكرتين تقنيتين األولى خاصة بالوقاية من الحرائق والهلع 
والثانية خاصة بالنجاعة الطاقية على جميع طلبات رخص البناء بما 

فيها املشاريع الصغرى، لذا نسائلكم حول ماهية التدابير واإلجراءات 
التي سيتم اتخاذها للتخفيف من هذه املساطر وتسهيل اإلستثمارات 

العقارية ؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الكلمة  شكرا، 
العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لا ذربيلبلوان :

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة ، الدورية املشتركة بين وزارتكم ووزارة 
من  الحماية  وثيقة  بإدخال  يتعلق  فيما  الوزيرة،  السيدة  الداخلية، 
الحرائق بالنسبة لطلبات الترخيص ديال البناء للمواطنين واملنعشين 
اإلجراءات  تبسيط  إطار  في  مهم جدا  إجراء  كانت حقيقة  العقاريين 
واملساطر وذلك في عالقة مع مصالحla1protection1civile وهذا يعني ما 
خال املنعشين العقاريين بالخصوص يعني يتنفسو الصعداء، مما كان 
يقع لهم في تأخير امللفات ديالهم والتطبيق ديال هاد الدورية هادي أخر 
شوية يعني وقع فيه شوية هاد الطلب ديال االضطراب وديال اإلرتباك، 
وكان هو موضوع السؤال ديالنا، لكن استدركتم بالبالغ الذي صدر 
يوم 3 يونيو األخير يعني اللي بين فيه واحد العدد ديال األمور وبغيناكم 
السيدة الوزيرة تزيدي توضحي لنا هذا أكثر للرأي العام فهاد املوضوع 
وواش كاين �ضي أمل في تبسيط أكثر بالنسبة للعالم القروي وبالنسبة 

للمراكز الحضرية الصاعدة وللسكن الفردي؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب تفضلوا.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

وثيقة  يخص  فيما  املحترم،  النائب  السيد  سؤالكم  على  شكرا 
اإلكراهات  الوزارة  من  وعيا  بأنه  نشير  كنبغي  الحرائق  من  الحماية 
والصعوبات اللي ترتبات عن تعميم اإلدالء بمذكرة الوقاية من الحريق 
بالنسبة لجميع املشاريع البناء فقد تم إصدار قرار مشترك جديد بين 
وزارة الداخلية ووزارة ديال اإلسكان تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 
3 يونيو 2021 غير السيمانة اللي فاتت هاد القرار تم حصر بموجبه 
اإلدالء بمذكرة ديال الحماية من الحرائق بالنسبة للسكن الفردي اللي 
كيفوت السفلي و 3 ديال الطبقات، وأيضا بالنسبة للسكن الجماعي 
اللي كيعادل وال كيفوت السفلي و 3 ديال الطبقات، والبنيات املفتوحة 
العلو..  العاملين خدامين والبنايات ذات  اللي فيها  للعموم والبنايات 
هاد اإلشكالية اللي كانت مطروحة اليوم راه هي تحالت بهاد الدورية 
هادي أوال بهاد القرار املشترك، أما بالنسبة للبنايات اآلخرين اللي هما 
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بطبيعة الحال ما داخلينش في هاد األصناف هادي راه هي ما كتطلبش 
منهم هاد الوثيقة واللي كيبقى كيبقى أن هاد املهندس املعماري كيعطي 
واحد la note اللي كيدلي بها بأن البالن راه كيحتارم قواعد الوقاية من 
الحؤيق، أما فيما يخص تبسيط املساطر فاليوم في إطار هاد الدورية 
راه قمنا بواحد 2 دالحويجات اللي هم جد مهمين أوال اإلكتفاء بنسخة 
واحدة من كل وثيقة ما�ضي بزاف ديال النسخ وثانيا عدم مطالبة املرتفق 
بتصحيح اإلمضاء في إطار تبسيط املساطر وهاد ال�ضي مهم جدا، فيما 
يخص اشتراط الوثيقة ديال النجاعة الطاقية هاد الوثيقة كنظن بأنها 
اليوم هي وثيقة جد مهمة اللي كيمكن له املهندس يحطها بكل سهولة 
ألن خدا واحد التكوين باش يخرجو هاد الوثيقة هادي وكنظن بأن اليوم 
هاد املهندسين راهم %80 من املهندسين راه تكونو باش يعطيو هاد 
الوثيقة وهاد الوثيقة هي إشارة ملا نقوم به في بالدنا تفعيال للتوصيات 
ديال صاحب الجاللة هللا ينصرو فيما يخص النجاعة الطاقية ألن ما 
نساوش بأن القطاع راه هو قطاع اللي كيستهلك بزاف ديال الطاقة 
واللي تقريبا كيمثل حوالي %33 من حجم اإلستهالك الوطني donc في 
إطار هاد املنظومة هادي وفي إطار هاد التوجه امللكي السامي احنا هاد 
الوثيقة كتخلينا أننا نضبطوا la consommation énérgitique في إطار 
البناء وفي إطار بطبيعة الحال هاد l›orientation اللي عطى سيدنا هللا 
ينصره ، أما فيما يتعلق باملنصة اإللكترونية ديال الرخص كنظن ال 
يختلف إثنان على أن هاد املنصة هي جات لتلبية الحاجيات ديال أن 
داك délais ديال l›instruction ديال الدواسا ينقص واليوم الحمد 
هلل هاد ال�ضي كاين وخليوني نعطيكم بأن 1100 جماعة اليوم عندها 
هاد املنصة ديال الرخص 70 ديال األقاليم اللي هي كتشملها منصة 
الرخص 9 دالجهات على12 و 24587 منهي اللي اللي كيدخل لهاد املنصة 
 l›instruction ديال الرخص اللي هي عطاتنا واحد الدينامية جديدة اللي
ديال dossier بصفة كما كنعرفو شفافة وأيضا تتسرع واحد الوتيرة 
ديال البت في هاد امللفات وكل واحد في إطار هاد املنصة كيدخل يعطي 

الرأي ديالوا بصفة واضحة وبصفة شفافة، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب السيدات والسادة النواب املحترمين، تعقيب ديال 
فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعباسلا 8مغاري:

يونيو   3 متاع  املشترك  القرار  أن  املحترمة  الوزيرة  السيدة  أكيد 
2021 الذي غير مقتضيات املادة األولى من القرارات السابق املشترك 
رقم337-20 ولو أنه جاء متأخرا سيساهم في معالجة ملفات املشاريع 
الصغرى فقط فقط ألن والتي تشكل إلى حسبناها السيدة الوازيرة التي 
تشكل سوى %30 من قيمة االستثمارات العقارية غاتبقى %70 من 
اإلستثمارات العقارية الخاصة باملشاريع الكبرى شنو غادي نقدمو لها؟ 
وملا كنتكلمو السيدة الوزيرة على االستثمار يعني أن قطاعات واسعة 

ستستفيد منه صناعية إنتاجية عدد كبير من املقاوالت كما أنكم تركتو 
باب اإلجتهاد مفتوحا للوكاالت الحضرية..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب فريق العدالة والتنمية الكلمة 
لكم السيد النائب تفضلوا.

ا نائبلا س  لإبراه ملب8غضن:

ا س  لا رئيس،

ا س  8لا 8زير8،

هاد البالغ التوضيحي الذي أصدرتموه لألسف الشديد جاء متأخرا 

حول هذا املوضوع ومع ذلك فنشكركم عليه، إال أنني أدعوكم إلى اإللغاء 

الكلي لهذه الوثائق املطلوبة خاصة في العالم القروي، أوال لتشجيع 

كل  أراضيهم  في  واإلستثمار  باألرض  واإلرتباط  اإلستقرار  السكان على 

وثيقة إضافية تعني مصاريف إضافية وتثقل كاهل الساكنة في العالم 

القروي، وارتباطا بهذا املوضوع دالعالم القروي السيدة الوزيرة أثير 

انتباهكم إلى أن مشروع تصميم منه لجماعة سيدي حمد أو مو�ضى 

كبيرا  ضررا  ستلحق  التي  املقتضيات  بعض  يتضمن  تيزنيت  بإقليم 

باملعلمة التاريخية والثقافية والحضارية والدينية والسياسية التي هي 

إيليغ الذي كتب عنه املختار السو�ضي رحمه هللا كتابا كامال بعنوان إيليغ 

قديما وحديثا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 

الفريق اإلستقاللي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  للحسنلح اد:

السيدة الوزيرة، كاين قانون ديال الساحل اللي هو كان صارم فيما 

يخص يعني اإلجهاز على الشريط الساحلي ولكن كانت واحد الدورية 

مشتركة ما بين وزارة الداخلية وما بين وزارة اإلسكان في 2016 اللي هي 

فرغات هداك القانون من املحتوى ديالو، مع األسف هذا هو اللي عطى 

واحد التسيب كبير جدا على مستوى الشريط الساحلي ويجب إعادة 

النظر فهاد الدورية هادي للمحافظة ألن هذا تراث ديال املغاربة كلهم 

ما�ضي ديال يعني املنعشين العقاريين وال ديال أصحاب السكن الثانوي، 

شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ أغلبية آ شتوا كنقلب على األغلبية، الكلمة 

لكم السيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا.
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ا نائبلا س  لعزيزلا لبار:

السيد الرئيس بعجالة، السيدة الوزيرة نطلب منكم جاوب حقيقي 
 les واقعي ما�ضي كالسيكي حول قانون 28 تطبيقه عوض الدورية ألن
ما  اللي  والوزارة  اللي غالطة  الوزارة  تيقول لك   agences urbaines
بدلش هاد الدورية هادي، إذن بغينا جواب حقيقي وإيال كانت عندك 
الجرأة ما�ضي أنتينا الوزيرة األولى اللول والثاني والثالث والرابع حتى 
واحد ما بغى يطبق هاد القانون جاوبينا بجواب جرأة إيال عندك شوية 

دالجرأة، شكرا السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

التعقيبات تفضلي.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

بالعالم  بأن السكن  اللي هو مهم  ال�ضيء  أوال نحب نوضح واحد 

القروي اللي داخل في إطار هاد التصنيف هذا اللي عطيناكم واللي جا 

فهاد الدورية كذلك تنعرفوا املنجز هاد الدورية راه هو ما كتطبقش 

عليه الدورية، والدورية ما مديورش فين كاين السكن مديورة باش 

نحافظوا على الحياة ديال املواطنين، مني كتكون دار فيها الطبق السفلي 

و3 ديال الطاجات وال 3 ديال الطوابق راه ما يمكنش نخلي أن الناس 

في العالم القروي اللي عندهم 3 الطوابق ما�ضي ما ظابطاش معهم في 

حالة الحريقكيفاش غنقدروا نقدوهم ما كاينش نحافظ على الحياة 

ديال الساكنة ديال العالم القروي في شكل وديال الساكنة ديال العالم 

ديال الحضري في شكل راه فحال فحال، راه السكان مواطنين ديالنا 

كلهم سواسية وبالتالي مني نهضروا على هاد الوثيقة كنهضروا عليها 

على فوقاش ما كيمكناش أوال كيكون le risque كبير أننا نخليوا هادوك 

الديور هكاك مفتوحين بال ما تكون عندهم واحد الوثيقة اللي كتظبط 

هاد ال�ضي.

أما فيما يخص الوكاالت الحضرية، الوكاالت الحضرية راه هي تابعة 

للوزارة وكنظن بأن مني كتعطي الوزارة واحد التوجيه راه هي ما عندها 

غير تنظابط للتوجيه ال من خالل الدوريات اللي كنقوموا بها، والحمد 

وكنشوفوهم  أسبوع  كل  ديالنا  الحضرية  الوكاالت  كنتبعوا  احنا  هلل 

كيفاش كيشتغلوا وكيطلعوا لنا مؤشرات والحمد هلل املسائل غادية 

عادية جدا.

أما فيما يخص بعضles plan d›aménagement اللي عطيتوهم لنا 

وال اللي جاو في التدخالت ديال بعض السادة النواب، احنا مستعدين 

أننا نعجلوا في الطريقة ديال املعالجة ديالهم بطبيعة الحال..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، وفي سؤال آني وأخير في هذا القطاع 
عن قطاع العقار والبناء وتدابير اإلنعاش للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي فألحدهم الكلمة لبسط السؤال تفضلوا 

السيد النائب.

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلا ذمري:

ا س  8لا 8زير8،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

العقار  بقطاع  املتعلقة  املؤشرات  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
والتدابير  تداعيات جائحة كورونا؟  في ظل  القطاع  والبناء ووضعية 

واإلجراءات املتخذة إلنعاش قطاع الشغل؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرا السيد النائب املحترم، بطبيعة الحال القطاع عاش واحد 
التجربة اللي هي فريدة من نوعها فحال جميع القطاعات في إطار األزمة 
صحية الناتجة عن جائحة كوفيد، بحيث أن توقفوا واحد العديد من 
املشاريع أيضا تراجعات املبيعات ديال األسمنت وأيضا تم فقدان واحد 
املناصب ديال الشغل اللي هي كتقدر بواحد 10آالف منصب شغل، إال 
أنه بطبيعة الحال قمنا بواحد العديد داإلجراءات اليوم والحمد هلل 
هاد اإلجراءات كانت كتعلق بطبيعة الحال للتعامل مع هاد الظرفية 
اللي كانت قاسية، في الحكومة طبعا تنفيذا للتوجيهات أو ال التعليمات 
ديال جاللة امللك نصره هللا قمنا بوضع إجراءات اللي هي جد مهمة في 
لجنة اليقظة وأيضا في الحكومة، من بين هاد اإلجراءات كما كتعرفوا 
اليوم احنا رقمنة قمنا بالرقمنة أو ال بالتدبير الالمادي ديال %97 ديال 
الوكاالت الحضرية، أيضا من خالل واحد العديد من اإلجراءات ديال 
الضمان relance اللي حافضنا على املقاوالت، وقمنا بإسراع وإطالق 
واحد الطلبات ديال العروض باش نخليو أن الشركات ما تموتش و تبقى 

خدامة، وأيضا قمنا بتسريع ديال صرف مستحقات املقاوالت.

هاد ال�ضي كامل خالنا اليوم في تحسين مستمر للمؤشرات اللي كاين 
في القطاع، بحيث أن اليوم كنشجلوا ارتفاع ديال %2،3 أقول 2،3% 
بالنسبة املبيعات ديال األسمنت، وهذا جميل جدا، وأيضا عندنا ارتفاع 
في مبالغ القروض ديال ضمان السكن fogarime والfogaloge اللي 
 la1confianceسجالت %53ديال التزايد، وهاد ال�ضي كيورينا بأن ديك
راه والت كترجع للمواطنين وأنهم كملوا في املشاريع ديالهم ديال اقتناء 

السكن..
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ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلا ذمري:

و  بها،  تفضلتم  التي  املعطيات  على  الوزيرة  السيدة  كنشكروك 
باملناسبة نسجل بإيجاب املجهودات التي بدلتها الوزارة في ظل جائحة 
كورونا كما ال تفوتني الفرصة السيدة الوزيرة كالغالبا القطاع في أحسن 
ما يرام على أو أنه البرملان كل يشهد لك بالعمل الجاد التي تقوم بهعلى 
صعيد هذه الوزارة ، وأن الوزارة طبعا عندها تراكمات كما جاء على 
لسان السيد الرئيس، راك تبارك هللا عليك خدمة و كتشتغل و ونحن 
معك ونواكبك ونتمنى لك إن شاء هللا، كما ال تفوتني الفرصة السيدة 
الوزيرة بأن هناك تراكمات فيما يخص هذا القطاع ألن هاد القطاع 
الوزير هناك رؤية إستراتيجية  السيد  أيضا  بامتياز، وكذلك  مشغل 
لحد سنة 2030، لكن نؤكد على ضرورة وضع هذه الرؤية على طاولة 
هذه  تستحضر  أن  ونتمنى  ممكن،  وقت  أقرب  في  والتنفيذ  النقاش 
الرؤية إستمرارية ملختلف البرامج السكنية التي توقفت خالل قانون 
املالية الحالي بالنظر إلنعكاساته اإليجابية على املواطنين وعلى الحركة 

اإلقتصادية.

السيدة الوزيرة، كما ال تفوتني الفرصة أيضا كذلك فيما يخص 
قانون التعميرللعالم القروي هناك طبعا هناك اكراهات...

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ إذن تفضلي 
السيدة النائبة املحترم من فريق التجمع الدستوري الكلمة لكم.

ا نائبةلا س  8لخ نجةلا زياني:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

احنا ما يمكن�ضي نكرو املجهودات اللي كتقوم بها على مستوى هاد 
القطاع، هو قطاع صراحة جد معقد و كتشوب واحد املجموعة ديال 
املشاكل، أنا نتكلم تحديدا على املنطقة ديال عمالة املضيق الفنيدق، 
كتعرفوا جميع بأن املشكل اللي حادث اإلغالق ديال معبر باب سبة 
اإلجتماعية،  و  املنطقة  كتعيشها  اللي  الخانقة  اإلقتصادية  األزمة 
إضافة إلى املشاكل ديال التعمير اللي سبقلي السيدة الوزيرة زرتكم 
في املكتب ديالكم وحكينا على واحد مجموعة.. ما زالت ديك املشاكل 
عالقة، بالتالي تحلت بالجزء من املشاكل على مستوى السلطة املحلية 
لكن واحد املشاكل اللي عندها عالقة بالقانون إلى غير ذلك، كنتمناو 
من الوزارة ديالكم تعمل اليد ديالها باش أننا نستطعوا.. املنطقة على 
مستوى التعميركما كنعرفوا التعمير مرتبط بواحد املجموعة داملهن 

باش تحرك املنطقة شوية ونستشفيو الغضب ونحاولوا أننا ندفعوا 
شوية باملواطن ديال الساكنة ديال الشمال وخاصة مدينة الفنيدق 

تحديدا، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة 
لكم للرد السيدة الوزيرة على التعقيب.

ا س  8ليزهةلب8شاربلقزير8لإع ادلا ترابلا 8طنيلقا تذميرل
قاإلسكانلقس اسةلامل ننةل:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا على التدخالت ديالكم السيدة و السيد النائب، كنظن بأن 
فيما يخص الرؤية الرؤية الجديدة فيما يخص هاد القطاع هي بطبيعة 
الحال رؤية خصها تكون رؤية مندمجة ما يمكنلناش نمشيوا اليوم 
برؤية أفقية في هاد امليدان اللي هو كيطلب واحد العدد ديال التدخالت 
من قطاعات كثيرة، أنا كنظن بأن اليوم الرؤية اللي احنا كنشتغلوا 
بطبيعة الحال عليها راحنا مابقيناش واقفين راه خدمنا في إطار هاد 
الجائحة اللي هي خالتنا أننا نسرعوا بإخراج واحد العديد من مسائل 
اللي كانت جد مهمة أوال الرؤية هي موقفة على واحد التصور مبتكر 

كيالتجاوب مع التحديات الجديدة الي احنا عايشينها:

وأيضا  الفرس،  املربط  هذا  هو  املجالي ألن  التماسك  بتعزيز  أوال 
السياسة  بأن  كنظن  الساكنة،  ديال  العيش  إطار  ديال  بالتحسين 
السكنية خصها تكون واحد عندها واحد واحد هي مواكبة لهاد الرؤية 
ديال اإلندماج اللي كنقلبوا عليها ال في املجال الحضري وال في املجال 

القروي.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هاته  في  مساهمتكم  حسن  على  وشكرا  الوزيرة  السيدة  شكرا 
باملغاربة  املكلف  القطاع  وهو  املوالي  القطاع  إلى  وننتقل  الجلسة، 
 7 بالخارج، بداية نرحب بالسيدة الوزيرة وفي هذا القطاع  املقيمين 
أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر، باستعدادات الحكومة لتنظيم 
عملية مرحبا 2021 لذا أقترح عليكم السيدات والسادة النواب طرح 
األسئلة7 دفعة واحدة لتنالة جوابا موحدا من طرف السيدة الوزيرة، 
والسادة  للسيدات  وهو  األسئلة  املجموعة من  هاته  في  السؤال  أول 
النواب املحترمين من الفريق الحركي فليتفضل أحدهم بطرح السؤال، 

تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لاألمينلدن ى:

شكرالا س  لا رئيس،

في البداية نثمن عاليا املبادرة امللكية السامية حيث أصدر جاللته 
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حفظه هللا عبره املولوي السامي إلى كافة املتدخلين في مجال النقل 
قصد العمل على تسهيل عودة أبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج 
إلى وطنهم األم، يتعلق األمر إذن بمختلف الفاعلين في النقل جهوية 
النقل البحري والفعالية السياحيين أيضا وال سيما في مجال النقل 
واإلقامة. أوامر جاللة امللك أعز هللا أمره طالت مختلف املساطر اإلدارية 
والجمركية والصحية خالل عملية العبور، وكذا ترتيبات املواكبة على 
مثن البواخر، هذه إجراءات مهمة تجسد العناية الكريمة التي ما فتئ 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا يوليها ألفراد جاليتنا املغربية 

بالخارج، وحرصه املولوي على استمرار ارتباطهم بوطنهم األم.

الظروف  كل  توفير  إلى  جانبها  من  إلى  الحكومة  ندعو  باملناسبة 
املناسبة للتسهيل عبور أخواتنا وإخواننا بالخارج ومن هؤالء الطلبة 
املغاربة الذين يتابعون دراستهم العليا في مختلف أنحاء العالم، فهؤالء 
الطلبة يستحقون دعما ماديا من الحكومة لتنقلهم ال سيما أن التدابير 
الوقائية لجائحة كورونا أجلت هذه العودة إلى أحضان الوطن األم، 
ندعو السلطات الصحية بأن تفتح قنوات التواصل مع مغاربة العالم 
للتأويالت،  قابل  غير  واضحة  بالغات  خالل  من  اإلجراءات  وتسهيل 
فضال عن ذلك ندعو الحكومة إلى إعادة الحياة إلى الشركات املغربية 
املكلفة باملالحة البحرية، فالواقع اليوم يؤكد بأن املغرب ال يتوفر على 
أية مؤسسة وطنية للمالحة وبالتالي يبقا مغاربة العالم تحت رحمة 
قرار  نثمن  مجحف.  أسعارا  عليهم  تفرض  التي  األجنبية  الشركات 
الحكومة املتعلق بالتعليق املرور عبر إسبانية ونتمنى أن يتفهم عمالنا 

هذا القرار اإلستراتيجي، نقولوا..

ا س  لرئيسلالجلسة:

النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لعب لا فتاحلا ذ8ني:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  8لا 8زير8،

استبشرنا خيرا بالبالغ الصادر عن الديوان امللكي حيث أمر حفظه 
هللا بتسهيل مأمورية عودة الجالية املغربية املقيمة بالخارج إلى أرض 
الوطن وبأثمنة مناسب، السيدة الوزيرة ما هي التدابير التي ستتخذونها 
ظروف  توفير  وثانيا  أوال؟  السامية  امللكية  التوجيهات  هذه  إلنجاح 

ولوجيستيك مناسب إلستقبال جاليتنا في وطنهم األم؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لا ص نق:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

نحن على أبواب الصيف والعطلة السنوية الجالية املغربية املقيمة 
بالخارج تنفى أمام تضارب وتناسل األخبار ومن أجل تنوير الرأي العام 
والتدابير  الجارية  اإلستعدادات  نسائلكم عن  الجالية  أفراد  وطمأنة 

املتخذة إلنجاح عملية عبور الجالية مرحبا21؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

فريق  من  النواب  السادة  ألحد  السؤال  لبسط  الكلمة  شكرا، 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة.

ا نائبةلا س  8لرف ذةلاملنص8ري:

شكرالا س  لا رئيس،

بعد القرار الحكيم لجاللة امللك نصره هللا الذي استجاب ملطالب 
جاليتنا بتخفيض تكلفة التذاكر وفي ظل الصمت الرهيب والغير املبررة 
اليومية  التدبيرية  اإلجراءات  اتخاذ  عن  وتقائسها  وعجزها  للحكومة 
للمواطنين واملواطنات. نسائلكم السيدة الوزيرة ماذا أعدت حكومتكم 
من أجل إنجاح عملية مرحبا بعد هذا القرار؟ وإنجاح الصيفية لجاليتنا 

باملهجر؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا في موضوع نفس السؤال الكلمة ألحد السادة النواب عن 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية أو النائبة تفضلي السيدة النائبة.

ا نائبةلا س  8لثريالا صولي:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  8لا 8زير8لاملحترمة،

أعلنت الحكومة عن التنظيم عملية مرحبا 21 للمغاربة العالم لهذه 
السنة في ظل ضروف استثنائية وطنيا ودوليا لذلك سألناكم نسائلكم 

مرة أخرى عن التدابير املتخذة في هذا الشأن؟ وشكرا

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيدات  ألحد  املوضوع  نفس  في  سؤال  للبسط  اآلن  والكلمة 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد 

النائب.

ا نائبلا س  لعب لهللالا ب8ك لي:

في إطار لإلستعداد إلنطالق عملية مرحبا 2020 أعلنت الحكومة 
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مؤخرا وبناءا على املؤشرات اإليجابية للحالة الوبائية في بالدنا، على 
عدد من اإلجراءات الهادفة لتسجيل عودة املغاربة املقيمين بالخارج إلى 
أرض الوطن، بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن الترتيبات املتخذة 
الشروط  الظروف؟ وما هي  في أحسن  لضمان مرور هذا اإلستقبال 

الصحية املطلوبة في الراغبين للعبور خالل صيف هذه السنة؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السؤال املوالي في نفس املوضوع ألحد السيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  8لم نةلا طا بي:

.. الفوري للقرارات امللكية و عن التدابير املتخذة إلنجاح عملية 
عبور سنة 2021 نسائلكم السيدة الوزيرة؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

جواب السيدة الوزيرة تفضلوا للمنصة السيدة الوزيرة.

ا شؤقنل قزيرل املنت بةل  ىل ا 8زير8ل ا 8فيل يزهةل ا س  8ل
الخارج ةلقا تذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

س  ل علىل قا سالمل قا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين،

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

النواب  والسادة  والسيدات  املوقر  املجلس  أشكر  أن  أود  بداية 
املحترمين وعبرهم الفرق البرملانية عن طرحهم هذه األسئلة املتعلقة 
بعملية عبور مرحبا 2021، يشرفني أن أحيطكم علما وكما تعلمون 
جميعا أن عملية مرحبا هي عملية راسخة تترجم ارتباط وثيق قوي 
ومتميزة للمغاربة املقيمين بالخارج بوطنهم األم ويتم إعطاء انطالقتها 
بداية شهر يونيو كل سنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة محمد 
العودة  من  بالخارج  املقيمين  املغاربة  ليتمكن  السادس حفظه هللا، 
وقضاء عطلهم الصيفية بأرض الوطن، كيفماعرفتوا أن الحمد هلل 
كانت إلتفاتة مولوية سامية في هذا الظرف اإلستثنائي ولكل القطاعات 
الحكومية واملؤسسات الوطنية هي معبأة ومجندة من أجل تنفيذ هذه 
التعليمات التي من أجل تسهيل وتيسير عودة املغاربة املقيمين بالخارج 
أن  عرفتوا  كيفما  والظروف،  الشروط  أحسن  في  الوطن  أرض  إلى 
لألسف الشديد أن في 2020 ما استطعناش نظموا عملية مرحبا نظرا 
للوضع الوبائي وتم اإلقتصار على تنظيم عملية استثنائية في منتصف 
شهر يوليوز، والحمد هلل بفضل التحسن اللي وقع في بالدنا على مستوى 
التحكم النسبي في الوباء وكذلك الحمد هلل التحسن فيما يتعلق بعملية 

التلقيح، اتخذت بالدنا قرار استئناف الرحالت من وإلى اململكة املغربية 
من أجل أن تسمح للمغاربة املقيمين بالخارج واملسافرين عموما إلى 
ولوج سير التراب الوطني، نبغي نأكد 2 دالحويجات لهذه السنة وألن 
للمرة الثانية و للسنة الثانية املغاربة املقيمين بالخارج ما استاطعوش 
أنهم يجيوا للوطن اللي إشتغلنا خالل األشهر السابقة على اإلستعداد 
والتحضير لهذه العملية وفق كل السيناريوهات يعني اللي ممكن أنها 
تكون، فهاد اإلطار انعاقدت اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الداخلية اللي 
كما كتعرفوا هاد اللجنة الوطنية لعملية عبور انعقدت في 19 أبريل 
2021 من أجل أوال عملية التنسيق مع كل املتدخلين، كيفما كتعرفوا 
أن هذه العملية كتسهر عليها جميع املؤسسات الوطنية والقطاعات 
هاد  يعني  هاد  كان  للتضامن  الخامس  محمد  رأسهم مؤسسة  وعلى 
اللقاء اللي ديال 19 أبريل أوال للبت فكل السيناريوهات في إطار احترام 
البحرية  املالحة  التحضير ملخططات  ذلك  في  بما  اإلحترازية،  التدابير 
والبدأ في تجهيز البواخر باآلليات اللي ممكن من خاللها نراعيوا الظروف 
اإلستثنائية الحالية ودراسة فترات الذروة في الدخول وعند خروج، 
كما كتعرفوا هاد العملية ليست بالسهلة، أيضا تهييئ البنيات التحتية 
وأيضا  الدولي  املطار  باملطارات  يتعلق  فيما  سواء  واللوجيستيكية 
املطارات الجهوية وأيضا فيما يتعلق باملوانئ، تم تخطيط لتنفيذ برنامج 
يهدف إلى تطوير آليات اإلستقبال وتعزيز الخدمات املقدمة للمغاربة 
املقيمين بالخارج، خاصة الخدمات الطبية واملواكبة داإلخوان ديالنا 
املغاربة املقيمين بالخارج خالل مقامهم الصيفي باملغرب، تم اإلعداد 
املتعلقة  واألمن  السالمة  تعزيز وضمان  أجل  اإلجراءات من  ملختلف 
خاصة باألمن الصحي للمغاربة املسافرين منين يتوجهوا للبالدهم بأمن، 
وأيضا ضمان الصحة واألمن الصحي لنستمر دائما في حماية املكتسب 
األسا�ضي اللي هو التحكم في الوضع الوبائي ببلدنا، وبالتالي كانت دراسة 
كل يعني اإلجراءات الكفيلة وفي اتخاذ القرارات املناسبة من أجل أن 
تكون عندنا الفرق الطبية فيما يتعلق في مسارات العبور سواء باملوانئ 
أواملطارات، تجهيز البواخر بمختبرات الكشف عن الفيروس، تم إحداث 
اعتماد  إلى  باإلضافة  القصيرة،  للرحالت  بالنسبة  باملوانئ  املختبرات 
اإلختبارات السريعة للكشف عن داء كوفيدـ19، باإلضافة إلى إجراءات 
التي تعتبرونها من اإلجراءات والتدبير اإلحترازية، والحمد هلل تم اتخاذ 
القرارات من أجل أن غيسمح لإلخوان ديالنا للولوج إلى أرض الوطن 

انطالقا من 15 يونيو 2021.

مؤطرة  عبور  عملية  العملية  هذه  أن  تعلمون  كما  اإلطار،  فهاد 
يتعلق  فيما  املكتسبات  حماية  هي  اللي  املغربية  للمملكة  بمحصلة 
بالتحكم في الوضع الوبائي، ولهذا تم تقسيم الدول إلى الئحتين الئحة »أ 
» والئحة »ب« تصنيف هذه االئحتين كيفما تم و طلعتم كذلك في البالغ 
أنه تم وفقا للمعطيات واملؤشرات البيئية ملنظمة الصحة العاملية و 
املعطيات الوبائية الرسمية لهذه الدول وأيضا لتوصيات وزارة الصحة 

فكانت فتم التصنيف بالنسبة للالئحة »أ« الالئحة »ب«.
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الشروط وشروط  اللي طرحوا  املتعلق لإلخوان  للسؤال  بالنسبة 
ولوج التراب الوطني فيما يتعلق بالنسبة لالئحة »أ« بالنسبة الالئحة 
»أ« بالنسبة للمسافرين القادمين من هاد الدول كيفما جاء وواكبتو في 
آخر تحيين اللي قامت به وزارة الصحة يوم 11 يونيو 2021 سواء كانوا 
مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين باملغرب أو أجانب يمكنهم الولوج إلى 
اململكة شريطة التوفر على جواز تلقينا أو شهادة تثبيت أن الشخص قد 
تم تلقيحه بالكامل هذا حسب آخر تحيين اللي قامت به وزارة الصحة 
يوم 11 يونيو، أو اختبار الناس اللي ما تمكنوش أنهم بتم تلقيح ديالهم 
أو ممكن أن البد أنهم يقوم اختبار الكشف PCR ال تتجاوز مدته و48 
ساعة قبل الصعود إلى الطائرة أو السفينة، ثم أنه يعفى األطفال اللي 

األعمار ديالهم تقل عن 11 لسنة .

القادمين من هاد  بالنسبة لالئحة »ب« الالئحة »ب« املسافرين 
الدول املدرجة في الالئحة »ب« كما قلت سابقا وكما كان البالغ هو 
أن الالئحة »ب« تم تصنيفها وفقا على أساس املعطيات ديال منظمة 
رسميا،  الدول  لهذه  الوبائية  واملؤشرات  املعطيات  العاملية،  الصحة 
بالتالي  الصحة،  وزارة  وتوصيات  العلمية  اللجنة  توصيات  أيضا  ثم 
الشروط هي أنه للجميع اإلدالء باعتبارPCR سلبي تقل مدته على 48 
ساعة من تاريخ ولوج األرا�ضي املغربية تم الخضوع لحجرصحي مدته 
10أيام بأحد الفناديق اللي غادي يتم اإلعالن عليها من قبل السلطات 
املغربية، باإلضافة إلى غيكون واحدPCR نهار اليوم التاسع من الحجر، 
بالنسبة  التراخيص  أيضا حذف  عليه  اإلعالن  تم  و  عرفتوا  كما  ثم 
كيفما  ليهم  بالنسبة  ترخيص  ت�ضي  مكين  بالخارج  املقيمين  للمغاربة 
شفتوا في البالغ ديال وزارة الخارجية يوم 13 يونيو، فيما يخص عودة 
املغاربة املقيمين بالخارج عبر الرحالت البحرية كيفما شفتوا أن نقط 
العبور إن شاء هللا غتكون جين وسيت بفرنسا، جين بإيطاليا ومارسيليا 
اللي  املعتمد  الصحي  البروتوكول  وفق  بالطبع  وغتم  بفرنسا،  أيضا 
شرت إليه سابقا، فيما يتعلق باإلجراءات التي الحكومة بكل مؤسساتها 
وقطاعاتها معبأة ومجندة من أجل تسهيل وتيسير مرور عملية مرحبا في 
أحسن الظروف تبعا للتعليمات امللكية السامية لسيدنا هللا ينصرو، 
هو أنه تم كيما شفتوا بالنسبة للنقل الجوي خاصة شركة الخطوط 
امللكية املغربية ومختلف الفاعلين في النقل الجوي، الحرص على أن 
تكون أسعار معقولة تكون في متناول الجميع وال اللوائح راكم واكبتوها 
امللكية  الخطوط  شركة  الشركة  ديال  البالغات  في  واطالعتواعليها 
اللجنة  في  املتدخلين  لكل  لقاء  كان  البارح  العمل  كاين  ثم  املغربية، 
الوطنية على املستوى التقني باش يتم البث في كل التدابير واإلجراءات 
لضمان انسيابية العبور ألرض الوط في إطار من احترام للبروتوكول 
املقيمين  للمغاربة  الشروط  كل  يوفر  أن  يمكن  بما  وأيضا  الصحي 
بالخارج، باإلضافة إلى أيضا غتم مهمة افتحاص لنقط العبور من أجل 
تقييم الخدمات خاصة الصحية لضمان انسيابية املرور، باإلضافة إلى 
ذلك فيما يتعلق بالنقل البحري أيضا الوزارات معبأة من أجل أن تم 

توفير 8 السفن لعبور مغاربة العالم وهي مقسمة على النحو التالي:

3 سفن مخصة للمسار اآلتي ميناء طنجة املتوسط وسيت فرنسا 
طنجة  مليناء  بالنسبة  اآلتي  للمسار  مخصصة  سفينة  ثم  وجينوا، 
املتوسط وميناء في مرسيليا اللي تزاد بقرار من يوم أمس، ثم 3 سفن 
لهاد  بالنسبة  بفرنسا،  سيت  وميناء  الناظور  ميناء  للمسار  مخصة 
السفن غتمكن باش يتم نقل 20 ألف إلى 27 ألف شخص في األسبوع، 
الوزارة وأيضا من جميع  البحري  للنقل  الكلفة  بالنسبة لخفض  ثم 
املؤسسات املعنية هي اليوم ساهرة كتشوف اآلليات من أجل أنها تبث 
في اآلليات املناسبة أوال للدعم فيما يتعلق لهاد الكلفة في النقل البحري، 
ثم أيضا من أجل أن تقدم واحد الطلب اللي ممكن أنه يخفض من 

الضغط اللي كاين والدعم اللي كنداكروا فيه حوالي ميلياري درهم.

يتم  أنه مقرر أن  للنقل الجوي كما شفتوا والحمد هلل  بالنسبة 
تشغيل أزيد من 75 خط دولي هاد الصيف وهاد الرقم من املنتظر أنه 
الوبائية  أنه يتغير وفق تطور الحالة  الوبائية  بالحالة  بالطبع ومؤطر 
وتصنيف الدول، ألن قلت تصنيف الدول ه غادي يكون إن شاء هللا 
وفق واحد التقييم كل أسبوعين، ثم أيضا فيما يتعلق بالخطوط أنها 
تعززت الشبكة املحلية التي تظم ما يقرب من 20 خط تم تعزيز الرحالت 
ديالها خاصة فيما يتعلق بمراكش وأكادير، هذا باإلضافة إلى أيضا 
تعبئة استثنائية من أجل احترام أ التدابير اإلحترازية يعني باش يمروا 
اإلخوان ديالنا ونستمر ولنواصل ألننا كل ما احترمنا التدابير اإلحترازية 

كل ما قدرنا نواصلوا التقدم في هذه هلل العملية.

باإلضافة إلى ذلك وزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة معبأة 
بتقريب الخدمة  يتعلق  التدابير خاصة فيما  أنها تقدم كل  من أجل 
اإلدارية والقنصلية، لذلك راه غتكون فتح وكاالت متنقلة على مستوى 
موانئ العبور بداية العملية إلى نهايتها 24 ساعة على 24 ساعة طيلة 
أيام األسبوع، ثم تعزيز املراكز القنصلية عند اإلقتضاء باش اإلخوان 
للسفر،  ديالهم  اإلستعداد  بمناسبة  القنصلية  الخدمات  لهم  تقدم 
ثم إحداث خلية يقظة على مستوى الوزارة طيلة فترة العبور لتتبع 
سير العملية وهي رهن اإلشارة ديالكم السيدات والسادة النواب باش 
تواصلوا معها تفاعلوا معها ألن الهم ديالنا جميعا أن ننجح هذه العملية 
في هذا الظرف اإلستثنائي، ثم الحضور واملشاركة اليومي في املكتب 
املركزي للتنسيق املحدث على مستوى القيادة العامة للقوات املسلحة 
امللكية بالرباط لتتبع السير العادي واملنتظم لهذه العملية والتي يعني 
من خاللها يكون األساس هو أننا يكون احترام التدابير اإلحترازية وعودت 
املواطنين العائدين، ثم متابعة التنسيق مع سلطات بلدان اإلستقبال 
لضمان أيضا مرور العملية في أحسن الظروف واإلستجابة إلنتظارات 

املغاربة املقيمين بالخارج.

بالطبع وزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة ألول مرة غطلق 
انطالقا من غدا إن شاء هللا خدمات قانونية وقضائية للمغاربة املقيمين 
بالخارج عن بعد وحضوريا غيتعبئوا لها من املجلس األعلى للقضاء 
والنيابة العامة ما يزيد على 25 قا�ضي، باإلضافة أيضا لكل خدمات 
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القرب هناك لجنة يقظة في الوزارة املنتدبة باإلضافة إلى برنامج تواصلي 
وعرض ثقافي، هذا باإلضافة أيضا لتعبئة دور املغرب للمغاربة املقيمين 
بالخارج ب4 ديال الجهات اللي هما معبئين من أجل مواكبة املغاربة ألن 

تمر هذه العملية في أحسن الظروف.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، طبيعة املوضوع هو أهميتوا نتجاوزوا مع 
الحكومة نسمعوا لها شوية لوجهة النظر ديالها، اآلن نمر إلى التعقيبات 

فريق األصالة واملعاصرة الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا فتاحلا ذ8ني:

شكرالا س  لا رئيس،

أوال نعرب في فريق األصالة واملعاصرة ع نفخرنا واعتزازنا الشديدين 
بالعناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا وأيده بأبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج، حيث أعطى جاللته 
تعليماته باعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع وتوفير عدد 
زيارة وطنها  بالخارج من  املغربية  العائالت  لتمكين  الرحالت  كافي من 

وصلة الرحم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم الكرونو انتهى الوقت.

ا نائبلا س  لعب لا فتاحلا ذ8ني:

آ ساليت التوقيت ديالي ياهلل بديت السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

كاين �ضي خلل في التوقيت، la régie فريق األصالة واملعاصرة ما �ضي 
الفريق الحركي، انتهى الوقت الكلمة لفريق العدالة والتنمية آه متافقين 
هذا مشكل انتباه هللا ير�ضي عليكم املكلف بla régie تفضل السيد 

النائب املحترم تفضل.

ا نائبلا س  لعب لا فتاحلا ذ8ني:

واييه غبداوا من جديد. أوال نعرب في فريق األصالة واملعاصرة ع 
نفخرنا واعتزازنا الشديدين بالعناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده بأبناء الجالية املغربية املقيمة 
بالخارج، حيث أعطى جاللته تعليماته باعتماد أسعار معقولة تكون 
العائالت  لتمكين  الرحالت  من  كافي  عدد  وتوفير  الجميع  متناول  في 
املغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها خاصة في 
ظروف الجائحة، كما أعطى جاللته تعليماته بتسهيل مجموعة من 
لضمان  العبور  عملية  والصحية خالل  والجمركية  اإلدارية  املساطر 
ظروف آمنة وسلسة ومرضية أثناء السفر وخالل الوصول واإلقامة في 

املغرب، كما تمت مراجعة شروط ولوج تراب اململكة بالنسبة للوافدين 
من املنطقة أ اعتماد PCR أو شهادة التلقيح بدل اإلثنين معا، وإلغاء 
السيدة  »ب«.  املنطقة  من  للقادمين  بالنسبة  اإلستثنائية  الرخصة 
الوزيرة عملية العبور لهاد السنة هي عملية استثنائية حيث يتوقع أن 
يكون هناك إقبال كبير بل قيا�ضي من طرف الجالية على الولوج إلى أرض 
الوطن خاصة في ظل هذه املبادرات امللكية التي القت ترحيبا كبيرا في 
صفوف مغاربة العالم، وهو ما بدى واضحا وجليا على وسائل التواصل 
هناك  ذلك  مقابل  وبهجة،  فرحا  تشع  باألمس  كانت  التي  اإلجتماعي 
التي  الجالية بخصوص الطريقة  تخوفات حقيقية في صفوف أفراد 
ستتعاطى بها الحكومة مع هذه التوجيهات وهي التخوفات التي نتقاسمها 
وإياهم خاصة وأن تدبير ملف الجالية في اآلونة األخيرة اتسم بالكثير من 

اإلرتجالية والتخبط والتضارب في املواقف والتصريحات الحكومية.

ا س  لرئيسلالجلسة:

للفريق  الكلمة  الوقت  انتهى  دابا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية تعقيب الفريق العدالة والتنمية تفضلوا.

ا نائبلا س  لفارققلا طاهري:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، نحن في فريق العدالة والتنمية نثمن عاليا ما جاء 
في البالغ امللكي الذي يعكس حجم رعايته السامية لرعاياه األوفياء من 

مغاربة العالم الذين يباذلونه حبا بحب.

الشروط  في  نظر  إعادة  يطلبون  العالم  مغاربة  الوزيرة،  السيدة 
الوزيرة  السيدة  العلمية،  اللجنة  أقرتها  التي  الصحية  واإلجراءات 
عائالت طلبة مغاربة العالم طلبة املغرب في الخارج يطلبون اإلعفاء من 
من تكاليف مدة الحجر الصحي التي ستكلفهم ما بين 5 أالف حتى ل 

10أالف درهم.

السيدة الوزيرة، على مستوى النقل البحري نقترح أن يفتح إمكانية 
التفاوض مع البرتغال إلستعمال املوانئ البرتغالية لتقل التكلفة.

السيدة الوزيرة، نقترح كذلك دعم وتشجيع الناقل البحري الوطني 
الوحيد املوجود، كما نقترح كذلك إمكانية استأجار بواخر أخرى لتحكم 
في األسعار، السيدة الوزيرة مغاربة العالم يريدون بالغات تخص عملية 
بالصوت  تأويل فيها وال لبس، وملا ال كبسوال يعني تتحدث  مرحبا ال 

والصورة باللغة العربية واألمازيغية.

السيدة الوزيرة، مغاربة العالم يطالبون بتكثيف برامج الجامعة 
الصيفية التي تستهدف الجيل الثالث والجيل الرابع، السيدة الوزيرة 
مغاربة العالم الذين لم يتمكنوا من ولوج املغرب يطلبون كذلك عروض 
افتراضية يعني ثقافية وفنية ليستطيعوا أن يواكبوا ما يقع في املغرب 

وشكرا.
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ا س  لرئيسلالجلسة:

للوحدة  اإلستقاللي  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، تفضلي السيدة النائبةاملحترمة.

ا نائبةلا س  8لرف ذةلاملنص8ري:

نعم السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة مغاربة العالم هادي سنتين 
لألسر  ديالهم  للتحويالت  أوفياء  بقاو  ولكن  منهم  لبالدهم  مجاوش 
الناس  الجائحة وهاد  أثناء  لينا مشكيل كبير  املعوزة و حلوا  ديالهم 
شمالتهم منهم ملسار ولكن باقة ظرفية التفويتات ديالكم األسر ديالهم 
املعوزة حلوا لنا مشكل كبير أثناء الجريحة وهاد الناس أيضا راه جايين 
وعندهم خاصهم يصيلوا الرحم وخصهم يحلوا املشاكيل ديالهم في 
املحاكم، وهناك مستثمرين اللي بقاو املشاريع ديالهم عالقة وعندوهم 
مشاكل، وبالتالي كان بودنا السيدة الوزيرة في العرض ديالكم اشنوهما 
اإلجراءات اإلدارية اإلستثنائية اللي غاتتقدم لهاد الناس منين يوصلوا؟ 
على أساس كتكلموا أن هاد منين غاتسالي عملية عبور ويدخلوا للمغرب 
السيدة  أبدا  عليه  وغايتمشاو  مفرش  والورد  احمر   tapie غايجبروا 
لفي  كيدوزوها  العطل  يدوزوا  كايجيو  منين  العالم  مغاربة  الوزيرة، 
الجحيم بالبيروقراطية سير منهاد البيرو لهاد البيرو باش يفكوا املشاكل 

ديالهم.ا

طبعا  البحري  النقل  ديال  الدعم  على  تكلمتوا  الوزيرة،  السيدة 
كالعادة ما عندكمش قرار راه دبا تقريبا شهر من انطلقات هاد العملية 
وأنتم مازالين كتفكروا كيديروا دعموا هاد النقل البحري، في حين كان 
على الحكومة بمعية الجهاد أنها تدخل وتدعم فهاد القطاع، ومع األسف 
السيدة الوزيرة كنعندنا أسطول ديال النقل البحري ديال املسافرين، 
بغينا نعرفوا عالش فلس و فرطنا فيه ؟وعالش الحكومة في عهدها 
السابق وهاد العهد ما حاوالتش تزعم وتحيي لنا هاد األسطول البحري، 
 plutôt وبالتالي اليوم خصنا نقولوا بأن مغاربة العالم مامحتاجينش أو

محتاجين واحد املواكب منين يدخلوا لبالدهم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، املجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية الكلمة لكم السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  8لثريالا صولي:

السيدة الوزيرة، القرار الذي تم اتخاذه بخصوص التسهيل عودة 
مغاربة العالم، نعتبره قرارا تاريخيا واستثنائيا، والحكومة من واجبها 
امللك  الذي أمر به صاحب الجاللة  القرار  في مستوى هذا  أن تكون 
محمد السادس حفظه هللا، وأن تتخذ كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
وإنجاح عملية استقبال مغاربة العالم في ظروف جيدة وآمنة، وعلى 
الحكومة تكثيف حمالت التواصلية في كل ما يتعلق باإلجراءات اإلدارية 

والتنظيمية والصحية للمغاربة العالم سواء املرتبطة بعملية العبور إلى 
أرض الوطنأو بتوفير الخدمة العمومية بأرض الوطن، لقضاء حاجياتهم 
وأغراضهم اإلدارية على الخصوص، وكذلك يجب توفير شروط الخدمة 
السياحية لهم وألطفالهم و لجميع املواطنات واملواطنين في الحقيقة 
بتكاليف معقولة ومقبولة في ظل هذه الظروف اإلستثنائية، كما يجب 
اتخاذ تدابير أخرى لتشجيع أكبر عدد ممكن من مغاربة العالم لزيارة 
وطنهم خاصة املتواجدين بمنطقة ب ،ونريد في التقدم واإلشتراكية أن 

يكون هاد القرار استثنائي.

ا س  لرئيسلالجلسة:

التجمع  فريق  الوقت،  انتهى  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري الكلمة لكم للتعقيب تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لعب لهللالا ب8ك لي:

شكرالا س  لا رئيس،

امللكي  بالحرص  عاليا  اإلشادة  من  البد  أوال  الوزيرة،  السيدة 
والتعليمات امللكية السامية القاضية بتسهيل عملية املغاربة القاطنة 
بالخارج إلى أرض الوطن بأسعار مناسبة جدا مع جعل مختلف مطارات 
وموانئ اململكة مؤهلة لوجيستيكيا إلستقبال العدد الهائل من مغاربة 
العالم وفق أحسن الظروف املمكنة، وهي مبادرة محمودة تعكس مدى 
التالحم الدائم لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده 
مع أفراد الجالية املغربية القاطنة بالخارج واملواكبة املستمرة لقضاياها 
وحماية حقوقها، وذلك بعد فترة عصيبة وليس بالهينة جراء تداعيات 
الجالية  الكبير والحيوي ألفراد  الدور  إننا نعي جيدا  جائحة كورونا، 
املغربية في إنعاش اإلقتصاد الوطني من خالل التحويالت املهمة للعملة 
الصعبة التي إرتفعت مؤشراتها خالل هذه السنة ال�ضيء الذي يحتم 
سلسلة  اتخاذ  عبر  باملهجر  بمواطنينا  البالغ  اإلهتمام  الحكومة  على 
بأوضاعهم  النهوض  التي من شأنها  والعاجلة  الفورية  اإلجراءات  من 
األم،  بوطنهم  إقامتهم  مدة  مطالبهم خالل  وتلبية  مصالحهم  ورعاية 
كما أننا نحرص إلى اإلهتمام بعملية التواصل وتتبع ومواكبة أوضاع 
أفراد الجالية طيلت عملية العبور وبالخصوص األطفال واألشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة،  الذين هم  املزمنة  األمراض  املسنين وأصحاب 
وتوضيح الرؤيا وكل السيناريوهات املحتملة بخصوص التدابير املتعلقة 

بالتصدي للفيروس وشروط التلقيح.

ا س  لرئيسلالجلسة:

للفريق اإلشتراكي تفضلي  التعقيب  النائب املحترم،  شكرا السيد 
السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  8لم نةلا طا بي:

شكرالا س  لا رئيس،
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نحن بدورنا في الفريق اإلشتراكي ال يمكن إال أن نثمن عاليا القرارات 
القوية والجريئة لجاللة امللك اللي رفع واحد اللبس وواحد التخوف اللي 
كان عند الجالية املغربية، للألسف أن كتكون قرارات كبرى وعظيمة 
جدا ولكن تصطدم بالواقع وفي التنزيل، اآلن احنا لنا موانئكبرى موانئ 
دولية لكن ليس لنا أسطول بحري يخصص لهذه الغاية، في كل سنة 
هناك ارتباك في القرارات السيدة الوزيرة الجالية مغربية أنها تتقوم 
بواحد الواجب وطني كبير جدا وهو إدخال العملة للمغرب، اآلن كنلقاوا 
هاد الشروط ماذا يعني أن يكون قرارات ملكية كبرى ولكن نلقاوا شروط 
ديال الدخول شروط تعجيزية، شروط الخزيرات 10 أيام أنه خصوا 
 le1vaccin ويكون داير PCR يبقى في واحد الفندق زائد أنه خصوا يدير
وتكون واحد يعني رخصة استثنائية بمعنى ما كاينش عطلة، بمعنى 
هاد الناس ما تقدرش تجي، بمعنى هناك تكاليف إضافية، إذن هناك 
مفارقة كبرى ما بين قرار جاللة امللك في أن يمكن الجالية من الدخول 
أنها تستافد كذلك من العطلة داخل وطنها وكذلك  وزيارة أهاليها و 
تقوم بإجراءاتها اللي كتجي من أجلها و بين أن هاد الشروط التي محددة 
لدخول الجالية إلى املغرب، لذلك احنا كنعتبروا في الفريق اإلشتراكي 
يجب إعادة النظر من طرف الحكومة في هذه الشروط املحددة للجالية 

للدخول إلى املغرب، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ إذن هناك 
تعقيب إضافي من الفريق اإلستقاللي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعالللا ذمراقي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، هداك التصنيف ديال الدول في الئحتين 
»أ« و »ب« يثير بعض املالحظات، وكان على الحكومة على ألنها توضح 
للرأي العام وخاصة الجالية املتواجدة في هاد الدول توضح لهم طبعا 
هناك  التساؤالت  بعض  ألنه  اتصنف  باش  اعتامداتها  اللي  املقاربة 
دول بعض الدول في هاد الالئحة »ب« اللي استوفى التلقيح فيها واحد 
النسبة عالية ديال املواطنين وصعيب الناس يتفهموا بأنه البعض الي 
هما ملقحين وهما كيطلبوا منهم هاد الشروط، هناك دول أخرى اللي 
لهم لهم بيانات كتبين أنها خالية من الوباء دول صغيرة ة هذا ولكن 
خالية من الوباء، لذلك فكان على الحكومة على أنها توضح هاد األمر 
هذا وانتمنى على أن التصنيف املقابل أنه يكون توضيح للناس باش 
يمكنلها تنخارط وتملك هاد القرارات هادي واللي هي مهمة جدا، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا نائبلا س  لجماللبنشورقنلكريمي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، أنا بغيت نركز على الطلبة، رجاءا ارأفو 
غانطلبوا  الخارج  في  اآلن  موجودة  طالب  يمكنش  ما  الطلبة،  بحال 
منو خصوا يتحمل تكلفة ديال 10 أيام في فندق وPCR، طالب اآلن 
كايتسنى باش يرجع عند األهل ديالوا اآلن كيعاني وهناك أعني الكثير من 
املشاكل، فطلب يجب أن نتعامل معهم بحالة استثنائية وعلى الحكومة 
أن توفر اإلمكانيات في هاد الظرفية العالم كيعيشوا أزمة اقتصادية 
وإجتماعية  إيجابية  أدوار  تلعبوا  أنكم  يمكنليكم  فالتالي  اجتماعية، 

السيدة الوزيرة، وشكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

األصالة  فريق  من  إضافي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة.

ا نائبةلا س  8لابتساملا ذزاقي:

السيدة الوزيرة، بغينا نفهموا أوال املنطق ديال التصنيف ما بين 
دول »أ« ودول »ب« كاين دول اللي جاو في الترتيب ديال »ب« و اللي يعني 
هذا  املنطق  هاد  فمافهمناش  جدا  متحسين  ديالهم  الوبائية  الحالة 

وبغينا نعرفوا كيفاش غادي تكون هاد العملية ديال التحيين إلى آخره.

ديال  الصحي  الحجر  مسألة  هو  الثاني  السؤال  الثانية،  النقطة 
العوان راه كاين طلبة صعيبة عليهم يمشيو  10أيام راه هللا يحسن 
يخلصوها في L›hotel أوال غادي تحيد ليهم من le congé ديالهم و ثم 

راه..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ الكلمة السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات تفضلي في الحقيقة 
بعض الثواني في إطار تدبير هاد السؤال راه كان وحد الشوية ديال ، 

تفضلي في حدود 30 ثانية السيدة الوزيرة.

ا شؤقنل قزيرل املنت بةل  ىل ا 8زير8ل ا 8فيل يزهةل ا س  8ل
الخارج ةلقا تذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

املراجع هو حماية املكتسبات فيما يتعلق بالتحكم في الوضع الوبائي 
في بالدنا 1، 2 أنا كنت مهاجرة أنا كنتمنى كل�ضي يدخل وأنا كنعرف 
كيفاش الوليدات كيفاش العائلة كتحضر العام كل باش تفرح باش 
تجي للبالد، بالتالي عونونا أننا نكونوا صفا من أجل املكتسبات ببالدنا، 
سواء  بالخارج  ديالنا  اإلخوان  كيديروها  اللي  ترثوها  اللي  املالحظات 
مصنفين في »ب« أو املصنفين »أ« هي قيد الدراسة وغايتم التحيين جزئيا 
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فكل أسبوعين انتمناو ان شاء هللا أننا كلنا نتجندوا ومنتعبؤوا باش هاد 
التحدي وهاد التمرين نجحوا فيه كاملين من أجل حماية املكتسبات 
الوبائية هذا هو التمرين واإلمتحان و إن شاء هللا غايدخلوا اإلخوان 
ديالنا واألخوات ديالنا ولغايتلم الشمل وغاتفرح كل أم بوليداتها ألننا 

كلنا معنيين بهاد العملية.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال األخير في هذا القطاع عن تعزيز دور 
جمعيات وفعاليات املجتمع املدني املغربي ببلدان املهجر في الدفاع عن 
القضية الوطنية األولى للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة الكلمة لك السيدة النائبة املحترمة لبسط السؤال.

ا نائبةلا س  8لزه8رلا 8هابي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات اللي قمتوا فيها من أجل 
تعزيز دور املجتمع املدني في التعريف بالقضية األولى ديالنا في املهجر؟ 

شكرا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

ا شؤقنل قزيرل املنت بةل  ىل ا 8زير8ل ا 8فيل يزهةل ا س  8ل
الخارج ةلقا تذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، نحن أوال نشتغل على املستوى 
املتوسط والبعيد املدى على عرض ثقافي جديد تكون املحور ديالوا 
والشراكة مع املجتمع املدني كشريك إستراتيجي من أجل أنه يكون يقوم 
بدور أسا�ضي وفعال فيما يتعلق بالدبلوماسية املوازية أوال، ثانيا عندنا 
ورش ونتكلموا عليه في اللجنة فيما يتعلق بورش اإلصالح القنصلي اللي 
من خالله غادي تعبئ كل القنصليات، املراكز القنصلية والسفارات من 
أجل أن يصبح للسفارة وللقنصلية أداة لتعبئة النسيج الجمعوي لبلدان 
اإلستقبال. ثالثا ألول مرة درنا عرض بالنسبة ملشاريع العروض بغينا 
نديروا مجتمع مدني أساسه الشباب من األجيال الصاعدة الشباب اللي 
كاينين في املنظمات اإلقتصادية وأيضا املجتمع املدني اإلعالميين، ثم 
باإلضافة إلى ذلك اللقاءات ديالنا كلها منذ أن تعينت إلى اليوم محور 
أسا�ضي خاصة في اللقاءات في الجامعات الثقافية محور كيتدرج حول 

القضية الوطنية خاصة بالنسبة لألجيال الصاعدة، شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  8لزه8رلا 8هابي:

لألسف السيدة الوزيرة املحترمة بديتوا بنقطة الدور الثقافي مع 
العلم أن القضية الوطنية األولى اللي قضية حياة أو موت بالنسبة 
لكل املغاربة بانت اليوم في الصراع اللي كاين بين اململكة املغربية وبين 
إسبانيا اللي هو صراع مفتعل وثنائي، ألن اليوم نتيجة دخول زعيم 
مع  هو  الصراع  هاد  أن  تسويق  رغم  دإسبانيا  للدولة  دالبوليساريو 
اإلتحاد األوروبي مع العلم أنه ليس مع اإلتحاد األوروبي، الدور ديالكم 
اللي  املدني  املجتمع  جانب  إلى  رسمية  كدبلوماسية  الوزيرة  السيدة 
الدور ديالو أسا�ضي وحازم في التعريف بالقضية الوطنية لألسف ما 
قمتوش به كوزارة مسؤولة على الجالية ككل، اليوم السيدة الوزيرة 
عندنا آلية مهمة في البرملان األوروبي مفتوحة أمامكم كقطاع كوزارة 
أنكم تعرفوا املغاربة القاطنين فوق التراب األوروبي أن من حق كل 
السيدة  دوركم  ملتمسهذا  يقدم  أنه  التراب  هاد  فوق  قاطن  مغربي 
الوزيرة، واش املغاربة املقيمين باملهجر عارفين أن عندهم هاد اآللية 
اللي هي متاحة ويتمكنوا منها باش يترافعوا على القضية الوطنية األولى؟ 
هداك الدور اإلحتفالي السيدة الوزيرة اللي تحدثوا عليه وثقافي هو مهم 
جدا لكن ما كافيش في التعريف بالقضية الوطنية، وبان بشكل كبير في 
هاد الصراع اللي هو كاين مع الدولة دإسبانيا، الجالية املقيمة بالخارج 
عندها وطنية روح وطنية عالية جدا تحتاج التدخل ديالكم الرسمي 
كقطاع مسؤول على هاد الجالية، نشكر السيد وزير الخارجية تحت 
القيادة امللكية على املجهودات الكبيرة اللي قام بها، لكن لألسف يغيب 
دوركم كقطاع في مجموعة من األمور املتعلقة بالجالية، دور املجتمع 
املدني بان في الثمانينات مع الوداديات وبان كذلك فهاد األلفية اللي 
احنا كنعيشوها مع جمعيات املجتمع املدني، لكن اللي غاب بشكل قوي 

هو الدور ديالكم كقطاع مسؤول على الجالية شكرا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيدة الوزيرة للردعلى التعقيب 
تفضلوا.

ا شؤقنل قزيرل املنت بةل  ىل ا 8زير8ل ا 8فيل يزهةل ا س  8ل
الخارج ةلقا تذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرالا س  لا رئيس،

يبدوا أن السيدة النائبة أوال غير متابعة، ثانيا ما نعلمه يعلمه جميعا 
هو أن املجتمع املدني هومجتمع مستقل وقام بمبادرات بنيوية قوية 
لفائدة القضية الوطنية وهو بتنسيق مباشر قوي مع املراكز القنصلية 
ملي كيحتاج للمعلومات ملي كيحتاج، ألن احنا كنعتبروا أن العمل 
ديالوا هو عمل مستقل كينبع من غيرة والحمد هلل قام بمبادرات مهمة 
جدا فيما يتعلق بخدمة القضية الوطنية هي قضية املغاربة اللي هي 
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القضية الوطنية هادي املسألة اللولة، املسألة الثانية نحن في تواصل 
فيما يتعلق ببث وبالتنسيق مع كل الجمعيات من أجل أننا يكون عندنا 
اململكة  كتعرفها  اللي  والتحديات  يتناسب  بالخارج  مدني  فعل  فعال 

املغربية وآخرها هو.

ا س  لرئيسلالجلسة:

حسن  على  وشكرا  جوابك  على  شكرا  الوزيرة  السيدة  شكرا 
النائبة  السيدة  تفضلي  نظام  نقطة  الجلسة،  هاته  في  مساهمتكم 

املحترمة.

ا نائبةلا س  8لزه8رلا 8هابيل)يوطةليظام(:

شكرالا س  لا رئيس،

لألسف ما عهدناه السيد الرئيس في هاد الحكومة طيلة هادد الوالية 
التشريعية أنها هي من تقيم عمل الحكومة أتحدث في التسيير، املجلس 

يراقب عمل الحكومة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

ليست نقطة نظام السيدة النائبة املحترمة، السيدة النائبة املحترمة 
املوضوع ال يتعلق بالتسيير ولذلك نعتبر ما قيل ال يدخل ضمن نقطة 
نظام، نمر بعد شكر السيدة الوزيرة على مساهمتها نمر إلى القطاع 

املوالي وهو قطاع الطاقة واملعادن والبيئة

السيدة النائبة، السيدة النائبة املحترمة، السادة النواب املحترمون 
جميعا، السادة النواب املحترمون الحديث الثنائي ما�ضي املجال ديالوا 

هذا.

نمر كما قلت للسؤال األول وبعد الترحاب بالسيد الوزير السؤال 
األول في هذا القطاع يتعلق بتسريع املخططات الوطنية لتطهير الصلب 
والسائل باملراكز الصاعدة للجماعات القروية األهلة بالسكان للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 

فألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لصالحلأقغبال:

املواكبة  اإلجراءات  عن   2017 سنة  منذ  تسألنا  الوزير،  السيد 
الكفيلة بتسريع وثيرة تنفيذ البرامج الوطني املتعلقة بالتطهير السائل 

ومعالجة املياه العادمة؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب.

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

السيد النائب املحترم، أنا السؤال اللي وصلني فيه أشياء أخرى، 

يعني ما�ضي فقط هادي الال ما كاين حتى مشكل أنا غير باغي نقول بأنه 
بإيجاز بإيجاز نعتز بما قامت به بالدنا في العالم القروي وراه ما�ضي حيت 
بقات لإلنتخابات سمحلي ما�ضي عليك ما�ضي بقات لإلنتخابات شاوية 
غادي نكروا كاع اللي دار في العالم القروي، العالم القروي غير بعدوا 
منوا اللي كيديولوا األرا�ضي ديالوا الساللية واللي كيتكرفصوا عليه راه 
العام القروي غادي مزيان، وأنا كنشكرك على طرح هاد السؤال هذا 
هو التحول اللي خصنا نمشيو فيه بعدما اآلن نجحنا في تطهير السائل في 
املدن والحمد هلل غادي بنتائج متميزة اليوم في هذه الحكومة القطاعات 
الوزارية أعدت برنامج متكامل كما في علمكم، السيد النائب املحترم 
فيما يتعلق باملراكز الصاعدة ألف و200 مركز صاعد 40 مليار منهنا ل 
2040 اآلن البداية والدراسات قائمة فيما يتعلق ب100 مركز صاعد 
وإن كان السؤال في أمور أخرى أعددتها ولكن هذا الجواب األولي على 

السؤال.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

ا نائبلا س  لصالحلأقغبال:

السيد الوزير، ما يمكنلناش نتحدثوا على التنمية املستدامة في 
غياب التأهيل بيئي حقيقي واللي كيحسن فيه املؤشرات ديال الصرف 
الصحي من خالل تعميم التطهير السائل يشمل جميع املدن واملراكز 
من  مجموعة  على  الوزير  السيد  هنا  نشيرنطرق  بغيت  الصاعدة، 
تقريبا  اللي  بإقليم خنيفرة  الصاعدة  املراكز  كيشهدها  اللي  املشاكل 
منعدم فيها هاد البرنامج هذا ما كيشملهاش بتاتا، ولكن نهضر معاك 
على مريرت إقليم خنيفرة اللي دار فيها واحد station مزيانة مهمة بزاف 
في إطار واحد البرنامج مغربي أملاني في 90 من القرن املا�ضي، ولكن داير 
واحد املشاكيل كبير كبيرة كبيرة بزاف للساكنة راه دارة واحد، وكنعرفك 
السيد الوزير را كتدقق فاش كايتطرح عليك �ضي سؤال بحال هكا راه 
كتعقل عليه وكتعالجوا مشكور بغيتك تعاون هاد املدينة هادي وإلى 
كان كاع يقت�ضي حنا تفكنا من هاد station فكنا منها راهي دايرة لينا 
مشاكيل كبيرة و الساكنة يمكن الناس كتجي للمدينة دبا احنا نيت 

نمشيو نرجعوا لبرا مايبقاوش ساكنين في البالد، شكرا جزيال السيد..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي أوال؟ تعقيب إضافي 
من فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيدة النائبة، ما كاينش تعقيب 

إضافي؟ إذن الكلمة للسيد السيد الوزير للرد على التعقيب تفضلوا.

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

السيد النائب املحترم من خالل التجربة اللي مرت في البالد ديالنا 
فيما يتعلق بالكهرباء واللي الحمد هلل عطا نتائج متميز ساهمت فيها 
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في مسار ديال حكومات متعاقبة وخاصة يعني في 3 حكومات األخيرة 
فكنظن التجربة اآلن غتنتقل إلى العالم القروي فيما يتعلق بتطهير 
السائل وفيما يتعلق بتطهير النفايات ألنه جا في الوقت ديالها، فيما 
يتعلق بتطهير السائل معقد ما�ضي بحال الكهرباء ألن كنتكلمو على شبكة 
تحت األرض معقد وتباعد املساكن ولذلك هاد البرنامج تم إعداده بل 
أكثر من ذلك وزارة الداخلية اآلن كتدرس إعادة النظر في الحكامة ديال 

هاد ال�ضي ألن ما كاينش اإلمكانيات املادية عند الجماعات القروية.

ا س  لرئيسلالجلسة:

مع األسف انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال املوالي عن خطر 

األسالك الكهربائية املكشوفة على الساكنة بمختلف املدن ورزازات 

وطاطا نموذجا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية فألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لبنجل8ل:

السيد الوزير املحترم، تتواجد ببعض مدن اململكة بعض األسالك 

اإلجراؤات  على  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  املكشوفة،  الكهربائية 

والتدابير التي ستتخدونها في هذا املوضوع، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

شكرا السيد النائب املحترم، هذا جزء من منظومة متكاملة الصيانة 

اللي كيقوم بها املكتب الوطني للكهرباء في العالم القروي بالخصوص 

واملدن اللي فيها املكتب فكاين عمل جبار الصيانة كتاخد إمكانيات 

بالشبكة،  يتعلق  فيما  الدرهم  ديال  مليار   100 أوال  االستثمار  هائلة 

الصيانة في 5 سنوات تقريبا مليار ديال الدرهم، الشبكة بكاملها بما 

فيهاش، السؤال جا فيه طاطا وزاكورة اآلن قيد اإلنجاز الصفقة فيها 

100 مليون ديال الدرهم، زاكورة أطلقت الصفقة واآلن الشركة راه 

قيد االختيار ديال 4 مليون ديال الدرهم باش نعالجو هاد اإلشكال، 

لكن هادي مناسبة باغي نقول السادة النواب والنائبات املحترمين أنه 

ملي كيبغي ديال الشبكة املكتب الوطني بالخصوص أو حتى غير املكتب 
الوطني راه من بعد ما كتكون لجنة تدقق حول موضوع فين غدوز 

هاد الشبكة والخيوط وبعد يعني السالمة داملواطنين لكن اللي كيوقع 

أحيانا كنسمحو بواحد النوع من التعمير اللي ما كياخدش بعين االعتبار 

هاد ال�ضي، فبالتالي راه كتكون اتفاقيات مع املكتب الوطني باش يمكن 

لينا نعالجو هاد األسالك وهاد الشبكة اللي كتمر في بعض األحياء فكاين 

واحد العدد داإلنجازات في هاد املجال.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.

ا نائبلا س  لا سذ  لا صادق:

شكرالا س  لا رئيس،

هاد  رأس  على  كتبذلوها  اللي  املجهودات  كنثمنو  الوزير،  السيد 
الوزارة خاصة في قطاع الكهرباء كي دكرتو قبل قليل ولكن الدواعي اللي 
خالتنا نطرحو هاد السؤال اللي تيكت�ضي واحد الخطورة كبيرة بمعنى 
الرئي�ضي  الداعي  هو  املواطنين  أرواح  على  الكهربائية  األسالك  خطر 
اللي خالنا نطرحو هاد السؤال ألنه كاين واحد النوع ديال الطباطؤ 
واالختالالت اللي تتعرفها العملية مع أن األمر يتعلق بأرواح املواطنين 
وممتلكاتهم في املنازل ديالهم وبالتالي خاصة فهاد املناطق اللي ذكرنا 
بحال ورزازات وطاطا وزاكورة والناظور وغيرها من املناطق اللي تتعرف 
هبوب رياح قوية أحيانا وعواصف رعدية يمكن كتسبب في صواعق وفي 
كذا فتتحدث واحد األخطار كبيرة، تتم�ضي فيها أرواح ال قدر هللا فبغينا 
املكتب الوطني، وبغينا تدخلكم هللا يجازيكم بخير العاجل باش املكتب 
هذا  ملعالجة  العملية  هذه  لتسريع  املمكنة  الوسائل  يشوف  الوطني 
الخطر وحفظ أرواح املواطنين، وفي الشهور األخيرة في حي بوعجاجن في 
الناظور توفاو 5 دالناس وبالتالي وما�ضي غير الناظور راه كتوقع حوادث 
تتكرر هنا وهناك، بسبب هذه األسماك العارية املكشوفة وقربها من 
البيوت والنوافذ وبسبب األعمدة املتآكلة واآليلة للسقوط اللي تنسجلو 
كي قلت بكل أسف التباطؤ اللي قلتو راه كاين اختالالت وأما املسطرة 
طويلة نسبيا باش يمكن تعالج القضية ولذلك نلتمس هللا يجازيكم 
بخير السيد الوزير أن يكون التدخل سريع ملعالجة هاد القضية مادام 
األمر يتعلق بأرواح املواطنين اللي عزيزة علينا جميعا وعزيزة على ربي 

سبحانه وتعالى، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

شكرا السيد النائب املحترم، ما نعاود نأكد ألن احنا في قبة فيها 
الصراحة راه املشاكل اللي جاة لعند هاد األسالك كنعاود نأكدها، ومع 
األسف الشديد في إطار غض الطرف على واحد النوع من التعمير اللي ما 
كيراعيش للسالمة وهاد ال�ضي احنا كنعيشوه راه أنا هاد ال�ضي كنقولوا 
من موقع التجربة ومن موقع املسؤولية فمغيمكنش نحملوا املسؤولية 
للمكتب الوطني، ومع ذلك املكتب الوطني خذا على العاتق ديالو على 
أنه في إطار شراكات يقوم بواحد الجهد جبار فيما يتعلق بتطوير وصيانة 
الشبكة، وأنا عطيت املثال دالصفقة ديال طاطا والصفقة ديال زاكورة 
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هاد القضية املثال اللي عطيتيني ديال الناظور مزيان تعطيه، أنا مؤخرا 
التاصلوا بيا �ضي ناس قالوا ليا �ضي ناس ماتوا ملي خذيت املعطيات 
لقيت بأن ملي شارجاوا الكاميون كثر من الالزم داز في الخيط وتقطع 
الخيط وقتل هادوك الناس، ها باش كنعطي هاد املعطيات أنا خذيت 
املعطيات و أنا دائما حريص مع السادة النواب ألنكم كتمثلوا املواطنين 
باش كناخذ تفاصيل ديال املعطيات ما�ضي كناخذها فقط في البرملان 
من خالل التواصل معكم من خالل اللي كتجي من الشكايات ونتدخل 
في حين، ألن األرواح يعني هذه مسؤولية هي املقصد رقم 1 يعني فهاد 
هناك  كانت  إذا  النواب  السادة  من  كنتمنى  أنا  ولذلك  كلها،  الحياة 

معطيات .

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير شكرا، نمر للسؤال املوالي وهو عن مدى تأثير 

للفوسفاط  الشريف  للمجمع  والصناعي  املنجمي  النشاط  عائدات 

بتداعيات جائحة كورونا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب أدلي بالسؤال.

ا نائبلا س  لحمز8لا ص8في:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن تداعيات الجائحة جائحة كورونا على 

النشاط املنجمي والصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

جواب السيد الوزير تفضلوا.

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

شكرالا س  لا نائبلاملحترم،

الحمد  التفاصيل،  نعطي  ذلك  بعد  ومن  مؤشرات  نعطي  غادي 

هلل اإلنتاج في سنة 2020 تزاد ب %6.2، املبيعات تزادت ب 6.4%، 

الصادرات تدازت ب %8.4 ألنه وقع واحد التطور في 2020 فيما يتعلق 

بالسوق، واحد املنافسين يعني تراجعوا نسبيا والطلب على املنتوجات 

ديال املغرب الحمد هلل تزايد مع شراكات هذا فيما يتعلق بالفوسفاط، 

األسمدة تدازت ب %12 يعني اإلنتاج ديالها واملبيعات تزدت ب 26% 

فيستمر قطاعنا الحمد هلل يعني في تقدم مستمر بالطريقة الجديدة ديال 

اإلنتاج، بالطريقة الجديدة اللوجيستيكي الجديد، بالطريقة الجديدة 

ديال الشراكات اللي دارها مع عدد من القارات خاصة اإفريقيا وأمريكا 

الالتينية وآسيا اللي خالنا الحمد هلل كنستمروا وإجراءات متميزة كما 

قلت في مجال يعني الحماية من هاد الوباء، ثم في املجال ديال اإلنتاج 

واملجال ديال اللوجيستيك.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا لط فلرش  :

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، إننا في فريق العدالة والتنمية ال يسعنا إال أن نثمن 
عاليا اإلستراتيجية التي اعتمدها املجمع الشريف للفوسفاط ملواجهة 
إلى ارتفاع حجم أعمال املجموعة  تداعيات جائحة كورونا مما أدى 
خالل سنتي 2020 و2021 كما ذكرتم، وهذا أبان عن قدرة املجمع 
على املرونة والتكيف السريع مع متغيرات السوق العاملية رغم تعليق 
املبيعات بالواليات املتحدة األمريكية بسبب العراقيل التي وضعها أحد 

املنافسين هناك.

على  الوقوف  إلى  يدفعنا  اليوم  تحقيقه  تم  ما  إن  الوزير  السيد 
حقيقة وأهمية املخططات اإلستراتيجية التي تؤكد بامللموس بأن املجمع 
الشريف للفوسفاط استعاد املبادرة منذ 2006، إذ أصبح يشكل قاطرة 
امليدانية  الزيارة  أثناء  كبرملانيين  عاينا  وقد  ببالدنا  للتنمية  حقيقية 
مجموعة من املشاريع العمالقة التي مكنت املجمع من إحتالل الصدارة 
الدولية سواء على مستوى اإلستخراج أو على مستوى التصنيع، ومن 
توفيرنا %22 من العملة الصعبة للوطن وكذلك ارتفاع املساهمة في 
ميزانية الدولة إلى 5 املليار درهم سنويا بعد أن كانت قبل سنة 2006 
ال تتجاوز 700 مليون درهم ، إعتماد البحث العلمي كرافعة للتنمية 
جامعة محمد السادس نموذجا، اعتماد املجمع على الطاقات املتجددة 
واملوارد املائية الغير التقليدية مما سيكون له اآلثار اإليجابية على الوطن 
وعلى عيش الساكنة، وأخيرا فإننا ننوه بسياسة اإلنفتاح التي قام بها 

املجمع على السوق..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ هل من تعقيب 
إضافي؟ ال كلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب تفضلوا.

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

شكرا السيد النائب املحترم، أنبغي نذكر بأنه سبق أنه الرئيس املدير 
العام جاء للبرملان في إطار اللجنة وأعطى تفاصيل اتفقنا آنداك تكون 
زيارة ميدانية لتشرف املكتب باستقبال نواب األمة والحمد هلل اطلعوا 
على التحول الكبير الذي وقع في ما يسمى بموجة األولى سميها املوجه 
األولى ديال التطور في املكتب، ثم األن ندخل املوجه الثانية اإلشارة 
هو أن املغرب اللهم لك الحمد على بالدنا ما كيتعاملش في عالقة مع 
الدول األخرى خاصة الزبناء بمنطق البيع والشراء مثل ما يقع في املواد 
األولية أخرى، املغرب كيبني العالقة مع الدول الزبناء على إطار رابح 
 desوكيدير تما  وزينات  وكيدير  وكيدير شراكات  رابح كيم�ضي عندوا 
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plates formes l›ogistique والجميع كيربح املغرب رابح و هاديك الدول 
رابحة واللي خالنا الحمد هلل الثقة كتزاد في البالد ديالنا، أكثر من ذلك 
تحول نوعي شهاده هو الحظه اإلخوان واألخوات البرملانيين في التنمية 
املستدامة، اإلستعمال ديال النقل املستدام الطاقات املتجددة، املياه 
العادمة، إعادة يعني معالجة املناطق اللي فيها مناجم و تحوالت إلى 
مناطق فالحية وغرس األشجار، العمل اإلجتماعي الكبير اللي كيقوم به 
على مستوى امليداني يعني دعم يعني التعاونيات، دعم شركات صغرى 
ومتوسطة، خلق واحد l›ecosystémes فيه 600 فيه شركة، خصص 
ليها 500 مليون ديال الدرهم لتطويرها، 500 مليون درهم للمساهمة 
في البحث العلمي، هذا كيبين الحمد هلل نجحنا في املوجه األولى وندخل 
موجة الثانية بآفاق رحبة في إطار هاد املنافسات على الصعيد العالمي.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير، ونمر للسؤال األخير في 
هاد القطاع واملتعلق باملراقبة الدقيقة والفعلية لفواتير املاء والكهرباء 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة لبسط السؤال.

ا نائبةلا س  8لغ ثةلب رقن:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، في نهاية كل شهر األسر املغربية تتفاجأ بغالء فواتير 
واإلجراءات  التدابير  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  والكهرباء،  املاء 
اللي اتخذ تواها من أجل معاقبة دقيقة وفعلية لفواتير وعدادات املاء 

والكهرباء؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الجواب السيد الوزير تفضلوا.

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هذا فعال تصل شكايات ولكن أنبغي 
نعطيكم األرقام باش باش نعرفوا عالش كنتكلموا كاين ما يقرر قربنا 
نوصلوا ل6 املليون ديال املشتركين 5، �ضي حاجة عند املكتب الوطني ال 
نجاوب على املكتب الوطني ألنه هذا اللي كتجي شكاية، 5،7 إلى ضربناها 
في 12 لشهر ديروا العدد شحال ديال الفاتورة عدد الشكايات اللي جات 
لحد الساعة ماي جات للمكتب الوطني اآلن 20 ألف شكاية فيها 3أالف 
شكايات تتعلق فهاد 6 شهورتتعلق بالفاتورة 3 أالف شكاية من 5،7 
املليون مضروبة ف 6 ديال األشهر تقريبا أنتما خودوا الرقم، صحيح 
وخا شكاية واحدة عندها أهمية ديالها، ولذلك اآلن متافق معاكم معكم 
كاين عمل جبار كيقوم به املكتب الوطني العداد املسبق وصلنا ملليون، 
اآلن عندنا الذكية وصلنا لها ل 400 وغنعمموها إن شاء هللا غنعمموها 
إن شاء هللا اللي غتخلينا نتحكمو فيها عن بعد مع واحد العدد ديال 

اإلصالحات اللي كيقوم بها املكتب الوطني ألنه الكهربا اآلن أصبحت 
معممة راه كنتكلمو على 99.50 وبالتالي متفق معكم كاينة شكايات لكنها 
تعالج %80 من هاد الشكايات ديال السنة املاضية تمت معالجتها 20% 

باقي هناك اختالف بين الزبناء واملكتب الوطني.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب، تفضلوا.

ا نائبةلا س  8لغ ثةلب رقن:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، تفضلتم وأعطيتم أرقاما ولكن كنقول لكم أنا السيد 
الوزير ما أثر هذه األرقام على الساكنة؟ أثرها على الواقع؟ الواقع شنو 
كيقول لنا السيد الوزير؟ كيقول أن الساكنة تحتج، الساكنة تشتكي 
وتستغيث أنا نقول لك اليوم في عدد من املدن املغربية وفعدد من القرى 
الساكنة كتحتج على غالء فواتير املاء والكهرباء وحتى املراقبة اللي كدار 
بشكل غير منطقي وكدار بواحد العشوائية وما كدارش بشكل اللي هو 
دقيق و كدار بالتقدير حتى وإن ابتلينا بهاد التقدير السيد الوزير غنقدو 
نرخفو على املواطن ما�ضي نقدرو ونغليو على املواطن ألن الضريبة في 
البسيط ذلك  الوزير يدفعها ذلك املواطن  األخير من يدفعها السيد 
املواطن الضعيف و كنعرفو أن هاد �ضي تزامن مع جائحة كورونا وما 
خلفت والناس فقدو العمل ديالهم وأملو الناس في الحكومة في واحد 
الوقت خيرا وشنو ظنو؟ ظنو بأن ممكن لنا الحكومة تلغي فواتيرالكهرباء 
واملاء على الناس اللي فقدو العمل ديالهم واألسر املعوزة، ماذا فعلت 
وقيمتها  أغلى  الفاتورة  أن  كنلقاو  وأحيانا  عليهم  الحكومة؟ ضوبالت 
أكبر من داك الراتب الشهري اللي كياخدو داك املواطن واش املواطن 
غيخلص الكهرباء واملاء ويكلس ما يقريش والدو وما يوكلش والدو وما 
يخلصش عليهم الكرا نرجع معكم للغة األرقام اللي تكلمتو بها السيد 
الوزير املغرب يحتل رتب متقدمة في ماذا؟ في غالء الكهرباء السيد الوزير 
مقارنة مع دول الشرق األوسط ومقارنة مع دول افريقيا وصل التسعيرة 
ديال الكهرباء 1.71 كيلواط par heur وال قارناها مع دولة السودان اللي 
وصالت 0.3 ونقارنوها مع ليبا 0.14 راه املغرب وال تيتعتبر من الدول اللي 
ما كنخفضش فيها نهائيا تسعيرة الكهرباء مقارنة مع الدول االفريقية 

ودول العالم نطلبو منكم ترخفو شوية على املواطن.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا س  لعزيزلرباحلقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئةل:

مرة أخرى أستاذة، أنا أدعوك لتزوري املكتب الوطني وتلقاي هاد 
ال�ضي كاع اللي قلتي ما صحيحش زوريه كيفما زاروه اإلخوة النواب ودارو 
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مهمة استطالعية ما نزايدوش على بالدنا ما كاينش �ضي دولة من األمثلة 
اللي اعطيتي وصل %99.50 وملا تعطي األرقام قولي الحقيقة كتكلمي 
على إنتاج الكهرباء اللي والت اآلن عن طريق الطاقات املتجددة راه حتى 
حنا وصلنا ل 20 سنة ما كيتكلمش على الثمن بشحال كيشريو الناس 
الكهرباء وقولي أن الحكومة السابقة والحالية الشطر األول والثاني ما 
تزادش فيه املكتب الوطني كيخلص على املواطنين %80 من الزبناء 
ديال 5.7 ما كيخلصوش الثمن ديال الكهربة ما نتكلمش على أن املا 
هذا موضوع آخر يجي السيد وزير املاء وتعرفو بأن املتر كوب 13درهم 
10 دراهم 8 دراهم كنخلصو 3 دراهم، الدولة كتخلص على املواطن ألن 
هذه هذا هو التصور االجتماعي ديال الدولة ولذلك ما�ضي تجيبو حالة 

أنا متفق معاك على الحاالت ولكن ال تعممو وال تظلمو بلدكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

على حسن  أخرى  مرة  لكم  وشكرا  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
مساهمتكم في هاته الجلسة، وننتقل مباشرة إلى القطاع املوالي املتعلق 
باألوقاف والشؤون اإلسالمية، بداية نرحب بالسيد الوزير وفي سؤال 
أول في هذا القطاع عن توقف في منح إعانات العجز التي تقدمها وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية للقيمين الدينيين العاجزين عن مواصلة 
املهام للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لن8سف:

شكرال كملا س  لا رئيس،

ا س  لا 8زيرلاملحترم،

القيمون الدينيون هما اللي كيخدمو بزاف وكيتخلصو غير شوية 
ملهمتهم  الناس  أخلص  ومن  الناس  أصبر  من  الدينيون هم  القيمون 
قلة  اليوم يشتكون من  ونهارا شتاء وصيفا  ليال  الناس  ومن أخلص 
اليد، املنحة هزيلة، الحماية االجتماعية منعدمة بدون تقاعد فماذا 
ستفعلون لهذه الشريحة املخلصة الضعيفة التي تعاني في صمت منذ 

توقف منحة العجز سنة 2017.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير الجواب تفضلوا.

ا س  لأحم لا ت8ف قلقزيرلاألققافلقا شؤقنلاإلسالم ةل:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

ا س  لا نائبلاملحترم،

شكرا على سؤالكم املتعلق بقضية العجز، منحة العجز تمنحها 
مؤسسة محمد السادس لألعمال اإلجتماعية للقيمين الدينيين توقفت 
عن صرف املنحة ملستحقيها ملدة 5 أشهر األخيرة من سنة 2020 بسبب 
من  ملنخرطيها  اإلعانات  صرف  املؤسسة  استأنفت  امليزانية،  عجز 
القيمين الدينيين العاجزين بأثر رجعي خالل شهر فبراير 2021، هاد 
املنحة كان كيتلقاها 393 قيم ديني سنة 2011 كيتلقاها اآلن 4155 
وهي 3 األرباع ديال املنحة، واآلن كتكلف يعني 60 مليون ديال الدرهم 
وما عندنا تا �ضي عجز في املستقبل هادي مسألة كترجع ل 2010 بسبب 

هداك التأخر، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لي8رلا  ننلقربال:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي تتقوموا بها، ولكن كنقترحوا 
عليكم السيد الوزير أن قضية القيمين الدينيين يجب أن تعاد النظر 
في املنهجية وفي املقاربة، ال يعقل أن القيم الديني يحرم من الصندوق 
ديال كوفيد، ال يعقل أن القيم الديني عندما يتوفى تحرم زوجته من أي 
واجب، ال يعقل أن اآلن هاد الواجب اآلن اللي عند القيمين الدينيين 
واملكافأة هي ضعيفة جدا السميك اآلن 3000 درهم، أنا تنطلب السيد 
الوزير احنا درنا اآلن مشروع يعني نموذج تنموي جديد هاد النموذج 
التنموي الجديد راه في الشأن الديني، هادو تيأمنوا لنا الجانب الروحي 
الوظيفة  في  هؤالء  يدمج  ال  ملاذا  جديدة  مقاربة  إذن خصنا  ديالنا، 
العمومية هذا هو الطرح باش نقلبوا املوازين ما نبقاوش نديروا هاد 
األمور هكدا. اليوم عدنا أحسن واحد تيتو�ضي 2500 درهم ال يعقل 
أضعفهم 700 درهم ال يعقل، مهما بذلتوا من مجهود شكرا السيد 
الوزير، شكرا السيد الوزير بذلتوا مجهود كبير ولكن املقاربة خصها 
تغير، يدمجوا في الوظيفة العمومية ونفضيوا هاد ال�ضي، كاين دكتور 
فقيه، دكتور فقيه تيتو�ضي 700 درهم 1000 درهم 1100 درهم 1500 
درهم كاين اللي عنده ماستر، كاين اللي عنده إجازة، يبدوا لي أننا كفى 

كفى ونطلبوا هللا سبحانه وتعالى أن تكون �ضي.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش، 
الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب، شكرا. نمر للسؤال املوالي 
وهو عن وضعية األئمة والخطباء والوعاظ للسيدات والسادة النواب 
النائبة  السيدة  لك  الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين 

املحترمة.

ا نائبةلا س  8لفاطمةلا ط8�سي:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،
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عن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نتساءل  املحترم،  الوزير  السيد 
وضعية األئمة والخطباء والوعاظ العاملين في الشأن الديني؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

تفضلي السيدة النائبة املحترمة، بغى السيد الوزير يسمع السؤال 
واضح.

ا نائبةلا س  8لفاطمةلا ط8�سي:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

عن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نتسائل  املحترم  الوزير  السيد 
وضعية األئمة والخطباء والوعاظ العاملين في الشأن الديني؟ وشكرا 

السيد الوزير.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

ا س  لأحم لا ت8ف قلقزيرلاألققافلقا شؤقنلاإلسالم ةل:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  8لا نائبةلاملحترمة،

الوضعية هادي كالم عام الوضعية هو أن هاد الوضعية املادية 
واإلجتماعية التأهيلية تحسنت بكثير في السنوات األخيرة في 20 سنة 
األخيرة وما تزال تتحسن، يعني آخر زيادة في املكافأة يعني العام الجاي 
محسوبة بأمر من أمير املؤمنين أعزه هللا وستتبعها زيادات في جميع 
امليادين حتى كنوصلوا بهم، ألن.. هاد القضية دالقيمين الدينيين راه 
تا �ضي واحد ما هواش غيور عليها أكثرمن اآلخر، فلذلك غير طمأنوا راه 

احنا مساويين فيها ولكن ما نديروش فيها املزايدة، شكرا لك.

ا س  لرئيسلالجلسة:

تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  8لفاطمةلا ط8�سي:

شكرا السيد الوزير، ال يمكن الجدال وال اإلختالف أبدا حول تدبير 
الحقل الديني الذي البد أن نحافظ على خصوصيته عن باقي القطاعات 
الوزارية وحمايته أيضا كما قلتم من التجاذبات، لكن اليوم الواقع 
ناطق السيد الوزير نشهد احتجاجات متتالية للقيمين الدينيين هذه 
الفئة التي تشمل األئمة والخطباء واملؤذنين واملرشدين، فئة هي صلة 
وصل تعريف ونشر النموذج املغربي واملتميز بالوسطية واإلعتدال، كما 
يجب عليها أيضا أن تكون هي الدرع ضد أي تهديد لهذا التميز املغربي 
املنيع ضد الغلو واإلرهاب والتطرف، هي فئة السيد الوزير تعاني ظروف 
الحاجيات  تكفي لسد  بأجور هزيلة ال  اقتصادية وإجتماعية صعبة 

األساسية في ظل ارتفاع تكلفة املعيشة، وبالتالي الحكومة اليوم ملزمة 
للقيمين  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الظروف  بتحسين  الوزير  السيد 

الدينيين.

السيد الوزير، ال ننكر أنكم دائما تعدون بإيالء عناية خاصة لهذه 

الفئة بالنظر للدور الحيوي واملحوري الذي تقوم به في تأهيل الحقل 

الديني، لكن لألسف واقع القيمين الدينيين ناطق بقساوة الظروف 

اإلجتماعية غير الحافظة للكرامة واألوضاع زادت سوءا نتيجة إغالق 

املجازين  األئمة  وضعية  تسوية  كورونا،  جائحة  بسبب  املساجد 

في  كذلك  واإلدماج  ملحة  ضرورة  أصبحت  للشهادات  والحاملين 

الوظيفة العمومية، كذلك وضعية السكن في العالم القروي للقيمين 

الدينيين أصبح من العيب أن قيم ديني أو مسؤول عن الشأن الديني 

في املسجد باملجال القروي يسكن في غرفة وراء املسجد، هاد املسألة 

تتتطلب التفاتة السيد الوزير كيف لخطيب أو إمام أو واعظ أن يقوم 

بعمله اليوم وهو يعيش الإلستقرار سواء النف�ضي أو املادي.

للمنظومة  واملعتدلة  النبيلة  األهداف  لتحقيق  الوزير،  السيد 

الدينية وضمان األمن الروحي للمواطنين يجب على الحكومة اإلنكباب 

بجدية على إيالء عناية خاصة لهذه الفئة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 

السيد الوزير كاين �ضي رد؟ تفضلوا.

ا س  لأحم لا ت8ف قلقزيرلاألققافلقا شؤقنلاإلسالم ةل:

قبل يعني عرفت احنا أشنوا يعني الكالم الذي يدور حول القيمين 

ما  الحكومة  حكومة  قضية  ما�ضي  بعد  فلذلك  وخطورته،  الدينيين 

كتحمل تا �ضي وزر كتحمل فهاد ال�ضي هذا، لذلك يعني الشأن الديني 
راه هو في يد اللي خصوا يكون في يديه والخصوصية ديالو راه خصوصية 

ديالو وراه ماشية األمور، وخصنا نحرسوا عليه جميعا، خصنا نحرصوا 

عليه بنصف كلمة خصنا نحرصوا عليه، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا على جوابكم السيد الوزير وعلى حسن مساهمتكم في هذه 

الجلسة، ونمر فيما أعتقد آلخر قطاع في جدول أعمالنا وهو القطاع 

املتعلق بالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج 
في سؤال أول نجدد الترحاب بالسيدة الوزيرة مرة أخرى، السؤال األول 

عن تعزيز ملف القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.
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ا نائبةلا س  8لح ا8لسك ح ل:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، تعهد البرنامج الحكومي في محوره الخامس بالعمل 
قضاياه  وخدمة  للمغرب  الدولي  اإلشعاع  يعني  اإلشعاع  تعزيز  على 
في  يعني  الفلسطينية  القضية  موقع  بتعزيز  وكذا  العالم  في  العادلة 
السياسة الخارجية للمغرب، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن مختلف 
بعد  وخاصة  التعهد  هذا  لتحقيق  وزارتكم  إتخذتها  التي  اإلجراءات 
أن قررت املحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل 

األرا�ضي الفلسطينية؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

ا شؤقنل قزيرل املنت بةل  ىل ا 8زير8ل ا 8فيل يزهةل ا س  8ل
الخارج ةلقا تذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، تحظى القضية الفلسطينية 
وهذا  املغربية  للمملكة  الدبلوماسية  األجندة  ضمن  الصدارة  مكانة 
ما أكده جاللة امللك حفظه هللا عند مهاتفته ألخيه محمود عباس 
أبو مازن بقوله أن اململكة املغربية تضل ملتزمة بالحفاظ على مكانة 
القضية الفلسطينية بمرتبة القضية الوطنية كيفما قلتوا هي أيضا 
من األولويات ديال البرنامج الحكومي، وفي هاد اإلطار نؤكد لكم أن كل 
السفارات معبئة من أجل أنها تكون في الصدارة في صدارتها الدفاع 
الديبلوما�ضي  العمل  في  الفلسطيني  للشعب  املشروعة  الحقوق  عن 
بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، كيفما واكبتوا معنا ما تم من اجراءات 
وأيضا ما عبر عنه املغرب في عدة مناسبة مع رفضه لإلجراءات األحادية 
واألماكن  الشريف  القدس  فيها  بما  املحتلة  الفلسطينية  األرا�ضي  في 
املقدسة اإلسالمية ولكل ايضا خطابات الكراهية، املغرب جدد الرفض 
ديالو لكل اإلنتهاكات في مناسبات عدة، أيضا في خضم هاد التصعيد 
كان املغرب أول مبادر إلرسال مساعدات إنسانية إلى الضفة الغربية 
واإلسالمي  العربي  املستوى  على  واكبتوا  كيفما  أي  غزة،  قطاع  وإلى 
والدولي ظل منخرطا بقوةفي حشد الدعم والتأييد للحقوق املشروعة 
للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضية القدس، باإلضافة إلى ذلك 
قام املغرب بعدة مبادرات دبلوماسية مكثفة ضمن املجموعة األساسية 
لدول منظمة التعاون اإلسالمي، جامعة الدول العربية للحشد باش 
تنعاقد واتاخذ أيضا ما اتخذته من إجراءات، باإلضافة إلى ذلك كانت 
أيضا تعبئة على مستوى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
الطارئة  الثالثين  بالدورة  يتعلق  فيما  أسا�ضي  دور  املغرب  فيه  لعب 
الدول  مع  أيضا  الدعم  باش حشد  ماي   27 في  كانت  اللي  للمجلس 
األق�ضى،  املسجد  في  واإلنتهاكات  الحرب  إلدانت  واإلفريقية  العربية 

باإلضافة إلى ذلك.

ا س  لرئيسلالجلسة:

للتعقيب،  للفريق  الكلمة  الفريق  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا ذزيزلعماري:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  8لا 8زير8،

الخميس املا�ضي السيدة الوزيرة حلت بنا الذكرى 54 لهدم حارة 
املغاربة من طرف جرافات سلطات اإلحتالل الغا�ضي، في هذه املناسبة 
البد أن نفتخر بأمرين، نستغرب ألمرين وندعوا ألمرين، أوال البد أن نعتز 
باملبادرات امللكية الداعمة للشعب الفلسطيني واللي ذكرتوا جزء منها 
السيدة الوزيرة، البد أن نعتز كذلك بإجماع مكونات الشعب املغربي 
في التضامن في إسناد صمود الشعب الفلسطيني على مختلف فصائله 
لبعض  الدبلوماسيين وحضورهم  لهرولة بعض  ومكوناته، نستغرب 
املحافل اللي تيقد يكون فيها دعم لسلطات اإلحتالل ولهرولة بعض 
املحسوبين على الحقل الريا�ضي أو الحقل الفني اللي في عز الجرائم 
الصهيونية يلتقطون صور مع هؤالء الذين يسندون سلطات اإلحتالل.

في  الدبلوما�ضي  الدور  هاد  تعزيز  إلى  أوال  الوزيرة  السيدة  ندعو 
املحافل العربية اإلسالمية والدولية، إلى إسناد الشعب الفلسطيني إلى 
اقيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وكذلك إلى تعزيز 
دور املغرب الحمد هلل اللي كنفتاخروا به في عالقته مع كل الفصائل 
لدعم  وكذلك  الفلسطيني  الفلسطيني  الحوار  لتعزيز  الفلسطينية، 
املغاربة تاريخيا كانوا يسندون القضية الفلسطينية لكي نستمر في هذا 
املجال بصف موحد، وأشكر زمالئي وزميالتي البرملانيات اللي في كل 

املبادرات البرملانية إال وكيكون صوت واحد لكل املغاربة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

نمر  إذن  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إلى السؤال األخير في هاد القطاع ولعله األخير أيضا في جدول أعمالنا 
واملتعلق بمالبسات استضافة اسبانيا لزعيم ميليشيات البوليساريو، 
للسيدات  املغاربة  الضحايا  لحفظ وصيانة حقوق  الحكومة  وجهود 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا لط فلابنليذو8ب:

شكرالا س  لا رئيس،

قامت اسبانيا باستضافة زعيم ميلشيات البوليزاريو االنفصالية 
على أراضيها بوثائق هوية مزورة علما أنه متابع ومتهم بارتكاب جرائم 
حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في حق مواطنين مغاربة 
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واسبان على هذا املستوى ويعني اعتبارا لطبيعة العالقة االستراتيجية 
التي تربطنا بهذا الشريك، فإننا نسائلكم عن مالبسات هذه االستضافة 
وعن  املغاربة  الضحايا  وصيانة حقوق  لحفظ  الحكومة  جهود  وعن 
اإلجراءات الدبلوماسية إلبراز املوقف املغربي وعدالة قضيته، شكرا 

السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة الجواب.

ا شؤقنل قزيرل املنت بةل  ىل ا 8زير8ل ا 8فيل يزهةل ا س  8ل
الخارج ةلقا تذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، كيفما عرفتو أن 
األزمة املغربية االسبانية، أوال البد اإلقرار من 4 حقائق:

الحقيقة األولى هو أن هذه األزمة تتحمل فيها اسبانيا املسؤولية 
الكاملة، الثانية وهي أنها أزمة سياسية صرفة أزمة ثنائية، ثالثا أن 
املناورات اللي قامت بها الحكومة االسبانية وبعض البرملانيين من أجل 
خلق مناخ ضد املغرب املغرب هي مناورة فاشلة على اعتبار أن املغرب 
حقيقتين يجمع عليهم املنتظم الدولي اإلقليمي املتوسطي لحقيقة الوفاء 
والوضوح واملوثوقية مع الشراكة مع كل املتدخلين، ثم كما أشرتم مثول 
املسمى الغالي هو حقيقة إقرار بمسؤوليته إزاء الجرائم اللي قام بها على 
الضحايا ديالو وبالتالي فإن استجوابه أيضا يشكل اعترافا صريحا فهاد 
اإلطار هذا، هادي مناسبة أيضا كما أكدت اململكة املغربية فيما يتعلق 
بهذه األزمة أن األزمة ما كيتعلقش بدخول أو خروج الشخص كتعلق 
بقضية الثقة واحترام متبادل تم اإلخالل بهما بين البلدين، تتعلق أيضا 
بأن الشراكة ما كتقبلش االزدواجية و ما كتقبلش املعايير االزدواجية 
ذكرتو جميعا أن املغرب كان بالوضوح التام عندما تعلق األمر في األزمة 
الكطالونية بحيث دافع بكل قوة عن موقف اململكة املغربية بل أنه 
حضر أي اتصال بين القنصلية املغربية وبرشلونة الحركة االنفصالية 
فيما  الوفاء  نفس  الوضوح،  نفس  كيبغي  املغرب  لهذا  الكطلونية، 
يتعلق بل محاولة إقحام االتحاد األوروبي والبرملان األوروبي فهاد األزمة 
الثنائية السياسية الصرفة الكل مجمع أن املغرب كشريك استراتيجي 
االتحاد األوروبي وشريك مرغوب فيه معترف بذلك بالتقارير الوطنية 
اإلقليمية الدولية وإذا كان ما يفترض أن يكون بالسادة البرملان بالبرملان 
اللي  االنتهاكات  في جملة  القاصرين  إلى وضعية  األوروبي هوااللتفات 
انتما شفتوها وأقرتها أيضا وأقرها أيضا تقرير اليونيسيف، فيما يتعلق 
بانتهاك حقوق هاد القاصرين اللي هما أصال محميينا بالقانون الدولي 
واسبانيا مسؤولة على حمايتهم وأنها وجب أن تتخذ جميع اإلجراءات 
ضد االحتجاز ديال هاد األطفال ناهيكم عن تزايد العنف ضدهم داخل 

اليونسيف املغرب  التي وثقتها منظمة  الوقائع  مراكز االستقبال وهي 
أعلن أنه مستعد التخاذ كل التدابير والحكومة معبأة من أجل أن تتخذ 
كل التدابير الستعادة كل اإلخوة األطفال القاصرين، اليوم املفترض أن 
تساءل الحكومة االسبانية يساءل البرملان األوروبي حول مضمون هاد 
التقرير وأيضاأن يساءل البرملان حول االنتهاكات املتواصلة للقاصرين 
السيدات  واكبتموها  مشاهد  في  وأيضا  االستقبال  مراكز  في  خاصة 
والسادة البرملانيين في عدة مناسبات، شكرا لكم السيد النائب املحترم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب

ا نائبلا س  لن8سفلغربي:

طبعا، شكرا السيدة الوزيرة على ما تفضلتم به، بغيت نأكد أن 
بالنسبة القرار دالبرملان األوروبي بشهادة برملانيين أوروبيين يعني فيه 3 
التوصيفات تعطات لو أنه ليس ملزما بالنسبة لبلدنا طبعا ألننا بلد له 
سيادة ووصف أيضا بأنه غير منتج لحل وفاقد لتوافق عميق، يكفي أن 
هاد األوسط هادي نطرحو من خاللها سؤال اشنو سبب فهاد األمر هذا؟ 
هي محاولة الهروب من جوهر اإلشكالية اللي هضرات عليه السيدة 
الوزيرة واللي هو تتعلق بتحديد معنى حقيقي للشراكة االستراتيجية 
واش هو تبادل منافع وهروب في اآلن نفسه من الوفاء بالتزامات نتاع 
الشراكة االستراتيجية عبر تقنيات االستقواء واالستعداء التي ال تقدم 
حلوال؟ ألنها تتكون غير اشتغال على األزمة من خارج دائرتها، ولذلك 
نقول بأن أن أملنا أن يعلو صوت العقل والحكمة على نداء املغامرة 
على وساوس املا�ضي وعلى نداء املجهول، في نفس الوقت تنطرحو لكم 
دبلوماسية  جهود  هناك  هل  نسائلكم  وهو  الوزيرة  السيدة  السؤال 
من أصدقاء البلدين لتبديد هذه السحابة التي نأمل بصدق ألن احنا 

إيجابيين أنها تكون سحابة صيف،

وأخيرا بغيت نبه لواحد املسألة إال كان الشرط املوضوعي الحمد 
هلل في هاد األزمة احنا قايمين به ال برملان وال حكومة جميع األطراف 
تقوم بمجهوداتها إال أننا ما تنفي الشرط الذاتي اللي هو أسا�ضي وداخلي 
وبالتحديد  املؤسسات  بين  التواصل  وسرعة  منسوب  نرفعو  خصنا 
بين وزارة الخارجية والبرملان خاصة عندما يتم استدعاء في اللحظات 
الدقيقة وزارة الخارجية للمثول أمام البرملان من أجل التواصل العميق 

في أمور استراتيجية بالنسبة لبلدنا، شكرا لكم السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

نكون  بهذا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  لكم  شكرا 
لكم  شكرا  أعمالنا،  بجدول  املدرجة  األسئلة  جميع  طرح  استوفينا 

جميعا على حسن مساهمتكم، رفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلا ثا ثةلبذ لا ثالثمائة

ا تاريخ: الثالثاء 4 ذي القعدة 1442ه )15 يونيو 2021م(.

ا رئاسة: السيد محمد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ا ت8ق ت: واحد وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة مساء 
والدقيقة الثامنة والعشرين.

ج قللاألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشاريع القوانين التالية:

 103.12 القانون رقم  بتغيير وتتميم   51.20 -مشروع قانون رقم 
املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها؛

-مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه 
والغابات؛

مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  يق�ضي   35.13 رقم  قانون  -مشروع 
املياه  قطاع  موظفي  لفائدة  والثقافية  اإلجتماعية  باألعمال  للنهوض 

والغابات؛

-مشروع قانون رقم13.21 يتعلق باإلستعماالت املشروعة للقنب 
الهندي في قراءة ثانية له؛

 98.15 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   30.21 رقم  قانون  -مشروع 
املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئات 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 

نشاطا خاصا؛

 99.15 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   31.21 رقم  قانون  -مشروع 
املستقلين  والعمال  املهنيين  فئات  لفائدة  املعاشات  نظام  بإحداث 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ا س  لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا ن8اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قا سالمل ا صال8ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين.

افتتحت الجلسة،

ا ساد8لا 8زراء،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8اب،

يعقد مجلس النواب جلستين عموميتين، تخصص األولى للدراسة 
والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، والثانية تخصص ملناقشة 
التقرير املتعلق بالتعليم األولي، فيما يخص الجانب املتعلق بالتشريع 

اسمحوا لي أن أذكر بمشاريع القوانين التالية:

 103.12 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   51.20 رقم  قانون  مشروع 

املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها؛

املشروع الثاني يتعلق بمشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث 
الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛

املشروع الثالث يتعلق بمشروع قانون رقم 35.13 يق�ضي بإحداث 
لفائدة  والثقافية  اإلجتماعية  باألعمال  للنهوض  مؤسسة  وتنظيم 

موظفي قطاع املياه والغابات؛

باإلستعماالت  يتعلق  رقم13.21  قانون  مشروع  الرابع  املشروع 
املشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية له؛

املشروع الخامس مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص 
الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات 

يزاولون نشاطا خاصا؛

املشروع السادس واألخير مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم 
املهنيين  فئات  لفائدة  املعاشات  نظام  بإحداث   99.15 رقم  القانون 
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ننطلق بمشروع قانون 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 
املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، الكلمة للسيد 

الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

قإصالحل قاملا  ةل االقتصادل قزيرل بنشذب8نل محم ل ا س  ل
االدار8:

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل ملجلسكم املوقر للدعم املستمر 
الذي تولونه ملبادرة الحكومة الرامية إلى تطوير وتعزيز املنظومة القانونية 
للقطاع املالي بصفة عامة، ولإلطار القانوني ملؤسسات اإلئتمان والهيئات 
املعتبرة في حكمها بصفة خاصة، وسأعرض على أنظار مجلسكم املوقر 
التعديالت الثالثة املضمنة في مشروع القانون الذي يغير ويتمم القانون 

103.12 املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها:

طرق  يحدد  الذي  املشترك  للمنشور  تنظيمي  طابع  منح  أوال: 
في  ينص  البنكي  القانون  أن  املالية، حيث  التجمعات  على  اإلشراف 
صيغته الحالية على أن سلطات الرقابة على القطاع املالي تصدر أو 
تصدر منشورا مشتركا يحدد طرق اإلشراف على التجمعات املالية بعد 
استطالع رأي لجنة التنسيق والرقابة على املخاطر الشمولية، وتعرف 
التجمعات املالية بأنها مجموعة من من املؤسسات لها على األقل كيانان 
ينتميان للقطاع البنكي أو لقطاع التأمين أو لقطاع سوق الرساميل، 
على أن تكون األنشطة املالية املزاولة من طرف املجموعة ذات أهمية، 
كما تعتبر هذه التجمعات كهيئات لها تأثير على االستقرار املالي لكنها ال 
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تدخل في مجال إشراف أي من سلطات الرقابة املالية. ونظرا لألهمية 
النظامية التي تكتسيها هذه التجمعات املالية ولتعزيز اإلشراف عليها، 
هذا  على  باملصادقة  يسمح  مقت�ضى  إضافة  القانون  مشروع  يقترح 
املنشور املشترك بقرار للوزير املكلف باملالية ينشر في الجريدة الرسمية، 
ويكت�ضي هذا التغيير أهمية بالغة، حيث يمنح للمنشور املشترك الطابع 

التنظيمي لتطبيق مقتضياته على التجمعات املالية؛

ثانيا: السماح بتطبيق حد أق�ضى للفوائد التعاقدية بالنسبة لكل 
نوع من أنواع عمليات اإلئتمان، بدل حد أق�ضى واحد يطبق حاليا على 
جميع العمليات، فتطبيق حد أق�ضى للفوائد التعاقدية بالنسبة لكل 
نوع من أنواع عمليات اإلئتمان سواء كان العقار أو االستهالك أو املعدات 
ن حماية 

ّ
من شأنه استهداف أفضل ملعدالت الفائدة وضبطها بما يمك

أكثر للمستهلكين، وكذا تعزيز الشمول املالي؛

بلدان  في  بها  ثالثا: وأخيرا تحقيق احترام السرية املهنية املعمول 
على  فقرة  إضافة  القانون  مشروع  يقترح  حيث  األوروبي،  اإلتحاد 
مستوى املادة 112 تنص على أنه ال يجوز لبنك املغرب الكشف عن 
املعلومات التي حصل عليها من السلطات األجنبية املتخصصة دون 
موافقة صريحة من هذه السلطات، وعند االقتضاء حصريا للغاية التي 

وافقت عليها مسبقا هذه السلطات.

تلكم السيدات والسادة النواب املحترمون، هي األهداف املتوخاة 
من مشروع هذا القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، وبدوري باسمكم جميعا أشكر السيد النائب 
مقرر لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، السيد النائب عبد الحق فائق، 
أذكركم بأن اللجنة صادقت باإلجماع على املواد التي تم التصويت عليها.

فأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم 

القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في 
حكمها.

نمر اآلن إلى املشروع الثاني املتعلق بمشروع القانون رقم 52.20 
والخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبعد ذلك مشروع 
القانون رقم 35.13 يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال 
الكلمة  والغابات،  املياه  قطاع  موظفي  لفائدة  والثقافية  اإلجتماعية 

للسيد الوزير.

إذا  املنصة  ديال  التعقيم  يتم  غادي  لي  اسمح  الوزير،  السيد 
سمحتم.

ا س  لعزيزلأخن8شلقزيرلا فالحةلقا ص  لا بحريلقا تنم ةل
ا ورقيةلقامل اهلقا غابات:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

ا ساد8لا 8زراءلاملحترم8ن،

املياه  قطاع  يهمان  قانونين  مشروعي  أمامكم  أقدم  أن  يسعدني 
البنيات  لجنة  بعمل  وأنوه  أشكر  أن  املناسبة  بهذه  وأود  والغابات، 
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة رئيسا وأعضاء لتعاطيهم اإليجابي 
للطابع  نظرا  كبيرة  بأهمية  يحضيان  اللذان  املشروعين  هذين  مع 

اإلجتماعي والتنظيمي لهذا القطاع.

أوال مشروع القانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية 
للمياه والغابات، كما تعلمون يحظى قطاع املياه والغابات بإستراتيجية 
جديدة تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجاللة نصره هللا بتاريخ 13 
اإلستراتيجية  هاد   ،2030  2020 املغرب  غابات  وهي   ،2020 فبراير 
الجديدة تطمح إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من 
خالل نموذج تدبيري مندمج ومستدام ومنتج للثروة، وهو ما سيمكن 
من مصالحة املغاربة بمختلف شرائحهم مع املجال الغابوي لبالدهم، 
ونطمح من خالل هاد اإلستراتيجية بشكل فعلي إلى تغيير نظرة مستعملي 
الغابات لهذا الفضاء الحيوي عبر مجموعة من التدابير واإلجراءات األولى 
من نوعها والتي لم يشهدها القطاع من قبل، ويعتبر العامل البشري من 
أولويات هذه اإلستراتيجية، حيث يتوخى تغيير املنظور الحالي لتدبير 

الغابات إلى نمط تفاعلي بين اإلدارة والساكنة.

وبغية تنفيذ هاد اإلستراتيجية كان لزاما إعادة هيكلة حكامة إدارة 
والغابات  للمياه  الوطنية  الوكالة  إحداث  خالل  من  والغابات  املياه 
وشركة لتدبير املنتزهات الوطنية غادي تجي من بعد إن شاء هللا، هذا 
التحول املؤسساتي األول من نوعه على مستوى دول شمال إفريقيا 
على  يرتكز  حيث  للقطاع،  وديناميكي  حداثي  بتدبير  القيام  سيمكن 
التجارب الدولية على مستوى العديد من الدول التي تمكنت بالقيام 
بمثل هذا التدبير، كما ينبني هذا التحول على ركائز أساسية: أخص 

بالذكر منها:
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في •  الالتمركز  ودعم  املالي  والتدبير  القرار  صنع  مرونة 
تدبيراملجاالت الغابوية في ظل الجهوية املتقدمة، هكذا كيندرج 
اإلحداث ديال الوكالة الوطنية للمياه والغابات في هذا اإلطار 
لتكون مسؤولة بإسم الدولة ولحسابها على تنفيذ التوجهات 
اإلستراتيجية لسياسة الدولة بالتدبير املستدام للثروة الوطنية 

الغابوية؛

إحداث وإدارة املناطق املحمية وخاصة املنتزهات الوطنية؛• 

القارية •  املائية  األحياء  وتربية  والصيد  القنص  موارد  تدبير 
واألصناف  املتوحشة  والحيوانات  النباتات  على  واملحافظة 

املهددة باالنقراض.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

أعرض عليكم ثانيا مشروع القانون 35.13 يق�ضي بإحداث وتنظيم 
مؤسسة للنهوض باألعمال اإلجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع 
املياه والغابات، ففي إطار بلورة التوجهات امللكية السامية إلى العناية 
واإلهتمام بالعنصر البشري تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يرمي 
إلى تحسين وتطوير الخدمات اإلجتماعية املقدمة للمستخدمين، وقد 
اعتمد مشروع هذا القانون في تركيبته على فصول تجمع بين الحكامة 
الهيئات  لدى  اإلستقاللية  مبدأ  واحترام  اإلداري  التسيير  في  الجيدة 
املكلفة بتدبيرالشأن اإلجتماعي، وستناط بهذه املؤسسة تقديم عدة 
والغابات،  املياه  بقطاع  العاملين  املوظفين  لفائدة  وأنشطة  خدمات 
وكذا املوجودين في حالة إلحاق واملتقاعدين، وختاما اسمحوا لي مرة 

أخرى،

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

أن أتقدم بشكري الخالص إلى لجنة البنيات األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة، رئيسا وأعضاء على تجاوبهم وتصويتهم باإلجماع على 

مشروع هذا القانون، وشكرا لكم.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، كذلك البد من تقديم الشكر للسيد النائب 
مقرر لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة السيد النائب 

حسن الفياللي، نمر اآلن إلى عملية التصويت بعرض املواد التالية:

املادة 1:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 3:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 5:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 6:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 7:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 8:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

املادة 10:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 11:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 12:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 13:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 14:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 15:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 16:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 17:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 18 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 19 أعرضها للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 21:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 22:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 23:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 24:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 25:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   52.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 35.13

أعرض املادة 1 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 3:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 5:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 6:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 7:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 8:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 9:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 11 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يق�ضي   35.13 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
والثقافية  اإلجتماعية  باألعمال  للنهوض  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث 

لفائدة موظفي قطاع املياه والغابات. شكرا السيد الوزير.

باإلستعماالت  يتعلق   13.21 رقم  قانون  مشروع  إلى  اآلن  نمر 
املشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية، لكم الكلمة السيد الوزير.

ا س  لعب لا 8افيل فتيت،لقزيرلا  اخل ة:

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

أتشرف اليوم بتقديم أمام مجلسكم املوقر في قراءة ثانية مشروع 
القانون رقم 13.21 املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي، 
بعدما تم تجويده وإثراؤه بفضل التعديالت واملالحظات القيمة ألعضاء 
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البرملان بغرفتيه األولى والثانية. وأغتنم هذه الفرصة ألعبر لكافة أعضاء 
البرملان بشكري الخالص على مساندتهم ملشروع هذا القانون وتفهمهم 
للطابع اإلستعجالي الذي تكتسيه املصادقة عليه ولدفاعهم على تكريس 
مكانة املزارعين بصفة خاصة وساكنة املناطق املعنية بالزراعات غير 

املشروعة للقنب الهندي بصفة عامة في مشروع هذا القانون.

التحوالت  مع  إنسجاما  جاء  ألنه  اإلستعجالي  للطابع  فبالنسبة 
السريعة التي تعرفها األنشطة املرتبطة بالزراعة وإنتاج القنب الهندي 
األسواق  في  بحصصها  للظفر  بالدنا  تأخير سيقلص حضور  أي  وأن 

العاملية.

أما فيما يتعلق بمكانة املزارعين، فإن تعديالتكم القيمة سمحت 
للمزارعين بإنشاء تعاونيات غير تلك املرتبطة بالزراعة لتحويل وتصنيع 
القنب الهندي على غرار ما ستقوم به الشركات الصناعية. كما أن هذه 
التعديالت أدرجت مرونة كبيرة في تدبير العالقة بين املزارع والوكالة، 
خصوصا تلك املتعلقة بتمديد آجال تصاريح ضياع املحاصيل وتلك 
له  توجهها  أن  يمكن  التي  اإلنذارات  بإبداء مالحظاته حول  املرتبطة 

الوكالة.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

إذا كان التشريع املغربي قد أحاط بكافة الجوانب املرتبطة بتجريم 
األنشطة غير املشروعة املتعلقة بالقنب الهندي، فإن املصادقة على 
مشروع هذا القانون سيمكن بالدنا من استكمال ورش تأهيل الترسانة 
القانونية الوطنية املتعلقة باملخدرات، وذلك عبر ضبط اإلستعماالت 
الدولية ذات الصلة، ويبقى  النبتة وفقا لإلتفاقيات  املشروعة لهذه 
التحدي الذي ينتظرنا هو مدى تعبئتنا الجماعية من برملان وحكومة 
الوطني وجعله  الورش  ترابية ومجتمع مدني إلنجاح هذا  وجماعات 
اإلستثمارات  تروم جلب  التي  املبادرات  تشجيع  وكذا  إجماع،  محط 
الوطنية والدولية املرتبطة به، حتى يتسنى لبالدنا بصفة عامة ولساكنة 
توفرها  التي  الفرص  من  اإلستفادة  خاصة  بصفة  املعنية  املناطق 
األسواق العاملية من القنب الهندي، وفي األخير أجدد لكم خالص شكري 
على مواكبتكم البناءة لبلورة الصيغة النهائية ملشروع هذا قانون، آمال 
أن يحظى باملصادق عليه من طرف مجلسكم املوقر، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، بطبيعة الحال ال بد من تقديم كذلك الشكر 
والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  مقرر  النائب  للسيد 
عملية  إلى  اآلن  نمر  املالحي،  محمد  النائب  السيد  املدينة  وسياسة 

التصويت.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 62

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

ال�ضي مصطفى ياكما باغي تزرع �ضي حاجة؟ الحقوق كلها مجتمعة 
ال�ضي نور الدين مضيان.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 62

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61
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املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت عنوان الفرع الرابع من الباب السابع كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته في قراءة ثانية كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقون: 61

املعارضون: 25

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   13.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
باإلستعماالت املشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية له.

شكرا للسيد الوزير، واش دابا السيد الوزير، دابا الريف، دابا 
الريف سيكون مركزا من مراكز التنمية إن شاء هللا.

فضلكم  من  نستمر  نستمر،  سمحتم  إذا  الوزير،  السيد  شكرا 
نستمر، السيد النائب، السيد النائب ما�ضي هذا هو الوقت لتبادل 

األرقام الهاتفية، ما�ضي هذا هو الوقت، معذرة معذرة.

نمر اآلن إلى دراسة مشروعين: املشروع األول قانون رقم 30.21 
اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 

املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن  األسا�ضي 
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

واملشروع الثاني مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال 

املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

فليتفضل  القانونين،  مشروعي  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة 
مشكورا.

ا س  لمحم لأمكرازلقزيرلا شغللقاإلدماجلاملنهي:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لرئيسلمجلسلا ن8ابلاملحترم،

ا س  8لرئيسةللجنةلا وطاعاتلاإلجتماع ة،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترم8ن،

ا س  8لقا س  ننلا 8زيرينلاملحترم8ن،

يسعدني أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر في هذه الجلسة التشريعية، 
ذلك بعد التصويت باإلجماع من طرف لجنة القطاعات اإلجتماعية 
 98.15 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   30.21 رقم  قانون  مشروع  على 
املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئات 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 
نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 99.15 بإحداث نظام املعاشات لفائدة املهنيين والعمال املستقلين 
هذين  ويذكر  نشاطا خاصا،  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص 
النصين قد صودق عليهما باإلجماع بمجلس املستشارين بتاريخ فاتح 

يونيو 2021.

وأود بهذه املناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة 
النواب املحترمين أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية واإلجتماعية 
املشروعين  هذين  ومناقشة  دراسة  على  وحرصهم  اهتمامهم  على 
وانخراطهم وتفاعلهم اإليجابي خالل عرضهما على أنظارهم، حيث تمت 
املوافقة على هذين النصين من قبل اللجنة باإلجماع مع تعديالت ترمي 
إلى تحسين الصياغة التشريعية للمادة 37 من القانون 30.21 واملادة 

54 من القانون 31.21.

كما ال يخفى عليكم السيدات والسادة النواب املحترمين فبالدنا 
اإلجتماعية من  الحماية  في مجال  مهمة  تجربة  منذ سنوات  راكمت 
خالل مقاربة تدريجية، حيث تم منذ سنة 2005 تفعيل نظام التأمين 
اإلجباري الصحي الذي يعتمد على مبدأ املساهمة والتعاضد في تحمل 
الدولة  وأعوان  وموظفي  الخاص  القطاع  ألجراء  بالنسبة  املخاطر 
أصحاب  إلى  باإلضافة  العمومية،  واملؤسسات  املحلية  والجماعات 

املعاشات بالقطاعين العام والخاص.
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وانطالقا من سنة 2012 تمت أجرأة تعميم نظام املساعدة الطبية 
الدخل  وذوي  املعوزين  السكان  لفائدة  الوطني  التراب  مستوى  على 
املحدود غير الخاضعين ألي نظام من أنظمة التأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض، كما دخل سنة 2016 نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن 
املرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ بمقت�ضى القانون رقم 116.12، 
وتم توسيع التغطية اإلجتماعية لتشمل العمال والعامالت املنزليين من 
خالل إصدار القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل 
املتعلقة بالعامالت والعمال املنزليين، وتم إحداث نظام التأمين اإلجباري 
األسا�ضي عن املرض لفائدة العمال املستقلين بمقت�ضى القانون 98.15 
املتعلق بالتأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئات املهنيين 
نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال 
خاصة الصادر في 13 يوليوز 2017، وإحداث نظام للمعاشات لنفس 

هذه الفئات في دجنبر 2017 بمقت�ضى القانون 99.15.

وهكذا عبر نهج مبدأ التدرج، تم تعزيز التغطية الصحية من خالل 
بنظام  املشمولة  التعويضات  وتحسين  املستفيدين  قاعدة  توسيع 
التغطية  نسبة  وقد سجلت  املرض،  عن  اإلجباري  األسا�ضي  التأمين 
الصحية باملغرب تحسنا كبيرا، فقبل دخول القانون رقم 65.00 بمثابة 
التغطية  كانت   2005 سنة  التطبيق  حيز  الصحية  التغطية  مدونة 
الصحية تشمل فقط 19 % من املغاربة حوالي 5 ماليين نسمة، ومع 
دخول هذا القانون حيز التطبيق تم إحراز تقدم كبير على مستوى نسبة 
التغطية الصحية للساكنة، حيث قفزت من 16 % إلى 69 % بنهاية 
2019، وتغطي هذه النسبة الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض املدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أو من 
طرف الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي، وكذا املسجلين 
في نظام املساعدة الطبية من فئات املعوزين وذوي الدخل املحدود. 
كما تم توسيع سلة العالجات املشمولة بالتغطية التي كانت محدودة 
املتعلقة  والعالجات  األمد  وطويلة  املكلفة  واألمراض  اإلستشفاء  في 
بتتبع األمومة والطفولة، حيث تم توسيعها لتشمل العالجات املتنقلة، 
وكذا عالجات األسنان ابتداء من سنة 2015، وبالتالي أصبحت سلة 
العالجات حاليا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي تشمل 
التراب  داخل  املتوفرة  غير  تلك  ذلك  في  بما  الطبية  العالجات  جميع 
الوطني، كما تم اعتماد التحسين التدريجي لنسبة استرداد املصاريف 
املتعلقة بجل األمراض املزمنة واملكلفة حيث أصبحت تتراوح بين 77 
% و100 % وتوسيع األدوية املشمولة باإلسترداد. وسيستمر واملجهود 
لوضع إجراءات أخرى لتخفيض نسبة املصاريف املتبقية على عاتق 
املؤمن لهم. وهكذا إلى حدود اليوم، فقد تم إصدار املراسيم التطبيقية 
واملمرضين  والقوابل،  العدول،  من  كل  التالية:  بالفئات  الخاصة 
الطبيين، واملفوضين القضائيين، واملرشدين السياحيين، واملهندسين 
في  وضع  تم  كما  األطباء.  إلى  إضافة  والنساخ  والتراجمة  املعماريين، 
قنوات املصادقة املراسيم الخاصة املتعلقة بالفئات التالية: الفنانين، 
وأطباء األسنان، والصيادلة، واألشخاص الخاضعين لنظام املساهمة 

املهنية املوحدة واملهن شبه الطبية، وسائقي سيارات األجرة، والتجار، 
برمجة  وتمت  املحاسبة.  نظام  يمسكون  الذين  التقليديين  والصناع 
كيفية تنزيل التغطية بالنسبة لعدة فئات منها: منتجي الحليب، ومربي 
األغنام واملاعز، ومربي الدواجن، واملوثقين، ومنتجي النباتات السكرية، 
كما تمت برمجة عقد اجتماعات مع فئات مهنية أخرى منها: منتجي 
النباتات الزيتية، منتجي الزيتون، ومنتجي الحبوب، ومنتجي األشجار 

املثمرة باإلضافة إلى املهندسين الطبوغرافيين واألطباء البيطريين.

وفي إطار تنزيل ورش تعميم التغطية اإلجتماعية باملغرب، الذي 
لسنة  العرش  الجاللة حفظه هللا خالل خطاب  عنه صاحب  أعلن 
2020، وكذا الخطاب امللكي املوجه للبرملان بمناسبة افتتاح الدورة 
األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة، 
بالحماية  املتعلق   09.21 رقم  اإلطار  القانون  على  املصادقة  وبعد 
اإلجتماعية، ومن أجل مالءمة أحكام القانون رقم 98.15 و99.15 مع 

أحكام قانون اإلطار، تم إعداد مشروعي

القانونين التاليين:

أوال، مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون 98.15 يتعلق 
بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئات املهنيين 
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويرمي هذا املشروع إلى:

-إضافة إمكانية لتصنيف األشخاص، تعتمد استنادا إلى أحكام 
النصوص التطبيقية، التنظيمية والتشريعة الجاري بها العمل؛

-اعتماد الوسائل اإللكترونية بالنسبة للتسجيل واألداء مع إعطاء 
أثر  تحديد  ثم  بذلك،  للقيام  أخرى  وسائل  على  اإلعتماد  إمكانية 

التسجيل بنص تنظيمي؛

-ثم تحديد مدة التدريب في ثالث أشهر بدل ستة أشهر لإلستفادة 
من التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض وفي شهر واحد خالل فترة 

انتقالية من أجل تعميم التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض؛

لنظام  الخاضعين  لألشخاص  بالنسبة  اإلشتراك  اعتماد  -ثم 
املساهمة املهنية املوحدة أو لنظام املقاول الذاتي على أساس الواجبات 

التكميلية التي تفرضها الدولة؛

-إدراج األشخاص الخاضعين لنظام املساهمة املهنية املوحدة أو 
لنظام املقاول الذاتي في نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض 

لإلستفادة من خدماته؛

-ثم منح الصندوق إمكانية اإلعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر 
املتابعات؛

-تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير؛

-جمع املقتضيات املتعلقة بتدبير النظام في مادة واحدة مع اإلحالة 
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رقم  الشريف  الظهير  أحكام  بالحكامة على  املتعلقة  املقتضيات  على 
184.72.1 املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي؛

التأمين  نظام  من  اإلستفادة  في  اإلستمرار  إمكانية  املؤّمن  -منح 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض في حالة عدم استيفائه لشروط اإلستفادة 

من هذا النظام؛

-ثم إعطاء الصندوق إمكانية تفويض مهمة استخالص اإلشتراكات 
املتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض؛

ثانيا-مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 
املستقلين  والعمال  املهنيين  فئات  لفائدة  للمعاشات  نظام  بإحداث 
هذا  ويرمي  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص 

املشروع إلى:

-إضافة اإلمكانية لتصنيف األشخاص استنادا إلى أحكام النصوص 
التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل؛

-اعتماد الوسائل اإللكترونية بالنسبة للتسجيل واألداء؛

التأخير  عن  الزيادات  من  اإلعفاء  إمكانيات  الصندوق  منح  -ثم 
وصوائر املتابعة، طبعا وفق للكيفيات املنصوص عليها في ظهير 1972؛

-تحديد التاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ثم تحديد 
اإلشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على اإلشتراكات 
بالنسبة  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلقة 
لنظام  أو  املوحدة  املهنية  املساهمة  للنظام  الخاضعين  لألشخاص 

املقاول الذاتي؛

حسب  انتقالية  فترة  خالل  اختياري  املعاشات  نظام  -إعتبار 
األجل املنصوص عليه في القانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية 

اإلجتماعية.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد8لا ن8ابلاملحترمين،

في ختام كلمتي، أشكر السيدات والسادة النواب على مساهمتهم 
اإليجابية والفعالة في التنزيل التشريعي لورش الحماية اإلجتماعية عبر 
املصادقة على هذين القانونين اللذين سيفتحان الباب لتيسير توسيع 
كحكومة  وسيجعلنا  اإلجتماعية،  التغطية  من  املستفيدين  قاعدة 
وكبرملان ملتزمين بتنفيذ التوجيهات امللكية السامية الرامية إلى تعميم 
التغطية اإلجتماعية لفائدة جميع املغاربة في اآلجال املحددة في القانون 
اإلطار، وفقنا هللا جميعا ملا فيه الخير، والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، شكرا كذلك للسيد مقرر لجنة القطاعات 
اإلجتماعية السيد النائب رشيد الحموني.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون 30.21

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض 
األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص 

الذين يزاولون نشاطا خاصا.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع قانون 31.21 وأعرض 
املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 3:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 5:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بتغيير وتتميم   31.21 النواب على مشروع قانون  صادق مجلس 
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين 
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
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