
صفحة

عيسنة عألولى0-0عدد70رن  ر09اثلا عيبر 03ر33ن )099نون 09ن090(

ISSN 2458 - 5629

من الدستور  68 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس النواب برمتها عمال بأحكام الفصل 

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس النواب
املدة النيابية 2021–2026–السنة التشريعية األولى : دورة أكتوبر 2021

فهرست

)دورة أكتوبر 2021(

محضر الجلسة السابعة ليوم االثنين 18 ربيع األول 1443ه )25 أكتوبر 
 ......................................................................................................)20218856

الصحة  بموضوع  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
والحماية االجتماعية.

أكتوبر   25( 1443ه  األول  ربيع   18 االثنين  ليوم  الثامنة  الجلسة  محضر 
 ......................................................................................................)20218876

جدول عألعمرل: عرض السيدة وزيرة االقتصاد واملالية ملشروع قانون املالية 

رقم 76.21 للسنة املالية 2022.

 1( 1443ه  األول  ربيع   25 االثنين  ليوم  التاسعة  الجلسة  محضر 

8881نونبر2021(.............................................................................................. 

جدول عألعمرل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بقطاع التجهيز واملاء.

 8( 1443ه  الثاني   ربيع    2 االثنين  ليوم  العاشرة  الجلسة  محضر 

8899نونبر2021(.............................................................................................. 

جدول عألعمرل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بقطاع االنتقال الطاقي 

والتنمية املستدامة.

صفحة



عدد1370–003ربيع الثاني14430  )009نونبر20210( الجريدة الرسمية للبرملان8856  

محضر علجلسة عيسربعة

عيترايخ: االثنين 18 ربيع األول 1443ه )25 أكتوبر 2021(.

عيرئرسة: السيد محمد صباري النائب األول لرئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ساعتان وعشرة دقائق، ابتداء من الساعة الثالثة بعد 
الزوال والدقيقة الرابعة.

بموضوع  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
الصحة والحماية االجتماعية.

عيسلد محمد صبراي ائيس علجلسة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم وصلى هللا على سلدنر محمد أشرف 
عملرسلين.

ألسئلة  املخصصة  الجلسة  هذه  أشغال  نفتتح  هللا،  بركة  على 
النائبات والنواب وأجوبة الحكومة.

عيسلد عيوزير عملحت9م،

عيسلدعت عينرئبرت عيسردة عينوعب عملحت9مين،

نلتقي في أولى الجلسات الخاصة لألسئلة الشفهية، وذلك برسم 
الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية الحادية عشرة، 
وطبقا للفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر ذات الصلة، في موضوع يتضمن أسئلة مرتبطة بموضوع واحد، 

هو موضوع الصحة والحماية االجتماعية.

قبل الشروع في جدول األعمال، وانسجاما مع ما تمليه مقتضيات 
املادة 149 من النظام الداخلي للمجلس، أعطي الكلمة للسيد األمين 
املدة،  هذه  مراسالت خالل  من  ما جد  على  املجلس  ليطلع  املحترم 

تفضلوا السيد األمين.

عيسلد محمد بودايقة أمين عملجلس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

طبقا ألحكام القانون التنظيمي ملجلس النواب ومقتضيات النظام 
الداخلي، توصل مكتب املجلس بمجموعة من االستقاالت من العضوية 
بمجلس النواب املرتبطة بوجود حاالت التنافي، ويتعلق األمر باألعضاء 

اآلتية أسماؤهم:

للمجلس  رئيسا  املنتخب  السنتي�سي  عمر  السيد  استقالة  0-
الجماعي ملدينة سال؛

استقالة السيد جواد غريب املنتخب رئيسا للمجلس اإلقليمي  0-
للقنيطرة.

استقالة السيد عادل بركات املنتخب رئيسا ملجلس جهة بني  0-
مالل خنيفرة.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد األمين املحترم، إذن في البداية أخبر السيدات والسادة 

البرملان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية  النواب املحترمين على أن 

مشتركة ستخصص لتقديم مشروع القانون املالية لسنة 2022 وذلك 

ابتداء من الساعة السادسة إن شاء هللا.

حضرات السيدات والسادة املحترمين، نشرع اآلن في بسط األسئلة 

الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا وكل األسئلة تتعلق كما قلت سلفا 

بالصحة والتغطية االجتماعية، وكذلك بالحملة الوطنية للتلقيح ضد 

فيروس كورونا، لذلك ستطرح األسئلة دفعة واحدة وبعد ذلك سيتولى 

السيد الوزير الرد على األسئلة لنفتح املجال للتعقيب فيما تبقى من 

الوقت. نبدأ بالسؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

عينرئبة عيسلدة سمي9ة حجرزي:

عيسلد عيرئيس عملحت9م،

عيسلد عيوزير عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

لتراجع  بالنظر  ملحوظا  تحسنا  بالدنا  في  الوبائي  الوضع  عرف 

امللكية  والتوجيهات  اإلرادة  بفضل  كوفيد19-  بفيروس  اإلصابات 

طرف  من  حثيثة  بخطى  املتخذة  املواكبة  واإلجراءات  السديدة 

القطاعات املعنية، واملجهودات املقدرة ملهنيي الصحة والعاملين بها، 

هذه اإلجراءات تتمثل أساسا في عملية التلقيح والتدابير االحترازية التي 

في  للمواطنين  الجماعي  واالنخراط  الصحية  الطوارئ  حالة  تقتضيها 

معركة التصدي لهذا الوباء بروح وطنية صادقة.

إن هذا التطور اإليجابي يدعو للتساؤل عن التدابير املواكبة التي 

تقتضيها املرحلة لتحقيق املناعة الجماعية وضمان األمن الصحي في 

بأبعادها الصحية واالقتصادية  الجائحة  الخروج من تداعيات  أفق 

واالجتماعية؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، ننتقل إلى السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين 

واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  عن 

السؤال مشكورا.
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عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برتر:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

الوزير،  السيد  اليوم  كورونا كيجعلنا  تدبير ملف جائحة  أهمية 
نسائلكم فين وصالت عملية التلقيح؟ وأشنو هما اإلجراءات اللي غادي 
تتاخذوها للحد من الفتنة اللي أثارها فرض إجبارية جواز التلقيح على 

املواطنين املغاربة؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، ننتقل إلى السؤال الثالث للسيدات 
والسادة النواب املحترمين لفريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينرئب عيسلد مروعن شبعتو:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت9م،

كما هو معلوم أعطى جاللة امللك محمد السادس نصره هللا خالل 
بداية السنة الجارية االنطالقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد 
فيروس كورونا، بهدف التحصين الجماعي للمغاربة وحمايتهم من هذه 
الجائحة، وهو ما عبأت له بالدنا إمكانات بشرية ومادية ولوجيستيكية 
مهمة، ومنذ بداية هذه الحملة الوطنية تم التوسيع بشكل تدريجي 
تتراوح  الذين  التالميذ  اليوم  لتشمل  التلقيح  من  املستفيدة  للفئات 
أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، وكذا الشروع في تلقي الجرعة الثالثة 
التلقيح ضد  لتعزيز املناعة، كما تم مؤخرا اتخاذ قرار اعتماد جواز 
والدخول  وخارجها  البالد  داخل  للتنقل  رسمية  كوثيقة  الفيروس 
العمومية  لإلدارات  واملستخدمين  املوظفين  ولولوج  العامة  باألماكن 

والشبه العمومية والخاصة.

انطالقا مما تقدم نسائلكم السيد الوزير، عن الوضعية الوبائية 
الحالية بشكل عام؟ وأين وصلت الحملة الوطنية للتلقيح والظروف 
التي تمر فيها والنتائج املنتظرة منها مفي أفق بلوغ املناعة الجماعية، 
للتنقل  كشرط  التلقيح  بجواز  العمل  لبدء  املتخذة  اإلجراءات  وكذا 

ودخول األماكن العامة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ننتقل اآلن للسؤال الرابع للسيدات 
التقدم واالشتراكية، فليتفضل  النواب املحترمين من فريق  والسادة 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 3 ائيس فريق عيتقدم وعالشت9عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم بدورنا كفريق التقدم واالشتراكية حول 
لكن  الدولة،  به  قامت  ما  يثمن  الكل  اللي  التلقيح  ديال  السياسة 
مؤخرا بالقرار األخير ديال الحكومة ديال إلزامية جواز التلقيح لدخول 
املؤسسات العمومية أثار نقاشا كبيرا وخلق واحد االرتباك، شنو هي 
الدواعي ديال هاد القرار؟ وشنو هو يعني القرار اللي الحكومة اليوم 
كتنوي يعني تقوم به من أجل التراجع على هذا القرار اللي اعتبرناه هو 
قرار يعني فيه ارتباك للحكومة وكنتمناو إن شاء هللا يعني تراجعوا على 

هذا القرار؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

للسيدات  الخامس  السؤال  اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت9عك3:

املناعة  أفق  في  اإلمكانيات  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
األفق؟  هاد  في  وزارتكم  ستتخذها  التي  التدابير  هي  ما  الجماعية، 
من  رابعة  موجة  تتحدث عن  العاملية  الصحة  منظمة  أن  خصوصا 
الفيروس، ومن داخل هذا أيضا نسائلكم السيد الوزير عن الشغيلة 
الصحية وموظفي األطر الصحية ينتظرون تعويضاتهم الشطر 3 و4؟ 
أيضا نسائلكم السيد الوزير عن مشكل الذي يطرحه جواز، ألم يكن 
من األجدى أن ال يكون قرارا فجائيا أن يتخذ قبل شهر وتعطى مهلة 
زمنية للمواطنين واملواطنات إلتخاذ التدابير الالزمة، ثم أيضا السيد 
 les antis الوزير مسألة علمية اليوم هناك تيار عالمي متنامي ما يسمى
vaccins املضاد ديال vaccin وهو تيار موجود في بالدنا اليوم، إنا حدود 
املعلومة العلمية القوية التي يمكن أن تقنع هذا التيار وأن تكون في 

مواجهة هاد التيار، شكرا سيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد املحترم، انتقلو للسؤال السادس للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

عينرئبة عيسلدة حنرن عتركين:

شكرع يكم عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، بادءا ببدء أهنئكم على تجديد الثقة املولوية 
في شخصكم، تمكنت بالدنا وهلل الحمد بشكل استباقي ومبكر بفضل 
القيادة السديدة واملتبصرة والحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، من وضع وتنزيل البرنامج الوطني للتلقيح الذي كان برنامجا 
الوحيدة  الوسيلة  اللقاح يظل هو  وطنيا شاملة ومجانيا، بحكم أن 
املتوفرة للحد من تف�سي الفيروس وكذلك للحد من تأثيراته السلبية 
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سواء على املجالين االقتصادي واالجتماعي. بالرغم من جميع اإلكراهات 
والعراقيل التي واكبت هذا الورش الوطني الضخم بدءا بمرحلة اقتناء 
اللقاح وما واكبها من صعوبات بمرحلة التحقق من سالمته ثم مرحلة 
ملرحلة  وصوال  اململكة  ربوع  مختلف  على  والتوزيع  والتخزين  النقل 
التطعيم التي مرت وهلل الحمد في ظروف جد جيدة بغض النظر عن 

بعض الحاالت املعزولة.

اليوم السيد الوزير، ونحن على بعد سنة من انطالق هاد الورش 
وهل  ببالدنا  الحالية  الوبائية  الحالة  عن  أسائلكم  الضخم،  الوطني 
بالفعل تمكنا من تحقيق ما يعرف باملناعة الجماعية؟ وهل هاته املناعة 
الجماعية أثرت فعال إيجابا على وتيرة الحالة الوبائية؟ ثالثا أسائلكم 
هل هناك من خطة حكومية ملجابهة انتكاسة ال قدر هللا خاصة أن 
العديد من الدول األوروبية حاليا تعيش موجة رابعة وخامسة وكذلك 
مع تخفيف التدابير االحترازية التي عرفتها بالدنا مؤخرا وكذلك ظهور 
فيروسات ومتحورات وسالالت جديدة؟ وأخيرا سيدي الوزير أسائلكم 
عن ترتيبات وجملة التدابير التي تتخذونها للحفاظ على نجاعة اللقاح 
والتقليص من آثاره السلبية خاصة وأنكم اعتمدتم ما يعرف بالجرعة 

الثالثة؟ وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال السابع للسيدات والسادة 
االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين  النواب 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينرئب عيسلد نوا عيدين عيهرو�شي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الوضع  وتطور  الوبائية  الوضعية  نسائلكم حول  الوزير،  السيد 
الصحي وآفاق تعميم التلقيح في بالدنا في ظل حالة الطوارئ الصحية؟ 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

النائب املحترم، السؤال األخير وهو السؤال الثامن  شكرا السيد 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينرئب عيسلد سعلد سرعا:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم أثار قرار الحكومة بفرض الجواز الصحي ضد 
فيروس كورونا املستجد في الفضاءات العامة العديد من التساؤالت 
بخصوص طريقة تنزيله، ال سيما أن البالغ اآلنف الذكر أوجب على 
التنزيل  على  الحرص  والخاص  العام  القطاعين  في  املسؤولين  جميع 

املباشرة،  القانونية  مسؤوليتهم  تحت  اإلجراءات  هذه  لكل  السليم 
وعالقة بهذا القرار نطرح عليكم السيد الوزير عدة تساؤالت منها:

أوال-أال تعتبرون أن تطبيق قرار إلزامية جواز التلقيح كان يتطلب 
استخراجه  املواطنين من  يتمكن عموم  لتطبيقه حتى  انتقالية  فترة 

واتخاذ التدابير الكفيلة بحسن تطبيقه؟

ثانيا-أال تعتزم وزارتكم التدشين لسياسة تواصليه فعالة ال سيما 
بإجراء  يقوموا  لم  الذين  لألشخاص  الكافية  الضمانات  بخصوص 
عملية التلقيح بسبب التخوف من األعراض والتبعات، وكذا بالنسبة 
موجة  ظهور  احتمال  ظل  في  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  لتعزيز 

جديدة؟ وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن بعد استنفاذ األسئلة املطروحة، 
تفضلوا السيد الوزير، نعم تفضلوا للمنصة السيد الوزير.

عيسلد خريد آيت عيطريب وزير عيصحة وعلحمرية عالجتمرعلة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد ائيس مجلس عينوعب عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذا املجلس املوقر للتفاعل مع 
أسئلتكم حول موضوع االستراتيجية الوطنية للتلقيح في السياق الوبائي 
ببالدنا خاصة في ظل التطورات املرتبطة بالقلق العالمي من انتشار 
موجه أخرى جديدة من فيروس كورونا، مع ظهور سالالت متحورة منه 
وتزايد الصعوبات واملعيقات املرتبطة بتأمين اللقاحات وارتفاع الطلب 

العالمي عليها.

فتحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
وتنفيذا لتعليماته النيرة، حظيت االستجابة السريعة ببالدنا في مواجهة 
الطابع غير املتوقع للجائحة بإشادة وترحيب كبيرين من املجتمع الوطني 
والدولي، إذ اتسمت باالستباقية والدقة والشمولية، كما استندت إلى 
مبادئ تضامن الجميع والتضحية الوطنية كقيم متأصلة في املجتمع 
املغربي لرفع التحديات وبلوغ الرهانات، خاصة واألمر يتعلق بالحفاظ 
العامة للمواطنات واملواطنين كأولوية وخدمتهم بشكل  على الصحة 

أفضل وتعزيز الصمود االقتصادي االجتماعي خالل فترة الصدمات.

وقد شكلت التوجيهات املنبثقة من خالل الخطب امللكية السامية 
امللك والشعب  2020 وثورة  يوليوز  في  العرش  خالل مناسبات عيد 
خارطة  و2021   2020 أكتوبر  في  البرملان  وافتتاح   ،2020 غشت  في 
طريق لكل اإلجراءات والتدابير التي همت تدبير هذه املرحلة الصعبة 
واالستثنائية حتى قبل اإلعالن عن اكتشاف أول حالة إصابة ببالدنا في 
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2 مارس 2020، لقد عرفت الحرب على الوباء تعبئة شاملة ومنقطعة 
النظير الحتواء األزمة حيث استنفرت السلطات الصحية ببالدنا إلى 
جانب متدخلين آخرين كاإلدارة الترابية واملصالح األمنية والعسكرية 
والوقاية املدنية والدرك امللكي والقوات املساعدة ومنظمات املجتمع 
املدني ورجال اإلعالم كل طاقاتها وإمكانياتها للتعامل مع الوضع الوبائي 
الطارئ ومواصلة الحملة وطنية لتمنيع الساكنة باللقاح، وهي مناسبة 
اليوم ألجدد تشكراتي وتنويهي بكل هؤالء وخاصة منهم نساء ورجال 
الصحة على الجهود الجبارة التي بذلوها لتدبير 3047 مركزا قارا وأزيد 
من 10 آالف وحدة متنقلة خصصت للتلقيح ضد الفيروس، ولوقوفهم 
البطولي في الصفوف األمامية للحرب على الوباء واشتغالهم في ظروف 
املقلقة  التداعيات  مع  املخاطر،  من  بالكثير  ومحفوفة  صعبة  جد 

للجائحة، كما أحيى عاليا شجاعتهم وقدرتهم على الصمود والتحدي.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

الحملة  فيها  تواصل  التي  اإليجابية  الظروف  كبير  باعتزاز  نتابع 
الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بكافة تراب اململكة بتدبير مثالي نوه 
به العالم أجمع نتيجة األداء الجيد والتحرك االستباقي لبالدنا بتوجيهات 
للمواطنات  حماية  الضرورية  اللقاح  جرعات  لتأمين  سامية  ملكية 
واملواطنين وتحصينا للنظام الصحي من خطر االنهيار، فقد أكد البالغ 
الصادر عن الديوان امللكي بتاريخ 9 نونبر 2020 أن جاللة امللك نصره 
هللا قد أعطى توجيهاته السامية من أجل إطالق عملية وطنية واسعة 
النطاق مجانية وغير مسبوقة للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بهدف 
تأمين تغطية الساكنة باللقاح، وقد شجع التحسن النسبي في املنحى 
الوبائي ببالدنا نتيجة للتدابير االحترازية املتخذة واإلعداد املسبق والجيد 
للجاهزية على إنجاح انسيابية حمالت تلقيح بشكل كبير، فالرهان الذي 
ما زالت تسارع في سبيل تحقيقه بالدنا اليوم هو بلوغ نسبة التغطية 
بالتلقيح تسمح بتحقيق املستوى املنشود من التحصين الجماعي، ومن 

تمة محاصرة العدوى الوبائية والعودة التدريجية إلى الحياة العادية:

أوال-فيما يخص الوضعية الوبائية الحالية، تشهد بالدنا وهلل الحمد 
املؤشرات  العديد من  في  تحسنا ملحوظا، تحسنا ملحوظا ومستمرا 
املرتبطة بالحالة الوبائية لألسبوع العاشر على التوالي، إذ انتقل املغرب 
بحر األسبوع املنصرم إلى املستوى املنخفض النتقال عدوى كوفيد 19، 
فبعد أربعة أسابيع متتالية من االنتقال الفيرو�سي بمستوى معتدل 
مستوى خطر برتقالي، فإن معدل اإلصابة بالفيروس املسجل خالل 
األسبوع األخير يعد األكثر انخفاضا منذ 16 أسبوع بنسبة %3.5، إذ أن 
هذا املعدل هو األدنى مع استمرار انخفاض عدد الحاالت األسبوعية ب 
8 حالة لكل 100 ألف نسمة، فضال عن استمرار انخفاض عدد حاالت 
الوفيات منذ ما يقارب 13 أسبوع. وفي نفس املنحى فإن نسبة تكاثر 
فيروس كوفيد19- بلغت 0.9 مع انخفاض عدد الحاالت األسبوعية 
الحرجة إلى حالة واحدا لكل 100 ألف نسمة، وإلى حدود األمس يوم 

األحد 24 أكتوبر بلغ العدد اإلجمالي للحاالت الخطيرة والحرجة املتكفل 
اإلختراقي،  االصطناعي  التنفس  تحت  توجد  منها   16 حالة،   327 بها 
لكوفيد19-  املخصصة  اإلنعاش  أسرة  معدل  لذلك  تبعا  وانخفض 
إلى %6.2 من طاقة سريرية بلغ إجمالها 5250 سرير وهو انخفاض تم 
في  امللء  نسبة  تجاوزت  بعدما  التوالي  التاسع على  لألسبوع  معاينته 
فترة الذروة %60 من القدرة االستيعابية ملصالح اإلنعاش، وبتسجيل 
6 حاالت وفاة يكون معادل الفتك انخفض إلى 1.5 وبالنتيجة ارتفع 
معدل التعافي إلى %97.9، حيث تم تسجيل تعافي 218 مريض مقابل 
201 حالة إصابة جديدة بمؤشر إصابة 0.5 لكل 100 ألف نسمة، كما 
أن معدل انتقال نسخة دلتا املتحور من فيروس كوفيد19- يواصل 
انخفاضه، إال أن األمر يستدعي منا مع ذلك ضرورة التحلي بقدر عالي 
من اليقظة ألن التحسن مالحظ واالنتقال إلى املستوى األخضر ال يعني 
نهاية املوجة، مما يفرض اإلبقاء على التدابير الوقائية واإلحترازية إلى 
جانب املسارعة إلى تلقي اللقاح لتجنب اإلصابة بأشكال خطيرة من 

املرض واعتماد البروتوكول العالجي الوطني.

ثانيا- فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح من الضروري التأكيد 
األولى  البدايات  في  الصحي  الحجر  فرض  لقرار  بالدنا  اتخاذ  أن  على 
لظهور الوباء وبشكل استباقي قبل العديد من البلدان، سمح للسلطات 
العمومية بتقييم الوضع مبكرا وإعداد إستراتيجية ناجعة للمواجهة، 
ساهمت في كسب وقت ثمين مكن من الشروع في مرحلة الخروج من 
الحجر الصحي واالنكباب بالتالي على مسألة التلقيح، ووفاء للمقاربة 
امللكية السديدة املتبعة شرعت اململكة مبكرا في فتح مشاورات من 
أجل اقتناء اللقاح قبل التوصل لذلك، من خالل اتفاقيات تجارية مع 
املختبرات املصنعة لها خاصة سينوفارم وأسترازنيكا، وبنفس الحس 
اللجنة  استشارة  بعد  كذلك  العمومية  السلطات  فكرت  اإلستباقي 
العلمية للتلقيح في بحث مسارات أخرى من أجل التزود بأنواع أخرى 
بيونتيك  فايزر  لقاحي  الستخدام  األولوية  فأعطيت  اللقاحات  من 
األملاني األمريكي وجونسون أند جونسون األمريكي باعتبارهما لقاحات 
مأمونة وفعالة بعد التجارب السريرية املكثف التي أجريت عليهما، وبعد 
تطمينات فريق الخبراء اإلستشاري اإلستراتيجي املعني بالتمنيع التابع 

للمنظمة العاملية للصحة.

هذا وقد قدمت بالدنا كذلك إسهامات كبيرة في الجهود الدولية 
لتأكيد فعالية اللقاحات ضد فيروس كوفيد19- من خالل مشاركتها في 
التجارب السريرية وفي مختلف البحوث لتقييم جودة اللقاح ومأمونيته 
وفعاليته، ولفهم الحماية املحتملة التي يوفرها بعد استخدامه على 
املدى الطويل، وقد أكدت كل املؤشرات أن هذه التجارب السريرية التي 
سبق وخضع لها حوالي 600 فرد من املتطوعين املغاربة بمواكبة لجنة 
علمية مغربية رفيعة املستوى كانت نتائجها جد إيجابية، وهو ما أكد 
سالمة ونجاعة ومناعة اللقاح الذي راهنت عليه بالدنا تحت القيادة 
السامية لجاللة امللك حفظه هللا، ونشير في هذا الصدد إلى أن السلطات 
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الصحية ومنذ إطالق حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس قامت بتعزيز 
نظامها لليقظة الدوائية عبر تقوية األنظمة وشبكة املرسلين الجهويين، 
وتحديد قوائم الخبراء على مستوى كل جهات اململكة لتتبع املعلومات 
والتقاري عن األعراض الجانبية التي يصرح بها امللقحون أو األطباء على 
السواء، كما أن بالدنا لم تكن بمنأى عن انشغاالت العلنية إثر الضجة 
املرتبطة بظهور أعراض جانبية للمستفيدين من لقاح أسترازنيكا، وال 
عن التحذيرات واملخاوف التي أثارها ظهور طفرات متحورة للفيروس، 
خاصة وأن بعد أن أعلن املعهد الوطني للصحة عن اكتشاف الساللة 
وفي خضم هذه   ،2021 يناير   18 بتاريخ  باملغرب  املتحورة  البريطاني 
الضجة العاملية أوصت وزارة الصحة في بالغ لها بتاريخ 17 مارس 2021، 
وبعد اجتماع اللجنة الوطنية اإلستشارية لليقظة الدوائية بمقر مديرية 
األدوية والصيدلة لدراسة وبحث املوضوع بمواصلة استخدام لقاح 
أسترازينيكا في حملة التلقيح الوطنية، مؤكدة أن فوائد هذا اللقاح 
تفوق مخاطره وأن ليس هناك صلة مباشرة بين عدد من األعراض 
الجانبية املصرح بها وإستعمال اللقاح املذكور، وهو األمر الذي سيتم 
تأكيده الحقا بأوروبا حيث عادة لتطمئن شعوبها بعد أن علقت 13 دولة 
في االتحاد األوروبي في وقت سابق استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء 
وقائي بعد األخبار املتزايدة عن تعرض بعض امللقحين بجلطات في أماكن 
مختلفة من الجسم. كما صرحت املنظمة العاملية للصحة بعدم وجود 
أدلة علمية تثبت أي صلة بين اللقاح املذكور وتسجيل أعراض جانبية 
على شكل إصابات بجلطات دموية، وأكدت على أهمية استمرار حمالت 
التطعيم به، وبهدف تتبع ووضع دراسات لإلستكشاف أنواع الفيروسات 
املوجودة باملغرب وسالالتها وتحديد هذه السالالت املتحورة وتمييزها 
بالتسلسل الجيني وضعت السلطات الصحية جهاز للمراقبة الجينومية 
لفيروس كورونا املستجد من خالل إتالف من املختبرات ذات منصة 
من  يتكون  املستجد،  كورونا  لفيروس  الفيرو�سي  للتسلسل  وظيفية 
ملعهد  التابع  التنف�سي  الجهاز  وفيروسات  لإلنفنوانزا  املرجعي  املختبر 
الطب  بكلية  الطبية  الحيوية  التكنولوجيا  ومختبر  للصحة،  الوطني 
الوطني  للمركز  الوظيفية  الجينومات  ومنصة  بالرباط،  والصيدلة 

للبحث العلمي، باإلضافة إلى معهد باستور بالدار البيضاء.

املستجد  كورونا  فيروس  لسالالت  التسلسل  عملية  بدأت  وقد 
للشائعات  للتصدي  إطار جهودها  وفي   ،2020 يونيو  منذ  اململكة  في 
واألخبار الزائف واإلدعاءات حول حصول مخاطر أو أعرض جانبية أو 
وفيات ناتجة عن تلقي جرعات التلقيح، أصدرت السلطات الصحية 
العديد من البالغات التوضيحية تؤكد شفافية اإلجراءات التي تتخذها 
لتصحيح فهم املعلومات املتعلقة بالوباء وضمان الوصول إليها، ومنع 

انتشار الخوف أو القلق أو االرتباك بين األفراد.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت عيسردة عينوعب عملحت9مون،

لقد أكد جاللة امللك محمد السادس نصره هللا في خطابه السامي 

بمناسبة افتتاح البرملان ب8 أكتوبر 2021 لقد قامت الدولة بواجبها 
في توفير اللقاح باملجان الذي كلفها املاليير وكل الحاجيات الضرورية 
للتخفيف على املواطن من صعوبات هذه املرحلة، وبالقصر امللكي بفاس 
أشرف جاللته يوم الخميس 28 يناير 2021 على إطالق الحملة الوطنية 
للتلقيح ضد فيروس كوفيد ـ19 حيث تلقى جاللته الجرعة األولى من 
اللقاح املضاد لهذا الوضع ليعطي بذلك إشارة قوية قدمتها النموذج 
واملثال والجواب على تساؤالت أزيد من 36 مليون مغربية ومغربي بكل 
أطيافهم، ورمزت لسالمة العملية من كل املخاطر املحتملة، كما أزالت 
التوجس والشكوك من نفوس املغاربة وعززت ثقتهم في منهي الصحة 
ومن خاللهم في املنظومة الصحية وعملية التلقيح برمتها، وضل جاللته 
امللك يتابع تطور الجائحة والتدابير املتخذة في إطار مكافحة انتشارها 
وحماية حياة وصحة املواطنين، كما ترأس بصفة شخصية جلسات 
العمل التي خصصت لتتبع إستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد 
ـ19، وأعطى توجيهاته السامية للسلطات املختصة بالسهر على التنظيم 

الجيد لهذه العملية الوطنية املتواصلة.

وفي هذا اإلطار عززت السلطات الصحية من جاهزية آالف مراكز 
التطعيم باللقاح املنتشرة بكثافة فوق التراب الوطني بإحداث مراكز 
رقمية ومندمجة للتلقيح منذ شهر غشت املا�سي في سابقة من نوعها 
باملغرب بكل من منطقة الدار البيضاء، وبسال، وفي إطار تتويج الجهود 
الوطني للتصدي لجائحة فيروس كورونا املستجد ومن أجل التسريع 
من وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيدـ 19، وتعزيز طموح املغرب 
في تحقيق سيادة صحية متفردة عبر تطوير نظام صحي أكثر ذكاء وابتكار 
وبقيادة من جاللة امللك نصره هللا وتظافر جهود الحكومة واملجتمع 
وتعبئة خلف جاللته، عاشت بالدنا قبل الدخول املدر�سي الحالي ملحمة 
تطعيم تالميذ التعليم العمومي والخصو�سي ومدارس البعثات األجنبية 
الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة إلى 17 سنة، بموازاة اعتماد التطعيم 
استنادا  كورونا  لفيروس  املضاد  اللقاح  من  كذلك  الثالثة  بالجرعة 
إلى توصيات اللجنة العلمية والتوصيات العلمية الدولية، وإلى حدود 
17 أكتوبر 2021 تم استعمال أزيد من 44.8 مليون جرعة تلقيح وبلغ 
العدد اإلجمالي للمستفيدين على األقل من جرأة واحدة 23.6 مليون 
مستفيدة ومستفيد أي بنسبة تفوق %64 من العدد اإلجمالي للسكان، 
ولإلشارة فإن بعض الجهات تتجه نحو تحقيق املناعة الجماعية بفضل 
اإلقبال الكبير لساكنتها على عملية التلقيح، منها جهة بني مالل خنيفرة 
التي تم بها تطعيم أزيد من %95 من الساكنة املستهدفة بشكل كامل 
حتى اآلن أي ما يفوق 612 ألف شخص تم تلقيحهم بجرعتين وهو 
ما يفسر التحسن الكبير للوضع الوبائي على صعيد هذه الجهة، هذا 
وتتوفر بالدنا إلى حدود اليوم إلى 16 مليون الجرعة وال يفصلنا سوى أقل 
من 5 ماليين ملقح على بلوغ املناعة الجماعية املنشودة، فكل الرهان 
اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة %80 من الساكنة في 
األسابيع القليلة املقبلة، إن أمرا كهذا يسائلنا جميعا ويدفعنا إلى مزيد 
من تعبئة الجهود لرفع منسوب الثقة في نفوس املواطنات واملواطنين 
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في سالمة عملية التطعيم املتواصلة حاليا ببالدنا وفي نجاعة وسالمة 
اللقاحات التي اعتمدتها اململكة في هذه العملية، وحثهم على اإلسراع 
بتلقي الجرعات الضرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو اإلصابة خاصة 
وأن بالدنا قد نجحت وهلل الحمد بتدخل ملكي سامي في ظرف استثنائي 
بكل املقاييس بأن تكون سباقة في توفير اللقاحات الضرورية للمواطنات 
واملواطنين باملجان وبكمية كافية، وهيأت لذلك بتوجيهات سديدة من 
جاللته حملة وطنية غير مسبوقة عبر إعداد البنى التحتية املناسبة 
والوسائل املادية الالزمة واإلمكانات البشرية واللوجيستيكية الضخمة؛

التطعيم  حمالت  في  اإليجابي  التطور  هذا  تعزيز  وبهدف  لذلك، 
والتراجع التدريجي ملنحى اإلصابات بفيروس كورونا بمقاربة احترازية 
جديدة، وبغاية استدراك الزمن املهدور عقب الفتور الذي شاب عملية 
التلقيح في اآلونة األخيرة ولتفادي االنعكاس السلبي لذلك على بلوغ 
املناعة الجماعية في غضون األسابيع املتبقية من هذه السنة، خصوصا 
وأن املغرب أضحى قريبا جدا من تحقيقها قررت السلطات العمومية 
ببالدنا ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري اعتماد جواز التلقيح 
واألقاليم  املناطق  بين  التنقل  لحاملها  تتيح  رسمية حصرية  كوثيقة 
إلى الخارج  النقل الخاصة أو العمومية والسفر  املختلفة عبر وسائل 
التنقل  تراخيص  وإلغاء كل  العامة  األماكن والفضاءات  إلى  والولوج 
السابقة الصادرة عن السلطات املحلية، وبناء عليه وجهت الدعوة إلى 
جميع املوظفين واملرتفقين إلى استخدام جواز التلقيح لدخول اإلدارات 
واملطاعم  السياحية  واألماكن  الفنادق  وارتياد  والخاصة  العمومية 
واملقاهي واملحالت التجارية وقاعات الرياضة وغيرها، كما وجهت دعوة 
خاصة إلى األشخاص غير امللقحين إلى اإلسراع بأخذ جرعتهم األولى 
والثانية من اللقاح، كذلك الجرأة الثالثة املعززة للمناعة بالنسبة ملن 
مر عن تلقيحهم أكثر من 6 أشهر، وعلى هذا األساس يمكن ملن تلقى 
جرعاته من اللقاح لتحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة اإللكترونية 
 www خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 على الرابط
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عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

ال بد لنا من وقفة لنؤكد بأنه رغم أن االستجابة ملكافحة الوباء 
لم تكن متجانسة في كل الدول العالم لكنها توحدت اليوم في مواجهة 
نفس الفيروس وإن تعددت طفراته، كما أنها اتخذت حياله تدابير شبه 
متقاربة للتصدي والوقاية عبر استلهام القواعد االرشادية التي تضعها 
املنظمة العاملية للصحة واستثمار املعرفة العلمية املتحصلة على الوباء 
والخبرات التي يتوفر عليها أعضاء اللجن اإلستشارية العلمية والتقنية 
لة في إطار تدبير هذه الظرفية املقلقة واملخيفة، وقد سبقتنا دول 

ّ
املشك

كثيرة إلى اعتماد مقاربات الجواز الصحي أو جواز التلقيح للسماح بارتياد 
هاد الفضاءات العامة كاإلدارات واملقاهي واملالعب وغيرها وفق التدابير 
اإلحترازية املعهودة ومنها الحفاظ على التباعد وارتداء الكمامة، وطيلة 

قائما وطنيا قبل شهور بخصوص  العمومي  النقاش  كان  املدة  هذه 
اعتماد هذا الجواز من عدمه، إلى جانب تدارس خيارات اعتماده كوثيقة 
حصرية إلرتياد األماكن العامة والتنقل والجوالن متى تبينت الحاجة 
املاسة إلى ذلك، فبمنطق اإلستباقية أعلنت السلطات العمومية مطلع 
شهر يونيو املا�سي استحداث جواز تلقيحي يسمح ملتلقي جرعتين من 
اللقاح املضاد لفيروس كورونا الجديد بالتنقل دون قيود داخل البالد 
والسفر إلى الخارج، وأهابت حينها لألشخاص الذين فوتوا موعد التلقيح 
بين قوسين إما بسبب اإلهمال أو التردد أو الخوف أو اإلسراع باإلسراع 
إلى تلقيح أنفسهم وتحميل جواز تلقيحهم الذين كان جاهزا للتحميل 

اعتبارا من اإلثنين 7 يونيو 2021، 7 يونيو 2021؛

داملليون   9.5 عقبة  تجاوزت  قد  بالدنا  فيه  تكن  لم  وقت  وفي 
مستفيد من التلقيح، ذكر بالغ الحكومة أن هذا الجواز اللقاحي يشكل 
وثيقة رسمية آمنة ومعترف بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها 
دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية بالتجول عبر جميع أنحاء 
التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد 11 ليال وكذا السفر إلى الخارج، 
وأهابت حينها السلطات الصحية باملواطنات واملواطنين اإلسراع إلى 
أخذ أو استكمال جرعات تلقيحهم مؤكدة من خالل وصلة إعالنية تم 
تداولها على نطاق واسع بأن هذه الوثيقة ستكون جد مهمة ومطلوبة 
للحياة الطبيعية، وتمكن صاحبها من ولوج املقاهي واملطاعم واملسارح 
والقاعات السينمائية واملراكز التجارية الكبرى واملالعب والفنادق وحتى 
وسائل النقل العمومية، ودون الدخول في الجدال الفقهي القانوني 
الذي أعقب قرار جواز التلقيح كوثيقة للتنقل والولوج والجوالن، مع 
الخاصة  األحكام  إلى  يستند  كان  العمومية  السلطات  قرار  أن  العلم 
بحاالت الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، حيث أهل املرسوم 
العمومية  السلطات  مارس2020   23 بتاريخ   2.20.292 رقم  بقانون 
في  وسالمتهم  األشخاص  حياة  لحماية  اإلستعجالية  التدابير  إلتخاذ 
مواجهة خطر انتشار أمراض معدية أو وبائية، خاصة بعد أن أعلنت 
وتحديدا  املا�سي  العام  من  وقت سابق  في  للصحة  العاملية  املنظمة 
بتاريخ 30 يناير2020 حالة طوارئ الصحة العامة على النطاق الدولي 
بسبب الجائحة، ودعت الحكومات تبعا لذلك إلى اتخاذ خطوات عاجلة 
وأكثر صرامة لوقف إنتقال الفيروس نظرا للمستويات املقلقة لإلنتشار 

وشدته.

وفي هذا اإلطار فكل اإلجراءات الطارئة واإلستعجالية التي إتخذتها 
السلطات العمومية في سياق االستجابة للوباء العالمي كانت ترمي إلى 
حماية حياة األشخاص وضمان سالمتهم مع الحفاظ على استمرارية 
املرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين 
واضعة نصب عينيها ضمان احترام حقوق اإلنسان في حربها املعلنة على 
الفيروس، وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق اإلنسان لكل شخص 
كحقه في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغها، والذي يلزم الدول 
تبعا لذلك اتخاذ تدابير ملنع تهديد الصحة العامة والعمل على تقديم 

الرعاية الطبية ملن يحتاجها.
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إن املعادلة األساسية اليوم في سياق خطورة جائحة كوفيد19- 
وتهديدها للحق في الحياة تتمثل في مرونة التوفيق بين ضرورية حماية 
في  الحق  انتهاك  تجنب  وأساسا  الحقوق،  العامة وضمانات  الصحة 
الصحة الذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى انتهاك باقي الحقوق األخرى، 
وحتى دون قراءة املوضوع على ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية التي 
تدعو إلى الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة وعدم التهاون بها ومراعاة 
قواعدها الجوهرية املعروفة، التي تحث على إزالة الضرر واختيار أهون 
املصلحة  على  العامة  املصلحة  وتقديم  الشرين  أخف  أو  الضررين 
الخاصة، وإقرار مسؤولية فرض على نفسه وإلزام الدولة باتخاذ كل 
التدابير الوقائية والعالجية للقضاء على األمراض ومنع تف�سي األوبئة 
والفيروسات املعدية، بصرف النظر عن كل ذلك رغم حجيته ووجاهته 
نورد عددا من االعتبارات التي تسعف في فهم دواعي الخيار الحكومي في 
اعتماد جواز التلقيح كوثيقة حصرية للتنقل والولوج لألماكن العامة، 

ومنها:

جاللة  من  دائم  وتتبع  بقيادة  للجائحة  املحكم  بالدنا  أوال-تدبير 
امللك محمد السادس نصره هللا استند باألساس إلى عنصرين اليقظة 
واإلستباقية ملرافقة اإلجراءات نظام الطوارئ الصحية، مما مكن من 
تجنيب بالدنا سيناريوهات الرعب التي عاشتها دول أخرى حول العالم، 
لذلك وبناءا على مؤشرات الوبائية املرصودة في كل أرجاء العالم قررت 
السلطات املغربية تعليق الرحالت الجوية مع عدد من الدول األوروبية 
بدأ من يوم األربعاء 21 أكتوبر الجاري بسبب التطور امللفت والتهديد 
الخطير الذي عرفه الوباء بهذه البلدان في اآلونة األخيرة، على غرار ما 
يحصل في أوروبا الشرقية منذ أسابيع خلت وذلك نتيجة لتف�سي الوبائي 
الكبير ومنها ظهور سالالت الجديدة من املتحور الفيرو�سي دلطا والذي 

يعتبر في شراسته أكثر عدوى من متغير دلطا األصلي.

إن القفزة الوبائية األخيرة في هذه البلدان مع االرتفاع الذي عرفته 
حاالت اإلصابة اليومية، والتي قاربت 50 ألف حالة يوميا والتي يرتقب 
فسرها  يوميا،  حالة  ألف   100 ببلوغ  ارتفاع صاروخي  إلى  ترتفع  أن 
الخبراء بالتسرع في العودة إلى الحياة العامة بهذه الدول وعدم اعتماد 
جواز التلقيح في هذا الشأن، وينضاف إلى ذلك أن انعدام العدالة في 
ومنصف  شامل  بشكل  اللقاحات  على  العالم  بلدان  جميع  حصول 
وميسور التكلفة في الوقت املناسب، وتسييس التعاون الدولي في مجال 
اللقاح، وانقطاع سبل اإلمدادات بسبب قيود وعراقيل نظام طوارئ 
الصحة العامة املطبق على املستوى العالمي، كل ذلك يضعف من 
جهود اإلستجابة لفيروس كورونا ويبقي تهديده الجديد قائما باستمرار 
على شكل موجات متتالية. فاملغرب إذن ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية 
أخرى وعلى غرار هاد الدول التي تشدد على اتخاذ مزيد من اإلحتياطات 
ملنع االنفجار الوبائي بها، فاملواطنات واملواطنين مدعوون إلى اإلقبال إلى 
منصات التلقيح املوضوعة رهن إشارة طيلة أيام األسبوع وإلى ساعات 
متأخرة من الليل، فذلك هو خيارنا الذي ال محيد عنه اليوم في ظل 

عدم وجود دواء لعالج مر�سى كوفيدـ19، وبهذا الشكل يمكننا املساهمة 
في حماية الوطن واملواطنين، وفي توفير شروط رفع القيود التي سببها 

الوباء.

لبلوغ  امللكية  الرؤية  على  هنا  التأكيد  من  البد  اإلطار،  هذا  وفي 
السيادة اللقاحية تعد ردا مناسبا على مخاطر ندرة اللقاحات، وكذا 
على الخطر الطبيعي الذي يشكله ظهور أوبئة جديدة، فقد دخلت بالدنا 
بقوة على خط صناعة لقاح فيروس، من خالل التوقيع رسميا على 
ثالث اتفاقيات مع الصين أمام جاللة امللك بمدينة فاس إلنتاج 5 ماليين 
جرعة من لقاح كوفيدـ19 شهريا، باستثمارات بلغت 500 مليون دوالر 
لتعزيز اإلكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات املضادة لكوفيدـ19 ولقاحات 

أخرى، وتحقيق السيادة الصحية للمملكة.

ثانيا: كل اإلجراءات الطارئة اإلستعجالية والبروتوكوالت الصحية 
حياة  لحماية  تدريجيا  ببالدنا  املغربية  السلطات  اعتمدتها  التي 
تأخذ  كانت  الوبائي  اإلنتشار  خطر  مواجهة  في  وسالمتهم  األشخاص 
بعين اإلعتبار باألولوية مؤشرات تطور الوضع الصحي الوطني والدولي 
ومستويات األمن والفعالية التي يمكن بلوغها في هذه املواجهة، فال 
مناص في فترة ما من التوقف وتثمين املجهودات املبذولة عبر اتخاذ 
خطوة حاسمة لتحصين املجهودات والتضحيات الجماعية التي بذلت 
إلحتواء الوباء، وصون املكتسبات التي حققتها بالدنا حتى اآلن في تحدي 
الوفيات،  وعدد  اإلصابات  منحى  في  التدريجي  التراجع  سيما  األزمة، 
للتنقل  وحصري  رسمي  كمستند  التلقيح  جواز  وثيقة  اعتماد  فكان 
ومتوازنا  رصينا  قرارا  والخاصة  العامة  والفضاءات  األماكن  وولوج 
بدل املجازفة غير املحسوبة املخاطر والتي قد تؤدي بنا ال قدر هللا إلى 
التقهقر ورجوع خطوات إلى الوراء من خالل العودة إلى تشييد القيود 
من جديد واإلغالق وارتهان املنظومة الصحية للمجهول املاثل أمامنا 
والتي تشكله املوجة الثالثة والتي تشكله املوجة الوبائية القادمة التي 
تشير كل الدالئل واملؤشرات إلى أنها ستكون أصعب وأخطر من سابقتها، 
وهو ما يستدعي منا جميعا مزيدا من الحرص واليقظة وتحمل كامل 
املسؤولية في مواصلة اإللتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات 
العمومية لحماية األرواح والصحة العامة، ومن ضمنها اإلسراع بتلقي 
الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة وجواز التلقيح للمساهمة 

في املجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء.

لقد قررت بعض الدول العودة إلى فرض اإلغالق العام في األماكن 
العامة لفترة زمنية محددة وتطبيق الحظر على مغادرة املنزل لفئات كبار 
السن اللذين لم يتلقوا اللقاح املضاد لفيروس كورونا، كل ذلك بغرض 
مكافحة االرتفاع القيا�سي في أعداد الوفيات واإلصابات بفيروس كورونا 
بسبب انخفاض وتيرة التطعيم ضده في ظل العزوف الواسع ملواطنيها 
عن تلقى اللقاح، نذكر عن سبيل املثال دول من أوروبا الشرقية لوحدها 
تم إحصاء ألف و28 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات 24 

األخيرة، مما يزيد عن 37 ألف إصابة جديدة.
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ثالثا: إن إعتمادات جواز التلقيح في هذه الفترة من السنة يرمي إلى 
بعد  أنفسهم  بتطعيم  امللقحين على اإلسراع  الغير  تحفيز األشخاص 
معاينة البطء الذي شاب الحملة في اآلونة األخيرة، والحماية من البؤر 
الوبائية الذي قد تطفو على األحداث من جديد، والستعداد لفصل 

الشتاء الذي يعرف انتشار أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.

وفي هذا اإلطار تقرر اعتمادات إستراتيجية جديدة تروم توسيع حملة 
التنقيح لتشمل فئات أخرى وفي طليعتها املهاجرين الغير النظاميين، 
واألطفال البالغين أكثر من 12 سنة املتخلى عنهم وغير املتمدرسين وذوي 
االحتياجات الخاصة، كما ترتكز هاد االستراتيجية على تنظيم حمالت 
ميدانية للتحسيس بأهمية التلقيح وتطعيم األشخاص الغير امللقحين 
ألسباب الطبية في املستشفيات الجامعية أو الجهوية واإلقليمية، إلى 
جانب تنظيم زيارات ميدانية لفائدة األشخاص فوق 65 سنة واملصابين 

بأمراض مزمنة.

رابعا: جواز التلقيح لم يعتمد ليكون تقييدا بل العكس هو الصحيح 
فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح لألشخاص 
الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا إذا املناطق اإلحترازية 
أصبحوا  الذين  امللقحين  مجتمع  على  اإلجراءات  تخفيف  يقت�سي 
يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببالدنا، كما أن هذا اإلجراء سيسهم 
ال محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر األشخاص الغير 
أن  العلمية  والبحوث  الدراسات  من  العديد  أكدت  فقد  ملقحين، 
الشخص الغير ملقح معرض لخطر الوفيات 11 ملرة أكثر ولخطر دخول 
قسم اإلنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، ويسمح بنشر الفيروس 
أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه بالتلقيح، كما أفاد التقارير أن الغالبية 
الغير  لفئة  تعود  كوفيدـ19  مرض  بسبب  الوفيات  لحاالت  العظمى 
ملقحين، ولذلك فاعتمادات جواز التلقيح سيدفع ال محالة في تشجيع 
أخذ  في  قرارهم  حسم  على  املمانعين  حتى  أو  املترددين  املتقاعسين 
جرعاتهم من اللقاحات، مما سيحقق الغرض الرئي�سي املرجو بالعمل 
على اإلجراء واملتمثل في رفع معدل تغطية الساكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع. 
كما تم تجاوز نقاش كيفية توفير جواز تلقيح بالنسبة لحاالت خاصة من 
املواطنات واملواطنين، فاألشخاص املمنوعون من تلقي اللقاح ألسباب 
أيضا  بإمكانهم  مثال  الشديدة  الحساسية  من  يعانون  كما  صحية، 
الحصول على جواز شريطة استصدار شهادة من طبيب مختص تتبث 
ذلك وتؤكد املانع، كما أخبرت الوزارة الرأي العام في بالغ لها أنها أتاحت 
ابتداء من اليوم اإلثنين 25 أكتوبر 2021 إمكانية استخراج جواز تلقيح 
مؤقت لكل شخص مباشرة تمت بعد تلقيحه الحقنة األولى من اللقاح 
املضاد لفيروس كورونا املستجد. باإلضافة إلى أنه بإمكان أصحاب جواز 
التلقيح املؤقت الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة 
الثانية عقب مرور 28 يوما، كما يمكن للمواطنات واملواطنين الحصول 
على جواز التلقيح املحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور 6 شهور 
على تلقيهم الحقنة الثانية. فوجهت الوزارة دعوى إلى جميع الفئات التي 

تلقت الحقنة األولى والثانية والثالثة من اللقاح إلى الولوج إلى البوابة 
w.w.w likahcorona. اإللكترونية الخاصة بالعملية الوطنية للتلقيح
ma لتحميل جوازات التلقيح الخاصة بهم ويتم األمر عبر الضغط على 
أيقونة أقوم بتنزيل الجواز الصحي املؤقت الخاص بالنسبة لألشخاص 
الذين تلقوا الحقنة األولى أو أيقونة أقوم بتنزيل الجواز الصحي الخاص 
بالنسبة للفئات التي تلقت جرعتي اللقاح، وكذا الحقنة الثالثة املعززة 
للمناعة، وتتيح هذه العملية بإمكانية تحميل هذه الوثيقة في نسختين: 
واحدة قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف املحمول وفي حالة تعذر 

تحميلها يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدرارية الستخراجها؛

خامسا- العمل بجواز التلقيح ال يمكن إال أن يسهم في دفع الفئات 
ألنه  للتلقيح،  الوطنية  الحملة  في  بكثافة  اإلنخراط  إلى  امللقحة  غير 
ضد  الكافية  الحماية  له  يؤمن  الذي  حاليا  املتوفر  الوحيد  الخيار 
19، وقد شكل أخذ الجرعات  اإلصابات بأشكال خطيرة من كوفيد 
األولى والثانية من اللقاح مرحلة أولى لتحصين املواطنات واملواطنين 
ضد الفيروس الذي أودى بحياة املاليين حول العالم وتقليل املخاوف 
الكبيرة من اإلصابة بالعدوى، أما الجرعة الثالثة املعززة في غضون 6 
شهور بعد الجرعة الثانية قد تم إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات 
الحماية فهي تمثل جرعة األمل التي ستنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة 
الرهيب الذين نشر الرعب والقلق وتضرر من تداعياته الجميع وهي 
سبيلنا إلى الرفع التدريجي لقيود الطوارئ الصحية واستئناف الحياة 
العادية في أقرب وقت ممكن، قصد اإلنكباب بكل وطنية ومسؤولية 
على األوراش امللكية الكبرى لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي، فلعلنا 
اليوم بانخراطنا الواسع في الحملة الوطنية املتواصلة للتلقيح سنشهد 
بداية النهاية الفعلية لهذا الوباء، وللتذكير فإنه يتم استخدام الجرعات 
املعززة بشكل شائع لتعزيزا العديد من اللقاحات ألن املناعة يمكن 
أن تتال�سى بمرور الوقت، فعلى سبيل املثال يحتاج لقاح االنفلونزا إلى 
جرعة معززة كل عام ولقاح الدفتريا والكزاز كل عشر سنوات إلى آخره، 
وغالبا ما يتم تعديل الجرعة املعززة لتعزيز الحماية ضد املتحورات 
الفيروسية الجديدة كما هو الشأن بالنسبة للقاح االنفلونزا املوسمية 
املواطنات  توافد  في  قياسيا  ارتفاعا  املسجلة  البيانات  أظهرت  وقد 
واملواطنين على منصات التلقيح املوزعة عبر التراب الوطني في اليوم 
األول من بدأ سريان العمل بإدالء املوظفين واملرتفقين بجواز التلقيح 
لولوج اإلدارات العمومية وشبه العمومية وكذا املؤسسات الخاصة 
واملرافق العامة حيث ارتفع عدد املستفيدات واملستفيدين من الجرعة 
األولى إلى 109915 فردا في 24 ساعة، ما يعني %464 وبالجرعة الثانية 
وبالجرعة  زيادة ب409%،  كذلك  أي  ساعة،   24 في  فردا   114300
الثالثة بزيادة %442، وبهذه املناسبة تشكر وزارة الصحة والحماية 
اإلجتماعية كافة املواطنات واملواطنين الذين تفاعلوا إيجابيا مع القرار 
الحكومي حول الزامية إستعمال جواز التلقيح والذين تحملوا مسؤولية 
كاملة منذ اليوم األول لسريان العمل بهذا القرار وتوجهوا إلى مراكز 
التلقيح القريبة منهم ألخذ جرعاتهم الضرورية من اللقاح، مما يتيح لهم 
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استخراج جواز التلقيح الخاص بهم كوثيقة تسمح لهم بحرية التنقل 
والعمل والسفر وتؤشر بالنتيجة على وعيهم الكبير ومساهمتهم املواطنة 
الفعالة في املجهود الجماعي للتمنيع لبالدنا، كما نوجه شكرا خالصا 
لكل الساهرين على تفعيل هذا القرار الهام وعلى ضمان حسن تنظيم 
وإنسيابية سير هذه العملية بكل ربوع اململكة قصد تأمينها وإحاطتها 
باملرونة الالزمة وبكل ظروف النجاح، وتهيب بمرتادي منصات التلقيح 
أي يحرصوا دوما على مراعاة التدابير الحمائية والحاجزية التي تو�سي 
بها السلطات العمومية خاصة في هذه الفترة التي تشهد إقبال مكثفا من 
كل شرائح املجتمع على التلقيح، كما تثمن الوزارة عاليا مجهودات كل 
أطقمها الطبية والتمريضية والتقنية واإلدارية التي حازت الر�سى امللكي 
في عديد من خطبه السامية، وتؤكد على مكانتهم املحورية في الورش 
امللكي الكبير لتأهيل املنظومة الوطنية للصحة وتعزيز حكامتها ورفع 

القدرات املالية والبشرية والتكنولوجية.

39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم  وفي هذا اإلطار جاء القانون 
1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام األسا�سي العام 
للوظيفة العمومية، ملواكبة هذا التحول الذي تعرفه املنظومة الصحية 
ببالدنا، حيث استثنى مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام من الفئات 
التي تخضع ألحكام الظهير السالف الذكر وذلك حتى يتسنى إعداد نظام 
لهذا  الخصوصيات  كل  يحدد  تشريعي  نص  بموجب  خاص  أسا�سي 

القطاع.

ووعيا من الوزارة باملجهودات الكبيرة التي بذلتها األطر الصحية طيلة 
هذه الفترة اإلستثنائية والصعبة من تدبير الجائحة وملقابلة عطائهم 
املتواصل والحفاظ على استمرار أداء املنظومة الصحية للمهام املنوطة 
بها في هذه الظرفية الحرجة، تضع الوزارة الترتيبات األخيرة من خالل 
املصالح املكلفة باملالية لصرف الشطر الثاني من املكافأة اإلستثنائية 
التي تم تفعيل شطرها األول بمقت�سى املذكرة عدد 66 بتاريخ 24 غشت 

.2020

وفي األخير، تنوه وزارة الصحة والحماية اإلجتماعية باملجهودات 
الحكومية بقيادة السيد رئيس الحكومة، وتثمن عاليا التزامها في البرنامج 
الجديد  التنموي  النموذج  مضامين  بتفعيل  الذي سطرته  الحكومي 
خالل الوالية الحكومية الحالية، إنسجاما في ذلك مع الرؤية امللكية 
يستهدف  مستدام  اقتصادي  نمو  أسس  تقوية  إلى  الرامية  املتبصرة 
التنمية البشرية ويعزز التماسك االجتماعي بإقرار حماية اجتماعية مدى 
الحياة لجميع العاملين، فالشك أن تقوية موارد وميزانية قطاع الصحة 
وتأهيل  القادمة،  الخمس  السنوات  على مدى  االجتماعية  والحماية 
التجهيزات في املؤسسات الصحية العمومية وإعداد تنزيل االستراتيجية 
املناسبة الكفيلة بتوسيع مجال الحماية االجتماعية للجميع، سيشكل 
إجابة على مجموعة من التحديات التي انكشفت بشكل كبير على أزمة 

فيروس كورونا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نعم السيد النائب املحترم.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

نقطة نظام من أجل النظام الداخلي.

عيسلد ائيس علجلسة:

نعم ال�سي تفضلوا ال�سي.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو )نقطة نظرم(:

الداخلي  النظام  64 وعندنا  والفصل   6 الفصل  الدستور  عندنا 
الفصل 10 والفصل 358، هادي مؤسسة تشريعية السيد الرئيس، 
اآلن يتم رفض أو منع 2 ديال السيدات النائبات من ولوج هاد البرملان، 
 PCR négatif بدعوى ما عندهمش يعني جواز التلقيح، ولكن عندهم
كنحترموش  ما  احنا  كنا  إذا  تشريعية،  مؤسسة  هذه  معقول  فغير 
املواطنين  بغينا  كيفاش  سليمة  بطريقة  كنطبقوهش  وما  القانون 
يطبقوه بطريقة سليمة، فلذلك السيد الرئيس أنا أدعوكم انتوما من 
تتخذوا ما  املكتب أن  الرئيس ديال املجلس مع  املنصب ديالكم مع 
يلزم باش يجيوا هاد السيدات والسادة النواب باش يكملوا معنا وإال 

غنكونوا في واحد املمارسة اللي هي غير ديموقراطية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 3 ائيس فريق عيتقدم وعالشت9عكلة 
)نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، في نفس السياق وطبقا للدستور والصفة النيابية 
اللي كيعطيها لنا النظام الداخلي والدستور، اليوم أوال ندين الهجمة 
الشرسة اللي تعرضوا لها املواطنون واملواطنات، ندين كذلك التعسف 

ديال مواطن في الشارع.

املسألة الثانية نتضامن مع جميع الطلبة ما�سي غير مجلس النواب، 
كاين طلبة وكاين مواطن ومواطنات تمنعوا من les concours تمنعوا 

.les concours باش يدوزوا

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب املحترم، إيال اسمحتوا السيد النائب املحترم، رجاء 
السيد النائب املحترم، رجاء إيال اسمحتوا السيد النائب املحترم رجاء، 
واحترام  القانون  تطبيق  على  والنموذج  القدوة  نعطيوا  احنا خصنا 
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القانون، النظام الداخلي واضح، نقطة نظام تكون في أمرين ال ثالث 
لهما أمر يتعلق بالتسيير أو يتعلق بتطبيق النظام الداخلي، ولكن عدا 
ذلك ال يمكن أن يكون موضوع نقطة نظام، شكرا السيد النائب املحترم.

اآلن نمر إلى التعقيب للسيدات والسادة النواب املحترمين بطبيعة 
الحال في حدود الوقت املتبقي من الزمن املخصص لكل فريق، ونبدأ 
من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد النواب أو 
النائبات املحترمين، نعم، كيف؟ رجاء السيدة النائبة املحترمة، السيدة 
النائبة  النائبة املحترمة رجاء، الجلسة عندها، إيال سمحتي السيدة 
القانون كذلك  أوال، ووعندها  الجلسة عندها مسير  املحترمة، رجاء 
النائب  السيد  تفضلوا  ايال سمحتوا،  التسيير. شكرا،  طريقة  ينظم 

املحترم.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن )نقطة نظرم(:

نشكر الرئاسة أنه ... نشكر الرئاسة اللي رجعتنا للقانون والنظام 

الداخلي ولكن ندوزوا des messages عن طريق النظام الداخلي هذا 

غير مقبول.

عيسلد ائيس علجلسة:

ال ايال سمحت.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن )نقطة نظرم(:

وبالتالي تنعاود نأكد أنه تدخل السيدة النائبة ولى التدخل خصنا 

كاملين نحترمو القانون.

عيسلد ائيس علجلسة:

ال ايال سمحتو، إيال سمحتوا السيد النائب، شوف آاألستاذ، السيد 

النائب املحترم، الكلمة من املفروض تكون بناء على إذن، الكلمة من 

املفروض تكون على إذن، الحق ديالك في تناول الكلمة مضمون، ولكن 

بناء على طلب بطبيعة الحال وبعد اإلستجابة ديال الرئاسة، مسألة 

مفروغ منها، إذن تفضلوا، تفضل السيد النائب املحترم.

عيفريق عالشت9عك3  عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس 
)نقطة نظرم(:

عيسلد عيرئيس،

نقطة نظام في السير العادي للجلسة، السادة النواب هم رؤساء فرق 

اللي خذاوا نقطة نظام، ولكن باش يولي مجموعة من النواب كيديروا 

شرع اليد عليكم حماية الحق ديال رؤساء الفرق في اتخاذ نقطة نظام، 
ألن اآلن كيتوالو مجموعة من النواب أنهم يجاوبوا على رؤساء الفرق 

وما�سي رئيس الجلسة.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب املحترم، تدخلنا في الوقت املناسب، ال السيد النائب، 
إيال سمحتوا، ايال اسمحتوا رجاء نحافظو على الهدوء تفضلوا، أ السيد 
النائب املحترم، ما�سي، إذن تفضلوا السيد، الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

عينرئب عيسلد عبد عإليه عمهدي:

ال بد أن نسجل بإيجابية البيانات واملعطيات التي تقدمتم بها السيد 
الوزير من أجل تنوير الرأي العام بخصوص موضوع تطورات جائحة 
كورونا 19 واإلجراءات املتخذة التي تقتضيها املرحلة، علينا أن نعتز بما 
حققته بالدنا من نجاح في املعركة ضد فيروس كورونا بفضل التوجيهات 
امللكية الرشيدة والتدابير االستباقية واإلنخراط الشامل للمغاربة في 
هذه املعركة والتضحيات الجسيمة التي قامت بها األطر الطبية وشبه 

الطبية بروح وطنية عالية.

السيد الوزير، انطالقا من موقعنا في األغلبية النيابية املساندة 
للحكومة فإن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية ملتزمون سياسيا 
صحة  حماية  أجل  من  تتخذونه  تدبير  أو  قرار  كل  بدعم  وأخالقيا 
املواطنين، بما في ذلك القرار الرامي إلى اعتماد مقاربة احترازية جديدة 
تتمثل في جواز التلقيح الذي يسمح للمواطنين بالتنقل عبر وسائل النقل 
ولكننا،  والخاصة،  العمومية  املرافق  وولوج  وخارجه،  املغرب  داخل 
السيد الوزير، ال بد أن نتساءل معكم بخصوص طريقة تدبير هذا 
القرار، ذلك أنه كان من األجدى إعطاء مهلة كافية للتحسيس بأهميته 
وجدواه وآثاره اإليجابية وتوفير الشروط املالئمة تنفيذه الكثافة ديال 
الثقة في  االكتظاظ الحالي في ظل حكومة جديدة جعلت من إعادة 
مؤسسات إحدى أولوياتها، وذلك بعدما أبان املغاربة عن انخراطهم 
الكامل في معركة التصدي للجائحة منذ البداية ما دام نجاح أي تدبير 
مرتبط بأثره خاصة وأن ربح رهان األمن الصحي ال يحتمل أي احتقان 

اجتماعي في ظل الوضعية الراهنة.

السيد الوزير، إذا كان هذا القرار يرمي إلى تعميم التلقيح من أجل 
الخروج من هذه األزمة بأبعادها الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية، 
الطبيعية،  الحياة  واستئناف  الجماعية  املناعة  مرحلة  في  والدخول 
التساؤل عن اإلجراءات املواكبة املتخذة ملواجهة احتمال  فالبد من 
ضهور مرحلة جديدة من وباء كوفيدـ19 رغم التطور اإليجابي الذي 
عرفته الحملة الوطنية لتلقيح تفاديا ألي إشكالية صحية ال قدر هللا، 

كما حصل في العديد من الدول التي ال زالت تصارع الجائحة.

املنظومة  ضعف  عن  كورونا  جائحة  أبانت  لقد  الوزير،  السيد 
الصحية ومحدوديتها، كما وقف عن ذلك التقرير الذي أنجزته مجموعة 
العمل املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية بمجلس النواب خالل 
اإلكراهات  من  مجموعة  رصد  عندما  السابقة،  التشريعية  الوالية 
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اإلشكاالت  في  أساسا  واملتمثلة  القطاع،  عرفها  التي  والصعوبات 
التنظيمية لصد بعض الثغرات التشريعية وإعادة النظر في مجموعة 
من القوانين الجاري بها العمل في إطار املدونة للتشريع الصحي باعتباره 

مدخال أساسيا إلصالح املنظومة الصحية.

باإلضافة إلى ضعف البنى التحتية اإلستشفائية والبنيات اإلستقبال 
وغياب  الصحية  الخدمات  جودة  لضمان  الضرورية  والتجهيزات 
العدالة املجالية في توزيعها عالوة على نظام الحكامة والتمويل الصحي 
الذي يعاني من نقص كبير من حيث املوارد املادية والبشرية مقارنة مع 
توصيات املنظمة العاملية للصحة، ويبقى أملنا كبير في أن يتم تدارك هذا 
الخصاص في ظل القانون املالي الحالي الذي رفع من نسبة اإلعتمادات 
املخصصة لهذا القطاع اإلستراتيجي بشكل يدعو للتفاؤل، بعدما أبانت 
الجائحة على ضرورة تطوير املنظومة الصحية وتجويدها ما دامت كل 
مجاالت الحياة بها وبعد ما بينت بجالء أهمية قطاع الصحة، باعتباره 

قطاعا إستراتيجيا ومنتجا وليس مجرد قطاع استهالكي.

كما وقفت اللجنة املوضوعاتية على ارتفاع أثمنة األدوية وتكاليف 
عالج، كما كشف عن ذلك أيضا تقرير مجلس املنافسة حول وضعية 
املنافسة في سوق األدوية باملغرب عندما رصد مجموعة من إختالالت 
أبانت عنها جائحة كورونا وما تقتضيه من ضرورة التوفر على منظومة 
حقيقية لتدبير األدوية قادرة على اإلنتاج واإلبتكار وضمان تموين السوق 
الوطنية بمختلف أنواع األدوية، بما يضمن السالمة والسيادة الوطنية 
بجميع  العمل  به  جاري  األدوية  تقنين سوق  نظام  في  النظر  وإعادة 
مكوناته وإعادة تحديد معامله، باإلضافة إلى وجود إطار قانون ومتعدد 
األوجه متجاوزة وال يوفر مناخ مالئم لتشجيع اإلبتكار والبحث، األمر 
الذي حتما يؤدي حتما إلى اللجوء إلى االستيراد بشكل مفرط ب50% 
من القيمة. وبالتالي اإلنقطاع املتكرر ملخزون بعض األدوية األساسية 
لبعض األدوية أساسية نتمنى أن تكون وزارة الصحة قد تفاعلت مع 

مضامين هذا التقرير ملواجهة هشاشة النظام الصحي بجميع مكوناته.

الوضع  هشاشة  عن  كون  جاءت  كشفت  لقد  الوزير،  السيد 
وضعف  الضعيفة  للفئات  املوجهة  البرامج  ومحدودية  االجتماعي 
التغطية الصحية األساسية، خاصة بالنسبة لشرائح املعوزة، فجاء 
الورش امللكي الخاص بالحماية االجتماعية باعتباره ثورة اجتماعية 
حقيقية إلعادة النظر في أولويات السياسات العمومية وجعل املواطن 
املغربي كل قلبي هذه السياسات من خالل تعميم الحماية االجتماعية 
التعويضات  تعميم  األساسية،  الصحية  التغطية  أساسا  فيها  بما 
العائلية، توسيع االنخراط في أنظمة التقاعد، تعميم اإلستفادة من 
لإلستفادة  واملتكافئ  العادل  والولوج  الشغل  فقدان  عن  التعويض 
من الخدمات الصحية وما يتطلب ذلك من ضرورة الحرص الشديد 
متطلبات  تقتضيها  التي  وبالسرعة  الورش  لهذا  السليم  التنزيل  على 
املرحلة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والحقوقية وتحديات بناء 
مجتمع متضامن تسدوه العدالة االجتماعية واملساواة وتكافؤ الفرص 

واملواطنة الحقة.

إن ربح رهان هذا الورش االجتماعي يقت�سي التعجيل بإعادة النظر 
في املنظومة القانونية املعمولة بها في هذا العمل بما فيها أساسا القانون 
املتعلق بالتغطية الصحية األساسية، القانون املتعلق بنظام الضمان 
وتيرة  تسريع  وكذا  الصحية  باملنظومة  املتعلق  القانون  االجتماعي، 
إخراج النصوص التشريعية املؤطرة لقانون اإلطار املتعلق بالحماية 

االجتماعية.

السيد الوزير، إن نجاح الحكومة في عملها يقت�سي منكم الحرص 
على التواصل إلعطاء التوضيحات الالزمة من أجل تنوير الرأي العام 
أيضا  ولكن  الوبائية  الوضعية  تطور  ليس فقط بخصوص  الوطني، 
وأساسا في كل ما يتعلق باإلجراءات املتخذة بما يضمن للمغاربة حقهم 
ممارسة  مع  القطيعة  أفق  في  املعلومة  على  الحصول  في  الدستوري 
نيابية  أغلبية  عن  منبثقة  متجانسة  قوية  حكومة  ظل  في  املا�سي 
منسجمة أفرزتها صناديق اإلقتراع لتحقيق التغيير الذي يتطلع إليه 

الناخبون.

السيد الوزير، ستجدون في الفريق االستقاللي الدعم واملساندة 
الصحي  األمن  رهان  وربح  املطروحة  التحديات  مواجهة  أجل  من 
باعتباره الدعامة األساسية للحياة االقتصادية واالجتماعية حتى تظل 
بالدنا نموذجا يحتذى به، تحت القيادة الرشيدة لعاهل البالد محمد 

السادس نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

النيابية  للمجموعة  اآلن  التعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للعدالة والتنمية.

عينرئب عيسلد مصطفى إبرعهلم3:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، في ظل هاد الوضعية الوبائية التي هي في تحسن 
مستمر والنجاح الكبير التي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، جا هاد 
القرار تاعكم أوال أنه مفاجئ، ثانيا جا ببالغ اللي هو ديال إجبارية ديال 
التلقيح، وهذا يحد من الحقوق والحريات اللي هي حقوق دستورية، وال 
يمكن أن نحد منها إال بقانون، وهذا كنلقاوه في واحد املجموعة من الدول 
السيد الوزير، وال يمكن أن نقوم بهذا ببالغ، وهاد ال�سي اللي طرح السيد 
الرئيس وكذلك السيد رئيس ديال الفريق ديال منع 2 ديال النائبات من 
الولوج إلى البرملان فهذا واحد السابقة خطيرة، ألن غادي يمكن غادي 
يمنعوهم من الوالية كاملة مادام ما كنعرفوش هاد الوباء إمتى غادي 
يوقف، وبالتالي هاد القرار اللي خدذيتوه السيد الوزير أوال بهاد الفجائية 
جاب بواحد العديد، ألنه سواء تعلق األمر بالقطاع العام أو القطاع 
الخاص وكذلك املدارس، املدارس قلتوا للناس اختياري ثم دابا درتوا 
لنا هاد الجواز فما بقاوش الناس عارفين واش هاد ال�سي اختياري وال 
إجباري، و%80 اللي كتكلموا عليها السيد الوزير كانت 17 عام للفوق، 
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دابا ولينا من 12 عام للفوق، هاد %80 عمرها ما غادي تسالي، ألن 
غادي تجي اللجنة العلمية وغتقول لك حتى صحاب 3 سنين يمكن لنا تا 
هما نديروا لهم اللقاح، وهاد %80 غادي تبقى تزيد وغادي تبقى توسع، 
كيفاش نفسروا السيد الوزير أن اآلن ما�سي فقط غي املقاهي واملطاعم 
والفنادق والحمامات ولينا حتى في الشارع، الشارع كيتبعوا عباد هللا آرا 
la carte nationale واش عندك الجواز آرا وال ماعندكش واش كاين �سي 
حد للحقوق الدستورية كثر من هاد ال�سي السيد الوزير، ولهذا احنا 

شفنا اإلكتظاظ اللي وقع املراكز ديال التلقيح.

عيسلد ائيس علجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  املحترم،  النائب  السيد  انتهى  الوقت 
املحترمة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء ترمني )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أنا أسجل نقطة النظام بناء على القرار اليوم اللي تفاجأنا بصدور 
أثناء الدخول للمؤسسات دالبرملان وكنعتبروا على أن املنع من ولوج 
اللي  الوقت  في  بجواز  اإلدالء  على شرط  بناء  البرملان  ديال  مؤسسة 
التلقيح اعتبر اختياريا مع أنني أنا شخصيا أدليت وصرحت بأنني تلقيت 
التلقيح ولست ضد التلقيح وتلقيت 3 دالجرعات ولكن الجواز مازال ما 
كاينش، وبالتالي كان ممكن املؤسسة وال املكتب اللي صدر هاد قرار تكون 
عندو اإلمكانية ديال اإلضبط هاد املسائل هادي، ولكن هاد القرارات 
تنعتبروها فيها الكثير من اإلرتباك والكثير من اإلرتجالية لهذا كنسجل 
هاد نقطة نظام وكنتمنى يعني شوية يكون توخي العقل والعقالنية بدل 

املزيد من اإلرتباك، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا غادي نضطر في هاد الحالة هادي 
نوضح النقطة الذي اتخذها املكتب بهذا الخصوص، السيدة النائبة 
املحترمة الفصل 6 من الدستور واضح، القانون هو أسمى تعبير عن 
إرادة األمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات 
العمومية متساوون أمامه وملزمون باإلمتثال له، هذا الدستور، ملي 
كنرجعوا للمرسوم بمثابة قانون كنرجعوا املادة 3 ديال قانون حالة 
الطوارئ، واضح، أيضا كيقول على أنه باتخاذ جميع التدابير الالزمة 
التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية 
وإدارية أو بمناشير أو بالغات، احنا اآلن أمام بالغ أمام بالغ صدر في 
إطار املادة 3 من املرسوم، إذن ممكن نتكلموا على تحمل املسؤولية 
مستقبال ونتكلموا على مراجعة املرسوم نعم هذا موكول لكم كمجلس 
وكسلطة تشريعية، ولكن اآلن املعمول به وكاين النص القانوني نحن 
ملزمون باإلمثتال له وملزمين أننا نعطيو القدوة والنموذج لكافة أطياف 
الشعب املغربي اللي كتبع الجلسات ديال مجلس النواب، لذلك البالغ 

جاء واضحا، البالغ حصرها في جواز التلقيح، لذلك في إطار النص اآلن، 
اآلن في إطار النص في إطار النص..، إذن ننتقلوا اآلن إيال اسمحتوا رجاء 
السادة النواب، اآلن نعطيوا الكلمة للفريق التجمع الوطني لألحرار، 
كاين �سي تعقيب السيد النائب؟ نعم ال غادي يرجعوا دبا غادي يرجعوا، 

رجعوا ليه التوقيت ديالو.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

ضمان الحقوق أنت اللي مسؤول عليه السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

ياهلل تفضلوا اسيدي.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسردة عينوعب عملحت9مون،

اليوم لألسف بعد أن قطعت بالدنا مرحلة مهمة في محاربة الوباء 
قانوني عقيم  بخلق جدل  الصفر  نقطة  إلى  يردون  أن  البعض  يريد 
وبخلق حكايات حول فوالن أصيب وفالنة تم منعها إلى غير ذلك، اليوم 

القانون واضح.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، رجاء،

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

السيد الرئيس، السيد الرئيس

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب املحترم،

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

أنا تنطلب منكم تحتافظوا بالوقت ديالي،

عيسلد ائيس علجلسة:

النائب  والسيد  النائب،  السيد  النائب،  السيد  النائب،  السيد 
املحترم رجاء، رجاء..

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

عيسلد عيرئيس،
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عيسلد ائيس علجلسة:

رجاء الى سمحتوا السادة النواب، السادة النواب املحترمون، اسادة 
النواب رجاء..

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

السيد الرئيس،أنا تنطلب يرجع الوقت ديالي،

عيسلد ائيس علجلسة:

رجاء، رجاء..

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

السيد الرئيس، أنا تنطلب يرجع الوقت ديالي أنا هذا وقت الفريق..

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب، السيد النائب املحترم، السيد النائب رجاءا، رجاءا 
إيال اسمحتو السادة النواب، السادة النواب املحترمون، السادة النواب 

رجاء رجاء رجاء..

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

السيد الرئيس، هذا وقت الفريق..

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب املحترم، السيد النائب رجاء السيد النائب السيد 
النائب رجاء ، احنا  النائب املحترم رجاء رجاء السيد  النائب السيد 
السيد  النائب  السيد  إال سمحتوا،  املحترم  النائب  السيد  كنتكلموا 
والسيد  النائب  السيد  النائب رجاء،  السيد  النائب،  السيد  النائب، 

النائب السيد النائب إال سمحتوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

ال�سي بووانو راه ما جاوبتش عليك راه قلنا فالنة منعت، راه ما 
قلناش نائبة منعت.

عيسلد ائيس علجلسة:

رجاء شوف السيد النائب املحترم، إيال سمحتوا رجاء السيد النائب 
اسمحتوا  إيال  املحترم،  النائب  السيد  رجاء  التويزي،  ال�سي  املحترم 
النائب املحترم، رجاء ال ال إيال اسمحتوا  رجاء السيد النائب السيد 
السادة النواب املحترمين، هذا راه ما�سي رجاء السادة النواب، السادة 
النواب رجاء السادة النواب إيال سمحتوا رجاء السيد النائب املحترم 
رجاء، احنا تنتكملو السيد النائب املحترم إيال سمحتوا، السيد النائب 
املحترم السيد النائب رجاء والسيد النائب إيال اسمحتوا، رجاء السادة 

النواب، السيدات والسادة النواب املحترمين رجاء شوف شوف غادي 
نعطيك نقطة نظام غادي نعطيك نقطة نظام السيد رئيس الفريق، إيال 
اسمحتوا رجاء إيال سمحتوا السيدات والسادة النواب املحترمين، رجاء 
احنا خصنا نعطيوا القدوة والنموذج، احنا عندنا نظام داخلي، واحنا 
في واحد الجلسة دستورية، جلسة دستورية في مرحلة دقيقة يعيشها 
بلدنا، ولذلك رجاء نتحالو بروح ديال تطبيق القانون اللي بغى الكلمة 
غادي يطلب اإلذن ونعطيه اإلذن، ونستمعوا للجميع ونحتارمو اآلراء 
ديال الجميع، والحكم والفيصل بيننا في نهاية املطاف هو هاد النظام 
الداخلي، هكذا خاص لذلك رجاء نحتارموا بعضياتنا هللا يجازيكم بخير 
واصل السيد النائب املحترم وبطبيعة الحال راه ارجعوا لك التوقيت 

ديالك.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

ثمين خصني  توقيت  بالخير ألنه هذا  يجازيك  ديالي هللا  التوقيت 
نائب  أنا لم أعقب على أي  الرئيس  السيد  بالحق ديالي، أوال  ناخذو 
واللي عندو �سي حساسية ما�سي املجال فين يصرفها هنا، نسدو هاد 
القوس، أنا قلت بالحرف فالنة منعت راه تمنعات من املقاهي تمنعات 
من les restaurants راه ما تيعنيش أنه تمنعات من مجلس النواب، 
واخا ضيعتي الوقت ال�سي بووانو وأنا ما عندي حساب معك، إضافة 
أنه اليوم تنقولو أن الناس اللي اليوم ممانعين وتيبغيو يستاندو على 
رئيس  السيد  كفاني  ولقد  وبمرة،  بتا  يسعفهم  ال  القانون  القانون، 
مجلس النواب اإلجابة، أما فيما يتعلق بالقانون املقارن نرجو لقرارات 
املحكمة األوروبية في نازلة ديال األطفال ديال التشيك اللي تمنعو من 
للمحكمة  ومشاو  مشاو  التشيك  ديال  الناس  واللي  الحضانة  دخول 
على أساس أنه التعليم حق من حقوق اإلنسان وحق التجول والتنقل 
املحكمة، هذه  ديال  الجواب واضحا  اإلنسان وكان  حق من حقوق 
املحكمة األوروبية اللي كيعطيو فيها بزاف ديال الناس النموذج، قالت 
أن التطعيم إجباري من السلوك ديال الدولة الديمقراطية واليوم ما 
يمكنش نجيو ونبداو لغاية في نفس يعقوب نخلقو بعض التشويش 
وبعض ألنه هاد الفئة اللي مازال ما اقتنعاتش ما يمكنش املجتمع بقى 
تيتسناها حتى تقتانع عاد تنخارط في العملية، قامت الوزارة مشكورة 
بجميع املجهودات، الحكومة اليوم الدور ديالها قامت به وأكثر دارت 
برنامج حكومي تيتسناوه املغاربة لخلق هاد النوع من التشويش أنا باقي 
تنقولها على البرنامج الحكومي وعلى االنتظارات ديال املغاربة فيه إساءة 
للمغاربة وإساءة للناخبين ديالنا كاملين، اليوم اللي مطلوب هو نبعدو 
على الجدل القانوني ألنه واضح واإلجابة واضحة في القانون في املادة 
3 ونبعدو كذلك على la propagande دوك اإلشاعات ديال راه فالنة 
ماتت راه فالن وقع له ووقع له ونتصنتو للحكمة وللعقل املجهود اللي 
دارتو الدولة وتدير فيه الحكومة اليوم احنا مطالبين كنواب برملانيين 
كاملين أنه نأطرو املواطنين ونعطيوهم القدوة والنموذج وبالتالي خلق 
هاد اإلشكالية هذه هي الفتنة الحقيقية وأختم بما قالت األخت »الفتنة 

نائمة نعل هللا من أيقظها« وتنعطي الكلمة األخرى للزميلة.
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عيسلد ائيس علجلسة:

ال التوقيت ديالكم هو هذا ما يمكنش نزيدكم �سي حاجة انتما اللي 
اخترتيو.

عينرئبة عيسلدة سمي9ة قصلوا:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الصفوف  أتواجد ضمن  أن  الشرف  لي  كان  لقد  الوزير،  السيد 
األمامية ملواجهة الوباء كطبيبة إلى جانب زمالئي مهنيي الصحة الذين 
أبانو عن الحس العالي للوطنية ونكران الذات عايشت عن قرب مدى 
األمل الذي سببه كوفيد للمغاربة، ال تكاد تخلو عائلة واحدة من عزيز 
ق�سى نجله جراء الفيروس وعايشنا الحجر الصحي الشامل وما خلفه 
من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية لدى كافة املغاربة، ولكن هلل 
الحمد بفضل اإلجراءات والتدابير االحترازية التي عرفتها بالدنا تمكنا 
الجاللة  لصاحب  السامية  وبالتوجيهات  الفيروس  انتشار  حصر  من 
على  الحصول  من  بالدنا  تمكنت  نصره هللا،  السادس  محمد  امللك 
الجرعات الكافية من اللقاح، حيث تبوأت بالدنا املراتب األولى في عدد 
املستفيدين من اللقاح على الصعيد القاري والعالمي في الوقت الذي 
كانت وال زالت دول عديدة لم تستطع تأمين اللقاح ملواطنيها، وتمكنت 
بالدنا من تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن بالجرعة األولى أي بنسبة 
%63 وأزيد من 21 مليون مواطن بالجرعة الثانية أي %57، وتقريبا 

مليون مواطن استفادوا من الجرعة الثالثة.

السيد الوزير، إن التطعيم والوصول إلى نسبة %80 من ساكنة 
بالدنا هو الحل األنجع للخروج من هذه األزمة، إلى جانب اإلجراءات 
والتدابير اإلحترازية األخرى وال سيما أخذ الجرعة الثالثة لتعزيز املناعة 
الجماعية لدى املواطنين واملواطنات تبعا لتوصيات اللجنة العلمية، 
علما السيد الوزير أن بعض الدول األوروبية تعرف انتشارا حادا وواسعا 
نتيجة اكتشاف الساللة الفرعية الجديدة وهي أشد فتكا وانتشارا من 
سابقتها، هذا نتيجة رفع كافة القيود اإلحترازية من ما أدى إلنتكاسة 
دول  مع  بالدنا  حدود  إغالق  خلف  ما  وهو  الدول،  ببعض  حقيقية 

كبريطانيا وأملانيا وهولندا تفاديا لدخول الساللة املتحورة الجديدة.

العامة  األماكن  لولوج  التلقيح  جواز  اعتماد  إن  الوزير،  السيد 
واإلدارات العمومية واملقاهي واملطاعم والتنقل بين املدن هو إجراء ناجع 
للحد من انتشار الفيروس، بعدما تبين علميا أن نسبة نقل العدوى 
لدى األشخاص امللقحين تظل ضعيفة جدا ونسبة الحاالت اإليجابية 
تنخفض، مما يؤكد نجاعة التدابير املتخذة للحد من هذا الفيروس، 
وهنا وجب مراعاة مجهودات بالدنا من أجل الخروج من هذه األزمة، 
فاملعركة ضد هذا الوباء اللعين لن تنتهي بعد وال مجال للتراخي والتراجع 
للوراء ووجب اإللتزام بكافة اإلجراءات والتدابير التي تعتبر جزءا من 

املواطنة من أجل حفظ صحة املغاربة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل.

عينرئب عيسلد لحسن عيسعدي:

أزول عيسالم عللكم واحمة هللا،

عيسلد عيرئيس عملحت9م،

عيسلد عيوزير عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عينرئبرت وعينوعب عملحت9مين،

كيشرفني بدوري أنني نساهم في هاد النقاش العمومي اللي كاين 
واللي هو نقاش صحي مفيد لبالدنا، نقاش حول سبل ديال إنجاح ديال 
اإلستراتيجية الوطنية للتلقيح والخروج إن شاء هللا ديال بالدنا من 
هاد األزمة اللي هي أزمة صعبة أزمة غير مسبوقة. في البداية البد السيد 
الوزير أننا نشكروكم ومن خاللكم الحكومة ومن خاللكم األطر الطبية 
امتداد  على  الدار  اللي  الكبير  املجهود  الدار،  اللي  الكبير  العمل  على 
سنتين، اليوم ما يمكنش السيد الوزير هاد املجهود اللي درتوا وهاد 
النجاح وهاد الفخر اللي كيحسوا به املغاربة ألن بالدهم اليوم كتحقق 
هاد النسب اإليجابية اللي تحدثوا عليها، ما يمكنش مانتيقوش بكم 
وباللجنة العلمية وبالقرارات اللي كتعطيوا لبناء عليها كتاخذوا مثل هاد 
القرارات، اللي فالغاية ديالها في األول واألخير هي الحفظ ديال األرواح 
وهي أننا نراجعوا للحياة ديالنا الطبيعية، إذن اليوم هاد النقاش مفيد 
كممثلي األمة البد اليوم ما نتكلموا مع املغاربة بلغة الحقيقة، كاين هاد 
اإلجراء ديال جواز التلقيح إجراء صعب مزعج ولكن ضروري ألن الغاية 
أشنا هي؟ الغاية واحنا كنثيقوا في سيدنا هو أول واحد خذا الجرعة 
ما  الطبيعية  للحياة  العودة  بأن  كنثيقوا  املغرب،  في  التلقيح  ديال 
يمكن يدار إال عن طريق التلقيح هادي حقيقة، واليوم هاد التلقيح راه 
كيقبلوا عليه املغاربة بشكل كبير، البد كذلك فرصة نشكروا 24 مليون 
مغربي ومغربية اللي مشاو، السيد الوزير تحدثتوا على أن 500 ألف 
مغربي ومغربية هما اللي باقي كيفصلونا على العودة للحياة الطبيعية، 
إذن احنا في األمتار األخيرة، احنا في األمتار األخيرة باش نرجعوا للحياة 
كنتفهم  مغربي  كشاب  كنتفهم  اليوم  أنا  كذلك  ديالنا،  الطبيعية 
الشباب بحالي اللي ما كيقبلوش هاديك الحد من الحريات ما كيقبلوش 
�سي واحد يحبسهم على املقهى وال على �سي بالصىة، ولكن كنآمن كذلك 
أنا ما بغيتش �سي واحد يضرب هاد الناس هادو اليوم في الشارع وال 
يتعدى على الحقوق ديالهم وعلى الحريات، ولكن كانآمن كذلك بأن 
الحق األكبر واألسمى هو الحق في الحياة هو حفظ األرواح، وكنآمن 
بأنه اليوم احنا على موعد مع العودة ديال اإلقتصاد ديالنا للتعافي، 
اإلقتصاد ديالنا اليوم راه تضرر بشكل كبير ولكن اليوم كاين بوادر 
ديال اإلنفراج، اليوم خصنا نستحضروا الفئات الهشة اللي خدامين في 
القهاوي، خدامين في السناكات، خدامين في املحلبات، نستحضرو ديك 
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الطيابة، داك الكسالة ديال الحمام، نستحضروا هادوك الناس اللي 
كيخدموا بالليل، مالين الطاكسيات، هادوك الناس اللي انقطع القوت 
اليومي ديالهم بسبب هاد اإلجراءات، وباملعاناة النفسية ديال سد حل، 
خصنا نستحضروهم اليوم هادو ما يمكنش يرجعو للحياة الطبيعية 
إال إيال كل واحد فينا اليوم توفر على هداك الجواز ديال التلقليح، 
االقتصاد خصو يرجع، املاكينة خصها تدور، الحركة خصها تدور عند 
املواطنين، وهاد ال�سي غادي يدار بجواز ديال التلقيح، ضروري كذلك 
السيدة الوزير من شوية ديال املرونة، احنا كنشوفو وتنتبعو ال بد ما 
نتفعلو مع الرأي العام، شوية ديال املرونة تنتفهمو بأنه الفيروس ما 
غيخليش لك الوقت باش تعطي املتسع لإلجراءات، تنتفهمو الضغط 
اللي عليكم وتنتفهمو الهدف اللي عندكم، ولكن ما فيها باس شوية ديال 
املرونة خاصة أن املواطنين أغلبية احنا اليوم تنتحدثو على واحد الفئة 
قليلة اللي عندها رأي آخر، ولكن أغلبية املواطنين احنا تنشوفوهم في 
الدوائر ديالنا تنشوفوهم مقبلين على املراكز ديال التلقيح، إذن كاينة 
واحد النية حسنة عند املواطنين يمشيو يتلقحو، ما فيها باس شوية 
ديال املرونة، كذلك السيد الوزير، غصاد الحمد هلل تسمي التلقيح 
إلكم  ازاغار،  إلكم  إدرارن،  إلكم  ختوزارنخ،  لبالصة  كركيت  إلكم 
السحر، إلكم كركيت لبالصة، ما ياديخصا فالس نشكر تمازيغيت نخن 
فتخرسس، إخصاند دونا نكنت تسمي، بشد توري تمازيغرت نخس ان 
ليستينتكا دمايو فنيخ تنا ربي، دكونو على يقين أنه نجاجيون الثقة، نج 
الثقة اللجنة العلمية اللي هي كانت توصيات أديت تفسكار من القرارات 

تدنون، أكون يوفق ربي، هللا يحسن عوانكم، السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

اآلن  بالوقت،  االلتزام  على  وشكرا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
أعطي التعقيب لفريق التقدم واالشتراكية.

عينرئبة عيسلدة زهرة عملومن:

شكرا لكم السيد الوزير املحترم على جوابكم، نؤكد لكم بأنني في فريق 
التقدم واالشتراكية لسنا ضد عملية التلقيح ولسنا ضد استعمال هذا 
الجواز نحن مع خروج بالدنا آمنة من هذه الجائحة ونثمن املجهودات 
الكبيرة التي قامت بها بالدنا في مجال توفير اللقاحات وباملجان وفي نجاح 
عملية التلقيح، لكننا نناقش اليوم قرار الحكومة املتسرع واملرتبك من 
أجل فرض جواز دون استشارة وال إخبار وال آجاالت معينة وما سببه ذلك 
من تعطيل الحقوق للمواطنين واملواطنات وحاجياتهم اليومية اإلدارية 
العمومية  واملرافق  اإلدارات  ولوج  من  منعهم  وكذلك  واالجتماعية، 
ووسائل النقل العمومي ومن حقوق مشروعة كذلك والدليل اليوم هو 
حالة االرتباك والفو�سى واالكتظاظ الذي تعرفه مراكز التلقيح بعدد 

من املدن بسبب قرار الفرض املفاجئ لجواز التلقيح

كما أن هذا اإلجراء حرم اآلالف من التالميذ والطلبة من متابعة 
دروسهم ومن اجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري مكفول للجميع، 

وحرم مئات من املوظفين واملوظفات وآالف املستخدمين واملستخدمات 
من الولوج إلى مقر عاملهم. السيد الوزير، كفريق التقدم واإلشتراكية 
ندين التدخل العنيف الذي يقابل به املواطنات واملواطنون الذين ال 
يحملون جواز التلقيح. السيد الوزير، إن عدد من الدول اليوم التي 
اتخذت قرار فرض جواز صحي فتحت نقاشا عميقا ومنحت آجاال كافية 
قبل فرضه لتمكين الراغبين في التلقيح من القيام بذلك، ومن هنا نريد 
السيد الوزير، أن تكون حكومتكم صريحة وشجاعة مع املغاربة وأن 

تفكوا لهم لغز التلقيح اإلختياري وجواز التلقيح اإلجباري، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن أعطي الكلمة للتعقيب للفريق 
اإلشتراكي.

عينرئب عيسلد موالي عملهدي عيفرطم3:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت9م،

عيسردة عينوعب عملحت9مون،

القديمة  بالثقة  نهنئك  تنبغي  نبدى  ما  قبل  أوال  الوزير،  السيد 
الجديدة وكنبغي نقول لك هللا يعينك، ألن املسؤولية راه ما غتكونش 
ساهلة، راه في التصريح الحكومي احنا كفرق ديال املعارضة راه كناخذوا 
التصريح الحكومي وكنسجلوه باش نستعملوا الكلمات في الوقت ديالها.

السيد الوزير املحترم، السيد رئيس الحكومة جاب 3 ديال النقط 
وهاد النقط إن شاء هللا راه جميع املغاربة صوتوا لهاد الحكومة وعطاوها 
واحد األغلبية مريحة، وكما جاء على لسان السيد رئيس الحكومة بأن 
هاد الحكومة هادي راها مريحة ومتجانسة ونتمناو لها الخير، غير هو 
بغيت نشير لواحد النقطة قبل ما ندخل للسؤال ديالنا اليوم في القانون 
املالي، راه كاين واحد الحيف من ناحية الصحة، يجب إعادة النظر فيه 
وإن شاء هللا هاد �سي راه احنا غنتكلموا عليه إن شاء هللا إثر مناقشتنا 

للقانون املالي.

هاد الجلسة ديال اليوم السيد الوزير هاد الجدل اللي طرا راه ما 
كانش خصو يطرا، هاد الجدل اللي طرا فالجلسة، آش خلينا للشعب 
املغربي واحنا في جلسة دستورية وطرا هاد الجدل بيناتنا، آش خلينا 
للناس ما يقولوا في لقهاوي، آش خلينا للناس اللي نهار الجمعة بغاوا 
أنا  يرجعوا،  وبغاوا  الكيران  في  يركبوا  وبغاوا   transport ل  يمشيوا 
كنعرف واحد السيد من مدينة الجديدة بغى يجي للرباط غي باش يدوز 
لعند الطبيب ما لقاش، م�سى لتران قالوا ليه جواز التلقيح، م�سى ل 
تاك�سي، م�سى للكيران ما خلى فين م�سى، ما لقاش السيد الوزير كيفاش 
يتنقل، احنا لسنا ضد التلقيح، بالعكس، ولسنا ضد ها املسائل كاملة، 
احنا معكم %100 ولكن احنا ضد القرارات اللي كتخاذ، واش القرار 
اللي تخاذ السيد الوزير نهار الخميس ويطبق نهار الجمعة، وعلى أقل 
كاين التليفزيون باركة علينا من املسلسالت، اناخذوا ونعطيوا للمغاربة 
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ونوعيوا املغاربة ونتكلموا مع املغاربة، ها األسعار يوميا كتطلع واملغاربة 
ما عارفينش أشنا هو السبب، راه خص الحكومة تجي وتشرح للمغاربة 
أشنا هو السبب ديال هاد ال�سي، راه احنا كنخليوا واحد املجال لبعض 
راه   les réseaux sociaux راه  البالد،  في  تضرب  باغية  اللي  الفئات 
كيتكلموا غيرعلى هاد ال�سي، ندخلوا ل facebook ونشوفوا الناس اللي 
كتستغل هاد املسائل هادي وكتلعب بها ضد املصالح ديال الدولة، راه 
عندنا أعداء الوطن كثار وغاديين وكيكثاروا السيد الوزير، هاد ال�سي 
راه خصنا يااله نوضعوا ليه واحد الحد. أكثر من هذا بغيت نتكلم السيد 
الوزير أن املغاربة مازال ما خرجوش من الصدمة ديال الجرعة الثالثة، 
كاين واحد  دابا  الباس، حتى  ليهم على  ثالثة حتى كنهضروا  الجرعة 
التداول دابا في عدد ديال الجرائد بأن غادا تكون الجرعة الرابعة، واش 
فعال هاد ال�سي كاين صحيح؟ متى السيد الوزير غادي نكتاسبوا املناعة 
الجماعية راه هاد ال�سي اللي بغينا نعرفوا، ها احنا دابا نواب األمة راه 
احنا كلنا ملقحين، كلنا عندنا les passes، ولكن راه مازال كتشوف راه 
مازال داخلين بواحد النظام ديال واحد العدد ديال اإلخوان كانوا بغاوا 
يحضروا لهاد الجلسة الدستورية اليوم، ولكن راه ممنوعين عالش ألن 
لحد اآلن باقي ما بانش لنا هاد النفق نهاراش السيد الوزير هاد ال�سي 
غادي يتقادا، راه املغاربة عياوا راه احنا في العام الثالث على التوالي، 
واش كاين �سي سقف زمني راه هاد ال�سي اللي بغاو يعرفو املغاربة، ثانيا 
السيد الوزير الجرعة الثالثة راه في بعض الدول املتقدمة السيد الوزير 
داروها إال الناس اللي عندهم الهشاشة عالش احنا بالضبط السيد 
الوزير خدينا هاد املسألة هذه ديال الجرعة الثالثة واش فعال بينات 
النجاعة ديالها حيث تنشوفو دول متقدمة اللي ما مشاتش فيها، أطفال 
بالنسبة للتلقيح ديال األطفال حتى هو واحد العدد ديال الدول راه ما 
مشاوش فيها تيتكلمو دابا خبراء على أن تلقيح األطفال راه من بعد غايجي 

ببعض األمراض واألجيال القادمة غادي تلقاها هادو راهم..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا اآلن نمر إلى تعقيب فريق األصالة 
واملعاصرة تفضلوا.

عينرئب عيسلد محمد عيتويم3 بنجلون:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

إن الحديث عن عملية التلقيح وعن أهمية هذه العملية ليست 
نابع من صلب  ترفا فكريا وال حديث مزايدات سياسية بقدر ما هو 
املعاناة التي عشنا على إيقاعها طيلة سنة ونصف وعلينا أن ال نن�سى ما 
مررنا به من أوقات عصيبة بسبب جائحة كورونا حينما فرض الحجر 

الصحي واضطررنا للمكوث في املنازل واإللتزام بأداء الواجب الضروري 
بمقرات العمل أو عن بعد والشلل الذي عرفته كل القطاعات اإلنتاجية 
والخدماتية وهو ما كانت آثاره االقتصادية واالجتماعية وخيمة، إضافة 

إلى االنعكاسات املادية والصحية والنفسية على جميع املغاربة.

معاناة  اإلجتماعية  والشرائح  الفئات  من  العديد  عاشت  لقد 
حقيقية، وما كان لنا أن نتغلب عليها إال باستحضار األبعاد اإلنسانية 
العامة  باألوضاع  واإلهتمام  واملمارسات  السلوكات  من  العديد  في 
واإلستعداد  الجماعي،  التضامني  املنطق  استحضار  من  تتطلبه  وما 
للتضحية من أجل دعم فاقدي السند املادي في هذه الفترة بالذات، وال 
نن�سى كذلك تلك األسئلة بخصوص الخروج من وضعية الحجر الصحي 
من قبيل مدى وصول نوع من التراجع في املؤشرات وقدرة قطاع الصحة 
على تحمل موجة جديدة النتشار الفيروس وتوفير اإلحتياط الكافي من 
املعدات الطبية ومواد التعقيم وتطهير ووقاية وإمكانية توسيع عملية 
الفحص وتعميمها على األجراء امللتحقين بالعمل، وتوفير آليات الدعم 
في  تراجع  دون  اإلقتصاد  إنعاش  على  والقدرة  اإلجتماعية  واملواكبة 
مواجهة الجائحة جملة من األسئلة املؤرقة التي شغلت بال املغاربة 
للفيروس  األجراء  تعريض  باإلمكان  وكان  األخيرتين،  السنتين  طيلة 
ونقله إلى أوساطه املهنية والعائلية واإلجتماعية وهي مخاطرة خاصة 
مع عدم اإللتزام بإجراء الفحوصات قبل استئناف العمل وعدم التزام 
العديد من املشغلين بشروط بالصحة والسالمة وهو ما كان من شأنه 
تهديد الجميع بانتكاسة في الخطة الوطنية للمواجهة وتعطيل عجلة 
املهمشة  اإلجتماعية  الفئات  وتعريض  األزمة،  وتعميق  اإلقتصاد، 
للمزيد من املعاناة، وبالتالي فإن التلقيح واستكمال مسار الحصول على 
املناعة الجماعية في هذه اآلونة، يشكل حال لذلك القلق العام الذي كان 
يساور املغاربة بخصوص الوضع الحالي املتسم برفع الحجر الصحي، 
واإلبقاء على حالة الطوارئ الصحية. وعالقة هذا باإلختيارات، االختيار 
بالحريات العامة والفردية، فإذا كانت طول مدة مواجهة الجائحة تحتم 
بمقت�سى حالة  املتخذة  اإلحترازية  اإلجراءات  من  بالتخفيف  القبول 
الطوارئ الصحية، فإن املنطق يقت�سي التعبئة الشاملة واإلنخراط 
الجماعي، من أجل املزيد من اإلقبال على التلقيح، خاصة مع املجهود 
ظل  في  وتأمينه  توفيره  أجل  من  الدولة  بذلته  الذي  والهائل  الكبير 

التنافسية الشرسة على املستوى الدولي.

السيد الوزير املحترم، علينا جميعا أن ال نن�سى بأن جائحة كوفيد 
19 لم يكن وقعها على مجتمعنا سهال وال عاديا، وتداعيات الجائحة لم 
تكون من طينة تلك اإلكراهات املقدور عليها بإجراءات وتدابير عادية، 
باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية توازي حجم  وهو ما فرض اإلسراع 
الكارثة الصحية التي كانت تتهددنا، فكلنا نتذكر القرار االستثنائي الذي 
اتخذه جاللة امللك، املتمثل في صندوق تدبير جائحة كورونا، وهو ما أتاح 
فرصة الرفع من قدرات املنظومة الصحية، ومكن مؤسسات الدولة من 
تقديم الدعم املادي الالزم لعدد كبير من القطاعات واألسر املتضررة، 
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فانتشار الفيروس في بدايته أدى إلى تسجيل أعداد مهولة لإلصابات 
والوفيات على مراحل، وحسب تطور األوضاع، بما أصبح يؤشر على 
السيطرة  وفقدان  الفيروس،  احتواء  على  بالعجز  الشعور  من  نوع 
عليه، خاصة مع انهيار املنظومة الصحية بسبب عدم التدرج في رفع 
الحجر الصحي، وعدم حماية املناطق التي لم تكن تسجل بها إصابات 
في مرحلتين من مراحل املواجهة، وقد تبين لنا جميعا أن املستشفيات 
العمومية غير قادرة على مواجهة الجائحة، واألطر الصحية نظرا لعدم 
في صفوف من  الوفيات  كفايتها، تعرضت لإلرهاق واإلنهاك، ونسبة 
بلغت  االصطناعي،  للتنفس  الخضوع  إلى مرحلة  املصابين  يصل من 
مستويات مرتفعة، رغم ذلك ظل الجميع يقظا في هذه الظروف، وتبين 
لنا جميعا بأنه رغم ذلك، ظل الجميع متيقظا، وظلت املجهودات تقدم 
للحيلولة دون وصول املر�سى إلى اإلنعاش. نعلم جيدا أنه في ظل السباق 
الدولي املحموم لطي صفحة فيروس كورونا الجديد، بالحصول على 
جرعات من اللقاح، تمكنت اململكة املغربية من إطالق حملة مكثفة 
للتلقيح، بالتزامن مع اإلرتفاع املتزايد في اإلصابات والوفيات والحاالت 
الخطيرة املسجلة في البالد، وذلك من أجل تأمين تغطية للسكان بلقاح 
كوسيلة مالئمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، وبفعل 
هذه املبادرة الشجاعة راهنت السلطات املغربية على حملة التنقيح كرد 
حقيقي من أجل وضع حدا للمرحلة الحادة من الجائحة، وهي تتويج 
ملسلسل البحث الحثيث للتموقع في معادلة اللقاحات الدولية املضادة 
لفيروس كورونا بشكل مبكر، ولن نجانب الصواب إذ ما أكدنا مرة أخرى 
على أن حملة التلقيح شكلت بشرى سارة للمغاربة قاطبة، ويكفي اليوم 
أنها في حاجة إلى أن تشمل كل املغاربة في إطار من التضامن والتعبئة 
التي  باملعاناة الحقيقية  واإلنخراط املسؤول، وهنا ال بد من التذكير 
عاشتها األطر الطبية والشغيلة الصحية واإلشادة باملجهود االستثنائي 
والتضحيات الجبارة التي قامت بها في إطار الحد من التداعيات الصحية 
األداء  بهذا  اإلشادة  جميعا  منا  يتطلب  ما  وهو  للجائحة،  والنفسية 
الوطني الجاد واملسؤول، ويتطلب من السلطات الصحية االلتفاف إليه 

بنوع من العناية والتحفيز.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت9م،

على جميع الفاعلين السياسيين واملدنيين الوعي بأن تسريع وتيرة 
التلقيح ببالدنا لها مردودية مباشرة من حيث إنقاذ األرواح، وخفض 
وأعبائها  العالج  نفقات  من  والتقليص  باملستشفيات  املكوث  نسب 
جميع  في  باإلنتاجية  تلحق  التي  الخسائر  من  والتقليل  االقتصادية 
في  للمساعدة  تعبئة خاصة  يتطلب  ما  املؤسساتية، وهو  القطاعات 
التغلب على أسباب تأخر البعض عن عملية التلقيح سواء بسبب عدم 
القدرة على الوصول إلى مراكز التلقيح أو بعد املسافة أو ظروف العمل 
أو رعاية األطفال أو التردد لتجنب السقوط في موجة أخرى جديدة ال 
قدر هللا، والسقوط في فخ نسخ أكثر تطورا وفاعلية للفيروس. شكرا 

السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب، انتهى التوقيت، شكرا السيد النائب املحترم، شكرا، 
نعطي الكلمة اآلن للتعقيب الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، 

آ السادة النواب، الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضل.

عينرئب عيسلد نوا عيدين عيهرو�شي:

موالنر  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
اسول هللا وعلى آيه وصحبه.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل الى جاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا على التوجيهات السامية بخصوص االستراتيجية 
االستباقية التي اعتمدتها بالدنا في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وما 
تالها من عمل جبار الذي مكن املغرب بأن يكون رائدا على املستوى الدولي 
من حيث توفير اللقاح لعموم املواطنات واملواطنين، غير أن اإلجراءات 
األخيرة التي أعلنت عنها الحكومة واملتمثلة أساسا في فرض جواز التلقيح 
كوثيقة رسمية للتنقل بين املدن والدخول إلى املرافق العامة وكذلك 
دخول املوظفين واملستخدمين إلى مختلف اإلدارات والفنادق واملطاعم 
الرياضية  والقاعات  التجارية  واملحالت  املغلقة  واألماكن  واملقاهي 
والحمامات في إطار مقاربة االحترازية الجديدة ملواجهة فيروس كورونا 
ابتداء من يوم الخميس أكتوبر الجاري والتسريع بخطة التلقيح، غير 
أن هذه الخطوة أحدثت ارتباكا واضحا تجلى باألساس في االكتظاظ 
الذي تم تسجيله في املراكز املحدثة للتلقيح بحيث فاق عدد امللقحين في 
بعض املراكز أكثر من 1500 شخص في اليوم مما يعيد السؤال ضرورة 
التقييد باإلجراءات اإلحترازية وتفادي ظهور بؤر وبائية على مستوى 
هذه املراكز، وال يفوتني هنا التعبير عن خالص الشكر لألطقم الطبية 
والشبه الطبية والسلطات العمومية واإلشادة باملجهودات الجبارة التي 

تقوم بها قصد مواكبة هذا الضغط.

السيد الوزير املحترم، لقد أصبح األمر يستدعي فعال اعتماد مقاربة 
جديدة وتجنيد اإلمكانات البشرية واللوجيستيكية لكي تحافظ بالدنا 
على مكانتها الرائدة في هذا اإلطار وتجنب االرتباك الحاصل خاصة مع 

ظهور الساللة املتحورة الجديدة على الصعيد الدولي.

السيد الوزير املحترم، ال يفوتنا هنا أيضا اإلشارة إن هاد القرار إلزامية 
لدى  كبيرا  قلقا  واملؤسسات خلف  الفضاءات  لولوج  التلقيح  تجاوز 
مجموعة من املهنيين وموظفين مختلف القطاعات خاصة املؤسسات 
التعليمية، املقاهي، الحمامات وغيرها بشأن االصطدام مع الزبائن نظرا 
لصعوبات تطبيق هذا القرار مما جعل املواطنات واملواطنين يطرحن 
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عدة عالمات استفهام فهل التلقيح ستنتهي صالحيته، السيد الوزير 
املحترم، أمام هذا الوضع فإن اكتساب مناعة جماعية باتت هي الحل 
قصد الخروج من هذه األزمة الصحية ولكي يتحقق هذا الهدف فإنه 
من الضروري اعتماد إستراتيجية فعالة تراعي كل هذه اإلكراهات من 

عامل الزمن والتدبير املحكم وتجنيد كل الطاقات البشرية ودعمها..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، التعقيب األخير للفريق 
الحركي فليتفضل أحد النائبات والنواب املحترمين.

عينرئب عيسلد عبرعهلم ععبر:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت9م،

السيد الوزير املحترم، صحيح أن العرض اللي تقدم به السيد الوزير 
كان عرض شامل يمكن ذكرنا جميع املراحل اللي قطعوها املغاربة وكانو 
جنود مجندين باش أنهم يتصداو هاد الوباء ديال كورونا وفعال كانو 
املغاربة وقفو وقفة رجل واحد فالفضل لهادوك اإلنجازات اللي تكلم 
عليها السيد الوزير تيرجع للمغاربة اللي كانت عندهم واحد العزيمة قوية 
باش أنهم يوقفو كرجل واحد باش يواجهو هاد الوباء وكذلك السياسة 
ديال سيدنا اللي كانت سياسة استباقية ، اليوم طرحنا سؤال آني باش 
نتكلموا على ما هو جديد فيما يخص هاد الوباء واشنو املستجدات وشنوا 
تيتكلم عليه الصحافة وتيتكلمو عليه املغاربة باش نجاوبوهم ونجاوبو 
املغاربة، نجاوبوهم هاد جواز التلقيح اللي جبناه بواحد الوقت متسارع 
وما كانش واحد النقاش عمومي وما كانتش واحد السياسة تواصلية 
أنكم  الوزير راه البد  اليوم ما كايناش سياسة تواصلية السيد  حتى 
تراجعو املقومات ديال اإلدارة ديالكم باش نشوفو السياسة التواصلية 
 PASS تواصلو مع املغاربة تيتساءلو على واحد العدد دالقضايا منهم هاد
VACCINAL كان على األقل تواصلو مع الناس ونعطيوهم واحد الشوية 
 VACCIN يديرو   EN ATTENDANT حلول  لهم  ونلقاو  الوقت  ديال 
ديالهم اليوم كايمشيو للمراكز ديال VACCIN مسدودين كاين اكتظاظ 
 CONCOURS كاين اللي مزروب كاين اللي عندوا القراية كاين اللي عندو
كاين الي كيم�سي في كاين املوظف اللي ن�سى PASS VACCINAL وردو 
SECURITE من الباب كاين الناس ديال التعليم ولهذا أنا كنظن واخا 
أنكم قلتو اليوم كانو تيهضرو على اللقاح وكان هذا ولكن تنهضرو اليوم 
على PASS VACCINAL اللي درتوه OBLIGATOIRE درإجباري فهذا خال 
مشكل وخصكم تداركوه تكون الشجاعة باش أنكم تداركو ما يمكن 
تداركه باش نجي في األخير ونقول بأنه هناك مشاكل أخرى ما ركزتوش 
عليها كحكومة هي أنه اليوم تنشوفو واحد الزيادات كبيرة في األسعار 
والوقت كنجيوا PASS VACCINAL إيال كان PASS VACCINAL اقتنعتو 
به هو أن املغاربة والو تيمشيو باش يديرو VACCIN إيو خصكم تزيدو 

ترفعو القيود، أنا كنتسائل عالش ف 11 د الليل كنقفو، أنا عندي 
le pass vaccinal عالش غتحبسني ف ال 11 د الليل؟ ولهذا خصكم 

تراعيوا، راه هناك مشاكل إجتماعية واقتصادية..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، شكرا، قبل ما نعطي الكلمة 
للسيد الوزير في إطار التعقيب، تفضلوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي، وخاصة املادة 357، حيث أن 
السيد النائب يونس بنسليمان، أنه لم يقصد بكالمه ما توجهت إليه، 
وحيث أنه كذلك قال بأنه ليست عنده حساسية، فإن كالمي بأنني 

غادي نعلموا غادي نسحبها، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا جزيال، إذن نعطي الكلمة اآلن 
للسيد الوزير املحترم.

عيسلد خريد آيت عيطريب وزير عيصحة وعلحمرية عالجتمرعلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

تصنت بإمعان للتساؤالت ومداخالت والتعقيبات، كنتفهم التخوف 
اللي كاين، واإلزعاج اللي حققو بعض الخطرات جواز التلقيح، رغم أن 
الكل كيقول أن ما كاينش التواصل في إطار هاد الجواز التلقيح، في 
املداخلة ديالي قلت بأنه الجواب، منذ يونيو واحنا كنتكلمو عليه، وكانت 
األجرأة عليه، وكانوا كابسوالت ووصالت إشهارية اللي كتكلم على جواز 
التلقيح وكيفاش دير، فبالتالي عندنا 2 د الحوايج، واش بغيناه وال ما 
بغيناهش؟ باش ما نبقاوش ندورو، اليوم جواز التلقيح هو تحصيل 
حاصل، 24 مليون تقريبا ديال الناس اللي مستفيدين، قربنا للمناعة 
الجماعية، فإذا دخل جواز التلقيح لحيز التطبيق فهو حماية، عالش؟ 
اليوم صعيبة باش نحققوها، حنا بغينا نعشو القطاع  ألن املعادلة 
بغينا  الوبائية،  الحالة  على  نحفظو  بغينا  واالجتماعي،  االقتصادي 
وليداتنا يقراو، بغيتو ديرو الجلسات حضوريا، كيفاش بغيتو ديرو 
الجلسات حضوريا وما كاينش جواز التلقيح باش يحصنا من حدوث 
تكون،  تقدر  هي  تجارية، سياسية حتى  مهنية،  بؤر  تكون  تقدر  بؤر، 
فبالتالي جواز التلقيح هو الوسيلة الوحيدة اللي عندنا، أنا كنشوفو 
وسيلة حضارية، بالعكس أي واحد هو يقدم من ذاتو لراسو، جواز 
التلقيح ألنه من الحقوق ديالو أن نحفاظو على شروط السالمة ديالو 
هو، بالنسبة لوحد آخر اللي يمكن لو يحمل الفيروس ويعرضو للخطر 
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ويعرض حتى دوك أرباب العمل لإلفالس، ألن واحد السيد بغا يخدم 
في قهوة، بغا يخدم في املطعم، بغا يستقبل الزبناء، ما بغيناش نسدو 
ليه، حنا ما�سي في منأى من موجة أخرى، العالم كلو كيشهد في أوروبا 
 DELTA ديال les0sous-variants كنشوفو املتحور الجديد ديال ساللة
اللي هو AY4.2. الحمد هلل احنا عندنا اليقظة الجنومية، ما عندناش 
هاد AY4.2، عندنا AY2.5 ،AY3.3 اللي هما ما كيشكلوش خطر علينا، 
واحنا متبعين. ولهذا اشنو الحل اليوم ديالنا قبل ما تجينا هاد املوجة 
هادي؟ أنتما عارفين، وقالوها السادة النواب املحترمين، كلهم قالوها 
وكان عندهم اإلجماع، املنظومة الصحية فيها نواقص، نساء ورجال 
الصحة والناس اللي في الصفوف األمامية كلها عيات، إرهاق عامين 
ديال.. راه إيال مشات حتى جاتنا موجة أخرى، غادي نعاود ندخلو كذلك 
في صراعات، الحمد هلل اكتسبنا ما فيه الكفاية من الثقة، عامين ديال 
التدبير ديال الجائحة، تنظن أن املواطنين غيكونو كيثيقو في اإلجراءات 
اللي كتخذها السلطات العمومية، بما فيها التوصيات اللي كتخرج ديال 
اللجنة العلمية، واللي كتبقى متبعة دوريا هاد األمور هادي، فبالتالي 
اليوما كنهضرو على �سي حوايج اللي هما جزئيين وثانويين، كاين الناس 
اللي هما كيمتانعوا وأنا شخصيا استقبلت الناس اللي هما دايرين هاد 
movement ديال anti vaccin استقبلتهم اللي كيقوليا ما كاينش الحوار 
vacciné، فكاين �سي  كلهم  فيهم  لقيت  و  استقبلتهم وكلست معاهم 
حاجة اللي هي غير مفهومة ألنه يمكن هما كيقولوا بأن التنزيل ديال 
le pass vaccinale هو اللي كيخلق مشكل ولكن هو تحصيل حاصل، 
أنا ما كنضنش بأن األغلبية ديال الساحقة خصها تكون بأن غادة مع 

اإلتجاه هدا باش كلنا نكونوا محصنين.

كاين املسألة ديال la 3eme0vague وكيقولوا شناهما التدابير اللي 
خديتوها السيد الوزير باش يمكن ليكم تواجهوا هاد la vague هادي؟ 
احنا التدبير ديالنا راه كاين تراكم كاين خبرة كاين une expérience اللي 
تراكمات، وكنا عرفنا في املوجة الثانية واحد العدد ديال اإلجراءات 
اللي تزادت باش مايوقع لنا حتى �سي كارثة صحية، ومنها املسألة ديال 
األكسجين يعني املولدين ديال األكسجين دبا كاينة في ربع ديال اململكة 
املغربية، كاين اإلكتفاء اليوم ديال األكسجين liquide وكانوا إجراءات 
اللي كانت مواكبة إلستراد ديال واحد الكميات ديال األكسجين باش 
يمكن لنا املخزون نحافضوا عليه، واليوم كان عندنا مخزون اللي يفوت 
17 يوم ديال األكسجين الحمد هلل ويمكن لينا نزيدوا نحصنوه. إذن 
فبالتالي املسألة ديال اإلجراءات وداك �سي كتبقى جزئية و ثانوية بما فيها 
األدوية بما فيها األدوية، ألن كنا عرفنا بعض اإلنقطاعات ديال األدوية 
واللي هي حقيقة ما�سي انقطاعات ألن املخزون ما بقا�سي ولكن كانت 
مسألة ديال التوزيع في السوق املغربية، أما هو الصناعة املغربية ديال 

الدواء اللي هما كنحتاجوا في كوفيد كاين ما يكفي لعالج املر�سى.

درنا إجراءات رغم أن عندنا واحد واحد النسبة متقدمة من التلقيح، 
وعندنا كذلك حالة وبائية جد حسنة يعني املغرب وال اليوم منطقة 

خضراء، ولكن احنا ما�سي في منأى على شنو غادي يجينا من على برا؟ 
احنا معرفينش شنو يقدر يجينا على برا؟ و لهذا هاد املعادلة باش نخليو 
�سي  على  نحافضوا  وباش  اإلجتماعي  والتجاري  اإلقتصادي  اإلنعاش 
متحور وافد وباش كذلك نخليو الحالة الوبائية مستحسنة ونحافضوا 
على املنضومة الصحية، و هاد ال�سي عالش درنا هاد اإلجراءات هادي 
وكيقولك اللهم قليل ومداوم وال كثير ومقطوع، دقة دقة، ألن ما يمكن 
�سي نعاود نحلوا البلدان اللي شافوا الضو وقالوا شافوا الضو حلوا 
وقعات انتكاسة واليوم كيحاولوا كيحاسبوا راسهم. كاين اليوم كاين 
نديروا  نقدروا  احنا واش  اللي كدير Confinement متنضش  بلدان 
 pass vaccinale ما زال مرة اخرى اليومة كتهضروا على confinement
ولكن ايال وصل confinement كل�سي يقوليك ال والضرر اإلقتصادي 
ext، وراه مبغيناش نوصلوا لداك الدرجة، ولهذا عالش  و اإلفالس 
احنا كنديروا هاد اإلجراءات وكنمشيو دقة كنفضلوا أن يبقى واحد 
املستوى عالي ديال اليقضة واإلحترازية واإلجراءات وال نوقعوا عاوثاني 
في املحضور، هاد �سي عالش كانضن أن هاد الجدال اللي كاين حول 
pass vaccinale حقيقة هو ثانوي جد ثانوي ألن 24 مليون راه تبارك 
هللا املغاربة كلهم األغلبية ملقحين، فبالتالي خاص يكون األجرأة ديالو، 
وما كنهضروش على اإللزامية ألن اإللزامية كتفضل بالقانون القانون 
هو اللي كيدير l›obligation ديال هذا، وفي الوقت ألن كاينين بزاف 
أثار  يكون  يقدر   vaccinديال ال املشاكل  اللي كيتكلموا  الناس  ديال 
سلبية وراه هادي شحال 50 عام وvaccin كاين ما�سي vaccin ديال 
الكوفيد هو اللي غادي يبدل املفاهيم ديال الvaccin وراه كاينين عندنا 
des0médcins0des0 اللي كيعرفوا بأن راه املكونات ديال  sientifiques
الvaccin اللي كاينين دبا في الكوفيد راه بحالهم فحال املكونات اللي 
كاينين في la grippe بحال les hépatites بحال هذا بحال هذا، واليوم 
راه احنا عندنا تقريبا أكثر من سنة ديال اللقاح يعني راه ما بقيناش في 
 vaccin املرحلة الثالثة راه احنا في املرحة الرابعة وقربات تسالي ديال
وعندنا سجل اللي فيه الناس اللي حصلوا األثار الجانبية، وبالنسبة 
للمنفعة ديال اللقاح أكثر من هاد الناس اللي عندهم اآلثار الجانبية، 
فبالتالي اللقاح هو مفيد للبالد وما عندناش الدواء ما زال حتى �سي 
الوحيد  السبيل  بأن  الدوا ديال كوفيد، خصنا نعرفو  بالد ما لقات 
باش نحافظو على االقتصاد ديالنا ونحافظو على الصحة ديالنا ديال 
املواطنين ونمشيو في الوقاية وفي االجراءات االحترازية، املوجة اللي كانت 
فاتت قبل وشوفو واحد املالحظة أن جات املوجة األولى كانت تقريبا 
الذروة ديالها في نوفمبر 2020 وكانت طويلة ولكن النسبة ديال الوفيات 
ديالها أكبر من املوجة اللي جاتنا في هاد غشت 2021 املدة ديالها أقصر 
ولكن النسبة دالوفيات ديالها أقل فبالتالي املوجة الثالثة تقدر تكون 
حتى هي كذلك الشراسة ديالها ربما اإلماتة ديالها أقل، يعني غادي 
نالحظو هاد التطور اإلبيدميولوجي اللي غادي يبقى غادي وكيتطور ما 
نقدرش نقول لكم أنا واش كاينة جرعة رابعة كسؤال وال جرعة خامسة 
كاينة جرعة ثالثة واللي علميا ومثبوتة، ألن املالحظ في هاد الوقت ديال 
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اللي وقعات فيه املوجةة الثانية الوقت ديال الذروة الحظنا أن الناس 
اللي كانو مشاو لإلنعاش ومنهم الناس اللي كانوا ملقحين ب2 الجرعات 
أغلبيتهم فاتو 6 شهور، إذن املناعة تتقدر تقلص مع املدة الزمنية، 
ولهذا احنا ما تنعرفوش شكون هم الناس اللي عندهم ضعف املناعة، 
احنا بنا كاملين ما عرفنا شكون اللي فيه ضعف املناعة، كاين حقيقة 
باملنطق ديال العلم اللي عندهم الهشاشة الصحية اللي عندهم أكثر 
من 65 سنة ولكن واخا يكون عنده حتى 30 سنة يقدر يكون عندو 
أمراض مزمنة وتكون عنده هشاشة، هديك الجرعة الثالثة عندها �سي 
أثر سلبي أكثر من املنفعة تتقوي وتتعزز املناعة أكثرمن السابق، حتى 
بالنسبة لإلنسان اللي هو مصاب بالكوفيد تنعطيوه 4 داألسابيع ونزيدو 
له جرعة ألنه تنعززو له املناعة كذلك ديالو، والحظنا أن الناس اللي 
كان عندهم اللقاح ودخلو لإلنعاش كانو تيديرو لهم L›intubation ما 
تيخرجوش منها دابا الناس واخاي يكون intuber تيخرج حتى الحدة 
ديال األثار وديال اإلصابة في الرئة قاللت بالنسبة للناس اللي عندهم 
VACCIN على اللي ما عندهمش VACCIN إذن كاينة لجان علمية اللي 
هي وطنية وكاينة دولية وعندها نتائج تتعمل بها للحفاظ على السالمة 
والصحة يال املواطنين وللحفاظ كذلك عن طريق السالمة والصحة 
ديال املواطنين على االقتصاد وعلى البالد كامل، فبالتالي كنظن أنه 
استوفينا تقريبا عامين ديال التجربة اللي تخلي املواطن يزيد يثيق في 
هاد الخبراء اللي كاينين املغاربة واللي تيتاخذو قرارات وكاين مداولة 
وكيخرجو في املنابر اإلعالمية باش تيتكلمو مع املواطنين، ما تنشوفش 
أنا فين هو السؤال ألن أي سؤال كيلقاو الجواب ديالو راه تبارك هللا 
نهار اللي خرج PASS VACCINAL في هاد املرة األخيرة واحنا كل نهار كاين 
واحد من اللجنة العلمية تيهضر في املنابر اإلعالمية، إذن يمكن تنتكلمو 
مع �سي وحدين ما بغاوش يسمعو واللي ما بغاش يسمع راه ما عمرو ما 
غيسمع، واللي بغى يسمع راه غيسمع، واإلجراء ديال جواز اللتلقيح هو 
إجراء حضاري باش نحميو نفوسنا ونحميو الغير، ودابا كاين مثال في 
أماكن أخرى كاين ناس تيقولو ممنوع التدخين هنا تنمتاثلو لهاد األمر 
 c est une وهنا مسموح التدخين، وراه بحال هذا أنا بغيت نحصن هذه
bulle stérile بغيت ندير une bulle stérile باش هداك السيد ينتاعش 
باش هداك اللي مخدم الدراوش ومخدم LES GARCONS ومخدم هذا 
يبقى مستمر في اإلنعاش االقتصادي ديالو. ولهذا كنقول أنا الحمد 
هلل هاد ال�سي كله اللي تيدار وتيدار في إطار ديال حالة طوارئ صحية 
اللي تتخول السلطات العمومية أنه يتاخذو جميع اإلجراءات في الوقت 
الراهن باش يمكن يحميو السالمة والصحة ديال املواطنين وما غاديش 

نطول السيد الرئيس ألن تقريبا حتى جميع النواب املحترمين اللي تدخلو 

كلهم تقريبا تيزيدو يعززو نفس الكالم إال بالنسبة للناس اللي تيقولو بأن 

PASS VACCINAL تيمكن له يتن�سى راه فيه VERSIONS 2 كاينة وحدة 

صالحة للطباعة وصالحة للبورطابل، واش كاين دابا �سي واحد تين�سى 

البورطابل ديالو؟ كل �سي عنده البورطابل ديالو في يديه، ما يمكنش له 

ين�سى حتى جواز التلقيح راه عنده VERSION MOBILE في البورطابل 

ديالو فين ما م�سى راه تيم�سي دابا راه البورطابل ما تيفارقش الناس أكثر 

من األوراق اآلخرين، فبالتالي عالش ورقة على جواز التلقيح اللي هو 

صالح للتحميل في البورطابل، كاين فين ما مشيتي تيمكن لك تدلي به 

بكل سهولة ونتمناو على هللا أن يكون االنخراط الكلي وهذا كلو فالصالح 

ديال املواطنين، والصالح ديال البالد ديالنا وصالح اإلقتصاد، كتبقى 

املناعة الجماعية هي %80 ولكن باش يمكن لنا نوصلوها نحن لسنا 

بمنأى من خطر آخر، واحنا كنبقاو مرتبطين باملناعة الجماعية الدولية، 

ألن كيف ما كان الحال كاين روابط، كاين اتصاالت، كاين عالقات 

تجارية، كاين عالقات سياحية، فبالتالي إيال تطورت الحالة الوبائية 

لألحسن من البلدان املجاورة، احنا غادي نكونو في أفضل حالة، إيال 

كانت الحالة متدهورة كيخص تكون درجة اليقظة ديالنا أكبر فأكبر، 

واليوم الحمد هلل راحنا غادي في اإلتجاه الصحيح، نتمناوا على هللا 

أن املواطنين، من خاللكم، أنهم يزيدو ينخرطو، رغم أن نساء ورجال 

الصحة راه من شحال هدي واحنا حالين مراكز ديال التلقيح، راه دابا 

 station de وشحال كاين من Vaccinodrome عرفتي شحال كاين من

vaccination وكيبقاو حالين حتى 12 ديال الليل، كانوا هانيين ما كيجي 

حتى �سي واحد، بالشوية عليهم، ملا خرج جواز التلقيح، ولى الزحام، ولى 

كل �سي كيجري ولى كل �سي كيقول راه ما يمكن �سي شحال هادي راه 

كنا هانيين، كنا كنتسناوهم غير يجيو، ياربي باش نسربيو نوصلو لداك 

�سي، ولكن ملي درنا جواز التلقيح اعطى، إذن قرار صائب، فلهذا احنا 

كنشكروك على حسن اإلصغاء ديالكم، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

إذن بهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة األسئلة الشفهية لهذا 

اليوم، الشكر موصول للسيدات النائبات والسادة النواب املحترمين 

على األسئلة اآلنية املرتبطة بموضوع الساعة، الشكر موصول أيضا 
للسيد الوزير على التوضيحات وعلى األجوبة وعلى التفاعل، وافعت 

علجلسة.
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محضر علجلسة عيبرمنة

عيترايخ: االثنين 18 ربيع األول 1443ه )25 أكتوبر 2021(.

عيرئرسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  تسعة  عيتوقلت: 
مساء والدقيقة الرابعة.

جدول عألعمرل: عرض السيدة وزيرة االقتصاد واملالية ملشروع 
قانون املالية رقم 76.21 للسنة املالية 2022.

عيسلد اعشلد عيطريبي عيعلم3 ائيس مجلس عينوعب، ائيس 
علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

عيسلد ائيس مجلس عملستشراين عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت9مون،

عيسلدعت وعيسردة عي 9ملرنلون عملحت9مون،

طبقا ملقتضيات الفصل 68 من الدستور نخصص هذه الجلسة 
لالستماع لعرض السيدة وزيرة االقتصاد واملالية حول مشروع قانون 
املالية رقم 76.21 للسنة املالية 2022، الكلمة للسيدة الوزيرة، وزيرة 

االقتصاد واملالية املحترمة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد ائيس مجلس عينوعب عملحت9م،

عيسلد ائيس مجلس عملستشراين عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت9مون،

عيسلدعت وعيسردة عي 9ملرنلون عملحت9مون،

الخطوط  لبسط  املوقرين  مجلسيكم  أمام  أقف  أن  يشرفني 
األساسية ملشروع قانون املالية لسنة 2022، وأغتنم فرصة أول لقاء 
بكم في ظل هذه الوالية ألتوجه إلى حضراتكم بخالص التهاني على الثقة 
التي حظيتم بها من لدن الناخبات والناخبين لتمثيلهم في هذه املؤسسة 
املحترمة، وإذ أؤكد أمامكم اعتزاز كافة مكونات الحكومة بالثقة املولوية 
السامية وبثقة ممثلي األمة، فإننا ندرك في نفس الوقت حجم املسؤولية 
امللقاة على عاتقنا جميعا، ومن هذا املنطلق فنحن حريصون على ربط 
جسور التعاون مع مؤسسة البرملان بمجلسيه من أجل االرتقاء بالعمل 
السيا�سي إلى مستوى تحديات املرحلة وما تفرضه من تجاوب سريع 

وناجع مع تطلعات وانتظارات املواطنين، فاللحظة الوطنية الفارقة التي 
نعيشها اليوم تؤشر في شموليتها على اكتمال شروط انتقال تاريخي على 
كافة املستويات املؤسساتية، املالية، االقتصادية، االجتماعية والجيو 

إستراتيجية .

فمن جهة راكمت بالدنا خالل 22 سنة بقيادة ملكية حكيمة ونيرة 
استثمارها  ينبغي  ومالية  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  إصالحات 
وتثمينها لبناء املستقبل، ومن جهة ثانية ساهمت جائحة كوفيد19- 
في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة 
وأوجه  املهيكل،  الغير  االقتصاد  حجم  بجالء  وأظهرت  املستويات، 
القصور في القطاعات االجتماعية وضعف في شبكات األمان، وهو ما 
يتطلب منا استخالص الدروس والتعبئة من أجل تنزيل اإلصالحات التي 
أطلقها جاللة امللك حفظه هللا وعلى رأسها تعميم الحماية االجتماعية، 
املستوى  التحديات على  بالدنا مجموعة من  تواجه  ثالثة  ومن جهة 
القيادة  تحت  بالدنا  حققتها  التي  التراكمات  تثمين  تتطلب  الخارجي 
السديدة لجاللة امللك حفظه هللا، وخاصة التقدير الواسع الذي يحظى 
به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء املغربية واالعتراف األمريكي بسيادة 
األجنبي  الدبلوما�سي  التمثيل  وثيرة  وارتفاع  ترابها  جميع  على  بالدنا 
القوية  اإلشارات  استثمار  على  العمل  وكذلك  الجنوبية،  بأقاليمنا 
التي أبان عنها اإلقبال الكبير ألبناء أقاليمنا الجنوبية الختيار ممثليهم 
في االنتخابات األخيرة، من أجل تعزيز الجبهة الداخلية واستغالل كل 
أشكال الدبلوماسية الرسمية واملوازية في الدفاع عن قضيتنا الوطنية 

األولى ومصالح بالدنا في كل املحافل القارية والدولية.

وأغتنم هذه املناسبة ألتقدم بتحية إجالل وتقدير لكل مكونات 
واألمن  املساعدة  والقوات  امللكي  والدرك  امللكية  املسلحة  القوات 
وتفانيهم  تضحياتهم  على  الترابية  واإلدارة  املدنية  والوقاية  الوطني 
وتجندهم الدائم تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا للدفاع 
عن الوحدة الترابية للوطن وصيانة أمنه واستقراره، وخاصة في هذه 
الظرفية الصعبة، وأؤكد لكم في نفس الوقت أننا حريصون على تفعيل 
التوجيهات امللكية السامية بتسخير كافة اإلمكانيات والوسائل الكفيلة 
بتمكين القوات املسلحة امللكية من االطالع باملهام املنوطة بها في الدفاع 
عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي الحفاظ على األمن واالستقرار 

وسالمة املواطنين.

أيتهر عيسلدعت أيهر عيسردة،

إلى  تؤشر  سابقا  ذكرتها  التي  واملتداخلة  املتشعبة  العناصر  كل 
اكتمال شروط انتقال تاريخي، انتقال إلى مرحلة جديدة لتسريع اإلقالع 
االقتصادي وتوطيد املشروع املجتمعي الذي يصبو جاللة امللك حفظه 
هللا بأن يحققه لبالدنا، ولعل ما يجعل معالم هذا االنتقال تبدو أكثر 
وضوحا هو وإعطاء جاللة امللك حفظه هللا االنطالقة الفعلية لبناء 
نموذج تنموي جديد يؤسس ملرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية، 
ينبني على الفعل امليداني املباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة ويقوي 
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واالستفادة  املساهمة  أجل  من  فئاتهم  بجميع  املواطنين  قدرات  من 
املتوازنة من دينامية التنمية.

وفي هذا اإلطار، يعتبر امليثاق الوطني من أجل التنمية آلية أساسية 
لتكريس هذا النموذج كمرجعية مشتركة لجميع الفاعلين، وعليه فإن 
الطاقات  كل  مشاركة  تتطلب  وطنية  النموذج مسؤولية  هذا  تنفيذ 
والكفاءات، وتستلزم تعبئة شاملة وتملكا جماعية للتحديات والرهانات 
الحالية واملستقبلية، قصد االنتقال إلى مرحلة جديدة في مسار تنمية 
هي  حفظه هللا،  امللك  لجاللة  واملتبصرة  النيرة  القيادة  تحت  البالد 
واالجتماعية  االقتصادية  والرهانات  بالتحديات  حافلة  مرحلة  إذن 
التي تسائلنا جميعا حكومة وبرملانا وكل القوة الحية ببالدنا من أجل 
االنكباب بكل مسؤولية على إيجاد الحلول التي تعيق التنمية ببالدنا، 
للميثاق  الالزمة  األهمية  بإيالء  الحكومي  العمل  إطار  في  نتعهد  وإننا 
التزاما  باعتباره  تدخالتنا  ملختلف  موجهة  وثيقة  يكون  حتى  الوطني 
وطنيا أمام جاللة امللك وأمام املغاربة، وقد وضعنا اآلليات املؤسساتية 
الضرورية لتتبع وتقييم تنفيذ مختلف األوراش وااللتزامات التي تعهدنا 

بها في إطار البرنامج الحكومي.

عيسلدعت وعيسردة عي 9ملرنلون عملحت9مون،

ال زال املغرب يواجه اليوم شأنه شأن كل بلدان العالم أزمة غير 
مسبوقة، وقد شكلت هذه األزمة التي يواجهها املغاربة بشكل جماعي 
جعلت  سامية  ملكية  بقيادة  بالدنا  فيها  أبانت  حقيقية  وعي  لحظة 
والتكيف،  الصمود  على  قدرتها  عن  اعتبار  كل  فوق  املغاربة  صحة 
واالستباقية  والجريئة  الحكيمة  القرارات  بفضل  بالدنا  نجحت  وقد 
لجاللة امللك حفظه هللا في التخفيف من اآلثار السلبية العميقة التي 
خلفتها هذه األزمة على بنيتنا االجتماعية واالقتصادية واملالية، ومما 
ال شك فيه أن انتشار جائحة فيروس كورونا شكل أزمة غير مسبوقة، 
غير أنه ال بد من االعتراف بأنها ليست وراء كل اإلشكاالت والنواقص 
االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها بالدنا. وعليه، ال ينبغي تحويل 
هذه األزمة املستجدة إلى غطاء إلخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة 
وتبرير االختالالت التي راكمها نموذجنا االقتصادي واالجتماعي طيلة 10 
سنوات، فمنذ عشر سنوات لم تحرز بالدنا تقدما بوثيرة كافية تتما�سى 
ومؤهالتها، بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت 
لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة، فالتمييز هنا ضروري بين اللحظة 
وبين تراكمات السنوات املاضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجهة 

انعكاسات الجائحة، خاصة االجتماعية منها.

فالسياسات الحكومية على مدى العشر سنوات املاضية أنتجت 
إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على املكتسبات التي حققها 
لها،  محركا  تكون  أن  للتنمية عوض  عائقا  وأصبحت  سابقا  املغرب 
وقد أظهرت الجائحة بجالء حجم هذه اإلخفاقات، ولعل أبرزها وزن 
البرامج االجتماعية وغياب  القطاع غير املهيكل وفشل مجموعة من 
بالنسبة لفئات واسعة من املواطنين، وباألرقام  الحماية االجتماعية 

فمعدل النمو لم يتجاوز خالل العشر سنوات املاضية %2.5، ومعدل 
البطالة انتقل من %8.9 سنة 2011 ليتجاوز %12 بداية هاد السنة، 
كما انتقل معدل املديونية من %52.5 من الناتج الداخلي الخام إلى 
%76، وبالرغم من ذلك بدت معالم االنتعاش تظهر على االقتصاد 
الوطني خالل بداية هذه السنة وستتجاوز نسبة النمو املرتقبة 5.5%، 
والكل يعلم أن هذا االنتعاش راجعا أوال إلى التدابير التي اتخذها جاللة 
امللك حفظه هللا إلنعاش االقتصاد، وثانيا إلى أثر السنة املرجعية 2020 
التي عرفت اقتصادنا خاللها انكماشا غير مسبوق بناقص %6.3 إضافة 

إلى املوسم الفالحي الجيد.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

املرحلة حاسمة  الحكومة هذه  تعتبر  املعطيات  انطالقا من هذه 
الحية  القوى  لكل  الجماعي  الذكاء  روح  واستلهام  القوى  إلستجماع 
لبالدنا، من أجل معالجة كل التراكمات السلبية وتقديم البدائل التي 
والحكومة  وانشغاالتهم،  مشاكلهم  معالجة  في  املواطنين  إليها  يتوق 
معبأة بكل مكوناتها لرفع تحديات هذه املرحلة والتركيز على األولويات 
مقومات  وبناء  لألزمة،  واالجتماعية  االقتصادية  الصعوبات  لتجاوز 
بشرف  رئيسها  حظي  أن  فمنذ  ومدمج،  وتناف�سي  قوي  اقتصاد 
التعيين امللكي السامي سبقت الحكومة الزمن من أجل وضع هندسة 
حكومية تستجيب ملعايير االتقائية والنجاعة ملباشرة مختلف األوراش 
واألولويات التي تقتضيها هذه املرحلة، وقامت بإعداد برنامجها في وقت 
قيا�سي، برنامج يقدم إيجابات واقعية وطموحة إلى الخروج من األزمة 
واستشراف املستقبل بكل ثقة وتفاؤل، ورغم ضيق الوقت فقد عبأت 
الحكومة كل طاقاتها إلدخال ما يلزم من تعديالت على مشروع قانون 
املالية لسنة 2022، بما يمكن من االستجابة لألولويات االستراتيجية 
التي حددها جاللة امللك حفظه هللا في خطابه السامي بمناسبة افتتاح 
السنة التشريعية الحالية والشروع الفوري في تنزيل البرنامج الحكومي 
التالية ملشروع  األولويات  تحديد  تم  فقد  وهكذا  ثقتكم،  نال  الذي 

قانون املالية لسنة 2022:

أوال: توطيد أسس إنعاش االقتصاد الوطني.

ثانيا: تعزيز آليات اإلدماج والتقدم في تعميم الحماية االجتماعية.

ثالثا: تقوية الرأس املال البشري.

ورابعا: إصالح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

املالية لسنة  إلى أن إعداد مشروع قانون  والبد من اإلشارة هنا 
2022 يأتي في سياق بروز بوادر انتعاش حذر باالقتصاد العالمي، خاصة 
أزمة جائحة كورونا وظهور سالالت متحورة  تبعات  في ظل استمرار 
االقتصادات  جل  لدى  االنتعاش  هذا  تسجيل  تم  وقد  للفيروس، 
األسا�سي  االقتصادي  الشريك  األورو  منطقة  وبالخصوص  العالم، 
لبالدنا الذي من املنتظر أن يسجل اقتصاده نموا ب%5 سنة 2021 
عملية  مستوى  على  املسجل  للتقدم  نتيجة   2022 سنة   4،3% و 
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التلقيح، وتخفيف اإلجراءات اإلحترازية وتفعيل تدابير الدعم واملواكبة 
للقطاعات واملقاوالت املتضررة، لكن في املقابل من املنتظر أن تتأثر 
أساسا  املرتبطة  املخاطر  من  بمجموعة  العالمي  االقتصاد  آفاق 
باالنتشار السريع ملتحورات جديدة للفيروس وتنامي التوترات الجيو 
املواد  ارتفاع أسعار  إلى  باإلضافة  والتكنولوجية،  والتجارية  سياسية 
األولية في األسواق الدولية، حيث عرفت سعر الغاز ارتفاعا قياسيا 
خالل هذه السنة ليتجاوز 58 دوالر للطن خالل منتصف شهر أكتوبر 
الجاري مسجال معدل ديال597 دوالر للطن منذ بداية السنة، وبحسب 
توقعات املؤسسات الدولية املختصة، فمن املنتظر أن يرجع سعر الغاز 

إلى مستوياته العادية ابتداء من شهر ماي من السنة املقبلة.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

أسس  توطيد  أولوياته،  مقدمة  في  املالي  القانون  مشروع  يضع 
انتعاش االقتصاد الوطني في ظل ما خلفته األزمة املرتبطة بجائحة 
كورونا من آثار سلبية على مجموعة من القطاعات وتسببت في فقدان 

اآلالف من مناصب الشغل.

خطة  تنفيذ  مواصلة  على  الحكومة  ستعمل  املنطلق  هذا  ومن 
إنعاش االقتصاد الوطني التي أطلقها جاللة امللك حفظه هللا، موازاة مع 
تفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار، ولتمكين الشباب من ولوج 
سوق الشغل، وخاصة الفئات التي عانت من تأثير األزمة أو ال تتوفر على 
مؤهالت، ستعمل الحكومة على مواكبتهم من خالل إجراءات فورية 
وملموسة تشمل على وجه الخصوص برنامجا مهما لألوراش العامة 
الصغرى والكبرى، وسيمكن هذا البرنامج من إحداث ما ال يقل عن 
من 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون السنتين انطالقا من سنة 
2022، وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر 2.25 مليار درهم في 

إطار مشروع قانون املالية.

جديدة  دينامية  إعطاء  على  الحكومة  ستعمل  أخرى  جهة  ومن 
للبرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت »انطالقة« خاصة من خالل 
إلى  يهدف  الذي  الفردية  املبادرات  لدعم  »الفرصة«  برنامج  إطالق 
تمكين الشباب املنتمين ملختلف الفئات االجتماعية من الحصول على 
تمويالت إلطالق مشاريعهم، مع املواكبة والتوجيه والتكوين، ويستهدف 
باعتمادات   2022 سنة  قرض   50.000 حوالي  تقديم  البرنامج  هذا 
إجمالية تقدر 1.25مليار درهم، ووفق نفس املقاربة الرامية إلى توفير 
إحدى  باعتبارها  الوطنية  املقاولة  تنافسية  وتعزيز  الشغل  مناصب 
األهداف الرئيسية للتحول االقتصادي الذي يتوخى تحقيقه البرنامج 
والتسريع  األعمال،  مناخ  تجويد  على  الحكومة  ستعمل  الحكومي، 
بإخراج ميثاق االستثمار لتحفيز املقاوالت واملستثمرين على االستثمار في 
أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج 
التنموي الجديد واالندماج بشكل أفضل في سالسل القيمة العاملية، 
املنتوج  لدعم  خاصة  أهمية  الحكومة  ستولي  املنظور  نفس  ووفق 
املحلي ودعم تنافسية الوسم صنع في املغرب وتعزيز السيادة الوطنية 

الغذائية والصحية والطاقية، وفي هذا اإلطار ستعمل الحكومة على 
تنزيل سياسات قطاعية طموحة في الفالحة والصيد البحري والصناعة 
والطاقة والصناعة التقليدية، وستعبأ لهذا الغرض 245 مليار درهم من 
االستثمارات العمومية بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس 
كاالنتقال  التحول  ركائز  وكذا  االستراتيجيات،  هذه  لتمويل  كرافعة 

الرقمي وإنعاش السياحة.

ولبلوغ هذه الغايات ستعمل الحكومة على تنزيل مضامين القانون 
اإلطار املتعلق باإلصالح الجبائي باعتباره أولوية وطنية، وذلك بهدف 
تعبئة كل اإلمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وضمان 
العدالة الجبائية وتخفيف العبء الضريبي، من خالل اعتماد توجه 
تدريجي نحو السعر موحد للضريبة على الشركات، وفي هذا اإلطار يقترح 
املشروع خفض الضريبة على الشركات من %28 إلى %27 بالنسبة 
للمقاوالت الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض 
تلتزم الحكومة  0.45، كما  إلى   0.5% سعر الحد األدنى للضريبة من 
الجبائي، وذلك  في املجال  الحكامة  بالرفع من فعالية ونجاعة نظام 
من خالل تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وفي املقابل 
تحسين  خالل  من  امللزمين  حقوق  حماية  على  الحكومة  ستحرص 
املتعلقة  الطعون  في  النظر  لجن  مهام  وتعزيز  التصحيحات  مساطر 
بالضريبة، خاصة عبر إحداث لجن جهوية. من جانب آخر ووعيا منها 
بأهمية تطوير عرض جيد للتكوين املنهي يتما�سى مع حاجيات املقاوالت، 
والجماعات  املنهي  التكوين  بين  مسالك  خلق  على  الحكومة  تحرص 
واملدارس الكبرى في سبيل تمكين الطلبة الراغبين في االرتقاء بمسارهم 
األكاديمي، كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ خارطة الطريق 
من  جديد  لجيل  االنطالقة  أعطت  الذي  املنهي  للتكوين  الجديدة 
مؤسسات التكوين املنهي، مع إحداث مدن املهن والكفاءات متعددة 

األقطاب والتخصصات بكل جهات اململكة.

عيسلدعت وعيسردة عي 9ملرنلون عملحت9مون،

بالدنا  التي شهدتها  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مواكبة  إن 
تحت القيادة النيرة لصاحب الجاللة، وتوطيد أسس إنعاش االقتصاد 
الوطني وتعزيز دينامية خلق الثروة، يرتبط ارتباطا وثيقا بآلية التوزيع 
العادل واملنصف لهذه الثروة، وتعزيز دعائم الدولة االجتماعية من 
وتقوية  والشباب  النساء  خاصة  املجتمع،  فئات  كل  إدماج  خالل 
فقرا  األكثر  واألشخاص  الفئات  تجاه  واملجتمعي  األسري  التضامن 
وهشاشة. وفي هذا اإلطار تلتزم الحكومة بمواصلة تنزيل ورش تعميم 
الدولة االجتماعية، وذلك  باعتباره إحدى ركائز  الحماية االجتماعية 
من خالل اتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني واملالي والتنظيمي 

لضمان تنزيل سلس وفعال لهذا الورش امللكي.

الثانية  املرحلة  إطالق   2022 سنة  ستعرف  املنطلق  هذا  ومن 
املتعلقة بتوسيع االستفادة من التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام املساعدة 
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الطبية »راميد«، وباملوازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير 
الضرورية للشروع في التعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك 
من خالل العمل على تسريع تفعيل السجل االجتماعي املوحد لتحديد 
الفئات املستهدفة، وتيسير االستفادة من هذه التعويضات على قدم 
الحكومة  كما ستعمل  التمييز،  أشكال  أي شكل من  ودون  املساواة 
على دعم جيل جديد من الخدمات االجتماعية بما يضمن االندماج 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألشخاص في وضعية إعاقة، وفي هذا 
اإلطار سيتم الرفع من االعتمادات املخصصة لدعم الجمعيات العاملة 
بالفعل في هذا املجال إلى 500 مليون درهم سنويا ابتداء من سنة 2022، 
ومن جهة أخرى ستنكب الحكومة على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات 
لتعزيز املساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف املجاالت 
االقتصادية واالجتماعية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، 
ملا لذلك من أهمية في إطالق إمكانيات املجتمع الكاملة وما يلعبه دعم 
استقاللية املرأة والحد من الفوارق بين الجنسين من دوره في تحفيز 
اإلنتاجية والنمو االقتصادي، وفي تعزيز الشروط الضرورية ملجتمع 
منفتح ومتماسك ومتضامن، ومن هذا املنطلق ستشرع الحكومة في 
آفاق  وفتح  للنساء  االقتصادي  النشاط  لدعم  محددة  خطة  وضع 
أوسع بالنسبة للشابات الراغبات في االلتحاق بسوق العمل من خالل 
بالفرص  املتعلقة  املعلومات  ونشر  الشباب  تشغيل  فضاءات  تطوير 
العمل  في  الراغبات  أو  العامالت  للنساء  وبالنسبة  املتاحة،  املهنية 
تحرص الحكومة ابتداءا من سنة 2022 على التعميم التدريجي لدور 
الحضانة، فضال عن تقديم حلول أخرى لرعاية األطفال، خاصة في 
ضواحي املدن، وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب 250 مليون 
درهم، كما ستعمل الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع 
إدماج الشباب وتنمية قدراتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن واللبنة 
األساسية لبناء مغرب الغد، وذلك عبر تقوية برامج دعم التشغيل من 
خالل خلق فضاءات التشغيل الشباب جديدة تكرس لإلدماج املنهي، 
ويناط بها تقليص الكلفة املرتبطة بالبحث عن تكوين أو منصب شغل 

أو تمويل مشروع.

من  الثالثة  املرحلة  مواكبة  على  العمل  سيتم  أخرى  جهة  ومن 
مستوى  على  الخصاص  لتدارك  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
بالعالم  خاصة  األساسية،  االجتماعية  والخدمات  التحتية  البنيات 
القروي واملناطق النائية، وتعزيز الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال 

الصاعدة.

أما فيما يتعلق بضمان ولوج املواطنات واملواطنين إلى سكن الئق، 
فستعمل الحكومة على تعزيز برامج دعم السكن، ومواصلة البرنامج 
الوطني مدن بدون صفيح ومعالجة البنايات املهددة باالنهيار، إضافة 

إلى تشجيع إنتاج السكن االجتماعي والسكن املنخفض التكلفة.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

كما ملستم ذلك من خالل برنامجها ستولي الحكومة أهمية بالغة 
لتعزيز الرأسمال البشري، وذلك من خالل توفير نظام تعليمي وصحي 
وإلنتظارات  املرحلة  ولرهانات  الديموغرافية  للدينامية  يستجيب 

تفرضها  أصبحت  التي  الجودة  وملعايير  وامللحة  املتزايدة  املواطنين 
تحقيق  في  واملعرفة  للعلم  املتزايدة  واملكان  التكنولوجية  التحوالت 
التنمية، وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على مواصلة التنزيل القانون 
اإلطار املتعلق بإصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عبر 
اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة املدرسة العمومية لدورها 

املزدوج في نقل املعرفة واالرتقاء االجتماعي.

وفي هذا اإلطار ستنكب الحكومة على تسريع ورش تعميم التعليم 
األولي مع الحرص على تكوين مربيين متخصصين في تنمية الطفولة 
املبكرة، هذا فضال عن العمل على تقوية املعارف األساسية لألطفال 
منذ املرحلة االبتدائية، وبموازاة ذلك ستحرص الحكومة على توسيع 
شبكة املدارس الجماعاتية والنقل واملطاعم املدرسية لفائدة التالميذ 
املرحلة  إلى  االبتدائية  املرحلة  من  املعوزة  الفئات  أبناء  القرويين 

اإلعدادية.

هذا وسيتم االشتغال أيضا على االرتقاء بمهنة التدريس من خالل 
بلورة خطة وطنية تروم الرفع من القدرات التكوينية، وتعزيز كفاءات 
التكوين الخاصة  تأهيل مراكز  برنامج إلعادة  التعليم، وإطالق  هيئة 
بهم، وبموازاة ذلك ستحرص الحكومة على تجويد التكوين الجامعي 
لتمكين القطاعين العام والخاص من التوفر على موارد بشرية مؤهلة 
ذات كفاءة عالية تخول لها تلبية متطلبات اقتصاد متنوع موجه نحو 
نحو  وتوجيهه  العلمي  البحث  تحفيز  العمل على  االبتكار، كما سيتم 
أولويات االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى العمل على جعل التكوين املنهي 

رافعة قوية للتنمية في العديد من القطاعات األساسية لالقتصاد.

التي  املتزايدة  للتحديات  ونظرا  الصحي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
تفرضها األزمة الصحية العاملية الحالية من جهة، وملتطلبات إنجاح 
الورش االجتماعي الكبير املتعلق بتعميم الحماية االجتماعية من جهة 
للمنظومة  عميق  إصالح  إطالق  على  ستعمل  الحكومة  فإن  أخرى، 
العرض  تأهيل  نحو  الجهود  توجيه  سيتم  حيث  الوطنية،  الصحية 
الصحي وتثمين املوارد البشرية الصحية ومراجعة السياسة الدوائية 
الصحية،  للمنظومة  جديدة  حكامة  وإرساء  الوطني  املنتوج  ودعم 
وتأكيدا لألهمية التي يحظى بها قطاعا الصحة والتعليم، فقد تم رصد 
حوالي 9 مليار درهم كاعتمادات إضافية لهذين القطاعين منها حوالي 
5 مليار درهم ستخصص لتأهيل املستشفيات ومراكز تكوين األساتذة 

واملؤسسات الجامعية على سبيل األولوية.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

إن إنجاح مختلف األوراش االستراتيجية والطموحة التي انخرطت 
فيها بالدنا رهينة باإلصالح الفعلي للقطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، 
الكبرى  األوراش  الحكومة عازمة على تسريع  فإن  املنطلق  ومن هذا 
ومعالجة  الجديدة  الحكامة  آليات  تعزيز  خالل  من  اإلدارة  إلصالح 
قصد  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  لبعض  الهيكلية  االختالالت 
تحقيق أكبر قدر من التكامل واالنسجام في مهامها والرفع من فعاليتها 

االقتصادية واالجتماعية.
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وفي هذا اإلطار، ستعمد الحكومة إلى أجرأة القانون بمثابة ميثاق 
املرافق العمومية، كما ستعمل على مواصلة تنزيل ورش تبسيط املساطر 
اإلدارية وتعميم اإلدارة الرقمية بمختلف اإلدارات والحرص على تسريع 
البت في طلبات املواطنين واملقاوالت، وكذا تسريع ورش تنزيل ميثاق 
الالتمركز اإلداري، األمر الذي سيمكن من الرفع من مردودية املرفق 
العمومي وتعزيز ثقة املواطنات واملواطنين فيه وضمان نزاهة املعامالت 
وتحسين تموقع بالدنا على املستوى الدولي. ووفق نفس املنظور ووفاءا 
بالتزامها في إطار البرنامج الحكومي ستعمل الحكومة على تخصيص 200 

مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية باإلدارة العمومية.

من جانب آخر، ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الالزمة من 
أجل تسريع تنزيل مقتضيات القانون اإلطار املتعلق بإصالح املؤسسات 
واملقاوالت العمومية في إطار تشاوري بين مختلف القطاعات املعنية 
وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع 
الحكومة  العمومية، كما ستعمل  واملقاوالت  املؤسسات  أداء  نجاعة 
على مواصلة إصالح منظومة العدالة وتكريس مبدأ استقاللية السلطة 
الحكامة  وتعزيز  املتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل  واستكمال  القضائية 
الترابية، عبر تمكين الجهات من االضطالع بأدوارها وتمويل مخططاتها 
التنموية، كما سيتم العمل كذلك على مواصلة الجهود املبذولة فيما 

يتعلق بتعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الرشوة.

أيتهر عيسلدعت أيهر عيسردة،

املتوقع  من  حضراتكم،  على  عرضتها  التي  التوجهات  لهذه  وفقا 
أن يحقق االقتصاد الوطني نموا ب3.2 % أخذا بعين االعتبار تعافي 
االقتصاد العالمي، خاصة منطقة األورو واعتمادا على فرضية محصول 
الحبوب في حدود 80 مليون قنطار وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دوالر 
للطن، وستعمل الحكومة على توفير املوارد الضرورية التي تضمن في 
نفس الوقت توطيد مسار االستعادة التدريجية للتوازنات املالية وتأمين 
التمويل الضروري لتفعيل األوراش املبرمجة، وخاصة تلك التي تهدف 
الهشة  للفئات  الحماية االجتماعية  الشباب وتوفير  إلى دعم تشغيل 
والفقيرة، وذلك من خالل تعبئة اإلمكانات الضريبية والجمركية، حيث 
من املتوقع أن ترتفع املوارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، هذا إلى 
جانب مواصلة تطوير التمويالت املبتكرة التي ستمكن من تحصيل 12 
مليار درهم، باإلضافة إلى تفويت أصول املؤسسات واملقاوالت العمومية 
ومواصلة عملية الخوصصة ما سيمكن من ضخ حوالي 8 داملليار درهم 
في ميزانية الدولة، كما سيتم الحرص في املقابل على عقلنة نفقات 

التسيير العادي لإلدارة.

وبناء على ذلك من املتوقع أن تم تقليص عجز الخزينة برسم السنة 
املالية 2022 إلى %5،9 من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6،2 برسم 

القانون السنة املالية 2021.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

إن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون املالية لسنة 

من  وأولوياته  توجهاته  يستمد  الذي  برنامجها  لتنزيل  منطلقا   2022
تقرير  مخرجات  مع  مضامينه  وتنسجم  السامية،  امللكية  الخطب 
النموذج التنموي الجديد الذي سنحرص وإلى جانب مختلف الفاعلين 
على أن نجعل منه منطلقا لتحقيق التحول االقتصادي واالجتماعي 
الفرص  إلى  املتكافئ  والولوج  املشاركة  املواطنين  لكل  يطمن  الذي 

االقتصادية والحماية االجتماعية.

إن املرحلة الفارقة التي نمر منها اليوم تمنحنا الفرصة التاريخية 
للتغيير وترجمت كل األوراش املتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسة 
منسجمة بأهداف واضحة وبرؤية شمولية لألولويات التنموية لبالدنا، 
ولن يتأتى ذلك إال بالتعبئة الشاملة واالنخراط الجماعي حكومة وبرملانا 
قطاع خاص وكل القوى الحية لبلوغ طموح مشترك، يجعل املغرب قوة 
رائدة بفضل قدرات املواطنين وفي خدمة رفاهيتهم تحت القيادة النيرة 

والحكيمة لجاللة امللك حفظه هللا.

وندرك تمام اإلدراك أن سبيلنا لبلوغ ما نصبوا إليه هو املقاربة 
التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة ونكران الذات، من أجل خدمة 
املغاربة والتسريع من وتيرة التنمية لتجاوز إكراهات املرحلة وتداعيات 

الجائحة.

لجعل  مسؤولياتنا  لتحمل  مستعدون  فنحن  املنطلق،  هذا  ومن 
املشروع املعروض أمامكم منطلقا للوفاء بالوعود املقدمة، فمشروع 
قانون املالية لسنة 2022 هو مشروع ذو معالم اجتماعية واضحة، 
وغير  منسجمة  غير  قطاعية  سياسات  من  االنتقال  تحقيق  يتوخى 
متكاملة إلى سياسات تؤطرها رؤية إستراتيجية ونظرة عامة بأولويات 
وطنية واضحة، هو مشروع يهدف إلى التجاوب مع انتظارات املواطنات 

واملواطنين األساسية على مستوى الصحة والتعليم والشغل،

وهو مشروع الستعادة دينامية االستثمار الخاص ومواكبة املقاولة 
الشغل،  فرص  إحداث  على  وتشجيعها  عافيتها  السترجاع  الوطنية 
خاصة للشباب ومواصلة دعم االستثمارات العمومية لنفس الهدف. 
الحكومة عازمة على تحقيق ما حددته من أهداف في إطار املشروع 
املعروض على أنظاركم من خالل تسخير كل الوسائل واإلمكانيات في 
إطار التعاون والتفاعل والحوار مع مؤسستكم املوقرة ومع كل الفاعلين. 
وفقنا هللا جميعا ملا فيه الخير لوطننا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة 

لجاللة امللك حفظه هللا.

شكرا على حسن إصغائكم وسأبقى أنا وزميلي السيد فوزي لقجع 
الوزير املنتدب املكلف بامليزانية رهن إشارتكم طول مسار مناقشات 

ومداوالت هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، افعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيترسعة

عيترايخ: االثنين 25 ربيع األول 1443ه )1 نونبر2021(.

مجلس  لرئيس  الثانية  النائبة  الزومي  السيدة خديجة  عيرئرسة: 
النواب.

عيتوقلت: ساعة وأربعة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة السادسة.

جدول عألعمرل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بقطاع التجهيز 
واملاء.

عيسلدة خديجة عيزوم3 ائيسة علجلسة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم،

عيسلدين عيوزيرين عملحت9مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نشرع في عملنا بتخصيص هذه 
السيد  التي ستنال حظا كامال من جواب  الشفهية  الحصة لألسئلة 
 8 العام، وسنعرض ضمن هذه الجلسة  للرأي  تنويرا  الوزير املحترم 
أسئلة آنية تجمعها وحدة املوضوع مرتبطة كلها ومتعلقة بقطاع التجهيز 
واملاء، وفق املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمع إلى 
املجلس  أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت 

لتالوتها مشكورة.

عيسلدة إيهرم عيسرقي أملنة عملجلس:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

طبقا ألحكام القانون التنظيمي ملجلس النواب ومقتضيات النظام 
الداخلي، توصل مكتب املجلس باستقالة من العضوية بمجلس النواب 
املرتبطة بحالة التنافي ويتعلق األمر باستقالة السيد سعيد الناصري 

املنتخب رئيسا ملجلس عمالة الدار البيضاء الكبرى.

وفيما يخص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من 25 أكتوبر إلى غاية 1 نونبر 2021، فقد 

توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 79 سؤاال شفويا و68 سؤاال كتابيا.

شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع  والسادة،  السيدات  حضرات  إذن 
الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، وكل األسئلة الثمانية التي كما قلنا 

تتميز بوحدة املوضوع وآنيته. ويتعلق األمر بالسياسة املائية ببالدنا، لذا 
سيتم طرحها من السيدات والسادة النواب، السؤال األول للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي.

عينرئبة عيسلدة خديجة أاوهرل )نقطة نظرم(:

أزول عيسلدعت عينرئبرت عيسردة عينوعب،

عيسلدة عيرئيسة،

أزول عيسلدعت عيسردة عينوعب،

السيدة الرئيسة، إكا يي أدور غاساد أد ساولغ س توتاليت ن تمازيرت 
نغ، توتاليت تيسنات إكان تونصيبت غاساد، نرا أنك تاغالغالت

إغا نتيني أنك تاغالغالت ئميدن لي نتمتال غ الجهات ن ملغريب 
كولتن فاد أدسن مانتيني ديتون دافاد أنسلكم أوال نسن.

السيدة الرئيسة غاساد إقان أغد، نسن املجلس إس إكا مستقل، 
دارس ميزانيات، تقان أغد غاساد إغ ترام، إغ ترام أت داغ إنيغ أفالس 
سطرغ، أوال نايت تمازيرت نغ أد إلكم غيد. ال يعقل السيدة الرئيسة 
الجلسات أيتم البت نسنت غ القناة ن تمازيغت أور سين ميدن ماغيد 
نتيني، ميدن ليسد نوشكا غاساد أنسلكم أوال نسن إخصا أيلكم واوال 

نغ دارسن.

غنترجم بعجالة، السيدة الرئيسة هللا يعطيك الخير،أطالب املجلس 
أننا يتم باش نوجدوا املسائل اللوجيستيكية، ألن ال يعقل احنا اليوم 
في الوالية الثالثة من بعد دستور 2011 اللي تم فيه ترسيم األمازيغية 
الناطقين  اليوم  فاملواطنين  العربية،  اللغة  جانب  إلى  رسمية  كلغة 
باللغة األمازيغية من حقهم يعرفوا آش كنقولوا ومن حقهم يعرفوا أن 

أصواتهم كتوصل من خاللنا بلغتهم األصلية، وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

األمازيغية  مشروع  تنزل  سوف  الحكومة  أن  تعلمين  كما  شكرا، 
وباستعجال وكلنا صوتنا من أجل األمازيغية كلغة رسمية. نعم السيد 

الرئيس.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة )نقطة نظرم(:

باش نسهلو العملية على الجميع، نحن ندرك بأن اللغة العربية 
واألمازيغية لغتين رسميتين للوطن، ولكن في انتظار التنزيل وقد ناشدنا 
التعجيل  على  السابقة  الواليات  خالل  مناسبة  من  أكثر  في  املجلس 
بعميلة التنزيل لتسهيل العملية، ولكن بما أنه الجميع يعني اآلن احنا 
�سي  كل  وعارفين  الشلحة  وعارفين  الريفية  وعارفين  العربية  عارفين 

وعارفين لغات أخرى، ولكن تسهيال واحتراما للجميع بال ما نكمل.
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عيسلدة ائيسة علجلسة:

الفريق  من  النواب  أو  النائبات  إلحدى  اآلن  السؤال  أعطي  إذن 
الحركي، تفضلي.

عينرئبة عيسلدة  علمة عيفتحروي )نقطة نظرم(:

الرئيسة، فعال هاد املوضوع راه عندو واحد الحساسية  السيدة 
كبيرة ألن الناس بزاف تيتساءلوا عالش ما تم تنزل هذا في هاد الغرفة 
هاد  ديال  التنزيل  الرئيسة،  السيدة  عليها،  مسؤولين  احنا  هي  اللي 
املوضوع بالضبط باقي بعيد من خالل داك �سي اللي شفنا في اإلجراءات 

ديال التنزيل، نطالبكم السيدة النائبة..

عيسلدة ائيسة علجلسة:

السيدة النائبة، السيدة النائبة، هذا موضوع ال عالقة له بالجلسة، 
يمكنكم أن تطرحوا أسئلة في املوضوع وأن تبرمج في الجلسة، ونقط 
نظام راه معروفة، معروفة في القانون الداخلي يحكمنا، نقط نظام 
خصها تكون في التسيير، أما في موضوع الجلسة ال يمكن أن نتحدث 
عنها، ما عطيتكش الكلمة األستاذة، أنا ما عطيتكش الكلمة، ال اسمح 

لي ال اسمح لي، األخ من العدالة والتنمية.

عينرئب عيسلد مصطفى إبرعهلم3 )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

السيد  ديال  التدخل  على  الرئيسة  السيدة  ديالكم  الجواب  هو 
مشروع  عندها  راه  الحكومة  بأن  قلت  النائبتين  والسيدتين  الرئيس 
تنفيذية  سلطة  هديك  الحكومة،  على  تنتكلموش  ما  احنا  التنزيل، 
بوحدها واحنا سلطة تشريعية وهاد املجلس البرملان ومجلس النواب 
هو الذي يقرر، يدار واحد sous titrage في اسميتو باش الناس يمكن 
الناس  باألمازيغية، وكذلك حتى  يعبروا  لهم  النائبات والنواب يمكن 
السيدات  متاع  التدخالت  يفهموا  يقدروا  تيشوفوا  اللي  املواطنين 

والسادة النواب، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

مرحبا، سأرفع هذه التوصية ملكتب املجلس ليسهر عليها. حتى أنت 
نقطة نظام؟ وال نفس السؤال

عينرئب عيسلد اشلد حمو 3 ائيس فريق عيتقدم وعالشت9عكلة 
)نقطة نظرم(:

ارجوك السيدة الرئيسة، أنا أعلم أن أول ترأسك لهاد الجلسة ولكن 
هاد حتى أنت راه داز عليها راه رئيس فريق والسادة النواب والسيدات 
نقط  جميع  تحترمي  أن  يجب  الثانية  املسألة  األولى،  هذه  النائبات 
نظام اللي تدخل في النظام الداخلي وفي تسيير الجلسة، نقط نظام 

اللي خذاوها السادة والسيدات النواب داخلة في النظام الداخلي، في 
النظام الداخلي تتقول يجب على املجلس توفير جميع يعني الوسائل 
اللوجيستيكية من أجل تسهيل جميع املغاربة باش يهضرو إما بالعربية 
وال باألمازيغية، يعني داخلة في النظام الداخلي وليس لها عالقة بالنظام 
الداخلي، أما نقطة نظام توجهت لرئاسة الجلسة، عن طريق رئاسة 

الجلسة ملكتب املجلس باش يوفر في أقرب وقت، وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

ال�سي تويزي.

عينرئب عيسلد أحمد تويزي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة 
)نقطة نظرم(:

شكرا السيدة الرئيسة، في الواقع املغاربة كلهم، الفرق البرملانية 
املغاربة  للمواطنين  دستوري  حق  األمازيغية  أن  على  متافقين  كلهم 
وداخل املكتب ال ش خديت هاد نقطة نظام باش ندخل في التفصيل 
على أن الرئاسة في إعطاء نقط نظام يجب أن تحترم مقتضيات النظام 
الداخلي اللي هي معروفة أشنا هي نقطة نظام، ولكن عندما نتكلم عن 
املؤسسة،  هاد  داخل  داألمازيغية  املشكل  هاد  تدبير  وعن  األمازيغية 
هنا  كاينة  اللي  الفرق  فجميع  املكتب  وداخل  مسؤول  املكتب  فهذا 
كلها ممثلة بالنسبة لداخل املكتب، وبالتالي هاد الخطاب اللي بغينا 
نوجهوه للشعب املغربي على أننا متمسكون واملغاربة كلهم متمسكون 
بهاد الجانب ديال تفعيل اللغة األمازيغية داخل هاد املؤسسةهاد ال�سي 
متافقين عليه، ولكن دوركم انتما باش تفعلوه داخل املكتب، املكتب 

فيه كل�سي الحساسيات متواجدة فيه، وشكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

السيد ادريس السنتي�سي.

عينرئب عيسلد عدايس عيسنتي�شي ائيس عيفريق علحرك3 )نقطة 
نظرم(:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

املسألة داألمازيغية تيظهر لي تحسمات منذ سنين خلت ودستور 
اململكة حسم كذلك املوضوع لنيسر ما جاء على لسان النائبة املحترمة 
هاد  تقديم  على  للسهر  املجلس  ملكتب  من خاللكم  قوية  رسالة  هو 
 sous الفورية وكاين كذلك  الترجمة  املسألة بشكل عادي، راه كاين 
titrage، األمور راه بسيطة لنيسر إن شاء هللا، ولكن مع األخذ بعين 

االعتبار هاد الطلب األكيد وامللح، شكرا جزيال.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب، مسألة األمازيغية محسومة وسيعمل املجلس 
على تنزيلها، ونشكر من أثارها، ولكن أظن أن أخذت أكثر من نقطة 

نظام.
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عينرئب عيسلد محمد غلرث )نقطة نظرم(:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة، كنظن أن هذا مطلب موضوعي 
باش  املجلس  ألتمس من مكتب  وبالتالي  الفرق  ديال جميع  ومطلب 

يتفاعل بأقرب وقت مع هاد املوضوع، وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

مرحبا، إذن أعطي إلحدى السيدات أو السادة النواب املحترمين من 
الفريق الحركي لطرح السؤال.

عينرئبة عيسلدة سكلنة لحموش:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

عيسلد عيوزير عملحت9م،

منظومة  هيكلة  بإعادة  الحكومي  البرنامج  في  الحكومة  تعهدت 
البرامج  بين  واالنسجام  النجاعة  تعزيز  أجل  من  املائية  الحكامة 
والفاعلين في أفق توفير وتوزيع عادل للموارد املائية بين الجهات وداخل 
كل جهة، لذا وفي ظل التغيرات املناخية التي يعرفها املغرب في غرار باقي 
بلدان العالم، ونظرا لإلختالالت التي يعرفها توزيع هذه املادة األساسية، 
فإننا نسائلكم عن تصور الحكومة واإلجراءات املتخذة لتنزيل البرنامج 
الوطني للتزود باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم توقيع 
االتفاقية اإلطار لتنفيذه أمام جاللة امللك نصره هللا سنة 2020، وكذا 
العادل على مختلف  املائي وتوزيعه  التدابير املتخذة لتطوير العرض 
مناطق اململكة، وال سيما املناطق القروية التي تعاني من ندرة املياه؟ 

وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

السيدات  أو  السادة  الثاني ألحد  السؤال  النائبة،  السيدة  شكرا 
النواب املحترمين عن األصالة واملعاصرة.

عينرئب عيسلد سلدي صرلح عإلداي�شي:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلدة عيرئيسة عملحت9مة،

عيسلدين عيوزيرين عملحت9مين،

أيهر عيسردة وعيسلدعت عينوعب عي 9ملرنلين عملحت9مين،

يأتي املغرب ضمن كوكبة الدول اإلفريقية القليلة التي انتبهت بشكل 
مبكر منذ بداية االستقالل إلى أهمية وضرورة نهج سياسة مائية دينامية 
ألجل توفير األمن املائي والحفاظ على موارده املائية وتنميتها، ولذلك 
بناء  مائية جد مهمة كسياسة  تحتية  بنية  إنشاء  إلى  اململكة  بادرت 

السدود تسمح باستفادة الساكنة من املاء الصالح للشرب، وكذا تلبية 
الحاجيات امللحة بالنسبة للقطاعات املرتكزة بصورة أساسية على هذا 
املورد الحيوي الهام مثل الفالحة، الصناعة، السياحة إلى آخره، إال أنه 
وبالنظر إلى تظافر عدة عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية تمثلت في 
تزويد القطاعات الفالحية والصناعية والسياحية بكميات مائية كبيرة 
جدا، باإلضافة إلى النمو الديمغرافي، هذا إضافة إلى الضعف الذي بات 
يعتري برنامج ومخططات السياسات املائية املعتمدة وعدم قدرتها على 
مواكبة الوتيرة املتسارعة للتطورات التنموية التي ما فتئت تشهدها 

بالدنا، خاصة خالل العقدين األخيرين.

ونتيجة لذلك عرف املغرب إجهادا مائيا في السنوات األخيرة تسبب 
نتيجة  املناطق  من  بالعديد  متفرقة  اجتماعية  احتجاجات  بروز  في 
صعوبة الولوج إلى املوارد املائية، وهو األمر الذي اعتبرته بعض التقارير 
والدراسات الوطنية املنجزة بخصوص هذا املوضوع بمثابة إنذار قد 
تترتب عنه تداعيات قد تمس باالستقرار االجتماعي واألمن الغذائي، 
والحال أنه أصبح من الضروري بالنسبة للحكومة االنكباب على اعداد 
واعتماد رؤية واضحة واستراتيجية وطنية بعيدة املدى كفيلة بمراجعة 
البرامج واملخططات الوطنية املرتبطة بالسياسة املائية، قصد تقوية 
وتعزيز اإلمدادات املائية لبالدنا بما يمكنه من تفادي مختلف املخاطر 

التي قد تنجم عن هذه اإلشكالية مستقبال.

البرامج  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  ذلك،  لكل  تبعا 
واملخططات املعدة من قبل الحكومة فيما يتعلق بنهج سياسة مائية 
دينامية ناجعة وقادرة على مواجهة إشكالية ندرة املياه ببالدنا تنفيذا 
شكرا  الحكومي؟  البرنامج  مع  وتماشيا  السامية،  امللكية  للتوجهات 

السيدة الرئيسة، شكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، واآلن السؤال إلحدى أو أحد السادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

عينرئب عيسلد عبد عيرزعق أحلوش:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيسة،

عيسلدعن عيوزيرين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

على  الشروب  املاء  لتعميم  املبذولة  الجهود  رغم  الوزير،  السيد 
ساكنة مختلف املناطق املغربية بما فيها أساسا ساكنة العالم القروي، 
فإن فئات عريضة ال زالت تعاني من إشكالية التزود باملاء الشروب، 
وتشكوا من أزمة العطش أمام العجز املسجل في املخزون املائي الذي 
تعرفه بعض هذه املناطق، في الوقت الذي تم فيه اعتماد البرنامج 
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واملخطط   2027-2020 السقي  ومياه  الشروب  باملاء  للتزود  الوطني 
للتهيئة املندمجة،  2020-2050 واملخططات التوجيهية  الوطني للماء 
األمر الذي يدعو للتساؤل هل لدى الحكومة مخطط استعجالي لتعميم 
املاء الشروب بما يضمن استفادة املواطنين من هذه املادة الحيوية 
كحق دستوري؟ بعدما أبانت جائحة كورونا عن الصعوبات واإلكراهات 
والتحديات املطروحة؟ ما هي اإلجراءات املواكبة لتنزيل البرنامج الوطني 
للماء  الوطني  البرنامج  وكذا  السقي،  ومياه  الشروب  باملاء  للتزود 
واملخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة للموارد املائية السالفة الذكر؟ 

هل لدى الحكومة إستراتيجية جديدة لتسريع وتيرة إنجاز وبناء السدود 

بهدف تثمين موارد املياه املحلية؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب، واآلن السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

عينرئب عيسلد محمد بردو:

عيسلدة عيرئيسة،

عيسلدين عيوزيرين عملحت9مين،

عيسردة وعيسلدعت عينوعب عملحت9مين،

في البداية السيدين الوزيرين البد من التذكير من أن بالدنا عطات 

واحد األهمية كبيرة لسياسة تدبير املوارد املائية وهاد ال�سي ألجل تحقيق 

أوراش  يعني  ال�سي كنشوفوه من خالل  املائي والغذائي، وهاد  األمن 

كبيرة، أوراش كبيرة كبناء السدود وتشييد محطات لتحلية ماء البحر، 

وكذلك مشاريع الربط باملاء الشروب في عدة مناطق، إال أنه مع ذلك 

املفرط  املاء واالستهالك  املتزايد على  للطلب  ونظرا لالستهالك، نظرا 

للموارد املائية اللي والت كتعرف يعني واحد التناقص مستمر بسبب 

يعني التغيرات املناخية وعدم انتظام التساقطات املطرية، إذن يتحتم 

علينا جميعا أننا نفكرو في واحد إرساء واحد املنظومة ديال الحكامة 

ألجل يعني ترشيد وتثمين هاد يعني هاد املادة الحيوية ونستغلوها بكل 

مسؤولية وبيعني و بكل عقالنية. لذا السيدين الوزيرين نسائلكم عن 

ما هي االستراتيجية ديال الوزارة ألجل يعني تدبير وتنمية املوارد املائية، 

وكذلك اإلجراءات املتخذة أوال اللي غتخذها الوزارة إن شاء هللا يعني 

باش تيسير وصول املاء الشروب إلى عدة مناطق اللي فيها الخصاص 

ديال املاء، وخصوصا بالعالم القروي؟ وشكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب، والسؤال الخامس للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي.

عينرئبة عيسلدة خدوج عيسال�شي:

عيسلدة عيرئيسة،

عيسلدين عيوزيرين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

معلوم أن بالدنا كتعرف واحد املجموعة من التغيرات املناخية، 
كتعرف أيضا نوع من ندرة التساقطات وكنتمناوا هاد العام يكون خير، 
ال�سي اللي كيخلينا كنعرفو في بالدنا واحد النوع من التفاوت كبير وكبير 
جدا ما بين املوارد املائية املتوفرة وما بين الطلب املتزايد على هاد املادة 

الحيوية. احنا في الفريق االشتراكي نسائل السيد الوزير حول ما يلي:

أشنو كتعتزم الوزارة تقوم به باش ضمن لنا واحد النوع من العدالة 

املجالية والتوزيع الديمقراطي لهذه املادة الحيوية؟ ثم ما هي اإلجراءات 

املعتمدة من أجل التحكم في منسوبية املياه املتواجدة والتدبير العقالني 

لها؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

السيدات  من  السادس  والسؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية.

عينرئب عيسلد عبد عيصمد خنر 3:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم حول الخطة ديالكم اللي غادي تدبروا بها 

الثروة املائية ببالدنا، وكذلك توفير املاء في املناطق التي تعرف ندرة في 

املياه؟ شكرا لكم.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، والسؤال السابع للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينرئبة عيسلدة نردية عيقنصواي:

شكرا، عن التزويد عن تنزيل البرنامج الوطني للتزويد باملاء الشروب 

ومياه السقي نسائلكم السيد الوزير؟

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السؤال الثامن واألخير للسيدات والسادة 

االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين  النواب 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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عينرئب عيسلد علحسين عيرحوية:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

تشكل التقلبات املناخية وندرة التساقطات املطرية وعدم انتظامها، 
إضافة إلى استنزاف مفرط للمخزون املائي مخاطر واقعية تهدد سيادة 
األمن املائي في بالدنا واستدامته، وتداركا لهذه املخاطر نسائلكم السيد 
تفادي هذه  املائية وعن سبل  تنزيل مخططاتنا  الوزير عن أفق سير 

املخاطر؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، واآلن الجواب للسيد الوزير.

عيسلد نزعا بركة وزير عيتجهيز وعملرء:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلدة عيرئيسة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

أود في البداية وأنا أمثل أمامكم أمام مجلسكم املوقر في مستهل 
هاد الوالية التشريعية الجديدة، أن أشكر السيدات والسادة النواب 
بطرح  تفضلهم  على  واملجموعات  الفرق  مختلف  من  املحترمين 
الحالية  والوضعية  املائية  بالسياسة  واملتعلقة  اآلنية  األسئلة  هذه 
الواقع  في  والتي  لبالدنا،  بالنسبة  الشروب  املاء  لتزويد  واملستقبلية 
تكت�سي أهمية بالغة بالنسبة لبالدنا، وفي الواقع هي تدخل في صلب 
اهتمامات الحكومة بالنظر أوال للتحديات التي تطرحها وتقدمتم ببعض 
منها، وكذلك من كون أنه من الضروري أن يكون هنالك تدبير املوارد 
املائية ومواكبة التطور التي تعرفه بالدنا وضمان أمنها املائي، ولكن 

كذلك األمن الغذائي اللي أكد عليه جاللة امللك في عدة خطب.

وال يسعني بهذه املناسبة إلى أن أؤكد للسيدات والسادة النواب 
املحترمين استعدادي الدائم للتجاوب والتفاعل مع أسئلتكم وإفاداتكم 
من  غيرها  خالل  من  أو  الدستورية  الجلسة  إطار  في  سواء  املهمة، 
آليات العمل الرقابي والتشريعي وتقييم السياسات العمومية املنوطة 

بمؤسستكم املوقرة.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

منذ االستقالل والدولة املغربية تعطي األولوية للماء، خصوصا أننا 
كما تعلمون بالدنا فهي تعتبر بحكم موقعها الجغرافي من بين الدول التي 
تتسم بمحدودية مواردها املائية وهشاشتها حيال التغيرات املناخية، في 
الواقع بالدنا تتميز بواحد املناخ جاف وشبه جاف مع واحد التباين كبير 
في التساقطات املطرية ال على صعيد املكان وكذلك على صعيد الزمن 
وغنعطيكم بعض األمثلة، ففي 1963 التساقطات املطرية وصالت إلى 
47 مليار متر مكعب، وفي سنة 1993 ما فاتتش 5 مليار متر مكعب، تيبان 

الفرق اللي تيكون ما بين السنوات، ودابا في املتوسط تيكون عندنا 
واحد 20 مليار متر مكعب، 22 مليار متر مكعب، كذلك في مجال املكان، 
في املكان في املتوسط اليوم يمكن تنعتبروا بأن تنوصلو لواحد 606 متر 
مكعب لكل فرد من الساكنة هذا كمتوسط، ولكن ملي تنمشيو باملنطق 
ديال املتوسط فتنغالطوا املواطنات واملواطنين، ألن الواقع فهو مغاير 
لذلك. أوال ملي تنمشيوا مثال لحوض اللوكوس أي الشمال عندنا 1200 
متر مكعب لكل فرد، في الوقت أن حوض أبي رقراق ما تنفوتوش 141 متر 
مكعب لكل فرد وهنا تيبان مرة أخرى التباين الشاسع اللي كاين ما بين 
األحواض املائية في بالدنا، بل أكثر من ذلك نحن نعلم بأنه مع التغيرات 
املناخية فهاد الرقم سيتراجع مستقبال، تنتكلموا على انخفاض ديال 
%20 )%10 إلى %20 ( في أفق 2030 و تنتكلموا إلى انخفاض ب 40% 
إلى %50 في أفق 2050، هذا اللي جعل أن بالدنا في الواقع فهي مرات إلى 
منطق ديال أنه نذرة املياه، بل أننا احنا بدينا نتوجهو في بعض املناطق 
أننا  أننا احنا مضطرين  إلى قلة املياه بكيفية هيكلية، وهذا تيجعل 
نواجهو هاد التحوالت بقوة وأن نتعامل جميعا وتنشكركم على األسئلة 
اللي طرحتيوا ألن كاين هاد الرغبة الجماعية باش يمكنا نتجاوزوا هاد 

الصعوبات و هاد التحديات.

في الواقع بالدنا ملي تنشوفو تاريخيا تيبان بأن منذ البداية واملغرب 
منخارط فهاد األمور وقدم العديد من البرامج اللي هي أساسية، معلوم 
وديال  الكبرى  السدود  ديال  البرنامج  تنعرفوه وهو  كنا  اللي  البرنامج 
مليون هكتار اللي عطى انطالقتو جاللة امللك الحسن الثاني رحمه هللا 
واللي كان الهدف األفقي نوصلو ملليون هكتار في أفق سنة 2000 وحققنا 
لهاد الهدف سنة 1997، وهذا تيبين بأن كانت واحد سياسة طموحة 
اللي تحققات على أرض الواقع، هنالك كذلك باش نذكركم بأن في 
الثمانينات والتسعينات كان الجفاف، وبالتالي كان كذلك تقديم واحد 
البرنامج خاص ديال السدود التلية باش يمكنا نواجهو ويتم استغالل 
هاديك الفرشة املائية باش واجهنا الجفاف آنذاك، كان كذلك برنامج 
العالم  ديال  اإلشكاليات  واألخوات  كلهم طرحوا  واإلخوان  مهم جدا 
القروي وتزويد املاء بالعالم القروي PAGR اللي هو البرنامج لتزويد 
 1995 في  انطلق  اللي  للشرب  الصالح  باملاء  القروي  للعالم  الجماعي 
وكاين كذلك بالطبع البرنامج الوطني لتطهير السائل اللي انطلق سنة 
2009 طبقا  اللي دارت سنة  2006، ثم االستراتيجية الوطنية للماء 
للتوجيهات امللكية ديال جاللة امللك محمد السادس واللي ارتكزت على:

أوال، تدبير العرض وتطويره إذن التعبئة؛

ثانيا، تدبير الطلب كذلك ألن عندنا مشكل كبير ديال االقتصاد في 
املاء اللي تيخصنا نديرو واحد املجهود خاص فهاد اإلطار؛

ثالثا، كذلك الحفاظ على املوارد املائية وحمايتها من البيئة الطبيعية 
في املناطق الهشة، وهنا تنتكلمو أساسا على تكوين وحماية املخزون 
املائي والفرشة املائية، السؤال اللي طرح األخ النائب املحترم، وكذلك 
الحماية من التلوث ألن هذه من بين املشاكل اللي هي مطروحة، وأخيرا 
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الحد من هاد املخاطر املتعلقة باملياه كان ذلك من خالل الجفاف، أو من 
خالل الفيضانات، احنا عارفين مع هاد التغيرات املناخية هاد األمور 
اللي تتكون سنويا فهي كتنزل مستقبال ألن تنمشيوا باملنطق ديال أنه 

هاد التطورات تتعرف واحد حدة أكبر سنة بعد سنة.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

بغيت نقول بأن في الواقع بفضل هاد البرامج كلها فاملغرب الحمد 
هلل عنده واحد املنشآت مهمة جدا، عندنا 149 سد كبير اللي تتجعل أنه 
يمكن أننا نعبؤو 19 مليار متر مكعب بحال اللي قلت لكم سنويا تتنزل 22 
مليون مكعب تيمكن لنا بحكم هاد املنشآت اللي عندنا نوصلو إلى 19 
مليون مكعب كحد أق�سى، وفي الواقع تنبقاوا في 17، إذن عندنا واحد 
5 مليار ديال املتر مكعب اللي تتم�سي للبحر واللي ما تنستافدوش منها، 
ولكن هذه نقطة اللي غاتفاعلو معها من بعد، عندنا كذلك 9 محطات 
لتحلية مياه البحر واللي تتنتج واحد 147 مليون مكعب في السنة واللي 
كاينة أساسا في املناطق الجنوبية ديالنا اللي هي عزيزة علينا، وباإلضافة 
إلى اآلالف من اآلبار واألثقاب الستخراج املياه الجوفية، وهذا معلوم 
مكن من الوصول إلى تطوير إمكانية أوال ضمان املاء الصالح للشرب 
املائية  الضرورية  الحاجيات  تلبية  واملواطنين،  املواطنات  ألغلبية 
للصناعة  بالنسبة  كذلك  و  للسقي  بالنسبة  و  للفالحة،  بالنسبة 
والسياحة والطاقة ألن معلوم الطاقة املتجددة تنولدو الطاقة من املاء، 
واليوم يمكن لنا نقولو بأن تزويد املاء الصالح للشرب وصل للمجال 
الحضري %100 وبالنسبة للعالم القروي كان %14 95 وصلنا إلى ما 
يقارب 97.8 % وغانرجع لهاد الرقم في ما بعد، وبالنسبة لتطهير السائل 
وصلنا بالنسبة لربط شبكات الصرف الصحي %75 بالنسبة للحواضر، 
وكذلك كاين عندنا واحد 159 محطة ديال معالجة املياه واللي تيمكن 
تمكن من معالجة %50 من املياه العادمة الحضرية، وبالنسبة للبرنامج 
الوطني لالقتصاد في مياه السقي اللي انطلق مع برنامج املغرب األخضر 
تحول من السقي اإلنجذابي بالرش نحو السقي املوضوعي على مساحة 

550 ألف هكتار أي goutte à goutte فهو تطور ب 550 ألف هكتار.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عملحت9مين،

كل هذه اإلنجازات ما كانت تتحقق لوال أن كاين عندنا واحد اإلطار 
قانوني اللي هو مهم جدا، هو القانون ديال املاء ديال 15/36 وفي الواقع 
هذا القانون عندو واحد األهمية قصوى ألن ألول مرة وقع واحد التوافق 
ال البرملان وال وطني حول هذا القانون ولم يكن ساهل باش نوصلو لهاد 
التوافق ديال كل الفرق ديال األغلبية واملعارضة داخل البرملان آنذاك، 
واللي في الواقع أعطى العديد من املبادئ األساسية اللي بغيت نأكد 
عليها واللي هي ال زالت عندها واحد األهمية قصوى اليوم، أوال �سيء 
أسا�سي وهو يكون عندنا واحد التخطيط حقيقي، أي التخطيط على 
الصعيد الوطني لألحواض املائية ملاذا؟ ال يقل عن 30 سنة من دابا ألن 
احنا عارفين مثال غدا غيكون عندنا مشكل فواحد املنطقة تيخصنا 
نوجدو له ألن باش يدار واحد السد على األقل واحد 5 سنين إلى آخره، 

تيخصنا من دابا نبداو نوجدو باش ملي يوقع داك املشكل يكون عندنا 
املياه الكافية باش نضمنوا اإلستدامة ديال املاء بالنسبة للمواطنات 

واملواطنين البعد ديال التخطيط �سيء أسا�سي.

النقطة الثانية وهذا كذلك بغيت نأكد عليه ألن تيهم السيدات 
اللي  الناس  وكذلك  املنتخبين  وكذلك  البرملانيين  النواب  والسادة 
تيستعملوا املاء، هي التدبير املندمج للماء هذا من بين املبادئ الكبرى 
اللي جا بها هاد القانون، شنو هو التدبير املندمج للماء؟ وهو أن يكون 
هنالك تدبير تشاركي، أن يكون هناك كذلك العمل وهذا أسا�سي ناخذوه 
بعين االعتبار ما هو مرتبط باملاء، ولكن ناخذوا بعين اإلعتبار كذلك ما 
هو مرتبط بالتربة، ما هو مرتبط باإلنسان، ما هو املرتبط كذلك باملاشية 
وما تخصه، ما هو مرتبط كذلك بكل ما هو متعلق باملوارد الطبيعية باش 
يمكن لنا أوال أننا نرفعوا الفوائد واملكاسب االقتصادية واالجتماعية 
الناتجة عن استغالل املاء، ومن جهة أخرى كذلك أننا منضروش البيئة 
فهاد النقطة راه أساسية خاصها تدخل في هاد املنطق ديال التنمية 
املستدامة كانت حاضرة في القانون ديال املاء ديال 95، وكذلك العمل 
على تدبير اللي هو المركزي وتشاركي مع جميع املتدخلين، وفي هذا اإلطار 
تم إحداث الوكاالت ديال األحواض املائية، وكذلك العمل على وضع 
إنشاء آليات التنسيق والتشاور على الصعيد الجهوي والوطني واملحلي، 
وأننا ادخل واحد املبدأ اللي هو مهم هو مبدأ ديال القيمة االقتصادية 
ديال املاء، وثانيا املبدأ الثاني اللي هو مهم جدا كذلك وهو مهم ديال 
امللوث املؤدي، أي أنه اللي تيلوث تيخصو يأدي أكثر باش يمكنا نعالجوا 

هداك التلوث.

وفي مجال الحكامة تخلق املجلس األعلى للماء واملناخ اللي تم مأسسته 
في إطار القانون اللي هو تيلعب دور أسا�سي في التوجيه والدراسة وإبداء 
الرأي في التوجيهات العامة للسياسة الوطنية في مجال املاء، أن اللجنة 
والبرامج  السياسات  لتنسيق  الدور  تتلعب واحد  اللي  للماء  الوزارية 
القطاعية في مجال املاء وتحديد األولويات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ 
هذه البرامج، مجلس الحوض املائي على صعيد منطقة نفود كل وكالة 
ديال الحوض املائي اللي تتقوم بدراسة في القضايا املتعلقة بالتخطيط 
وتدبير املاء على صعيد الحوض، وتتخرج واحد األمر اللي هو مهم وهو 
املخطط التوجيهي للماء بالنسبة للجهة املعنية، وهنالك بالطبع لجان 
العماالت واألقاليم للماء اللي هي تتلعب دور أسا�سي خصوصا في هاد 
اللحظة اللي تنمروا منها وهي اللي تتقوم بالتنسيق وتتبع تنفيذ األعمال 
اإلجراءات من طرف اإلدارة باش أنه نضمنو أن يكون هنالك تدبير للماء 
في حالة الخصاص، واحنا اليوم تنعانيو من خصاص في عدة مناطق، 
وبالتالي هاد اللجنة راه فعلناها باش تقوم بالدور ديالها باش نضمنو 
للمواطنات واملواطنين أنه ما يكون أي قطيعة في مجال املاء الصالح 
للشرب، وكذلك باش تلعب الدور ديالها كذلك في حماية املوارد املائية 
واملحافظة عليها، وكذلك من بين األمور اللي جاء بها هاد القانون وهو 
إخضاع استعمال املياه العادمة وإبقائها في الوسط الطبيعي للترخيص 

وأداء األتوات وإشراك الفاعلين في تدبير املوارد املائية .
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حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

رغم أهمية هذا املكتسبات ضروري نوقفوا على بعض النواقص 
وبعض اإلشكاليات التي ال زالت مطروحة، أوال أنه التقرير في الواقع 
دالنموذج التنموي الجديد فهو سطر على بعض هاد النواقص وغانذكر 
البعض منها، أوال مني تنتكلموا على أنه املاء الصالح للشرب وصل 95 
أو 97 % ديال املواطن في العالم القروي، في الواقع فتنقولوا كذلك 
بالنسبة لألسر اللي عندها ربط الشبكة املائية ما تيتعداش %65 باقي 
عندنا واحد مجهود إضافي اللي خصنا نقوموا به فتجعل أن املواطنين 
كلهم تكون عندهم نفس الحقوق الناس اللي هم في الحواضر، إذن 
فهاد  خاص  مجهود  واحد  يدار  أنه  وضروري  حقيقية  النقطة  هاد 
اإلطار، كذلك واحد النقطة اللي هي مهمة جدا هي أنه اليوم بالنسبة 
للربط بشبكات الصرف الصحي السائل بالنسبة للعالم القروي هاد 
النسبة ما تتفوتش 10 % فقط، وهذا عنده واحد الخطورة عالش؟ 
ألن صحيح أن البرنامج ديال تزويد املاء الشروب مكن الفتيات ديال 
العالم القوي يمشيو للمدرسة، ولكن العديد ما تيمشيش للمدرسة ألن 
ما كاينش املراحض ما كاينش املرافق الضرورية في هاد اإلطار، وبالتالي 
من بين األمور اللي غنأكدو عليها وتنشتغلوا عليها هو تعطى األولوية لهاد 
املدارس باش نضمنوا أن يتم الربط بهاد الشبكات إن شاء هللا في أقرب 
ونوسعو هاد الشبكة، هادو من بين البرامج اللي دخلناها في إطار البرنامج 
كاين  أنه  قلنا  اللي  بحال  كذلك  الوقت  نفس  وفي  الحالي.  الحكومي 
العديد من املياه اللي ما تنعبئوهاش واحنا عارفين بأنها غتكون عندنا 
محطات أصعب، وبالتالي من الضروري أننا نديروا واحد املجهود خاص 
في هاد اإلطار، هذا اللي جعل أنه جاللة امللك فهو أعطى التعليمات 
ديالو باش تدار واحد املخطط وطني للماء، هاد املخطط اللي هو عندو 
واحد التزويد باملاء الشروب ومياه السقي ديال2020-2027 وبتدارك 
هداك الخصاص اللي كاين، وفي الوقت كذلك باش يمكنا نضمنوا أننا 
نحسنوا ونتجاوزوا هاد التحديات اللي كاينة فهاد اإلطار. وهاد البرنامج 
فهو يهدف إلى دعم وتنويع مصادر تزويد املاء الشروب، مواكبة الطلب 
على هذا املصدر الثمين، خصوصا أن احنا عرفنا واحد التسريع لوتيرة 
النمو، بالتالي كان من الضروري أننا رفعوا من الوتيرة كذلك ونعبئوا 
إمكانيات مائية أكبر، ضمان األمن املائي وجاللة امللك أكد كثير على هاد 

النقطة، والحد من آثار التغيرات املناخية.

هاد البرنامج تعبئات لو واحد 115 مليار ديال الدرهم، وعندو 5 ديال 
املحاور أساسية:

أوال، تطوير العرض املائي من خالل بناء 20 سد كبير.

ثانيا، إدارة الطلب وتدبير الطلب وتثمين املوارد املائية من خالل 
املائية  والتنمية  املوضوعي  الري  إلى  تحويل  برنامج  إنجاز  مواصلة 

الزراعية في أحواض اللوكوس وسبو.

مع  القروية،  املناطق  في  للشرب  الصالح  باملاء  املاء  تزويد  تقوية 

مواصلة إنجاز البرامج التي تم البدأ فيها، وإعادة استعمال املياه العادمة 
للمعالجة، خاصة لسقي املساحات الخضراء ومالعب الغولف إلى آخره.

وأخيرا، نقطة مهمة اللي كاينة في املخطط والبرنامج وهو التواصل 
والتحسيس، واحنا عارفين بأن كاين إشكال كبير بالنسبة للمواطنين، 
التعامل ديالهم مع املاء فهو ما تيعتابروهش بأن مادة نادرة، وبالتالي 
كاين هنا عندنا إشكال في املمارسات ديال املواطنات واملواطنين مع هاد 

املادة الحيوية بالنسبة لبالدنا.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

شهدت  األخيرة،  السنوات  بحال  السنة  فهاد  احنا  لنا  بالنسبة 
بالدنا خالل هاد الفترة إلى غاية شهر شتنبر تساقطات مطرية متوسطة 
تراوحت ما بين 110 ملم بحوض زيز و515 ملم بحوض اللوكوس، وهو 
ما يشكل عجز على مستوى مختلف األحواض املائية، ال سيما أحواض 
ملوية وتانسيفت وكرزيس غيريس وسوس ماسة. وفي الواقع هنا اللي 
يمكنا نقولوا في هاد اإلطار بأن هاد الوضع املائي جعل أنه بالنسبة 
للسدود النسبة ما فاتتش إلى غاية فاتح نونبر اليوم واحد %35، إذن 
احنا النسبة ديال ملء السدود ما تجاوزاتش %35 في املتوسط، ولكن 
في الواقع مرة أخرى هاد املنطق املتوسط تيخصنا نتجاوزوه، ألن عندنا 
كذلك فوارق كبيرة فهاد اإلطار، نعطيكم مثال بالنسبة ألم الربيع النسبة 
فهي %11.8 فقط عالين ما بقاش املاء %11.8، بالنسبة لزيز 15.8%، 
في املقابل عندنا سبو راه %58 ديال امللء، وفي املقابل اللوكوس 54% 
بالنسبة ملنطقة العرائش إلى آخره. إذن هذا تيبين بأن كاين تفاوتات 
فهاد  تفاعل  غيكون  بأنه  متيقنين  اإلخوان  راه  وبالتالي  اإلطار،  فهاد 
اإلطار، أنه بالطبع الوضع مختلف حسب األحواض اللي تنتكلموا عليها. 
بغيت كذلك نقول بأن هاد األمر تيجعل أنه تيطلب منا واحد اليقظة 
كبيرة، وتيطلب منا كذلك أنه تيخصنا ناخذوا واحد التدابير مهمة في 
مجال اقتصاد املاء ومحاربة التبذير لتلبية حاجيات الشرب، وكذلك 
حاجيات الفالحة والوزارات املعنية، وبحال اللي قلت لكم راه اللجن 
بدات تشتغل على الصعيد املحلي والجهوي بفعل أساسا العمل ديال 
وزارة الداخلية ووزارة التجهيز واملاء، وزارة الفالحة، وكالة األحواض 
تنقيموا  باش  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب  املائية 
األخطار ونشوفو كيفاش يمكن لنا تدار واحد االستباقية وكذلك واحد 

التدخل السريع فهاد اإلطار.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

الجفاف  بحال  متطرفة  ظواهر  وبروز  املياه  ندرة  تدبير  إطار  في 
تهدف  واحد سياسة  فهي وضعات  الحكومة  بالدنا،  في  والفيضانات 
بغيت  وهنا   ، املائية  املوارد  وتعبئة  املائي  العرض  تعزيز  إلى  أساسا 
نوضعكم في الصورة ديال اإلشكالية الكبيرة للي هي مطروحة بالنسبة 
لبالدنا اليوم ، احنا عارفين بأن منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا عمليا ما 
عرفناش الجفاف اللي كان في الثمانينات والتسعينات، الحمد هلل، كانت 
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سنة جافة هي سنة 2018، ولكن محدودة، عمليا، الحمد هلل، يمكن 
تنقص فالحيا تتهبط املحصول الزراعي، تيمكن يرتفع ألن التساقطات 
املطرية ما تدخلش ما تتنزلش في مارس الى آخره، ولكن عمليا، الحمد 
هلل، ما دخلناش في املنطق ديال الجفاف، ولكن احنا تيخصنا عارفين 
بأن التغييرات املناخية مع ارتفاع الحرارة هذا األمر يمكن يكون، بالتالي 
احنا الدور ديالنا كحكومة وكنواب برملانيين وكممثلين ديال الشعب 
أننا نوجدو لهاد املحطة، املشكل للي عندنا اليوم هو اللي بغيت نركز 
عليه، وهو أن في الثمانينات والتسعينات كانت عدنا الفرشة املائية 
اللي كانت عامرة، وبالتالي تم استغاللها وبفضل ذلك تجاوزنا هاديك 
املحطة، اليوم عندنا إشكال ألنه وقع استغالل مفرط ديال الفرشة 
املائية، وبالتالي اليوم كاين صعوبة ديال التجاوز، ال قدر هللا، ايال جات 
عندنا سنتين ديال الجفاف متتالية، كيفاش غنواجهو هاد املخاطر 
بالنسبة للمواطنات واملواطنين وبالنسبة اإلقتصاد الوطني وبالنسبة 
للفالحة إلى آخره، هذا هو السؤال للي هو مطروح اليوم، وبالتالي من 
الضروري أننا نوجدو نفوسنا لهاد املحطة ونعبأو كل اإلمكانيات املادية 
وكل اإلمكانيات البشرية الضرورية باش يمكن لنا نواجهو هاد املحطة 
ونديرو التخطيط منذ اليوم وننطلقوا فيه، ولذلك هاد السياسة اللي 
وضعناها فهي معلوم تتنطلق من كون أننا املخطط ديال املاء الصالح 
للشرب و ديال -2020 2027 غنواصلو فيه، بل غنسرعو في الوتيرة 
ديال إنجاز السدود باش ملي تطيح الشتا تكون عندنا إمكانية باش ما 
نخليوش هداك الشتا يم�سي للبحر، وهذا من بين األمور األساسية باش 
نضمنو واحد النوع من االستمرارية، لكن هذا غير كافي، ضروري كذلك 
فهاد اإلطار أننا نمشيو في البرامج ديال تحلية املياه اللي هو أسا�سي واحنا 
عارفين بأن كاين عدنا إمكانيات كبيرة في هاد املجال، والحمد هلل، كاين 
برامج اللي انطلقات مثال في سوس، كاين برنامج كذلك للي غينطلق في 
الداخلة اللي هو مهم ألن أول مرة غنجمعوا ما بين الطاقة الهوائية أو 
ي غنستعملو باش نديرو تحلية املياه، وغتكون تكلفة أقل 

ّ
الريحية الل

بكثير مما كانت عليه بالنسبة لسوس بالنسبة ألكادير، وكذلك عندنا 
معلوم مناطق، الحمد هلل، كبيرة في هاد املجال اللي تيخصنا نستغلو 
هاد اإلمكانيات الكبيرة اللي كاينة، كاين كذلك هاد القضية ديال نقل 
املاء باش ما يمشيش للبحر أنه يتم استغاللو في بعض املناطق اللي 
فيها خصاص، وكذلك أنه نقوموا بالحفاظ على املياه الجوفية وهنا 
غنأكد عليها على النقطة للي طرحت في االول، أننا تيخصنا منذ اليوم 
نحاولو نشتغلوا باش يمكن لنا نطعمو الفرشة املائية باملاء، نغديو هاد 
الفرشة املائية باملاء، فوق ما يكون عندنا �سي وفرة وإمكانية أننا نغديو 
خصوصا أن هاديك املياه املعالجة تيمكن الواحد يستغلها فهاد اإلطار، 
في عوض ما نسيبوها للبحر، بهاد الكيفية غنضمنو أنه تكون عندنا، 
نطورو املخزون ديالنا ، ألن، وجاللة امللك أكد على ذلك الخطاب األخير 
ديالو، أمام، فهاد القبة، وهو ركز على النقطة األساسية ديال األمن 
اإلستراتيجي واملخزون اإلستراتيجي، ومن بين املخزونات اإلستراتيجية 
للي تيخصنا نركزو عليها ونشتغلو عليها هو املخزون اإلستراتيجي للماء 

اللي هو أسا�سي بالنسبة لبالدنا في املستقبل القريب واملتوسط، ومعلوم 
العمل على املحافظة على املوارد املائية من التلوث .

بغيت نرجع لواحد النقطة اللي هي مهمة وفي الواقع ملي تنتكلم على 
الفرشة املائية تيخصنا نعرفو بأن عندنا اليوم واحد 34 فرشات مائية، 
شحال ديال العقود ديال التدبير اللي تم إبرامها إلى اليوم؟ 2 فقط، إذن 
اليوم ما تنحميوش الفرشة املائية ديالنا، وهنا تيطلب واحد العمل جاد 
فهاد اإلطار باش يمكنا نتجاوزو ونخدمو جميع، ألن هادي قضية وطنية 
ما�سي قضية ديال الحكومة ومنتخبين، هادي عملية وطنية باش يمكنا 

نحافظوا كذلك على اإلمكانيات املائية في هاد اإلطار.

أنا بغيت نرجع كذلك لواحد النقطة املهمة وهي مرتبطة بالعالم 
القروي وأنتوما عارفين األهمية ديال العالم القروي بالنسبة للبرنامج 
السابقة ألن  للحكومات  وبالنسبة  الحكومة  لهاد  وبالنسبة  الحكومي 
معلوم عندو أهمية قصوى، ولكن احنا بغينا نعطيوا واحد األولوية 
للعالم القروي وفهاد اإلطار كاين معلوم البرنامج اللي تدار في إطار البرنامج 
الوطني لتزويد املاء الشروب ومياه السقي 2020-2027 اللي وضع واحد 
الغالف مالي ديال 27 مليار ديال الدرهم، وهذا غيمكن معلوم التزويد 
وتعميم تزويد املاء الصالح للشرب للوسط القروي وتأمينه عبر مشاريع 
مهيكلة والقضاء على الهشاشة في هاد اإلطار، ولكن احنا تنعتبروا بأن 
اليوم من بين األمور اللي تيخصنا نركزوا عليها وراه اإلخوان البرملانيين 
أهمية  التلية،  السدود  وهو  �سي،  هاد  عارفين  الجماعات  ورؤساء 
السدود التلية ألن هذا تتساهم وتتلعب واحد الدور أسا�سي بالنسبة 
للتنمية املحلية، تتحسب املاء بالنسبة للناس ديال الدوار، بالنسبة 
للقبايل، تتعطي املاء للماشية، تتحرك الحركة اإلقتصادية، تتحسن 
كذلك املوارد املادية ديال الفالحة الصغار إلى آخره، وهذا بغينا نديروه 
بشراكة مع الجهات ومع الجماعات املحلية املعنية، باش أننا نسرعوا 
ونزيدوا فهاد البرنامج، كاين واحد العدد ديال السدود التلية اللي هي 
مبرمجة ولكن تنعتبروا بأنها غير كافية، اليوم تيخصنا نديروا مجهود 
أكبر باش يمكنا نضمنوا هاديك الديمومة ديال املاء ونضمنوا كذلك 
هاديك التنمية املحلية الضرورية بالنسبة للمواطنات واملواطنين في 

العالم القروي.

وفي هاد قانون املالية راه درنا واحد 400 مليون درهم خاص فهاد 
املجال إضافية ولكن إن شاء هللا غنمشيوا أكبر فهاد اإلطار، وفي إطار 
هاد البرنامج الجديد اللي إن شاء هللا غينطلق مع هاد الحكومة ديال 
األوراش ديال النفع العام املحلية الصغرى واملتوسطة غندخلوا فيها 
هاد السدود التلية إن شاء هللا، وبالتالي فنحن مدعوين أن نشتغل معا 
باش نكثروا من هاد السدود التلية ونخدموا املواطنات واملواطنين في 

العالم القروي فهاد اإلطار.

بغيت كذلك نختم بنقطة، وهو أن هاد ال�سي كله اللي تكلمنا عليه 
ضروري أنه يواكبوا واحد املخطط وطني للماء اللي دعا إليه جاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا في الدورة ديال 2001 ديال املجلس 
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األعلى للماء، واللي عندو واحد الصبغة أساسية واللي تيخصو تدار هاد 
املخطط على مدى 30 سنة باش يكون عندنا واحد التصور خاص في 
هذا اإلطار. تدار واحد املجهود اللي اشتغلت عليه الوزارة والعديد من 
الوزارات في هاد اإلطار، اليوم احنا جالسين تندقوا فيه باش أننا يمكن 
يتم تقديمه إن شاء هللا في أقرب وقت ممكن، ومن جهة أخرى كذلك 
لتهيئة املندمجة  التوجيهية  بغينا نوضعوا كذلك مشاريع املخططات 
للموارد املائية باش نبقاو فهاد املنطق ديال التدبير املندمج ونبقاو فهاد 
األهداف  نحققوا  أننا  غيمكنا  اللي  الجهوي  التخطيط  ديال  املنطق 

املسطرة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

السيدات  ألحد  التعقيب  إلى  ننتقل  اآلن  الوزير،  السيد  شكرا 
والسادة النواب من الفريق الحركي.

عينرئب عيسلد عبد عينبي عبدودي:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

عيسردة عينوعب،

في  اإلنصاف  غياب  أن  التعقيب  فهاد  كنوجهوا  الوزير،  السيد 
النقطة ديال املاء الشروب املاء ديال الصالح للشرب ما بين العالم 
ديال  العملية  هو  بالضبط  اإلنصاف  غياب  وهاد  واملدن،  القروي 
العالم  في   95% اللي قدمتوا السيد الوزير ديال  النسبة  الربط، ألن 
القروي هي نسبة غير حقيقية، ألن %95 ربما يجب مراجعتها عندما 
نتحدث عن %95 ربما هي الشبكة ديال املاء الصالح للشرب موجودة 
ولكن النسبة ديال الربط بالعداد الكونتور ديال املاء في العالم القروي 
لحدود الساعة ال يتجاوز %37، حتى الرقم ديال %65 الذي قدمه 
بأنه تستفيد منه األسر في العالم القروي أرى بأنه غير حقيقي ونمثل 
ذلك من خالل ممارستنا في العالم القروي وتدبيرنا للجماعات املحلية، 
مجموعة من الجماعات املحلية في األطلس وفي الجنوب وفي منطقة 
الغرب ال زالت ال تصل فيها نسبة الربط االفردي سوى %37، ثم أن 
املواطن في العالم القروي ايال بغى يربط تيقول لو خصك جوج داملليون 
3 وكيحسب لو املسافة من الشبكة حتى للدار ديالو، وأحيانا كاين اللي 
كيكون عندو سكن فالحي بينو وبين الشبكة 2 كيلوميط وال 3، كتجيه 
6 ديال الربط عكس املواطن في العالم في املدينة كيستفد من الربط 
بالعداد ديال الكهرباء ب600 درهم أو 1300 درهم على أبعد تقدير، 
ليس هناك عدالة مجالية وليس هناك إنصاف السيد الوزير في ما يخص 
العملية ديال الربط باملاء الصالح للشرب للمواطنين وهناك حيف في 
حق املواطن بالعالم القروي، فيما يخص املسألة ديال السقي والري 
تحدثتو على الطريقة والسياسة االستباقية من أجل أننا نستغلو هاد 
املياه ديال األمطار والفيضانات، هاد ال�سي مهم جدا ولكن راه عدد كبير 
ديال املا تيضيع السيد الوزير في مياه السقي بهاد الطريقة التقليدية 

للي باقى عندنا، وفي منطقة الغرب وفي املنطقة ديال الحوز وفي املنطقة 
ديال السقي بالطريقة الكالسيكية ديال الساقيات واملا كيظل يسيل 
24/24 ساعة ويحسب على حساب الفالح، الفالح ملي يبغي يخلص 
كيحسبو لو واحد الكمية واحد القيمة كبيرة ديال املا وتيبقى الفالح 
تيأدي واحد الثمن ديال واحد املا للي كيضيع، هذا األمر ديال السقى 
ب goutte a goutte واملوضعي خص التعميم ديالو، ما يبقاش هاد 

الساقيات خصهم يحبسو السيد الوزير..

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب، وننتقل إلى تعقيب من طرف إحدى السيدات 
أو السادة فريق األصالة واملعاصرة.

عينرئب عيسلد محمد علحجي9ة:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

السيد الوزير، أوال، تهانينا بالثقة املولوية الغالية، كل التوفيق، إن 
شاء هللا ، في مهامكم، فعال موضوع املاء هو موضوع شائك، موضوع 
املاء ذي قلق على املستوى الدولي على مستوى مجموعة من الدول، 
ونحن على املستوى الوطني هاد املوضوع عندما نعود إلى تقارير اللجنة 
يكفي وما يشفي  ما  فيها  التنموي نجد  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  أو 
من تشخيص وأنا متفق تمام االتفاق معكم السيد الوزير فيما قلتم 
باستثناء األرقام، األرقام يجب أن نعيد النظر فيها، فاش كنشوفو هاد 
التقرير يقول: البيئة واملوارد الطبيعية تتعرض لضغوطات قوية تحت 
العمومية واالستراتيجيات  السياسات  تأثير  املناخي وكذا  التغيير  تأثير 
القطاعية التي ال تأخذ باالعتبار بشكل كافي ضرورة استدامة املوارد 
والتوازن البيئي، كنزيدو أكثر وكنلقاو الوضع املائي في بالدنا مقلق جدا، 
قصد  املغرب  بها  قام  التي  املبادرات  فإن  وبالتالي  كنلقاو  وكنمشيو 
التكيف مع هذا الوضع يبقى محدودة في تقدير، يعني، اللجنة، إذن من 
منظورنا في فريق األصالة واملعاصرة هذه الخالصات قد أصابت، يعني، 
بشكل دقيق املوضوع الذي نناقشه اليوم لذلك السيد الوزير نحن 
لسنا في حاجة للتذكير اليوم كما يعرف الجميع بأن مشكلة تغيير املناخ 
باتت تطرح، يعني، بشكل خطير وتطرح تحديات كبيرة للغاية، ليس على 
الصعيد القطري أو اإلقليمي أو اإلفريقي فحسب ولكن على مستوى 
كوكب األرض بشكل عام، األمر الذي يستلزم الوعي بهذه التحديات 
وتعبئة كافة الجهود من أجل كل يعني التصدي لهذه الظاهرة، خاصة 
وأن كل التقارير والدراسات الوطنية وغيرها تشدد على أنه بحلول 2035 
سيكون هناك إشكال كبير، أما في 2050 اإلشكال سيتعمق أو اإلشكالية 
ستتعمق، لذلك إذا كانوا الخبراء الدوليين كيأكدوا على هاد الجانب 
خصوصا مع ظاهرة اإلحتباس الحراري إيال طلعات بدرجتين غتكون 
أشياء أخرى أخطر، إذن هاد األمور كبيرة اللي بالدنا عندها فيها تجربة 
وتراكمات يعني مشهود بها، إال أنه في العقود األخيرة كل هاته املجهودات 
اللي تدارت على املستوى الوطني الهدف منه كان هو تحقيق األمن املائي 
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الذي  للماء  الوطني  املخطط  هاد  إعداد  من خالل  وذلك  للمغاربة، 
يشكل خارطة الطريق، والهدف ديالو األسا�سي كما ذكرتم هو التحكم 
في الطلب على املاء وتثمينه وتدبير وتنمية العرض املائي واملحافظة على 
املوارد يعني الطبيعية، إال أننا السيد الوزير في فريق األصالة واملعاصرة 
نسجل على أنه بالرغم من كل هذه املجهودات التي تمت في بالدنا إال أنه 
لم ترقى بعد إلى مستوى طموحات املغاربة، خصوصا في الشق املتعلق 
بالعدالة املجالية، عندنا رقعة جغرافية على املستوى الوطني فيها نقول 
فائض من املاء، وعندنا شق من بالدنا فيه ندرة خطيرة، هاد املشروع 
الكبير إيال استطعنا نجحوا فيه غادي يكون يعني نحققوا قيمة مضافة 
على جميع إن على مستوى الصناعي أو الفالحي أو حتى السياحي، ولكن 
اللي خطير السيد الوزير هو أنه عندما تكون الوفرة طارحة إشكاالت، 
مزيان سميتو  اإلقليم كنعرفوا  واحد  نعطي  ناخذ حوض سبو  مثال 
تاونات فيه تقريبا ما يفوق على %30 من املياه السطحية الوطنية فيه 
العطش، فسد الوحدة فيها 2 سدود كبيرة اللي هو سد الرتبة وسد يعني 
اللي موجود سد سيدي عبو في الدائرة األخرى، وكاين إمكانية إلضافة 
سدود أخرى ولكن كاين إشكال حقيقي عندنا، بمعنى هاديك 95 وال 
%65 راه ما كايناش، نقدر نقول لك السيد الوزير وحسنا فعلت هاد 
الحكومة فاش بقات قابطة هاد املاء والتجهيز، نقدر نقول لك انه هاد 
املوضوع في العالم القروي وتاونات نموذج وكاين أقاليم أخرى ما�سي غير 
تاونات طارحة فيها إشكال ديال املاء استثمارات عمومية كبيرة تدارت، 
ما كنفهمش واش الصفقات ما كتمشيش هي هاديك؟ واش الحجم 
باش كنديوا الربط كاين فيه �سي إشكال؟ واش التتبع اللي كاين واحد 
الوقت من الرباط دابا قرب لألقاليم والجهات هذا طارح اإلشكال؟ 
كاين مشاريع اللي الدارت في 2005 و2007 و2008 مازال ما ما شغالش 
لحد اآلن، ديك الشبكة ضاعت وبالتالي موضوع االتقائية في السياسات 
الطريق  أمام  حاجز  كيكون  ملا  املرة  بعض  وهنا  العمومية ضروري، 
أو الطريق كتكون حاجزا أمام الكهرباء أو املاء، ونعطي نموذج طريق 
املوت الطريق رقم 8 ما بين تاونات وفاس هادي كنعرفها مزيان، وواحد 
قناة مهمة اللي غتجيب املاء من سد إدريس األول لسهل سايس تدارت 
محرب الطريق، والطريق اللي فلوسها واجدة ها هي حابسة، إذن هاد 
املوضوع السيد الوزير بحال هاد املواضيع هادي إيال استطعتوا فهاد 
الحكومة تحلوا غير املشاكل اللي ما استطعاتش الحكومات السابقة 
أنها راه باقة تفكر وباقة واقفة لحد اآلن غتكونوا قدمتوا إجابات كبيرة، 
ونحن طبعا سنساند وسندعم وسننبه وسنصوت في األول واألخير من 
الناحية السياسية، ولكن هناك إشكاالت فيها ضياع إلمكانيات وقدرات 
 la situation وفيها املال العام إلى آخره، إيال قدينا غير نضبلوكيوا هاد
إيال قدينا غير نفكوا هاد اإلشكاالت اللي واقفة غادي نكونوا قدمنا نقط 
فكلها  كلها  األساسية  الحقوق  ديال  املؤشرات  مستوى  على  إيجابية 

ما�سي فقط غير في املاء وفي الطرق.

أيضا شق آخر متعلق بتعويض هاوك املواطنات واملواطنين اللي 
عندهم أرا�سي فين غيتوطن هاد السدود مثال سد الرتبة على سبيل 

املثال، خاص التعويض يكون كيناسب وما نديروش التعويض اللي في 
األرا�سي الكبيرة املنبسطة هو نفسه التعويض اللي كيكون في األرا�سي 
في الجبل، وخصنا نفكروا في السياسة ديال املناطق الجبلية، الجبل 
فيه املاء فيه الثلج فيه الشتاء ولكن فيه العطش، أيضا املساحات 
الجغرافية، املساحات ديال األرا�سي في هاد املناطق هي صغيرة، فاش 
كنجيوا نديروا سد في هاد املناطق كنقضيوا بشكل مباشر وكنبدلوا 
للوطن  مائية كبيرة  املنشأة  في حين احنا درنا واحد  الناس كتهاجر، 
كاملة  املنظومة  في  نفكروا  نشوفوا  خصنا  حين  في  منها،  غيستافد 
املحيطة بفعالية السد وفي ساكنة السد باش يمكنا نحقوا ديك النتائج 

اللي بغينا.

الصالح  باملاء  الربط  إيصال  تكلفة  أنه  وهو  آخر  موضوع  أيضا 

للشرب إيال نجحتوا السيد الوزير وهذا ما�سي صعيب عليكم الربط 

الفردي هاد القضية ديال السبالة في العالم القروي ما بقاتش واكلة، 

كيفما كان الكهرباء في األول غير كنضويو به الديور اآل نالعالم القروي 

بالربط  متعلق  آخر  لعمل  نمشيو  خاص  الحياة  واحد  فيه  والجبلي 

الفردي ديال املنازل، نوصلو هاد املادة الحيوية للدور ويعرف كل واحد 

شحال كيستهلك، وعندنا أيضا التتبع ديال ربط الشبكة مع محطات 

املعالجة، بعد املرات تتكون كاينة الشبكة ومحطة املعالجة ما كايناش، 

كيما نعطي واحد املثل حي سد الساهلة في تاونات كايكفي البلدية د 

تاونات و 5 دالجماعات قروية هادي فيها الشبكة هادي أكثر من 10 

سنين وماواصلش املاء للدواور، إذن هادي نماذج وإشارات من بعد 

اللي حققناها يمكن مع  املنجزات  في  كاينة  اللي  يعني الضعف  نقط 

الحكومة الحالية نتجاوزوها وسنصفق بحرارة، ألنه في األول واألخير 

بالدنا كتستافد، مؤشرات التنمية كترتفع، لكن اللي نبغيو نأكدوا عليه 

هو أن هاد املوضوع هو موضوعنا جميع، األحواض املائية خاصها تفكر 
في الشق املتعلق بالفيضانات ودير برامج ببعض املناطق اللي كتكون 

وأيضا  نفسها،  املائية  املنشآت  ببعض  تضر  وكتقدر  فيضانات  فيها 

نتغلبوا على بعض اإلشكاالت اللي طرحات في آسفي وفاس مؤخرا ديال 

املاء الصالح الشرب وكيفاش الساكنة تضررات باللون والطعم ديال 

هاد املاء. وبالتالي هذا املجهود اللي كبير وهاد اإلستثمارات العمومية 

اللي كاينة فهاد املادة الحيوية خاص فيها منظور ديال الحكامة جديد، 

منظور ديال التدبير بشكل مختلفة عن العقلية يعني القادمة بالقديمة 

بمنطق ديال التدبير العصري اللي فيه اإلشتغال على أهداف واضحة 

ونتائج واضحة في املكان والزمان وإيال عطينا هاد املفهوم ديال الزمان 

يعني ما يعنيه في هاد الوالية غادي نقدوا أيضا نربحوا واحد املجموعة 

ديال النقط على مستوى ديال املؤشرات ديال التنمية. و%8 8،5 لتر 

داملاء في البادية للمواطن في البادية زعما رقم مخجل، خاص كيفاش 

الحكومة ديالنا فهاد املرحلة أنها تنجح تبدلو ل20 و %25 مستقبال، 

شكرا السيدة الرئيسة.
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عيسلدة ائيسة علجلسة:

إلحدى  الكلمة  التعقيب  إطار  في  ونعطي  النائب،  السيد  شكرا 
السيدات أو السادة من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

عينرئبة عيسلدة فرطمة سلدة:

السيد الوزير، بداية أشكركم على التوضيحات الهامة التي أدليتم 
بها، والتي تجسد بحق إرادة الحكومة في التفاعل اإليجابي مع القضايا 
املطروحة من خالل األسئلة الشفهية التي يتقدم بها أعضاء املجلس في 
إطار التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكلنا أمل 
أنكم لن تألون جهدا من أجل إعطاء دينامية جديدة لقطاع التجهيز 
واملاء حتى يكون رافعة أساسية لتأهيل البنيات التحتية، ودعامة قوية 
لفك العزلة عن ساكنة العالم القروي وتمكينها من مقومات العيش 
وذلك  الشروب،  املاء  في  الدستوري  حقها  ضمان  فيها  بما  الكريم، 
انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق 
االجتماعية واملجالية بين الوسطين القروي والحضري بمختلف ربوع 

اململكة.

السيد الوزير، حتى نكون منصفين وال نبخس ما تحقق من مكتسبات 
وإنجازات على مستوى القطاع، وجب علينا أن نعترف بالجهود املبذولة 
من أجل تأمين التزويد باملاء الشروب وتحسين نسبة الولوج إلى هذه 
التزويد  أنظمة  وتأهيل  مهيكلة  مشاريع  خالل  من  الحيوية،  املادة 
بمياه الشرب، ولكن يجدر بنا كذلك أن نسجل وبكل أسف تعثر تنزيل 
البرنامج الوطنية املتعلقة بهذا املجال، ونخص بالذكر البرنامج الوطني 
املخطط  وأيضا   ،2025-2020 السقي  ومياه  الشروب  باملاء  للتزويد 
الوطني للماء 2020-2050، إضافة إلى املخططات اللوجستية للتهيئة 
املندمجة للموارد املائية، وذلك في غياب تدابير مواكبة لضمان التفعيل 
األمثل لهذه املخططات، إلى جانب تعدد املتدخلين في السياسة املائية 
وغياب اإللتقائية والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات املعنية، األمر 
الذي يؤدي إلى حضر الزمن املائي الذي تدفع فاتورته ساكنة املناطق 
النائية التي تضطر لقطع مسافات طويلة للحصول على املاء الشروب 
أو االكتفاء بمياه اآلبار أو األودية أو الخطارات وسواقي رغم املخاطر 

الصحية.

السيد الوزير، إن مواجهة العجز املسجل في املخزون املائي تقت�سي 
السياسات  في  أولوية  املائي  التدبير  من  تجعل  بديلة  سياسات  نهج 
العمومية والقطاعية والشأن العام املحلي واإلقليمي والجهوي في إطار 
التنسيق الكامل والشامل وعلى أساس ربط املسؤولية باملحاسبة، بعيدا 
عن الحلول املرحلية التي أبانت عن محدوديتها في معالجة الوضعية 
والقضاء على مظاهر االستغالل العشوائي واملفرط للموارد املائية دون 
حسيب وال رقيب، ولعل الهدف املنشود من هذه السياسات واملقاربات 
هو تثمين موارد املياه املحلية واستكشاف بدائل للمصادر املتوفرة حاليا 
وذلك من خالل إحداث السدود الكبرى واملتوسطة والصغرى والتلية 

باعتبارها البديلة الحقيقي ملواجهة العجز الحاصل في املخزون املائي، 
إضافة إلى تحلية مياه البحر رغم تكاليفها الباهظة.

السيد الوزير، في هذا السياق أستحضر كمثال على املناطق األكثر 
تضررا من شح املوارد املائية بالجهات الجنوبية إقليم السمارة الذي 
يعاني عجزا مائيا كبيرا بالعالم القروي، سواء تعلق األمر بتوفير املاء 
الشروب للساكنة القروية أو مصادر املياه لفائدة الكسابة بحيث أن 
تربية املاشية تبقى النشاط االقتصادي الوحيد باملنطقة، ومن املؤكد 
أن توفير هذه املادة الحيوية من خالل حلول عملية ومستدامة تعتبر 
أهم نقطة جذب الستقرار الساكنة القروية وخلق أنشطة اقتصادية 
مهيكلة في مجال الرعي وتربية املاشية وتفادي الهجرة القروية، وأترك 

املجال لزميلي ميمون عميري الستكمال املناقشة، وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد ملمون عمي9ي:

شكرع عيسلد عيرئيسة،

السيد الوزير، وفي نفس السياق، فتجدر اإلشارة إلى أن التقلبات 
على  سلبا  تنعكس  وأن  البد  العالم  يعيشها  تعيشها  التي  املناخية 
املخزون املائي بعدما أخذ الجفاف طابعا هيكليا ينبغي التعامل معه 
بما يضمن تعزيز التزود باملاء الشروب، خاصة باملناطق الجافة أمام 
قلة التساقطات املطرية وبعيدا عن بعض الحلول الظرفية بما فيها 
يعني ضرورة  وهذا  الصيف،  فصل  في  خاصة  الصهاريج  إلى  اللجوء 
إعداد مخطط استعجالي متكامل يأخذ بعين اإلعتبار جميع اإلكراهات 
ومياه  الشروب  املاء  على  املتزايد  الطلب  أمام  املطروحة  والتحديات 
والتنسيق  التشاور  تعزيز  قوامها  استباقية  رؤية  انطالقا من  السقي 
بين مختلف الجهات املختصة، بما يكرس اإلدماج العام للسياسات 
القطاعية على الصعيدين املحلي والوطني، بما يكرس كذلك اإلدماج 
العام للسياسات العامة مندمجة صاعدة تخضع للتوجهات السياسية 
تشكل  حتى  باملاء،  املتعلقة  املخططات  ومقتضيات  الشاملة  املائية 
الكريم  العيش  مقومات  لتحسين  األسمى  الهدف  البشرية  التنمية 
الفرص  وتكافؤ  والتضامن  املجالية  بالعدالة  واالعتراف  للساكنة 
أسعار  في  املتوالية  الزيادات  من  املستهلك  وحماية  للحياة،  كأساس 
فواتير املاء، فواتير الكهرباء ومياه السقي، مما يتطلب السيد الوزير، 
كذلك ضرورة إعادة النظر في التدبير املفوض الذي يعرف مجموعة من 
االختالالت يذهب ضحيتها املستهلك في نهاية املطاف، كما تم التعبير 
عن ذلك بالوقفات االحتجاجية في أكثر من مناسبة من طرف املواطنين 

بالعديد من مدن اململكة.

السيد الوزير، إن ضمان األمن املائي يقت�سي اعتماد سياسة مائية 
القانونية  املنظومة  في ذلك مراجعة  بما  محددة األهداف واآلليات، 
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املتعلقة بهذا املجال بعدما أصبحت متجاوزة وال تستجيب ملتطلبات 
الثروة  على  والحفاظ  املائي  العرض  وتوسيع  املائية  املوارد  تثمين 
املائية، وكذلك النظر في االستثمارات العمومية الخاصة بهذا القطاع 
بعض  تعرفه  الذي  الخصاص  حجم  حسب  وتوزيعها  اإلستراتيجي 
مناطق اململكة كما هو الشأن بالنسبة لألقاليم قلعة السراغنة، أزالل، 
الراشيدية، تارودانت وخاصة السيد الوزير إقليم زاكورة الذي أمثله 
السيد الوزير الذي تعاني أغلبية ساكنته من الخصاص من هذا املاء 

الشروب.

املاء  عندهمش  ما  اليوم  الجماعات  من  العديد  الوزير،  السيد 
تمزمزط،  جماعة  تنزورين،  جماعة  تامكروت،  كجماعات  الشروب 
خاصة أيت والن، أيت بوداود أغلبية الجماعات السيد الوزير، فعال 
مشكورة  السابقة  الوزيرة  وخاصة  السابقة  الحكومة  الوزير  السيد 
قاموا بمجهودات جبارة لبناء واحد السد اللي هو سد أكدز اللي غادي 
 la في  اآلخر  والنصف  ولكن  اإلقليم  في  النصف  ديال  املشكل  يفك 
deuxièmes tranche وحتى النصف األول السيد الرئيس باقي بعيد، 
ديرها  زيارة  أول  تجي  كوزير  كنطلبوا  بغينا  الوزير  السيد  وباملناسبة 
إلقليم زاكورة باش تشوف هاد السد فين وصل؟ وباملناسبة نشكروا 
السيد العامل املحترم لوقوفه التام واليومي على هاد السد، ولكن هاد 
السد ما غاديش يحل لينا املشكل على جميع الجماعات في زاكورة، هذا 
ما كيطلب السيد الوزير باش هللا يجازيك بخير كاين سدود تلية غدار في 
زاكورة دارو ليهم الدراسات في 2013-2014 كنطالبو منك السيد الوزير 
زراعات  عليه  معروف  إقليم  إقليم فالحي،  دزاكورة  إقليم  تبرمجها، 
البطيخ، زراعة التمور، الناس ديالها يستحقون كل خير كيخدموا، هللا 
يجازيك بخير السيد الوزير بحث لينا على هاد السدود وتخرجهم لينا 
فهاد العام هللا يجازيك بخير محتاجينهم، خاصة السيد الوزير السد 
ديال بوزركان في جماعة بني زولي، السد ديال حنضور في قيادة النقوب، 

السد ديال تافتشنا في جماعة تافتشنا.

ساكنة  العيش،  أساس  هو  للشرب  الصالح  املاء  الوزير،  السيد 
زاكورة السيد الوزير محتاجة املادة الحيوية رغم هاد السد اللي دار 
املشكل  يحل نص  غادي  اللي  أكدز  في  ليك  قلت  اللي  الوزير  السيد 
ولكن احنا كمنتخبين وكساكنة ال زلنا متشبتين السيد الوزير باملاء 
الصالح للشرب من سد تيويين ديال ورززات، السيد الوزير باقي عندنا 
كمنتخبين وكساكنة الطموح ديال هاد السد هو اللي خصو نزودو فيه.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب، والتعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار.

عينرئب عيسلد محمد أحويط:

عيسلدة عيرئيسة عملحت9مة،

عيسلدين عيوزيرين عملحت9مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

أوال نهنئكم في البداية على الثقة السيد الوزير على الثقة املولوية 
التي حظيتم بها من طرف صاحب الجاللة نصره هللا وأيده، وتعيينكم 
وزيرا لتجهيزي واملاء، استمعنا السيد الوزير بإمعان لعرضكم القيمين 
بخصوص السياسة واالستراتيجية املتبعة من طرف الحكومة في مجال 
املادة  هذه  على  للحفاظ  القطاع  هذا  تدبير  في  الحكامة  وكذا  املاء، 
الحيوية التي ال حياة بدونها، وهي مناسبة نشاطركم من خاللها الرأي 
نحن كفريق التجمع الوطني لألحرار في العديد من محاورها. لقد أصبح 
األمن املائي يمثل أولوية من األولويات الكبرى بالنسبة لبالدنا خالل 
السنوات املقبلة حيث بات من الضروري وأمام الرغبة في تحقيق نوع 
من التوازن والحد من التفاوتات املجالية تقديم أجوبة عملية عاجلة 
تحقيقا  الحكامة  في مجال  املمارسات  أفضل  مبتكرة ومستلهمة من 
تنزيل  على  مقبلون  ونحن  خصوصا  واالجتماعي،  االقتصادي  للنماء 
النموذج التنموي ومالمسة آثاره عبر مختلف أرجاء اململكة، كما نرى 
كفريق التجمع الوطني لألحرار أن هذا العرض أفرز حيزا مهما ملوضوع 
املاء بالنظر لندرة املوارد املائية ودورها الحيوي في تنمية املغرب وتحسين 
األمن املائي للبالد وإرسائه على أسس متينة ومستدامة قادرة على تقديم 
حلول هيكلية لتجاوز االختالالت التي تعتري قطاع املاء على مستوى 
الحكامة والتسعيرة والتثمين واالستعمال املعقلن، وهكذا نجد أن من 
بين أهم مرتكزات مشروع إصالح املاء حسب تقرير النموذج التنموي 
إحداث وكالة وطنية لتدبير املاء طبقا لتعليمات صاحب الجاللة نصره 
هللا، والتي من املرتقب أن تحل محل اللجنة املشتركة بين الوزارات 
املتعلقة باملاء، وكما هو معلوم وبغض النظر عن االستعمال الشخ�سي 
واليومي للماء هناك استعماالت تتجه إلى ثالثة مجاالت تتجلى في مواكبة 
التوسع العمراني واملجال الفالحي والقطاع الصناعي، صحيح أن بالدنا 
اعتمدت سياسة بناء السدود واملدارات السقوية في بداية الستينات، 
وكانت سباقة في االعتماد على املياه السطحية، لكن اليوم نالحظ أن 
للمرحلة  إلى مراجعة وتدبير فعال يستجيب  املاء يحتاج  تدبير قطاع 

والطلب املتزايد على هذه املادة الحيوية في شتى املجاالت.

عيسلد عيوزير عملحت9م،

في األغلبية الحكومية فعال نساندكم وندعمكم حتى ننجح  نحن 
جميعا في مهامنا، لكن ال بد من التنبيه وأن ننقل لكم الحقيقة ومعاناة 
الحيوية  املادة  هذه  في  الكبير  الخصاص  من  واملواطنين  املواطنات 
الضرورية، أقول الضرورية لقوله تعالى في سورة األنبياء، اآلية 30: 
العظيم،  يومنون« صدق هللا  أفال  حي،  �سيء  كل  املاء  من  »وجعلنا 
وذلك من أجل أن تجدوا لها، السيد الوزير، ومعكم الحكومة املحترمة 

الحلول املناسبة.

عيسلد عيوزير عملحت9م،

هناك أقاليم في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب، عفوا، توجد بها 
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سدود كبرى وساكنتها تعاني من العطش، مثال إقليم تاونات كما جاء 
على لسان السيد النائب وإقليم الشاون وأقاليم وزان وهناك أقاليم 
في الجنوب وفي الشمال على سبيل املثال وزان وتاونات والشاون هناك 
ثاني أكبر سد بإفريقيا وساكنته تعاني من العطش بل وصل األمر حتى 
احتجاجات في السنوات املاضية ، وهناك الساكنة التي تسكن على 
ضفاف السد وال تستفيد من مياه هذا السد، هناك السيد الوزير 
مواطنون ال يتوفرون على املاء الصالح للشرب ونحن في القرن 21، 
هناك أسر بالعالم القروي ال زالت تقطع كيلومترات لجلب املاء على 
الدوام، ويقوم بهذه املهمة أطفال صغار بدل إنكبابهم على التحصيل 
الدرا�سي، نحن ال نحّملكم مسؤولية املا�سي، السيد الوزير، لكن نطلب 
منكم بل نلتمس منكم العمل على إيجاد الحلول املناسبة لهذه املعاناة ، 
لنا اليقين، السيد الوزير، أن الخبرة والكفاءة التي تمتازون بها والجدية 
في  املشاكل  هذه  على  تتغلبون  سيجعلكم  هذا  كل  فيكم  املعهودة 
املستقبل القريب، إن شاء هللا، نطلب هللا أنا يرحمنا برحمته الواسعة 

ويسقينا غيثا نافعا وأترك الكلمة لزميلي السيد النائب املحترم.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد سلدي إبرعهلم خي:

وعيصالة  عيعرملين  اب  هلل  علحمد  عيرحلم،  عيرحمن  بسم 
وعيسالم على اسول هللا.

عيسلدة عيرئيسة،

عيسلدين عيوزيرين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

السيد الوزير، إن تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
قد نبه إلى أن وضعية ندرة املياه في املغرب مقلقة للغاية ألن املوارد من 
هاته املادة الحيوية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا 
وستنخفض إلى حدود 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، لذا أضحى 
من الضروري التدخل بشكل عاجل لضمان األمن املائي في املغرب، إذ 
تبقى السمة األساسية هي الندرة وقلة الجودة والتي ستزداد مستقبال 

إذا لم تتخذ أي تدابير إصالحية بالسرعة والكيفية املطلوبة.

التغيرات  أن  الدولية  الدراسات  بعض  أثبتت  أخرى،  جهة  من 
املناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء %80 من املوارد املياه املتاحة في 
اململكة خالل 25 سنة القادمة، ونحن اليوم في افتتاح كوب 26 اللي 
بين معطيات بينت أن من سنة 2015 لسنة 2021 هاد 6 سنوات هي 
أعلى درجة حرارة في كوكب األرض، يعني املعطيات ال تبشر بالخير ونتمنى 
إن شاء هللا أن نلقى حل قريبا. ومن بين اإلجراءات والتدابير التي يجب 
اتخاذها إجراء إصالح عميق للتسعيرة الوطنية واملحلية للماء وخدمات 

ووضع  النتائج،  ونشر  الصحي  الصرف  مياه  ومعالجة  السائل  تطهير 
في  للمياه  الحقيقية  التكاليف  تعكس  املائية  للمحاسبة  مرجع وطني 
األحواض املائية بشكل يمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من 
خالل تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل 

الذاتي في هذه املناطق.

التدابير  كل  في  ننخرط  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في  إننا 
أفضل  نحو  على  استثمارات  تخصيص  شأنها  من  التي  االستراتيجية 
املائية  للموارد  املكثف  االستخدام  تسريع  غرار  على  املياه  مجال  في 
غير التقليدية، ال سيما من خالل تعميم تحلية مياه البحر باملناطق 
الساحلية وإعادة استخدام املياه العادمة املعالجة على األقل بالنسبة 
للمناطق املعزولة، والعمل على تعميم محطات معالجة املياه العادمة، 
لذا نجد من بين النقط اإليجابية ملواجهة معضلة ندرة املياه هو اإلقبال 
على إحداث أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء والتي ستكون 
أول محطة على مستوى إفريقيا بطاقة استيعابية تقدر ب 300 مليون 
متر مكعب سنويا، والتي من شأنها أن تحدث تحوال بنيويا في قضية املاء 
ببالدنا، باإلضافة إلى تبني سياسة مائية تروم إنجاز وبناء املزيد من 
السدود الكبرى الصغرى والتلية. وفي إطار تعزيز إنجاز شبكة السقي البد 
كذلك من اإلشادة بمحطة تحلية مياه البحر بأكادير كمشروع مهيكل 
للغاية ومبتكر، ال سيما في مجال ترشيد تكاليف اإلنتاج واألول من 
نوعه في مجال الجمع بين إنتاج املاء الصالح للشرب ومياه السقي. من 
جهة أخرى أملنا كبير في أن تنعم بالدنا هذه السنة والسنوات القادمة 
املائية،  فرشتنا  وتثمين  على فالحتنا  بالخير  تعود  بتساقطات مطريه 
وال نن�سى كذلك السيد الوزير أن النموذج التنموي الجديد لألقاليم 
الجنوبية الذي رصدت له ميزانية 77 مليار درهم من بنية تحتية، موانئ، 
مشاريع فالحية، مشاريع صناعية، الزم هذه املشاريع أن تواكبها مشاريع 
مائية، الزم أن نوفر املوارد املائية حتى تواكب الصناعة الحديثة في 
الفوسفاط ،الصناعة الحديثة في األسماك، املشاريع الفالحية الكبرى 
كاملشروع الفالحي بجرايفية في إقليم بوجدور، الفرشة املائية املمتدة 
من طرفاية إلى حدود الكركارات أوحدود العين البيضة جنوبا يجب 
تعميق الدراسة فيها، يجب تحديد كمية املاء، ويجب التعجيل باالتفاق 
اإلطار بين يعني الدولة ووكالة الحوض املائي حتى تمر يعني األمور بسالم، 
لزميلي،  الكلمة  أترك  الفرشة.  لهذه  تيسير عقالني  نتمكن من  وحتى 

وشكرا.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب، ودائما في إطار التعقيب الكلمة إلحدى أو أحد 
السادة النواب من الفريق االشتراكي، آه مازال اسمح لي، مازال دقيقتان.

عينرئب عيسلد عدي خزو:

شكرع عيسلدة عيرئيسة عملحت9مة،
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شكرع عيسلد عيوزير عملحت9م،

السيد الوزير املحترم، تعاني عدة مناطق جهة درعة تافياللت عامة 
وأقاليم جهة درعة كإقليم تنغير وزاكورة ورززات وبوعرفة وطاطا خاصة 
من نقص في املاء الصالح للشرب ومياه السقي خاصة في بعض الدواوير 
والجماعات الترابية هاد األقاليم، من أجل تغطية هذه النقص السيد 
الوزير املحترم نطالبكم ببناء املزيد من السدود التلية بهاد األقاليم 
السيد الوزير، ونسائلكم السيد الوزير املحترم بالبرنامج االستعجالي 
لتعميم وتوسيع شبكة املاء الصالح للشرب، وبناء الخزانات الجديدة 
في الجماعات والدواوير املتضررة ومن أجل توفير املاء وتقوية الفرشة 
املائية ومحاربة انجراف التربة وحماية البنيات التحتية، شكرا السيد 
الوزير املحترم، ونطالبكم السيد الوزير من زيارة هاد املناطق لتقفوا على 
هاد املشاكل وهاد املطالب ديال الساكنة، حيث السيد الوزير املحترم 
كما نعرفوكم من قبل إيال مشيتوا لعين املكان راه داك ال�سي اللي غادي 
تشوفوا راه ما نقدرش نعاودوا لكم وما نقدرش نقول لكم تحت قبة 

البرملان املحترمة، وشكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب، اآلن ننتقل في إطار التعقيب للفريق االشتراكي، 
فلتتفضل إحدى السيدات النائبات أو النواب املحترمين.

عينرئبة عيسلدة عويشة زيفى:

عيسلدة عيرئيسة،

عيسلدعن عيوزيرعن عملحت9مرن،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

وإثارة  الترافع  بضرورة  اشتراكي  كفريق  الحال  بطبيعة  منا  وعيا 
القضايا كتهم املعيش اليومي للمواطن، كنا من السباقين لطرح أسئلة 
كتابية وشفوية على سيادتكم تهم أزمة املاء. السيد الوزير، احنا اليوم 
الحرارة  مازال درجة  الصيف،  ومازال كنعيشوا على وقع  نونبر   1 في 
مرتفعة، في بعض املناطق راه وصالت 40 درجة والتساقطات املطرية 
ما كايناش، ورغم ذلك السيد الوزير في املقابل في برنامجكم الحكومي 
وال إشارة وال محور كيطرق ملسألة السياسة املائية في هاد املناطق اللي 
كتعرف واحد التغيرات مناخية، وكتعرف درجة حرارة مرتفعة، مثل 
مثال الرفع من عدد املحطات لتصفية مياه البحر خاصة في املناطق 
املمتدة على الواجهة البحرية، نعطيك مثال جهة كلميم واد نون، السيد 
الوزير جهة كلميم واد نون كتعرف عجز مائي خطير وكبير أمام ارتفاع 
الطلب على املاء وتراجع العرض، ما عندناش فرشة مائية باطنية، ما 
عندناش مياه سطحية، يمكن عندنا أنا سمعت اإلخوان كيقول لك بأن 
عندهوم املاء كيضيع كيم�سي، احنا ما عندناش املاء السيد الوزير، 
وإيال دخلتي ملدينة كلميم اللي هي بوابة الصحراء وعاصمة الجهة فأول 
الوزير هي ظاهرة وانتشار ظاهرة تعبئة  انتباهك السيد  �سي يسترعي 

املوارد املائية les chateaux السيد الوزير، هاد الصهاريج البالستيكية 
اللي كنطرحوا سؤال واش املاء ديالها صحي؟ كتبقى عالمة استفهام، 
هاد الناس اللي ما عندهومش اإلمكانيات راه كيلجأوا لوسائل تقليدية 
البرميل والسطل وما إلى ذلك، وكنراجعوا 100 خطوة للوراء، كنرجعوا 

لسنوات الثمانينات اللي املواطن اليوم مدابز غي مع تعبئة املياه.

السيد الوزير، بغينا يكون برنامج واقعي وقابل للتفعيل والتنزيل، 
السيد الوزير كفانا من لغة األرقام، انتوما قدمتم لنا في هاد املداخلة 
ديالكم نصف مداخالتكم كتناول املقارنة بين أحواض الحوض، ما 
عطيتوناش حلول اللي هي واقعية. السيد الوزير الساكنة القروية بجهة 
كلميم واد نون وخاصة بإقليم سيدي إفني اللي فيه 85 ألف نسمة 
تعاني، الربط املنزلي لم يفعل السيد الوزير عالش حيث املاء كتضبروا 
جمعيات، جمعيات ما عندهاش موارد مالية باش أنها تقوم بأنها، باش 
ينتهي املشروع، كيبقى املواطن هو الضحية، كيبقى ديما le0conflit بينا 
احنا كمنتخبين وبين الناخب، انتوما ما درتوا والو، وديما احنا فين ما 
يجي �سي برنامج انتخابي كنهزوا فيه املاء، إلى متى السيد الوزير؟ احنا 

في 2021.

املاء  عن  البحث  مشقة  كتحمل  اللي  هي  املرأة  الوزير،  السيد 
والطفلة والشابة، في حين هذا في نظرنا احنا كفريق اشتراكي هو أجحد 
أشكال العنف ضد املرأة، ألن هاد املرأة خصها تم�سي تقرأ، تم�سي تعلم، 
تعلم �سي صنعة، الطفلة كذلك، الشابة كذلك، لهذا خصنا ننتهوا من 

هذا املشكل.

السيد الوزير، النساء القرويات على املستوى املغربي وحتى على 
مستوى جهة كلميم واد نون، كيقولوا لك، نرا أمان إخصك أتزيت 
أتحلت املشكل وامان، ورو كان كرسو تاكمس ومان أكن تليس ومان، 
نتكنتي نقرا نرا أسكوس كمانة، السيد الوزير املوضوع كيطلب منك 
واحد الجدية، وأنا ما كنقول لكش السيد الوزير تجي تزورنا ال، أنا 
أهم  ألن  نون،  واد  كلميم  في  ديالك  مكتب  عندنا  تفتح  لك  كنقول 
مشاكل ديال ساكنة كلميم واد نون مرتبطة بوزارتكم اللي هي التجهيز 
واملاء، عندنا السيد الوزير في جماعة تنكافة عندنا فرشة مائية مهمة 
كينقصها سد تلية لتغذية الفرشة، درتوا مشروع سد فاصك ولألسف 
هاد السد ما الجدوى منه؟ عالش ما درناش محطة تحلية املياه مثل ما 
هي في تيفنيت لتزويد ساكنة سوس، أال تستحق ساكنة واد نون كذلك 

أننا نحلوا هاد املشكل؟ نقزتوا من تيفنيت للداخلة.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة والكلمة للتقدم واالشتراكية.

عينرئب عيسلد عبد عيصمد خنر 3:

شكرع عيسلدة عيرئيسة،

تعقيبا على جوابكم السيد الوزير، أوال تنأكد أن الثروة واملائية 
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الوطنية هي ملك مشترك للمغاربة على حد السواء، وعلى الحكومة 
التعامل مع هذا الحق بشكل مسؤول عبر توفيره للمغاربة أين ما كانوا، 
وإننا في فريق التقدم واالشتراكية ال نشكك بتاتا في صدق نواياكم السيد 
الوزير، ونتطلع إلى بلورة سياسة مائية عمومية تأخذ بعين االعتبار 
الواقع الهيكلي للجفاف، وضرورة الحفاظ على الفرشة املائية الباطنية، 
وتحيين مخطط استغاللها، والبحث عن بدائل جديدة ملصادر املياه، 
ومن ضمنها خيار تحلية مياه البحر ألن ندرة املياه ال تهم فقط املناطق 
التي تنتمي مجاليا إلى املناطق الجافة، نعطي على سبيل املثال كتنغير، 
بل  الشرقية والجنوبية  الحدودية  ورززات، واسوس، وتازة واملناطق 
امتدت مع األسف إلى املناطق الداخلية، وهنا أقف عند إقليم خريبكة 
الذي تعاني ساكنته من اإلنقطاعات املتكررة للماء الصالح للشرب دون 
سابق إنذار، ناهيك السيد الوزير عن تغير لون املاء ورائحته وهللا إيال 
مصيبة عظمى وقعت في البالد السيد الوزير، والذي جعل املاء الصالح 
للشرب غير صالح لإلستهالك البشري، ولكل هذا نطالبكم السيد الوزير 
بالتدخل ملعالجة هذا الوضع املقلق. نعم الحكومة يجب أن تعمل على 
ضمان الحد األدنى لإلستفادة املواطنين واملواطنات من املاء أين ما كانوا 

ومهما كان الثمن، ألن املاء مرتبط بالحياة واالستقرار السيد الوزير.

وفي نفس السياق، ندعو إلى إعادة النظر في السياسات العمومية 
التي تستنزف الثروة املائية من أجل التوجه إلى استشراف املستقبل عن 
طريق البحث عن طرق بديلة لتمكين املواطنين من هذه املادة الحيوية، 
وهذا ما نطمح له في فريق التقدم واالشتراكية، شكرا السيد الوزير، 

شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة مريم وحسرة:

السيد  الفريق،  في  زميلي  املحترم  النائب  السيد  به  جاء  ما  إن 
الوزير واحد السد اللي هو مهم اللي هو سد وانس اللي تدار فيه 3 
الوزير فهاد  السيد  ديالو،  الدراسات وتم اإلقبار هاد املشروع  ديال 
القبة اليوم كنسألوكم عالش؟ فين م�سى هاد السد؟ وعالش تم إقبار 
هاد املشروع؟ الذي سيعود بالنفع على ساكنة املناطق الجبلية اللي 
هي ناوور، تيزينيسلي، أغبال بوتفردة بإقليم بني مالل، وشكرا السيد 

الوزير.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، والكلمة إلحدى أو أحد النواب عن 
املجموعة النيابية للعدالة التنمية.

عينرئبة عيسلدة  علمة عيفتحروي:

فعال السيد الوزير هاد ال�سي اللي جا في املداخلة ديالكم حول هاد 

البرنامج اللي عندو أهمية قصوى نضرا إلرتباطه بواحد املادة حيوية 
اللي عندها طلب استعجالي واللي كتمس الحياة ديال املواطنين، وهو 
من أهم البرامج اللي ورثاتها هاد الحكومة على الحكومة السابقة ودارت 
فيه إنجازات مهمة ودراسات وتم الشروع في التنزيل ديالو، البد إذن 
من تعبئة جميع املوارد وجميع السبل لتنزيل هذا البرنامج باش يوصل 
لألهداف ديالو وباش تستفد منو الساكنة ويحس به املواطن باألهمية 
ديال هاد البرنامج 2020-2027، والبد السيد الوزير أنني نذكركم هنا في 
إطار انخراط الجميع بواحد 2 اإلتفاقيات بين جهة سوس ماسة و الوزارة 
ديالكم وفاعلين آخرين اللي تروم أن األولى كتهضر على أن يكون واحد 
الترميم وواحد اإلنجاز ديال عتبات التغذية اإلصطناعية للفرشة املائية 
بحوض سوس بواحد املبلغ ديال 100 مليون درهم واللي غادي تمكن 
من تعبئة املزيد من املوارد املائية، واللي غادي تساهم أيضا في تضيف 
والثانية كتهم تشييد واحد  وإنجاز40 عتبة،  العتبات  ديال  الحقينة 
املجموعة ديال السدود التلية اللي كتعرفوا األهمية ديالها في التزويد 

باملاء الشروب، وأيضا باملاء ديال الري وبالحماية من الفيضانات.

السيد الوزير، عطيونا توضيحات وأشنا هي البدائل اللي كتقترحوا 
لدعم هذا البرنامج في هاد الجهة، وأيضا في جهة أخرى على مستوى 
الوطني وكنذكر هنا املعاناة ديال الساكنة ديال الخميسات وديال فاس 
وديال زاكورة وديال تارودانت، جماعة الفايض آيت وليل وديال واحد 
املجموعة ديال األقاليم على الصعيد الوطني، كنسألكم أيضا إمتى 

غادي تكتمل هذا التزويد باملاء في العالم القروي؟

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، واآلن الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي.

عينرئب عيسلد علحسين عيرحوية:

شكرع عيسلد عيرئيسة،

شكرا السيد الوزير، على العرض الذي تقدمتم به حول تدبير املاء، 
يأتي طرحنا لهذا السؤال حول موضوع استراتيجي وطنيا ودوليا، وذلك 
انطالقا من مجموعة من الحقائق واملالحظات واملخرجات التي قدمتها 
هيئات ومؤسسات وطنية ولجان معنية أجمعت كلها على تشخيص 

واقعنا املائي وضمان استدامته في بالدنا.

املجلس  من  كل  وتوصيات  بمخرجات  السياق  هذا  في  ونذكر 
ولجنة  للحسابات،  األعلى  واملجلس  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي 
النموذج التنموي، وكذلك تعهدات البرنامج الحكومي الحالي. إن واقع 
االضطرابات  بسبب  انتظامها  وعدم  بالدنا  في  املطرية  التساقطات 
املناخية والعوامل البيئية وواقع اإلجهاد املائي الذي تعرض له مخزوننا 
والسياحي  الصناعي  والتطور  السقي  مدارات  توسع  بسبب  املائي 
والعمراني وتوسيع شبكة توزيع املاء الصالح للشرب، هذا اإلجهاد الذي 
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تجاوز لدينا %49 مقابل %17 لدى جارتنا البرتغال و%27 في تركيا، 
مما يجعلنا السيد الوزير نستهلك أكثر من نصف مواردنا املائية وتوفر 
لنا السدود %75 من املياه املعبئة لالستهالك مقابل %16 من مصادر 
اآلبار، ونتيجة لهذا اإلجهاد تراجعت الحصة السنوية للفرد إلى أقل من 
650 متر مكعب وهي أقل بكثير من الحد األدنى العالمي الذي هو 1000 
متر مكعب في السنة لكل فرد، ولهذه األسباب بادر صاحب الجاللة إلى 
إقرار البرنامج الوطني للتزود باملاء الصالح الشرب ومياه السقي للمرحلة 
2020-2027 الذي أشرف شخصيا على توقيع اتفاقيات اإلطار إلنجاز 
هذا البرنامج الطموح في يوم 2021/1/13 بتكلفة إجمالية قدرها 115 
مليار درهم، مبادرة مقرونة ببرنامج عمل مفصل ومحدد بدقة وحكامة 

وبخمسة بأهداف واضحة.

السيد الوزير املحترم، إن املتتبع مللف األمن املائي وتشعباته وواقع 
تدبير املاء كمادة حيوية واستراتيجية ومجال االلتقائية وتقاطع العديد 
والترابية  والخدمية  والتنموية  واإلنتاجية  القطاعية  السياسات  من 
التنظيمية  للنصوص  واستكمال  جيدة  تدبيرية  حكامة  إلى  يحتاج 
واللجان  واملجالس  املتدخلين  عدد  ترشيد  إلى  يحتاج  كما  وتفعيلها، 
الصورية التي ال تنعقد وال تفعل، كما يحتاج إلى إشراك مستهلكين 
املدارس  وإشراك  املاء،  استهالك  لتخليق  ومؤسسات  وطنية  وتعبئة 
واملعاهد واملؤسسات واملجتمع املدني واإلعالم من الرفع من منسوب 
الوعي االستهالكي للمحافظة على هذه املادة وضمان حقوق األجيال 
القادمة واحترام الضوابط البيئية وإستعمال املاء وعدم تلويثها وتلويث 

املجاري والوديان كشرايين حيوية وعدم تعريضها لقذف..

عيسلدة ائيسة علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، واآلن الكلمة للسيد وزير التجهيز واملاء 
في إطار التعقيب.

عيسلد نزعا بركة وزير عيتجهيز وعملرء:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلدة عيرئيسة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

بغيت أوال نشكركم على التدخالت الهامة وعلى الغيرة اللي عندكم 
على بالدنا وعلى كذلك اإلرادة القوية لدعم هذا القطاع من أجل القيام 
بمهامه في إطار تشاركي مع كل الفئات املعنية، وبغيت نرجع لبعض النقط 
التي جاءت في التدخالت، ونؤكد كما سبق لي أن أكدت منذ البداية، 
صحيح هناك قلق، صحيح أن عندنا إشكالية كبرى اللي هي مطروحة، 
صحيح أن هنالك معاناة من طرف العديد من املواطنات واملواطنين، 

وصحيح أن كاين إرادة قوية من أجل مواجهة هذه التحديات.

وفي هذا اإلطار، بغيت كذلك نأكد بأن اليوم من خالل البرنامج أو 

املخطط الخاص بالجانب املرتبط باملاء الصالح للشرب ديال 2020-
2027 هنالك خارطة الطريق تم وضعها، هنالك كذلك على صعيد 
الحكامة كل املؤهالت الالزمة من أجل القيام بواجبنا فهاد اإلطار، ولكن 
اللي باغي نأكد عليه وهو الدور ديالنا وهو العمل على تسريع وتيرة إنجاز 
هذه السدود وهاد البرنامج وتقوية كذلك هاد البرنامج بما هو مرتبط 
بالسدود التلية الذي يعتبر كذلك جد مهم بالنسبة للمحطة املقبلة، 
وكذلك ما هو مرتبط باقتصاد املاء وتدبير الطلب والعمل كذلك على 
البحث عن موارد أخرى كتحلية مياه وتطويرها، وأنتما عارفين اإلخوان 
تكلموا على ما يقع اليوم في الدار البيضاء إن شاء هللا اللي غيعطينا 300 
متر مكعب، وكذلك مشاريع أخرى مهمة اللي كاينة على الصعيد الوطني.

اللي أسا�سي واللي بغيت نركز عليه وهو أننا ما ندخلوش في منطق 
ديال النقاش حول األرقام، ألن واش %37 أو %67 بالنسبة للتزيد، 
اللي أسا�سي وهو كاين عجز، متافقين بأن كاين عجز، اللي أسا�سي وهو 
األرقام الرسمية راني عطيتها، ولكن اللي أنا عارف بأن من خالل معرفتي 
باألوضاع أنه هاد األرقام الكيفية باش تم تحديدها يمكن يكون فيها 
نقاش، املهم وهو كاين عجز وتيخصنا نعملوا جاهدين باش أننا نتجاوزوا 
هاد العجز ويكون الربط ديال األسر والربط كذلك بالعداد بالنسبة 
للمواطنات واملواطنين في العالم القروي، واللي مهم وهو اللي بغيت نأكد 
عليه اليوم وهو أننا نمشيوا باملنطق اللي حددناه فهاد الحكومة أال وهو 
التدبير حسب النتائج، املهم هو املاء يوصل للمواطنات واملواطنين، املهم 
وهو أنه كل واحد يكون عندو الحق في املاء بحال اللي جاء في الدستور، 
املهم وهو أننا ندبروا أحسن هاد الكميات املياه اللي عندنا باش تكون 
عندنا واحد املردودية أكثر اقتصاديا واجتماعيا، وباش كذلك نجعلوا 
أن املواطنات واملواطنين يستافدوا من هاد الخيرات األساسية بالنسبة 

لبالدنا.

عدالة مجالية في مجال املاء نكونوا واضحين، كاين أنا قلت لكم، 
كاين بعض املناطق اللي فيها تساقطات كثيرة، كاين املناطق اللي ما 
فيهاش، donc اللي كاين وهو تيخصنا نقلصوا من هاد الفوارق ونضمنوا 
الحد األدنى يتعطى لكل املواطنات واملواطنين، إيال اتفقنا على هاد األمر 
راه يمكنا نتقدموا في هاد اإلطار، ألن هذا هو الهدف هي تكون األولوية 
ديال العمل ديالنا، كيفاش نقلصوا من هاد الفوارق، كيفاش نضمنوا 
هاد الحد األدنى لكل املواطنات واملواطنين ال من حيث املاء الشروب 
وال من حيث كذلك اإلستغالالت اقتصادية واإلجتماعية. وبالطبع هذا 
تيجعل أنه في إطار السؤال اللي تطرح وهو أنه صحيح أننا تيخصنا 
نواصلوا تكلمنا على بالنسبة للمناطق املسقية ألن باقي عندنا مشكل 
مطروح في السقي التقليدي، صحيح أن 550 ألف هكتار غير كافية باش 
إذن باقي تيخص يدار واحد املجهود كبير ونزيدوا نطوروه فهاد اإلطار، 
ولكن أنا غنشكركم على واحد النقطة اللي طرحتيوها وهي مهمة جدا، 
قلتيوا بأن هاد ال�سي كلو تيطلب واحد التنسيق وقلتيوا كذلك بأن هاد 
ال�سي كلو تيطلب أن هاد اإلستراتيجيات القطاعية تأخذ بعين اإلعتبار 
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ندرة املياه في املستقبل، واليوم الحمد هلل وهو أن غالبية اإلستراتيجيات 
في  ولكن  الفالحي،  املجال  في  عدا  ما  جديد  من  غتجدد  القطاعية 
املجاالت األخرى غدا تجدد، واملجال الفالحي اللي تيستهلك %85 ديال 
املياه ضروري أننا نزيدوا نطوروا هاد اإلقتصاد في املاء في هاد اإلطار، 
باش نضمنوا إمكانية باش يكون املاء الصالح للشرب وتكون املاء كذلك 

للطاقة واملاء كذلك للسياحة واملاء كذلك للصناعة.

وبالنسبة مثال للفوسفاط إلى آخره، هادو كلها أمور أساسية اللي 
تيخصنا ناخذوها بعين اإلعتبار في املستقبل. إذن عندنا فرصة ذهبية 
يكون  اللي  يكون مندمج،  اللي  إطار  في  يمكنا نخدموا  باش  كحكومة 
فيه الجانب ديال املياه والجانب ديال تطوير اإلقتصاد أنه يتخاذ في 
إطار إهاد اإلستراتيجيات الجديدة اللي غيتم إعدادها في 2035 طبقا 

للنموذج التنموي الجديد.

تنتكلموا  مني  الواقع  في  النتائج  التدبير حسب  على  تنتكلموا  مني 
النتائج راه في الواقع حسب الخدمات اللي خصها تواصل للمواطنات 
أننا  املاء  مجال  وفي  تنتكلمواعليها،  اللي  النتيجة  هو  هذا  واملواطنين 
نوصلوا املاء للمواطنات واملواطنين، هنا صحيح أنها تيخصنا نرفعوا 
واحد الظلم على املواطنات واملواطنين في هذه املناطق، تيكون عندهم 
السد حداهم واملاء ما تيوصلهمش، وتتكون األزمة دالعطش وهاد ال�سي 
غير مقبول، وبالتالي من بين األولوية ديالنا فهاد البرنامج اإلستعجالي 
هادوك  نضمن  وهو  واملتوسطة  الصغيرة  األوراش  ديال  غيدار  اللي 
القنوات باش أن هداك املاء لهداك املواطنين تيشوفو املاء حداهم وما 
تيستافدوش منه، هذا غير مقبول، ألن على األقل نضمنوا أنه نبداو 
كأولوية، ألن كل �سي ما يمكنلناش نديروا كل �سي السنة األولى ولكن 
على األقل هاد النقط نخدموا عليها باش أننا الناس حسوا بأن حقيقة 
أن كاين اهتمام باملواطن وقع واحد التحول فهاد اإلطار أن الهدف ديالنا 
ما�سي أننا نصرفوا املاليير ونقولوا راه صرفنا املاليير في إنجاز السدود إلى 
آخره، ولكن اللي مهم وهو املواطن نقولوا شحال داملواطنين استافدوا 
من هاد؟ شحال هما اإلمكانيات واالستغالل اللي تدار في مجال السقي؟ 
ديالنا  املقاربة  وبالتالي  عليه،  تنركزوا  اللي  الهدف  هو  هذا  آخره  إلى 
غنغيروها باش يمكنلنا نوصلوا لهاد النتيجة اللي تكلمنا عليها ومعلوم 
راه احنا مستعدين نشتغلوا مع السيدات والسادة النواب فهاد اإلطار 

باش نحددوا األولويات بالنسبة لهاد النقطة بالذات.

النقطة الثانية كذلك اللي طرحات وهي مهمة بأن كاين واحد التأخر 
في إنجاز بعض السدود، هو في الواقع كاينة إشكالية مطروحة وأنتما 
عارفينها أنتم ناس ديال امليدان وعارفين املشاكل اللي مطروحة، كاين 
تحرير الوعاء العقاري اللي تيطرح مشكل الزم، كاين تعرضات قانونية 
إلى آخره اللي تتأجل �سيء ما هاد األمور، كلنا �سيء ما مسؤولين على 
هاد األمر، تيخصنا نتعاونوا جميع باش يمكن لنا نتجاوزوا هاد النقطة، 
بعد  من  الصعوبات  واحد  وتتلقى  تقنية  هي  اللي  أمور  كذلك  كاين 
الدراسة mais على أرض الواقع تتبان صعوبات جديدة اللي تيخصنا 

ناخدوها بعين اإلعتبار، وكاين كذلك إشكال اللي هو مطروح اليوم 
وهو أنه كانت أنتما عارفين كانت كوفيد وبالتالي شحال ديال املشاريع 
تأجالت ألن كانت هاد املحطة ديال كوفيد وبالتالي الناس ما اشتغلوش، 
وعندنا بعض املقاوالت نقولوها اللي هي اليوم ما بقاش عندها القدرة 
باش تنجز هداك املشروع اللي خدات فهداك الوقت، عندها مشاكل 
مالية داخلية، ألن هاد األمور كلها كتخلق كاين نوع من املخاطر باش 
نقولها لكم من دبا، وبالتالي حنا كنشتغلوا باش يمكن لنا نتجاوزوا 
و  اإلستمرارية  نضمنوا  لنا  يمكن  كيفاش  ونشوفوا  املخاطر  هادوك 

نسرعوا الوتيرة ديال اإلنجاز هاد السدود.

ولكن اللي باغي نقولكم ألن هذه نقطة جات كذلك بالنسبة للقضية 
اللي تكلمنا ديال نزع امللكية، باغي نقول بأن وفرنا احنا فهاد قانون املالية 
إمكانيات الالزمة باش نعوضوا الناس، اللي تيخصوا �سي تعويض يجين 
ياخذوا دابا، باش أنه احنا بغينا أن املواطنين يحسوا بأن ما يبقاش 
ينتظر 10 سنين باش يتخلص، هذا هو املنطق أنه تتخذا لو، صحيح 
يمكن يكون نقاش في الثمن إلى آخره، ولكن على األقل أنه فلوسو راه 
موجودة واحنا مستعدين نخلصوه في أقرب وقت، ممكن هادي تنقولها 
لكم بكل مسؤولية، وكذلك تيخصني نقول فهاد اإلطار أنه من بين األمور 
كذلك اللي تطرحات وفي إطار التدخالت اللي جاو بها اإلخوان، وهو أنه 
األخوات أنه كانت بعض املشاكل وهاد املشاكل بالنسبة للماء الصالح 
للشرب اللي تطرحات في خريبكة، في فاس كذلك تطرحات في آسفي إلى 
آخره، هذا ناتج أساسا عن كون أن السدود اللي هي تتمد هاد املدن 
باملياه فهي عرفات واحد التراجع كبير في امللء، وبالتالي هذا تيطلب واحد 
املجهود خاص وبالتالي كانت في بعض املناطق واحد الرائحة خاصة اللي 

كاينة واحنا تنتبعوا هاد األمر بكل اهتمام.

كاين القضية ديال كذلك اللون ديال املاء اللي تغير ولكن رغم ذلك 
اللي يمكن لي نأكدكم وهو تدارت مجهودات كبيرة ملعالجة هذا األمر، 
وثانيا كذلك مجهودات باش نضمنوا اللي مهم هو نضمنوا أن هداك 
املاء يبقى ماء صالح للشرب والجودة تبقى، وتدارت مختبرات واحنا 
طالبنا باش ما نبقاوش املختبر فقط ديال سميتو ديال املكتب ديال 
املاء والكهرباء، بل طلبنا كذلك الصحة تقوم كذلك باإلختبار، كذلك 
بالنسبة لألحواض املائية تقوم باإلختبارات باش نضمنوا ألن الهدف 
ديالنا هو سالمة املواطنين، نضمنوا سالمة املواطنين، وطلبنا كذلك 
ودار هاد ال�سي الحمد هلل باش تدار بالغات باش توضح وتعطي كذلك 
التحاليل باش الناس يشوفوها بأن راه األمور راه هي ساملة ما كاين 
إشكاالت في هاد اإلطار ولكن هادي أمور اللي غتبدا تبان النتيجة ديال 
الترجع ديال مأل السدود، وبالتالي معلوم تيخص واحد املعالجة أكبر في 

هاد اإلطار.

بالنسبة للنقط األخرى اللي جاو بها األخوات واإلخوة ومرتبطة ببعض 
املناطق خصوصا املناطق الجنوبية، أنا اللي باغي نقول فهاد اإلطار 
بالنسبة للسمارة راه أوال كاين واحد املجهود كبير اللي تيدار من أجل حل 
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هاد اإلشكاليات اللي هي إشكاليات حقيقية، ألن املشكل دالسمارة هو 
ما عندهاش فرشة مائية وما عندهاش اإلمكانيات الالزمة باش يمكن 
تواجه الطلبات فهاد اإلطار، وبالتالي احنا درنا واحد املجهود خاص اللي 
هو إنجاز سد كبير شرق مدينة السمارة على واد كسات، وكذلك تنبحثوا 

على موارد جوفية جديدة؛

ولكن اللي بغيت نأكد وهو تنشتغلوا على سدود تلية باش يمكن لنا 
نواجه هاد الطلب، نفس ال�سيء بالنسبة كذلك لزاكورة اللي النقط 
اللي تم طرحها فهاد اإلطار وكاين بعض الدراسات اللي دارت وانطلقت 
كاين بعض منها تنجزات وكاين اللي باقي، ولكن إن شاء هللا غنبرمجوا هاد 
السدود في أقرب وقت ممكن فهاد اإلطار، وكذلك بالنسبة للمناطق 

األخرى اللي طرحات نفس املقاربة اللي بغينا نمشيوا فيها.

أوال-ملا هو مرتبط بدراسات إمكانية أن يكون هناك سد كبير؛

ثانيا-نشوفوا اللي هي أسرع هي السدود التلية اللي يمكن تدار في 
أقرب وقت الدار؛

ثالثا-شوفوا كذلك الفرشة املائية ونشوفوا ما يمكن القيام به فهاد 
اإلطار باش يمكن لنا نستغلوه أم ال؛

وكذلك أخيرا عندنا النقطة اللي هي مهمة وهو كذلك العمل على 
االستغالل األمثل للموارد املائية، وهنا كاين نقاش بالنسبة للمردودية 

ديال استغالل املاء في بعض املناطق.

أخيرا اللي باغي نؤكد عليه وهو أنه اليوم احنا في واحد املحطة اللي 
تنتمناو على هللا سبحان وتعالى أنه يرزقنا بالشتاء والحمد هلل البوادر 
إيجابي  �سيء  وهذا  األسبوع،  هاد  الغربي  الشمال  الشمال  في  بدات 

وتنتمنى هللا إن شاء هللا يرحمنا باملناطق كلها، ولكن بغينا وال كرهنا من 

الضروري أننا ناخذوا بعين اإلعتبار أننا دخلنا في إطار ديال التغييرات 

املناخية وأن غتكون محطات صعبة اللي تيخصنا نشتغلوا عليها؛

ولذلك اللي يمكن لي نأكد لكم بأن احنا على الصعيد الحكومة ككل 

ألن هذا تيعني العديد من الوزارات، بدينا نشتغلوا باش نضمنوا تزويد 

املاء بالنسبة للمواطنين باش ما يتقصوش، ثانيا أننا تنشوفوا ما يمكن 

القيام به في هذا اإلطار بالنسبة لالستباقية في إطار املخطط الوطني 

ديال املاء الصالح للشرب، ولكن كذلك بالنسبة ملا هو مرتبط بالتدابير 

اللي هو مندمج للماء، وهنا بغينا نمشيوا في املنطق التشاركي، وإن شاء 

باش  املائية  هللا خالل شهر دجنبر غندير اجتماعات ديال األحواض 

نعرفوا الوضعية الحقيقية وباش ندبروا املرحلة املقبلة بالنسبة للسنة 

املقبلة، وهذا تيدخل في إطار العمل مع املنتخبين ومع كل الفئات املعنية 

والجمعيات التي تستعمل املاء. وأخيرا اللي هو أسا�سي وهو أننا نوضعوا 

واحد املرصد وتكون الشفافية أنا اللي باغي وغنعمل عليه أنه املواطن 

أي نائب برملاني وأي مواطن يعرف شنوا عندوا في املنطقة ديالوا شنو 

هما الحدود اللي كاينة؟ اشنوا هما الصعوبات اللي كاينة؟ وشنوا هما 

اإلمكانيات اللي كاينة؟ وشنوا هما البرامج اللي كاينة؟ باش يمكن لنا 

نواجهوا هاد التحديات املستقبلية، وتنشكركم مرة أخرى على دعمكم، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلدة ائيسة علجلسة:

السيدات  ونشكر  القيمة،  مساهمتكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
والسادة النواب، وافعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيعرشرة

عيترايخ: االثنين 2 ربيع الثاني 1443ه )8 نونبر2021(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  اشطيبي  ادريس  السيد  عيرئرسة: 
النواب.

عيتوقلت: ساعتان وأربعة دقائق ابتداء من الساعة الثالثة زوال 
والدقيقة الثانية.

جدول عألعمرل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بقطاع االنتقال 
الطاقي والتنمية املستدامة.

عيسلد عدايس عشطلبي،  ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

افتتحت الجلسة.

عيسلدة عيوزيرة عملحت9مة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

نلتقي مجددا في حصة لألسئلة الشفهية برسم الدورة األولى من 
السنة التشريعية األولى من الوالية الحادية عشرة، وذلك طبقا للفصل 
100 من الدستور وعمال بمقتضيات املواد النظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر ذات الصلة. ويتضمن جدول األعمال لهذا اليوم 8 أسئلة آنية 
املوضوع  وحدة  وتجمعها  فضلكم،  من  املوضوع،  وحدة  وتجمعها 

ومرتبطة كلها بقطاع االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة.

قبل ذلك، أعطي الكلمة للسيد األمين املحترم ليطلعنا على ما جد 
من مراسالت فليتفضل مشكورا، تفضلوا السيد األمين.

عيسلد طراق قديري أمين عملجلس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يق�سي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 
الفصلين 49 و92 من الدستور؛ وطلب سحب مشروع القانون رقم 

10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وتوصل مكتب املجلس ب:

مقترح قانون يرمي إلى تغيير املرسوم بقانون رقم 02.20.292 يتعلق 
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها 
النائب رشيد  السيد  به  تقدم   ،23.20 رقم  بالقانون  عليه  املصادق 

الحموني رئيس فريق التقدم واالشتراكية مع عضوات وأعضاء فريقه.

ومن املحكمة الدستورية توصل مكتب املجلس ب:

قرار رقم 21/141 الذي تصرح بموجبه شغور املقاعد التي  0•
كان يشغلها بمجلس النواب السادة والسيدة:

عبد اللطيف وهبي؛ 0-

نزار البركة؛ 0-

-0 فاطمة الزهراء املنصوري؛

-0 محمد الصديقي؛

-0 محمد املهدي بن سعيد؛

املصطفى بايتاس. 0-

)تارودانت  املحلية  االنتخابية  الدوائر  في  التوالي  على  املنتخبون 
الشمالية، العرائش املدينة، سيدي يوسف بن علي، بركان، الرباط-
املحيط، وسيدي إفني( مع دعوة املرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد 
املقعد  لشغل  املعينة  الترشيح  لوائح  من  الئحة  كل  في  منتخب  آخر 
الشاغر طبقا ألحكام املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس 

النواب؛

•0 قرار رقم 21/142 تقر بموجبه تجريد السيد عبد الواحد 
االنتخابية  الدائرة  عن  النواب  بمجلس  عضوا  املنتخب  األنصاري 
مكناس )عمالة مكناس( من صفته عضوا بهذا املجلس، وتصرح بشغور 
املقعد الذي كان يشغل به مع دعوة املترشح الذي يرد اسمه مباشرة في 
الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد 
الشاغر تطبيقا ألحكام املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس 

النواب.

•0 قرار رقم 21/145 تقر بموجبه تجريد السيد عمر السنتي�سي 
املنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية سال الجديدة 
)عمالة سال( من صفته عضوا بهذا املجلس، وتصرح بشغور املقعد 
في  مباشرة  يرد اسمه  الذي  املترشح  به، مع دعوة  كان يشغل  الذي 
الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد 
الشاغر تطبيقا ألحكام املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس 

النواب؛

•0 قرار رقم 21/143 تقر بموجبه تجريد السادة:

الخطاط ينجا؛ 0-

رشيد العبدي؛ 0-

-0 عمرو مورو؛

كريم أشنكلي؛ 0-
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-0 عادل بركات؛

املنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر االنتخابية املحلية 
على التوالي )واد الذهب -إقليم واد الذهب-وسال املدينة عمالة سال، 
وطنجة أصيلة عمالة طنجة-أصيلة، وأكادير إداوتنان، وعمالة أكادير 
إداوتنان، وبزو ووزيغت إقليم أزيالل( من صفتهم أعضاء بهذا املجلس، 
وتصرح بشغور املقاعد التي كانوا يشغلون بها مع دعوة املترشح الذي 
يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس 
القانون  90 من  املادة  تطبيقا ألحكام  الشاغر  املقعد  اللوائح لشغل 

التنظيمي املتعلق بمجلس النواب؛

قرار رقم 21/144 تقر بموجبه تجريد السادة: 0•

رشيد التامك؛ 0-

جواد غريب؛ 0-

سعيد الناصري؛ 0-

املنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر االنتخابية املحلية 
)آسا الزاك -إقليم آسا الزاك والغرب، إقليم القنيطرة، الدار البيضاء-
بهذا  أعضاء  صفتهم  من  البيضاء-آنفا(  الدار  مقاطعة  عمالة  آنفا، 
دعوة  مع  بها،  يشغلون  كان  التي  املقاعد  بشغور  وتصرح  املجلس، 
الترشيح املعنية بعد آخر  املترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح 
منتخب في نفس اللوائح لشغل املقعد الشاغر، تطبيقا ألحكام املادة 90 

من القانون التنظيمي ملجلس النواب.

وتوصل مكتب املجلس من السيد نور الدين األزرق بطلب استقالته 
من العضوية بمجلس النواب.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 
01 إلى 08 نونبر 2021:

78 سؤاال شفويا و69 سؤاال  النواب ب:  توصلت رئاسة مجلس 
كتابيا، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد األمين، إذن حضرات السيدات والسادة النواب نشرع 
اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا وكل األسئلة 
الثمانية تتميز بوحدة املوضوع وآنية ويتعلق األمر باالستراتيجية الطاقية 

ببالدنا، السيد النائب املحترم نقطة نظام؟ تفضلوا.

عينرئب عيسلد علحسن يشكر )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، في الحقيقة منذ بداية هاد الدورة واحنا في جميع 
السؤال  أو  املوضوع  وحدة  عندنا  كيكون  الشفوية  األسئلة  جلسات 
تدبير  هو  التدبير  هاد  أن  الرئيس  السيد  األصل  آخره،  إلى  املحوري 
استثنائي ألن الواجب ديالنا كنواب ونائبات مراقبة أشغال الحكومة، 

ما يمكنش نربطوه بهاد الطريقة اللي هي استثنائية وال أدل على ذلك أن 
املادة 260 في النظام الداخلي اللي كتحدث على القاعدة هضرات على 
السؤال الشفوي واآلني والكتابي إلى آخره، وما تحدثتاش عن األسئلة 
ومن  الرئيس  السيد  لهذا  املوضوع،  وحدة  ديال  الطابع  عندها  اللي 
خاللكم املكتب داملجلس كنطلبوا منكم أنكم باش تمكنونا أننا نقومو 
بأدوارنا أن ترجع األمور إلى نصابها وتكون األسئلة بشكل طبيعي. وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، فعال سننتقل كما قلتم من االستثنائي 
إلى العادي يوم اإلثنين املقبل إن شاء هللا، وسنسائل الحكومة في ثلث 
منها حسب  الثلث  الحكومية،  الهيكلة  أو  للبنية  التابعين  القطاعات 
النظام الداخلي ألن تقسم إلى الثلث في القطاعات، إذن ابتداءا من 
اإلثنين املقبل إن شاء هللا إذن نواصل عملنا، لذا سيتم طرح هذه 
األسئلة من لدن السيدات والسادة النواب لتنال جوابا موحدا من 
السيدة الوزيرة التي باملناسبة نرحب بها في أول ظهور لها في هاد الوالية 

التشريعية.

السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي هذا السؤال، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة سلوى عي 9دعي:

السيدة الوزيرة املحترمة، في إطار انخراط املغرب في تنزيل أهداف 
الجيد  التنزيل  حول  نسائلكم   ،2030 ورؤية  املستدامة  التنمية 

لالستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي والنجاعة الطاقية؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  الثاني،  السؤال 
الحركي، فليتفضل أحد واضعي هذا السؤال تفضلوا.

عينرئب عيسلد عمر عيبرز:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، تعهد البرنامج الحكومي الحالي بتسريع التحيين 
وتنزيل مضامين برامج االنتقال الطاقي أخذا بعين االعتبار كل املكونات، 
ال سيما املتعلقة بالطاقات املتجددة واملخطط الغازي وغيرها، األمر 
الذي يعزز التراكمات املحققة على مستوى استعماالتها املتعددة في 
مجاالت الصناعة والفالحة وإنتاج الكهرباء واستعماالت منزلية وغيرها، 
من هذا املنطلق نسائلكم عن رؤية وتصور الحكومة بخصوص مسألة 
االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة وتعزيز الطاقات املتجددة؟ وما هي 
التدابير املزمع اتخاذها لتقليص الكلفة الطاقية على االقتصاد وعلى 

املواطن املغربي؟ وسبل تشجيع استعماالت الطاقات البديلة؟ وشكرا.
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عيسلد ائيس علجلسة:

للسيدات والسادة  الثالث  السؤال  النائب املحترم،  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة 

املحترم.

عينرئبة عيسلدة يبنى عيصغي9ي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينرئبرت وعينوعب عملحت9مين،

للمحروقات،  الدولية  السوق  عرفتها  التي  التطورات  سياق  في 
وتماشيا مع موقف السلطات الجزائرية بوقف ضخ الغاز عبر التراب 
الوطني  اقتصادنا  متطلبات  مع  تماشيا  وكذلك  أوروبا،  إلى  الوطني 
إلنعاشه بعد جائحة كورونا وحاجيات بلدنا املتنامية للطاقة، يكون 
سؤالنا لكم سيدتي الوزيرة، هو ما هي استراتيجيتكم لتعزيز السيادة 

الوطنية الطاقية؟ شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الرابع للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب 

املحترم.

عينرئب عيسلد حسرن عيترب3:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

الطاقية  التبعية  االعتبار  بعين  أخذا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
امللك محمد  املتبصرة لجاللة  الرؤية  إطار  في  املغرب  اهتدى  للخارج 
السادس نصره هللا إلى إطالق واعتماد إستراتيجية طاقية وطنية منذ 
سنة 2009، طرق التحول الطاقي وتعزيز الطاقة املتجددة بما يمكن 
من توفير الطاقة والولوج املعمم لها بكيفية مستدامة وبكلفة مقبولة 
ومعقولة، وبهدف تحقيق نجاعة طاقية مستدامة وفي أفق التقليص 
التدريجي من وضع التبعية وضمان استقاللية طاقية، سعى املغرب 
إلى بدل قصارى من جهوده لتقوية قدراته في مجال الطاقات املتجددة 
تنويع مصادر  إلى  اللجوء  بإطالق مبادرات واعدة ومهمة، من خالل 
التزويد بالطاقة عن طريق إنجاز مشاريع خاصة بإنتاج الطاقة الريحية 
والشمسية والكهربائية، غير أن اللجوء إلى إعالن عدم تجديد.. أنبوب 
الغاز املغاربي األوروبي خلق الكثير من التوجس في صفوف الرأي العام 
الوطني بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية املحتملة التي يمكن أن 

ترخي بضاللها على أداء نظام الكهرباء الوطني.

وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة عن مرتكزات االستراتيجية 
الصلة  ذات  التحديات  بمواجهة  الكفيلة  الطاقية  للنجاعة  الوطنية 
الغاز  أنبوب  تجديد  عدم  ظل  في  خاصة  للخارج،  الطاقية  بتبعيته 

املغاربي األوروبي؟ وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال الخامس للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

عينرئب عيسلد فلصل عيزاهو 3:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت9م.

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

سؤالنا اليوم، السيدة الوزيرة، انخرطت بالدنا في اعتماد نموذج 
طاقي متجدد ونظيف، تناف�سي ومنضبط مع األنظمة البيئية العاملية 
الحديثة في ظل تحديات وإكراهات قد تحد من سرعة االنتقال الطاقي 
املنشود، لذا نسائلكن السيدة الوزيرة عن سبل تحقيق طموحنا في 
تحويل اإلشكالية الطاقية إلى فرص فعلية لتحقيق التنمية املستدامة 
واعتماد حكامة تدبيرية لبالدنا لتحقيق االستراتيجية الطاقية الوطنية 

في مواعدها؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال السادس للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي هاد السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة خوية علخر�شي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

للسنة  االفتتاحي  الخطاب  في  وأيده  نصره هللا  امللك  دعا جاللة 
التشريعية األولى من الفترة النيابية 2021-2026 إلى إحداث منظومة 
بما  األساسية،  للمواد  اإلستراتيجي  باملخزون  تتعلق  متكاملة  وطنية 
فيها املواد الطاقية، األمر الذي يتطلب من الحكومة تسريع وتيرة تنزيل 
االستراتيجية الطاقية بهدف تنويع مصادر الطاقة والرفع من قدراتها 
وتعميم  تحسين  ذلك  في  بما  الكهربائي،  العرض  وتقوية  اإلنتاجية 
الكهربة القروية في أفق ضمان األمن الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية، 
ومن جهة أخرى فإن تحقيق األمن الطاقي مرتبط أيضا بإصالح قطاع 
املحروقات في ظل الوضعية الراهنة التي تعرفها هذه املادة األساسية 
في األسواق الخارجية والداخلية، وأمام الزيادات املتوالية في األسعار 
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التي يكتوي بنارها املستهلك، نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات 
الوطنية، وما هي  الطاقية  االستراتيجية  تنزيل  وتيرة  لتسريع  املواكبة 

التدابير املتخذة لتنويع مصادر الطاقة وتثمين املواد املحلية؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السؤال السابع للسيدات والسادة النواب 
واضعي  أحد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

السؤال، السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

عينرئبة عيسلدة زينة شرهلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة عملحت9مة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

انخرطت بالدنا في اعتماد تنزيل إستراتيجية وطنية للتحول الطاقي 
وتعزيز الطاقات املتجددة، من خالل العمل على االنتقال نحو الطاقات 
النظيفة وتطوير مستوى النجاعة الطاقية وتعبئة املوارد الوطنية، وإذا 
كانت بالدنا قد حققت كل هذه املكاسب املهمة، فإننا نتطلع في املقابل 
إلى االستمرار في العمل على تطوير اللجوء للطاقات املتجددة. وانطالقا 
مما تقدم نسائلكم السيدة الوزيرة أوال عن النتائج التي حققتها بالدنا 
في املجال الطاقي، وما هي الخطة املستقبلية لوزارتكم ملواصلة تنزيل 
االستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات املستقبلية؟ وأخيرا ما هي 
البدائل املطروحة لضمان استمرار إمداد بالدنا بالكهرباء بعد توقف 

خط أنبوب الغاز املغاربي األوروبي؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السؤال الثامن واألخير للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عيقردا عيطرهر:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت9م،

عيسلدة وعيسلدين عيوزيرين عملحت9مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

يعتمد املغرب على أكثر من %90 من الطاقة التقليدية املستوردة، 
فاتورة اإلنفاق الحكومي تفوق 100 مليار درهم، اليوم إيجاد مصادر 
بديلة للطاقة لتغطية حاجيات البالد يعد خيارا استراتيجيا للدولة، 
أوال للتقليل من التبعية الطاقية للخارج خاصة في مثل هذه الظروف، 
الفاتورة  الدولية مع تقليص  البيئة اللتزامات املغرب  والحفاظ على 
الطاقية، نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة عن إستراتيجية وزارتكم 
الستغالل الفرص التي تمتلكها بالدنا في مجاالت الطاقة البديلة، وعن 

سبل الحد من املعيقات واإلكراهات التي تواجه القطاع؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيدة  املحترمة.  الوزيرة  السيدة  جواب  النائب،  السيد  شكرا 
الوزيرة فقرة قصيرة من املادة 150 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر 
تقول بالحرف »تلقى الكلمات من املقاعد أساسا ومن املنصة بإذن من 
الرئيس« هذا غير للمستقبل، للمستقبل، أما اآلن، نعم تفضلي السيدة 

الوزيرة.

عيسلدة يللى بنعلي وزيرة عالنتقرل عيطرقي وعيتنملة عملستدعمة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
الطاقية  اإلستراتيجي  أهداف  بلوغ  إلى  بالدنا  تسعى  ينصروا،  هللا 
الوطنية، حيث تم رفع الطموحات املسطرة مبدئيا في مجال الطاقات 
املتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي املسطر ديال %52 من املزيج 
وفي   ،2030 أفق  في  الكهربائية  القدرة  حيث  من  الوطني  الكهربائي 
إطار تسريع التحول ببالدنا تتركز اإلستراتيجي الطاقية، باإلضافة إلى 
واإلصالحات  األوراش  من  مجموعة  تعزيز  وتنزيل  املتجددة  الطاقات 
التي تهم النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات الحيوية، بغية تحقيق 
االقتصاد في االستهالك الطاقي يقدر بحوالي %20 في أفق 2030 ومن أجل 
تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها املغرب بشكل دائم ومستمر، 
فإننا عازمون على تسريع وتيرة االنتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية 
امللكية  التوجيهات  وفق  لتنزيلها  الجهود  من  املزيد  وبدل  املستدامة، 
التعاون الجهوي كركيزة مهمة من  العمل على تعزيز  السامية، بدأنا 
أجل جلب اإلمدادات وجلب االستثمارات ونقل التكنولوجية وتقوية 
القدرات لتحقيق األمن الطاقي، كما أعطى جاللته تعليماته السامية 
الطاقية  النجاعة  مجال  في  العمومية  اإلدارة  مثالية  ترسيخ  قصد 
يروم  مندمج  برنامج  اعتماد  ضرورة  املتجددة،  الطاقات  وإستعمال 
تدعيم جميع محطات تحلية املياه املبرمجة بوحدات إنتاج الطاقات 
املتجددة قصد تمكينها من االستقاللية واالقتصاد في الطاقة وعلى 
غرار حظيرة الطاقة الرياحية في مدينة الداخلة، وصوال إلى استكشاف 
مصادر جديدة للطاقة من قبيل تحويل الطاقي للنفايات ديال الكتلة 
الحيوية باملدن الكبرى، إضافة إلى االستثمار في املجاالت البحرية سواء 
تعلق األمر بتحلية ماء البحر أو بالطاقات املتجددة عبر استغالل مولدات 
الطاقة الريحية وطاقة التيارات البحرية، ففيما يخص السؤال على 
االنتقال الطاقي هو في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، فهي 
اإلستراتيجي  املحور  الطاقي ضمن  باالنتقال  املتعلقة  الرهانات  تندرج 
حيث  االقتصاد،  بتطوير  املتعلق  الجديد  التنموي  للنموذج  األول 
يسعى هذا النموذج إلى جعل العرض الطاقي املغربي أحد أهم محددات 
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جاذبيته االقتصادية، وذلك من خالل توفير طاقة تتميز بالتنافسية 
االنتقال  شأن  ومن  املتجددة،  املصادر  من  أساسا  إنتاجها  يتم  التي 
السريع أن يجعل من اململكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق اإلنتاج 
الخالي من الكاربون والناقص من الكاربون واملتسم باملسؤولية والتنمية 
املستدامة، األمر الذي من شأنه أن يوسع من إمكانية ولوج العرض 
التصديري للمغرب إلى األسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات 
خارجية هامة في قطاعات االقتصاد األخضر وتعزيز مكانة املجاالت 
الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية، باإلضافة إلى التدبير األمثل 

للمخزون االحتياطي للطاقة وتنويع املزيج الطاقي.

ظل  ففي  الوطنية،  الطاقية  اإلستراتيجي  أهداف  يخص  ففيما 
اإلكراهات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة باملغرب، خاصة فيما 
الوطنية  الطاقية  فاالستراتيجية  املتزايد،  للطلب  باالستجابة  يتعلق 
منذ سنة 2009 والتي ترتكز باألساس على ضمان االستقاللية الطاقية 
الجهوي،  االندماج  وتعزيز  الطاقية  التبعية  نسبة  وتقليص  للبالد 
وكذا اإلسهام في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة املسببة لإلحتباس 
الحراري، فسوف تهدف هذه اإلستراتيجي إلى تأمين اإلمدادات الطاقية 
أوال وإلى التحكم في الطلب واملحافظة على البيئة وتعميم الولوج إلى هذه 
اإلمدادات وتشجيع التنقيب على الهدرو كاربونات. وتجدر اإلشارة إلى 
أن حصيلة اإلنجازات الطاقية لم تصل بعد كلها إلى مستوى تطلعات 
بالدنا، وتتطلب املزيد من الجهود والعمل الجماعي لتفعيلها وتنزيلها، 
وكما قام املغرب في إطار مساهمته املحددة وطنيا برفع طموحه املعلن 
عليه سابقا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة واملحددة في نسبة 
بالدنا  بالتزامات  الوفاء  أجل  من  وذلك   2030 سنة  بحلول   45.5%

بموجب اتفاق باريس املتعلق بالتغيرات املناخية.

ففي أهم املؤشرات الطاقية عندنا تسجيل إيقاع تنازلي للفاتورة 
الطاقية خالل سنة 2020 بنسبة انخفاض يبلغ تقريبا %34 بفضل 
السياسة االستباقية والرؤيا املتبصرة لجاللة امللك محمد السادس هللا 
ينصره، ولكن يعزى انخفاض الفاتورة الطاقية خالل سنة 2020 بشكل 
أسا�سي إلى تراجع في قيمة واردات املواد الطاقية، خصوصا الغازوال 
والفيول والذي يمكن تفسيره بشيئين: بانخفاض في متوسط السعر في 
االستيراد بنسبة %33، وباملوازاة أيضا مع انخفاض الكميات املستوردة 
لهاد املورد الطاقي في ظل السياق اتسم بتطور األزمة الصحية كوفيد 
19 والتداعيات التي ترتبت عنها على مستوى القطاعات االقتصادية 

بشكل عام.

نعطيكم بعض األرقام »برانت« النفط الخام في 2017 كان وصل 
ل 55 دوالر، هبط ل 42 دوالر في 2020، وفي 2021 غادي يوصل لواحد 
الغاز  ناخذ  الطبيعي  الغاز  في  املستويات،  هاد  من  أكثر  اللي  املعدل 
الطبيعي في أوروبا السعر في 2017 كان 5.7 دوالر، هبط في 2020 ل 3.2 

دوالر وهاد العام في 2021 غادي يفوت 14 دوالر في املعدل.

نتكلمو على تقليص التبعية الطاقية للخارج وضمان األمن الطاقي، 

فتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية كان فيه تقليص معدل التبعية 
الطاقية اللي كان وصل 2017 تقريبا 94 % وهبط في 2020 لتقريبا 
%90 أي انخفاض تقريبا ب 3.3 نقطة، هو إنجاز مهم بالنسبة لالقتصاد 

الوطني وتنرجع لنفس املشكل ديال األسعار والكميات فهاد العامين.

الوطنية،  الطاقية  االستراتيجية  واآلفاق  الحصيلة  النقطة حول 
 50 استغالل  حاليا  يتم  عندنا  املتجددة،  الطاقات  بقطاع  غانبداو 
مشروع من الطاقات املتجددة هي 3950 ميكاواط تقريبا تمثل 37% 
من القدرة الكهربائية واملساهمة ديالها ديال الطاقات املتجددة 20% 
في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، خصوصا ضمن جائحة كورونا، 
وعندنا حاليا 61 مشروع قيد التطوير واإلنجاز بواحد القدرة إجمالية 
ديال 4037 ميكاواط يناهز 52 مليار درهم، من املتوقع أن هاد املشاريع 
غاتوصل حصة الطاقات املتجددة في املزيج الطاقي إلى ما يقدر يفوق 
%52 قبل سنة 2025، ولكن الجدير بالذكر هو أن اإلستراتيجي الطاقية 
2009 هي حققت العديد من املكاسب ورغم كل  اللي انطلقت منذ 
بالدنا  وتطلعات  الطموحات  مستوى  دون  تبقى  املبذولة  املجهودات 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه 
هللا، وحيث تمت بلورة مجموعة من املبادرات والبرامج الجديدة بغية 
تسريع هاد الوتيرة ديال االنتقال الطاقي، ودعم االستثمار في الطاقات 
املتجددة، وغنخص بالذكر بعض األمثلة، عندنا البرنامج يهم القدرة 
الشمسية  الطاقة  400 ميكاواط إلنجاز مشاريع من  ديال  اإلجمالية 
الفوطو ضوئية على الصعيد الوطني يهدف دعم املقاوالت الصغرى 
الهيدروجينية  للطاقة  الوطنية  الطريق  خريطة  وإعداد  واملتوسطة، 
وإعداد خريطة الطريق الوطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، وتزويد 
محطات تحلية مياه البحار باللجوء إلى الطاقات املتجددة، وخاصة 
الريحية والشمسية على سبيل املثال، فإن أول مشروع ذو عالقة يوجد 
الريحية،  الطاقة  سيستعمل  والذي  الداخلة  بمنطقة  التطوير  قيد 
وإضافة إلى تطوير البرنامج الوطني إلزالة الكاربون في القطاع الصناعي 
من خالل تزويد املناطق الصناعية باململكة بمشاريع الطاقات املتجددة 
بقدرة إجمالية تزيد عن 800 ميغاواط، وعن قطاع النجاعة الطاقية 
وفي إطار التوجيهات امللكية السامية الرامية إلى تكثيف وتشجيع قوة 
تحول اإلدارة العمومية إلى نموذج يحتذى به، عملت الوزارة على بلورة 
برنامج متكامل لتحسين النجاعة الطاقية في اإلدارة العمومية من خالل 
تقنيات  املتجددة، ومن أجل تشجيع  الطاقات  إلى استعمال  اللجوء 
النجاعة الطاقية في القطاع الفالحي، اتخذت الوزارة عدة إجراءات 
الستعمال أنظمة الطاقة الشمسية لضخ املاء، حيث تم وضع حوالي 
40 ألف نظاما لضخ املاء بالطاقة الشمسية، وإعداد مشروع اتفاقية 
الشراكة بين الوزارة والوزارات املعنية بهذا الشأن، كما تم إنجاز دراسة 
لتحديد األداء الطاقي األدنى والعنونة الطاقية لبعض األجهزة املستعملة 
في القطاع الفالحي، باإلضافة إلى تعزيز عملية التكوين والتحسيس، 
 énergie0glob0national0a0world 2021 وهاد املجهودات أحرزت جائزة
عرفانا ملجهودات الوزارة والوكالة املغربية للنجاعة الطاقية الرامية إلى 
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النهوض باعتماد نظم الضخ الفوضو الضوئية للري في القطاع الفالحي.

وإزالة  الصناعية  للمقاوالت  الطاقي  االستهالك  تقليص  وبهدف 
املتعلق  املرسوم  مقتضيات  تفعيل  يتم  القطاع،  هذا  في  الكاربون 
باإلفتحاص الطاقي اإللزامي، حيث تم التوصل إلى 32 طلب العتماد 
هيئات اإلفتحاص الطاقي وتم منح 20 منها من هاد الطلبات، مع نشر 
الطاقم  التأهيل  تم  كما  املجال،  هذا  في  بالتحسيس  تتعلق  كتيبات 
لفائدة 1500 مسجد وبرمجة تأهيل 1300 مسجد، إضافة إلى تنظيم 
الطاقية  النجاعة  بتكنولوجية  والتحسيس  للتكوين  حمالت  عدة 

املستعملة لفائدة األئمة واملرشدين.

كما تعمل الوزارة مع القطاعات املعنية إلدخال تقنيات النجاعة 
الطاقية لتطوير التنقل املستدام، حيث تم تشغيل حوالي 60 محطة 
لشحن السيارات الكهربائية، وسيتم إنشاء مائة محطة في أفق 2022، 
وكذا إنجاز دراسة جدوى لتطوير التنقل املستدام وإستعمال وسائل 
العامة  الكونفدرالية  خاصة  املعنيين،  الشركاء  مع  الكهربائية  النقل 
والطاقات  الشمسية  الطاقة  في  البحث  هاد  ومع  املغرب  ملقاوالت 
الوزارة  ببلورة  تنشتغلو  العمومية  لإلنارة  بالنسبة  أما  املتجددة، 
بتعاون مع وزارة الداخلية برنامج لتطوير النجاعة الطاقية في اإلنارة 
العمومية، والذي سيمكن من تقليص استهالك الكهرباء بنسبة حوالي 
%40 على األقل في أفق 2030، وبخصوص املقاربة الجهوية وتطبيقا 
للميثاق الجماعي، تمت بلورة مشاريع اتفاقيات الشراكة بين الوزارة 
والطاقات  الطاقية  النجاعة  تقوية  إلى  تروم  التي  الجهات  ومجالس 
املتجددة في الجهات من أجل تفعيل برامج النجاعة الطاقية، وهكذا 
تمت املصادقة على 5 اتفاقيات في أفق املصادقة على اتفاقيات أخرى، 
وفعال بدأ تنزيل االتفاقية الخاصة بجهة الرباط وسال والقنيطرة. سيتم 
تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تهدف إلى تحقيق 
االقتصاد في اإلستهالك الطاقي يقدر بحوالي %20 في أفق 2030 حسب 

القطاعات التالية:

- عندنا أوال قطاع النقل %24؛

- قطاع الصناعة %22؛

- قطاع البنايات %14؛

- الفالحة واإلنارة العمومية 13% .

مشاريع  احترام  منها  محاور  عدة  حول  اإلستراتيجي  هاد  وترتكز 
احترام  إلزامية  وإدماج  الطاقية  النجاعة  ملبادئ  جديدة  استثمارية 
النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج املستفيدة 
من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات املهنيين 
برامج  وتقييم  واملؤسساتية  املالية  القدرات  وتقوية  واملواطنين، 
النجاعة  لتتبع وتقييم برامج  الطاقية، وقد تم وضع نظام  النجاعة 
نسبة  تطور  للطاقة، وكذا  املستهلكة  القطاعات  في  املنجزة  الطاقية 
االقتصاد في الطاقة بالتنسيق مع األطراف املعنية لتتبع تحقيق أهداف 

االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، ولتنزيل االستراتيجية الوطنية 
للنجاعة الطاقية تم إحداث لجنة القيادة ولجن تقنية قطاعية، تضم 
والقطاع  الجهات  عن  ممثلين  املعنية  الوزارية  للقطاعات  باإلضافة 
الخاص والجمعيات والفيدراليات املهنية واملؤسسات وهيئات التمويل 

الوطنية.

واإلعفاءات  التمويلية  الحفيزات  عبر  االستثمارات  دعم  وحول 
رصد  تم  الطاقية،  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  قطاع  في  الجبائية 
مبلغ 150 مليون ديال اليورو من قبل »مورسيف« وبرنامجه امللحق 
»مورسيف بلس«، مما مكن من تمويل أكثر من 270 مشروع وقام 
الخضراء سنة  القيمة  برنامج سلسلة  الدولي وضع  التعاون  إطار  في 
2019 بقيمة 90 مليون يورو، وكما تم اإلعفاء الكلي من الضريبة على 
القيمة املضافة عند االستيراد وفي السوق الوطنية بالنسبة للمضخات 
املائية التي تعمل بالطاقات الشمسية في القطاع الفالحي، وكذا إعفاء 

السيارات الكهربائية والهجينة من الضريبة السنوية على السيارات.

ببالدنا،  والغاز  البترول  النفط،  على  التنقيب  حصيلة  وعن 
فساهمت االستراتيجية الطاقية الوطنية املعتمدة من طرف اململكة 
تشتغل  عاملية  شركات  عدة  مع  ببالدنا  التنقيب  وتشجيع  ترويج  في 
حاليا على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 283 ألف و600 كيلومتر مربع 
رخصة  و53  استغالل  من  رخص   9 منها  مختلفة،  برخص  مغطات 
بحث، منها 26 باملجال البحري و3 رخص استكشافية، وخالل الفترة 
املمتدة ما بين 2000 و2020 تم إنجاز عدة أشغال في مختلف األحواض 
الرسوبية املغربية، بما في ذلك الدراسات جيولوجية والجيوفيزيائية 
بغالف استثماري بلغ تقريبا 27 مليار درهم، وتتلخص أهم اإلنجازات 
بما فيها اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار بمنطقة 
الغرب البرية، وإنتاج الغاز الطبيعي بمدينة الصويرة يتواصل بمسقالة 
لتزويد املجمع الشريف للفوسفاط، واكتشاف الغاز في منطقة تندرارة 
وعطيناهم خالل عملية التنقيب املنجزة حيث تم على إثرها منح امتياز 
االستغالل في سنة 2018، وحفر مجموعة من اآلبار باملحيط األطل�سي 
أبان واحد منها عن وجود نتائج مشجعة لتواجد الغاز بمنطقة طنجة 
والعرائش البحرية، ويعد هذا أول اكتشاف من نوعه باملنطقة التي 
تعد امتدادا لنفس الطبقات الرسوبية املستكشفة بحوض الغرب في 
اليابسة. ووصل اإلنتاج الوطني من الغاز الطبيعي في 2020 إلى تقريبا 
98 مليون متر مكعب، ومن املتوقع أن يصل 110 مليون متر مكعب في 
2021، وتعتبر هذه الكمية ضعيفة مقارنة باالستهالك الوطني الذي 
يفوق اليوم 1 مليار متر مكعب، وبالرغم من املجهودات املبذولة تبقى 
األحواض الرسوبية املغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، حيث أن 
معدل كثافة اآلبار في كل 10 آالف كيلومتر مربع ال يفوق 4 آبار باملقارنة 
مع املعدل على الصعيد العالمي الذي يناهز 1000 بئر في كل 10 آالف 

كيلومتر مربع.

بالطاقات  نبداو  واملؤسساتي  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  وحول 
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املتجددة والنجاعة الطاقية، فلتفعيل هاد البرامج واملشاريع الطاقية 
عندنا يولي بلدنا األهمية الالزمة لتحفيز االستثمار في مجال الطاقات 
مع  الوزارة  ستناقش  اإلطار  هذا  ففي  الطاقية،  والنجاعة  املتجددة 
اللجنة مشروع القانون رقم 40.19 املغير واملتمم للقانون رقم 13.09 
املتعلق بالطاقات املتجددة، والذي يهدف إلى تحسين مناخ األعمال 
وتبسيط املساطر وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى املعلومات حول 
فرص االستثمار وتعزيز اإلنتاج الالممركز واالندماج الصناعي وتقوية 
القدرات الوطنية، كما تم إعداد مشروع قرار محدد ملناطق التطوير 
ملنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من املصادر الشمسية التي تم إرساله 

إلى كل الفاعلين املعنيين؛

وفيما يخص النجاعة الطاقية فتم إصدار املرسوم املتعلق باملوافقة 
على ضابط البناء العام املحدد لقواعد األداء الطاقي للمباني واملحدث 
للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في املباني في نوفمبر 2014، وإصدار 
وتفعيل املرسوم املتعلق باإلفتحاص الطاقي وهيئات اإلفتحاص الطاقي، 
واحنا توصلنا ب32 طلب لإلعتماد واعطينا ومنحنا 20 من هاد طلبات 
االعتمادات، وتم إصدار املرسوم املتعلق باألداء الطاقي األدنى لألجهزة 
والتجهيزات املستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي واملنتجات البترولية 
وال فصول أخرى من الطاقة في تاريخ 5 أبريل 2021، وسيتم إصدار على 
املدى القريب مشروع املرسوم املتعلق بتحديد دفتر تحمالت مقاوالت 
املجلس  طرف  من  عليه  املصادقة  تمت  الذي  الطاقية  الخدمات 
املتعلق  املرسوم  مشروع  إصدار  وسيتم   ،2019 نوفمبر  في  الحكومي 
الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  قائمة  بتحديد 
القطاعات  إلى  إحالته  تمت  الذي  للطاقة  استهالكها  بترشيد  امللزمة 
الوزارية املعنية، وسيتم إصدار مشروع املرسوم املتعلق بدراسة التأثير 
الطاقي وقرار املوافقة الطاقية الذي تمت إحالته إلى القطاعات الوزارية، 
وحول النقطة على بحث وتطوير وابتكار في التكوين، ففي إطار البحث 
الطاقة  في  البحث  ومعهد  الدولة  بين  االتفاقية  تقييم  تم  والتطوير 
لفترة  جديدة  اتفاقية  على  والتوقيع  املتجددة  والطاقات  الشمسية 
2017-2026، وتم الشروع في استغالل منصة البحث والتطوير للطاقة 
بالبنايات  خاصة  أخرى  منصة  وبناء  درهم،  مليون   2100 الخضراء 
في  والشروع  تقريبا،  درهم  مليون   250 الذكية  والشبكات  الخضراء 
تطوير منصات أخرى هادي عندها أكثر من 500 مليون درهم، وكما تم 
اعتماد إستراتيجية جديدة في مجال البحث وتطوير للفترة 2030-2021 
تهدف إلى تقوية الريادة املغربية على مستوى القاري والجهوي والعالمي 
للمنظومة  األولوية  ذات  مواضيع  على  والتركيز  املغرب  مكانة  وتعزيز 

الطاقية الوطنية؛

مهن  في  التكوين  معهد  تشغيل  تم  التكوين  مجال  يخص  وفيما 
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، والشروع في استغالل 
معهدين في طنجة ورززات، إضافة إحداث مسالك جديدة في الهندسة 
الطاقية تهم الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، وتم تكوين العديد 

من املهندسين في الطاقات املتجددة، وتم إطالق دراسة بالتعاون مع 
في  محلية  منظومة صناعية  تطوير  بهدف  بالصناعة  املكلفة  الوزارة 
مجال الطاقات املتجددة وتخصيص غالف مالي قدره 800 مليون درهم 
واالبتكار ومواكبة  للبحث  العروض  وتطوير وطلبات  البحث  ملنصات 
والنجاعة  املتجددة  الطاقات  في مجال  الصاعدة  الصغرى  الشركات 
الطاقية، أما فيما يخص التحسيس وتقوية القدرات فقد تم إحداث 
مركز تكوين وامتياز في مجال النجاعة الطاقية في مدينة مراكش مصنف 
من الدرجة الثانية من طرف منظمة اليونيسكو، إطالق قافلة جهوية 
للطاقة الشمسية لتعزيز الروابط بين الفاعلين العموميين والخواص 
في  وخاصة  الشمسية  الطاقة  استعماالت  لتطوير  ووطنيين  محليين 

املجال الفالحي.

وفيما يخص آخر النقطة على االندماج الصناعي، وفي إطار هاد 
التوربينات  شفرات  لصناعة  وحدة  إحداث  تم  الصناعي  االندماج 
الرياحية بطنجة باستثمار بلغ مليار درهم، وهذا توفر أزيد من 750 
منصب عمل مباشر، وحيث ستمكن هذه الوحدة من تزويد أسواق 
شمال إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا بمعدات الطاقة الريحية، وكما 
تم إنشاء 3 شركات متخصصة في تجميع األلواح الشمسية الفوطو 
30 ميغاواط يمكن رفعها لتصل  ضوئية بكل من الصخيرات بقدرة 
إلى قدرة 50 ميغاواط، والحسيمة بقدرة تناهز 250 ميغاواط، والدار 
البيضاء بقدرة 15 ميغاواط، وإن شاء هللا سوف نكون ساهرين على 
التطوير السريع لهذا االنتقال الطاقي وهذا االندماج الصناعي، وبهذا 

سوف نخلي الخالصة في الحصة على التعقيب، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، إذن نمر للتعقيب، تعقيب ألحد 
للعدالة والتنمية،  النيابية  النواب من املجموعة  للسيدات والسادة 

تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد إبرعهلم عجنين:

أشرف  على  وعيسالم  عيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

والذي  املتكامل  يعني  ديالكم  للعرض  استمعنا  الوزيرة،  السيدة 
يعكس الجهود التي بذلت في هذا القطاع، لكن السيدة الوزيرة الواقع 
في  يعني  الغذائية  املواد  ملتهبة،  األسعار  يرتفع  ال  الواقع  عليه  نعرج 
الزيت، في الدقيق، في النقل في الخضر، في املازوت في البنزين يعني 
نتيجة الرتفاع الطاقة البرميل وصل ل 80 دوالر ومرجح أن يرتفع ألكثر 
من هاد السعر، وفي انتظار إصدار مجلس املنافسة لتقريريه بخصوص 
املحروقات ونظرا للتبعية الطاقية اللي باقية مرتفعة يعني %90 ونظرا 
للفاتورة الطاقية لدورها في إنهاك ميزانية الدولة وتأثيرها السلبي على 
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امليزان التجاري وجيوب املواطنين، بغينا باش تلتزموا في هاد الوالية 
بالتقليص من هذه التبعية بنسب واضحة، يعني في العقد األخير كانت 
97 ونزلت ل %90، وبغينا الزيادة في اإلستثمارات في الطاقات املتجددة 
لزيادة مساهمتها في املزيج الكهربائي الوطني اللي موضوع ليه هدف ديال 
%52 اللي تكلمتوا عليه واللي جاء في الخطاب ديال جاللة امللك نصره 
هللا في اإلفتتاح ديال الدورة يعني بتجاوز هاد املدة وتجاوز هذه النسبة. 
ينتظر الحكومة مجهود كبير السيدة الوزيرة ليكون العقد املقبل عقدا 
أخضر وعقد للطاقات املتجددة، علما أن للمغرب مؤهالت وظروف 
مواتية لريادته في هذا املجال، باإلضافة إلى الرعاية السامية لجاللة 

امللك، ملاذا كل هذا؟ ألن هناك..

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل  واالشتراكية  التقدم  فريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة يبنى عيصغي9ي:

إذن احنا التقدم واإلشتراكية.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلي ما�سي مشكل. ما�سي مشكل ما�سي مشكل تفضل.

عينرئبة عيسلدة يبنى عيصغي9ي:

شكرا السيدة الوزيرة على التوضيحات اللي تقدمتوا بها وكنتمناو 
باعتبار نجاحكم هو نجاح  بها،  تكلفتوا  اللي  املهام  في  التوفيق  ليكم 
لبالدنا ونجاح كذلك لينا جميعا، تعقيبا على الجواب اللي جيتوا به 
نبغي نسجلوا بأن املغرب هو بلد اللي كيتوفر على أكبر محطتين إلنتاج 
 ،1 نور  املحطة  الشمسية من خالل  الطاقة  عبر  العالم  في  الكهرباء 
املحطة نور 2 بورززات، وبالتالي هاد املغربي اللي بهاد الشكل هذا واللي 
حاليا كيف جاء في تقاريركم هو كيتوفر كذلك على الطاقة الريحية، هو 
مغرب لن تتوقف حياته الطاقية أمام الغاز الجزائري، كما أن شعبنا 
املغربي الذي يعرف بأنه يتوفر على بلد مشمس وبأن حتى مناطقه التي 
تعاني من السقيع هي ال تحتاج إلى الغاز من أجل التدفئة، هو بلد لن 
يتأثر بالقرار الجائر للجزائر التي لم يراعي نظامها عالقات الجوار وأواصر 
الصداقة التي تربط بين شعبيها، وبالتالي فانطالقا من هاد الوضعية 
الغاز كمادة أساسية  يعتمد على  بين من  تتحدد معركة رابح خاسر 
لدعم اقتصاده مع العلم أن جل ديال املواطنين الجزائريين يعانون من 
خصاص في استهالك هذه املادة، مقابل الدولة املغربية التي كانت دائما 
رابحة في معاركها منذ أزيد ما يزيد من 12 سنة، دولة تعتمد على التنوع 
االقتصادي، دولة تسير بخطى حثيثة نحو اقتصاد جيد، ولعل التعاون 
يزود  cable كهربائي بحري  كابل  أكبر  البريطاني من أجل مد  املغربي 
بريطانيا بالطاقة النظيفة عن طريق استغالل مزارع شمسية وريحية 

ببلدنا أكبر دليل بلي أن بالدنا يحول دائما األزمات إلى نجاحات وبأنه، 
كما قلت، يحول وهذا ما يثير الحقد والضغينة ديال الشعب الجزائري 
في مواجهتنا. إذن السيدة الوزيرة، ندعوك إلى التحلي ب، الحكومة، 

إذن، الحكومة، بغيت نقول، على أي..

عيسلد ائيس علجلسة:

املحترم،  الحركي  للفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تعقيبكم، السيد النائب تفضل.

عينرئب عيسلد عوعض ععمراة:

السيدة الوزيرة، حقيقة العرض ديالك ما كاين ما يتقال، حقيقة 
عرض في املستوى، ألن هادوك les données اللي اعطيتي كاملين كاينين 
اللي  الوزارة، تنعرفوه، كاينين كاملين ولكن السؤال  البوابة ديال  في 
بغيت نطرح، عالش هاد ال�سي ما كانش في التصريح الحكومي، التصريح 
الحكومي قريتو ما تجبدت فيه ال نجاعة طاقية ال نمو استهالك الطاقة، 
ال التبعية الطاقية، ال la sécurité d›approvisionnement ال البرنامج 
هو  هذا  أنا  واملحروقات،  الكهرباء  الطاقي،  املجال  تحرير  ال  الغازي، 
البرنامج  دار  اللي  التواصل  مكتب  هاد  واش  عالش؟  ديالي،  السؤال 
الحكومي ما كانتش عندو les compétences في الطاقة، أن خليتونا 
شهر هادي واحنا مقلقين تنقولو هاد الناس، آش تيديروا؟ هاد ال�سي راه 
كاين مشكل، أنا قريت البرنامج الطاقي راه ما فيهش، البرنامج الحكومي 
ديالكم ما كاين فيه �سي حاجة، وحقيقة كنت أنا داير واحد التدخل 
ولكن داك ال�سي قاع اللي كنت غنقولو قلتيه، ما عندي ما نقول هذا 
هو السبب عالش ما هاد البرنامج الحكومي ما تطرقش لهاد ال�سي كامل، 

اللي تقال في التدخل ديالك، والسالم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل، تعقيب، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة إيهرم عيسرقي:

السيد الرئيس، كنطلب ندير التعقيب من املنصة...

عيسلد ائيس علجلسة:

نعم.

عينرئبة عيسلدة إيهرم عيسرقي:

كنطلب ندير التعقيب من املنصة...

عيسلد ائيس علجلسة:

من املنصة؟ تفضلي. استثناء كذلك، من فضلكم، من فضلكم، 
السلطة التقديرية للرئيس.
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عينرئبة عيسلدة إيهرم عيسرقي:

شكرا السيد الرئيس،

عيسلد ائيس علجلسة:

من فضلكم...

عينرئبة عيسلدة إيهرم عيسرقي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

كما نعلم جميعا، فإن الطاقات املتجددة تلعب دورا مهما في التنمية 
املستدامة وهي تحتل مكانة جد مهمة في االستراتيجية التنموية لبالدنا 
امللك محمد  الجاللة  الرشيدة لصاحب  القيادة  انخرطت تحت  التي 
السادس نصره هللا في إنجاز مشاريع وأوراش كبرى في القطاع الطاقي، 
من خالل  املتجددة  الطاقة  إلنتاج  هائلة  إمكانيات  يمتلك  بلدنا  إن 
عدة مصادر طاقية شمسية والطاقة الريحية والطاقة املائية، وكذلك 
وقد  والسدود،  الدائمة  الكبرى  كاألنهار  أخرى  باالعتماد على مصادر 

أثمرت العناية السامي.

املجال  بهذا  الجاللة  لصاحب  السامية  العناية  أثمرت  وقد 
الطاقي  للقطاع  والعملي  الفعلي  وتتبعه  املستنيرة  ورؤيته  اإلستراتيجي 
منها  الضخمة،  الطاقية  املشاريع  من  مجموعة  إنجاز  عن  ببالدنا 
محطات شمسية ومحطات للطاقة الريحية، كما تم تعزيز إنتاج الطاقة 

الكهرومائية.

إن خيار بالدنا بالتوجه نحو الطاقات املتجددة هو خيار استراتيجي 
يهدف إلى مواجهة التغيرات املناخية والحفاظ على البيئة، غير أنه ورغم 
بأن  زلنا نالحظ  املتجددة ال  الطاقات  في مجال  املبذولة  الجهود  كل 
نسبة اإلنتاج تبقى ضعيفة وأن التكلفة تبقى مرتفعة، ونسجل في هذا 
السياق تأخر الحكومة السابقة في تنفيذ برنامج الطاقة املتجددة األمر 
الذي تسبب ويتسبب في عرقلة عجلة نمو القطاعات املهيكلة لالقتصاد 

الوطني.

السيدة الوزيرة، بالدنا مطالبة في املرحلة الراهنة بالرفع من نسبة 
إنتاج الطاقات املتجددة، مع الحرص على خفض تكلفتها خاصة وأن 
التكنولوجيا املستعملة في الطاقات املتجددة تتطور بسرعة، إن هي 
فعال أرادت تحقيق األهداف املسطرة في البرنامج الطاقي وإنتاج أكثر 
من نصف حاجتها من الكهرباء بحلول سنة 2030 اعتمادا على مصادر 
الطاقة املتجددة طبعا، وملا ال وهذا ما نرجوه جميعا تصدير الطاقات 
املتجددة في أفق سنة 2030، ونكون بذلك من الدول السباقة لتصدير 
الطاقات النظيفة. أما فيما يخص الطاقة الشمسية فهي كما نعلم 

جميعا من بين املشاريع الكبرى واملهمة في الوقت الراهن سواء في البوادي 
أو في املدن، لذا وجب علينا الرفع من مستوى تأمين هاته الطاقة بشكل 
أكبر وتشجيع استعمالها في املنازل، في األرا�سي الفالحية وفي اإلدارات 

واملؤسسات العمومية.

السيدة الوزيرة، إن استعمال الطاقة يجب أن يتم بشكل معقلن، 

وهو ما يستوجب منكم القيام بحمالت تحسيس وتوعية وذلك بهدف 

تقوية النجاعة الطاقية في عدة قطاعات، كالقطاع الصناعي، القطاع 

الفالحي إلى غير ذلك من القطاعات. إن بالدنا تستورد أكثر من 90% 

من الحاجيات الطاقية من الخارج، ولعل قرار الجزائر بعدم تجديد 

عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني، والذي كان 

قرارا متوقعا ليس مفاجئا ولم يؤثر على استمرارية إمداد بلدنا بالكهرباء 

املديين  على  املستدامة  والبدائل  الخيارات  على  أكثر  نركز  سيجعلنا 

املتوسط والبعيد، وباملوازاة طبعا مع الحلول السريعة والبرامج والتدابير 

قصيرة املدى، كما يتوجب علينا التفكير في كيفية خفض التكلفة املادية 

التي سيتم تخصيصها لزيادة نسبة استيراد الغاز من الخارج، وعلما بأن 

اكتشاف املغربي ملصادر الطاقة من نفط وغاز سيساعده على خفض 

وارداته من الطاقة وطبعا فإن اكتشاف املغرب للغاز سيمكنه أيضا من 

توفير مادة أساسية للمستهلك املغربي، شكرا، والسالم عليكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر للفريق الدستوري الديمقراطي، 

ماذا يا أخي ال ال هللا ير�سي عليكم تعقيب شوف وا خليني نقول لكم 

النظام الداخلي عاد نشوفوا ديك الساعة إيال كاين �سي حل، التعقيب 

تعقيب لشخص واحد سأتجاوز، شوف ما كاينش هنا تعقيب إضافي، 

قرا عن قبل ما، كيفاش نعطيك الكلمة؟ إيوا وأنت مالك؟ إيال كان هو 

كيتكلم، ال أنت مالك؟ أنت مالك؟ نقطة نظام ما�سي هنا في التسيير، 

تفضل أنا أشرح، خليني السيد الرئيس أنا خليني نقول، املتدخلين في 

التعقيب كاين متدخل واحد شوفوا النظام، اليوم تجاوز كما تجاوزنا 

تفضل، إيوا هاد ال�سي تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد محمد عي 9ني�شي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

عيسلد ائيس علجلسة:

من فضلكم لننصت بعضنا للبعض من فضلكم، تفضل السيد 

النائب.
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عينرئب عيسلد محمد عي 9ني�شي:

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة للتعقيب 
مواجهة  في  للمغرب  الطاقية  باالستراتيجية  املتعلق  السؤال  على 

التحديات املرتبطة بتبعية الطاقة الطاقية للخارج.

وفي هذا اإلطار، نثمن عاليا التوجيهات السامية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده التي كانت وراء اعتماد بالدنا 
في هاد املجال،  تواجهها  التي  للتحديات  لالستراتيجية طاقية تحسبا 
املتجددة  للطاقة  القوي  الرفع  على  االستراتيجية  هذه  ترتكز  حيث 
تكلفة،  بأقل  جديدة  بدائل  عن  والبحث  الطاقية  النجاعة  وتطوير 
ومعلوم أن الجزائر قد أقدمت مؤخرا على عدم تجديد عقد أنبوب الغاز 
املغاربي األوروبي اعتقادا منها أنها بهذا القرار تعاقب املغرب عن طريق 
خلق أزمة طاقية ال�سيء الذي كان له صدى وانعكاس انعكاس سلبين 
بالنسبة للمواطنين واملواطنات املغاربة الذين ساورتهم بعض الشكوك 
بخصوص ما وقع، غير أن الجهات املختصة الوطنية رفعا لكل لبس 
أصدرت بيانا عاجلة في املوضوع تقرر فيه وتأكد بأن القرار الجزائري لن 

يكون له سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.

السيدة الوزيرة، إن تحسين مؤشرات النمو خالل السبعة أشهر 
بكافة  الطاقة  إقبال بشكل ملحوظ على  له  2021 كان  األولى لسنة 
أصنافها وهذا سيؤثر ال محالة على املخزون الطاقي لبالدنا األمر الذي 
الالزمة من  واإلجراءات  التدابير  كل  اتخاذ  الحكومة  معه على  يتعين 
أجل التخفيف من الكلفة املالية لإلنتاج الطاقي الكالسيكي، التقليص 
من التبعية الطاقية للخارج، ضمان السير العادي واملتوازن للحركة 
واإلجراءات  التدابير  بين  ومن  لبالدنا،  واالجتماعية  االقتصادية 
القطاع  تحفيز  يلي:  ما  نقترح  عليها  االنكباب  التي يجب  االستعجالية 
الفالحي على استعمال الطاقة املتجددة لغاية ترشيد اإلقبال املتزايد 
على غاز البوطان، االستمرار في سياسة دعم وتشجيع صناعة وطنية 
في مجال األجهزة املستعملة في الطاقات املتجددة كاأللواح والسخانات 

الشمسية.

وفي هاد اإلطار نثمن عاليا ما أتت به الحكومة في مشروع قانون املالية 
لسنة 2022 ولكن مازال يخص �سيء آخر فتح املجال أمام استعمال 
املصابيح  استعمال  من  والحد  النظيفة،  للطاقة  املنتجة  املصابيح 
املتوجهة، والقيام بحمالت تحسيسية بغاية حث املواطن واملواطنات 
لالنخراط في هذا التوجه، االنخراط الفعلي في تشجيع صناعة السيارات 
الكهربائية على اعتبار أن هذا االستثمار يعتبر من املشاريع الواعدة في 
املستقبل القريب لذا يجب التركيز عليها في السياسات العمومية ذات 

الصلة.

الطاقة  أكثر  إنتاج  الوزيرة، توجد منافسة شرسة حول  السيدة 
ناجعة عاملية في إطار إستراتيجية الطاقة املتجددة إن سبب نجاح بعض 
الدول كإسبانيا مثال يمكن في إعطاء حق االستغالل الفرصة للمواطنين 

الكهرباء حيث يستفيد هذا األخير مما يكفي والباقي  إنتاج  من أجل 
تأخذه الدولة بطبيعة الحال فإنها تأخذ بثمن أقل وتبيعه بأكثر وذلك 

للمحافظة على أرباحها.

اقتراح  في  الحكومة  تفكر  لم  ملاذا  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم  لذا 
قانون في هذا الشأن؟ إلنتاج أكثر طاقة ناجعة وإعطاء فرصة للمواطنين 
لالستثمار واالكتساح في هاد املجال، والعمل على تشجيع االستثمار في 
هاد املنتوج الذي له ارتباط جد قوي بطاقة البترول الذي هو موضوع 
الساعة عامليا، وارتباط أيضا بالغالء املهول الذي تعرفه جميع املواد 
والبحري،  والجوي  البري  والنقل  والخدماتية  الصناعية  األساسية 
ملاذا لم تفكر الحكومة بدعم هذه املادة الحيوية في إطار االستثمارات 
الفالحية والصناعية والخدماتية إلنتاج أكثر طاقة، ودعم االقتصاد 
األخضر الذي الكل اليوم يتحدث عليه في إطار املنافسة البيئية، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

الدستوري  للفريق  الكلمة  اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الديمقراطي االجتماعي، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد فلصل عيزاهو 3:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت9م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

السيدة الوزيرة املحترمة، بداية في ظل أجواء االحتفاالت بمناسبة 
تخليد الذكرى 46 من املسيرة الخضراء املظفرة، فإننا في فريقنا نعتز 
بهذا الحدث الوطني كما نعتز باملضامين والوسائل التي عبر عنها صاحب 
الجاللة نصره هللا في خطابه السامي بهذه املناسبة يوم السبت األخير، 
كما نشكر السيدة الوزيرة على اإلجابة اللي جات بها فهاد التعقيب 
من  به  تفضلت  ما  الوزيرة  السيدة  عرض  مع  تفاعال  ولكن  ديالها، 
إطالق  وتثمين  الطاقي  االنتقال  أهمية  على  مؤكدين  وآفاق  معطيات 
املغرب منذ سنة 2009 االستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث أحرزنا 
تقدما مضطردا في تنمية الطاقات املتجددة ببلوغ نسبة %37 نهاية 
سنة 2020 من توليد الطاقة النظيفة من مصدرين بيئيين جديدين 
هما الشمس والريح، بلغت حصتهما %15.8 من املزيج الكهربائية سنة 
2020 مقابل 1.5 سنة 2008، بعد ما صادقنا في مجلسنا هذا على 
حزمة من النصوص القانونية واملؤهلة للنجاعة الطاقية واستدامتها 

وتنزيل العديد من املؤسسات املهيكلة لالنتقال الطاقي.

االقتصادية  التنمية  في  عالية  بنسبة  الطاقة  قطاع  يساهم 
واالجتماعية من خالل جلب االستثمارات وتوفير فرص الشغل، ونعتمد 
في تغطية حاجياتنا الطاقية على استيراد املواد األحفورية، وتمثل هذه 
الواردات عبئا على املالية العمومية للعملة الصعبة، وخاضعة ألسعار 
السوق وتقلباتها أمام تزايد مستمر على الطلب على الطاقة، لذا نوحي 
السيدة الوزيرة على الدفع بتسريع تفعيل برنامج التحول الطاقي والرفع 
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من نسبة إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة والنظيفة بدل الطاقة 
توفير مخزون استراتيجي تحسبا  الطبيعي، لضمان  والغاز  األحفورية 

لتقلبات واضطرابات األسواق وأسعارها.

عيسلد ائيس علجلسة:

للوحدة  الفريق االستقاللي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، تفضل السيد النائب، نفس، ما كاين باس، ما كاين باس، 
شوف تعقيب أنتما من أكبر العارفين أن تعقيب واحد، إيوا دبا نمشيو، 
من بعد وناقشوا من بعد من بعد، تفضل، إيوا أنت دابا دزتي خلي، 
نقطة نظام لو كانت ستهمك اآلن تجاوزنا بماذا ستقول؟ النظام أنت 
نقطة النظام ديالك كتخلق بها ال نظام لو كان كانت عارفة، تخلق بها ال 
نظام كما جرت العادة، نقطة إيوا عالش كتوقفوا كلكم؟ دير آسيدي 

نقطة نظام تفضل، نشفوا هاد النظام اللي غترضنا لعندو.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، فعال غنرضك للنظام ألن ما يحكمنا في هاد األسئلة 
هي املادة 268، واللي فيها اللي عندك فيها الحق وعندنا الحق هي األسماء 
خصها تكون 24 ساعة قبل للراغبين، املادة واضحة ما دام جميع الفرق 
الفريق  الفريق كيسري على  اللي كيسري على  باألسماء  ما مداتكش 
اآلخر، األسئلة تليها مناقشة تحكمها املادة 268 وللراغبين في التدخل 

يوضعوا السميات قبل 24 ساعة..

عيسلد ائيس علجلسة:

التعقيب  تكلمت،  انت  خليني  غير  تمى  املادة  شوف  قرا  تعقيب 
التعقيب واحد كيكون التعقيب اإلضافي كيكون وخليني خليني بعدا أنا 
اآلن ما بغيتش نقولكم ما جبتوش األسماء، األخ قالي كاين تعقيب بدون 
اسم، قلتلوا والسيد النائب راك دايما كطير هكذا من خلينا نسيروا 
الجلسة آه آه تتكلم بدون إذن نعم تتكلم بدون اذن راه دايما هكا وأنت 
كاع كتكلم السيد النائب اوندوز معاك شوف عادتك هاكا، أنا سمعت 
ليك، أنا سمعت لك، السيد الرئيس تفضل خليني نتكلم أنا سمعت 
ليك السيد النائب السيد الرئيس أنا سمعت لو وقال حاجة اللي عندي 
احنا تجاوزناها والسيد األمين قالي كاين واحد التعقيب قلتلوا ما كاين 
مشكل وخا ما عطاوش األسماء والتعقيب كتعرفوا تعقيب واحد، ها 
السيد الرئيس منين قالها قبلناها على ماذا تبحثون؟ تفضل السيد 

الرئيس نعطيو الكلمة تفضل.

عينرئب عيسلد أحمد تويزي )نقطة نظرم(:

وسع خاطرك شوية غير اسمح لي اسمح لي، وسع خاطرك شيشوية 
أنت أوال رئيس الجلسة، أوال التدخل ديالك بالنسبة للوزيرة، غير موفق 

فيه، باش الوزيرة تما وتعيط عليها خصكي نعطيك اإلذن..

عيسلد ائيس علجلسة:

ال ال شوف هللا ير�سي عليك، شكون أنت دبا اللي كتقول هاد الكالم، 
ال يهمك، شكون انت اللي تتقولي هاد الكالم، ال ال أنت كتقلب، شكون 
أنت اللي تقولي غير موفق، أنت غير موفق في كل ما تفعله، أنت غير موفق 
في ما تفعل، كيف غير موفق؟ أنا هنا حريص على تطبيق القانون، أنا 
أطبق  القانون،  تطبيق  على  حريص  القانون،  تطبيق  على  حريص 
القانون، أنت اللي خاصك تحترموا من الصباح وأنت..، تفضل السيد 
الرئيس. تفضل تفضل، معروفين معروفين، تفضل، تفضل. سحب 
ديك الكلمات سحبها. خصك تسحب الكلمة، خصك تسحب الكلمة، 
تفضل  وغيرك.  وغيرك  أنت  أنبهك  هنا،  القانون  أطبق  كتعرف  أنت 

السيد النائب.

عينرئب عيسلد اشلد عدنرن:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلد ائيس علجلسة:

تخرق  أجلس  أجلس،  اجلس  أجلس،  الرئيس،  السيد  اجلس 
القانون ما ندوزش للمراحل أخرى، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد اشلد عدنرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، نشكركم على املعطيات والبيانات التي تم تقديمها 
باعتبارها خارطة الطريق نحو تحقيق التحول الطاقي في ظل املتغيرات 
التي يشهدها عالم الطاقة بعدما أخذ هذا القطاع بعدا استراتيجيا 
يعني  وهذا  املعاصرة  الدولية  والعالقات  العاملية  االقتصاديات  في 
ضرورة مواكبة هذه التحوالت، من أجل ربح االكتفاء الذاتي في املواد 
الطاقية في إطار تدبير سباق للمخاطر والتحديات املطروحة، وما يتطلب 
ذلك من حرص شديد بهذا بتسريع وتيرة تنزيل االستراتيجية الطاقية 
بمختلف مكوناتها، خاصة فيما يتعلق بتقوية العرض الطاقي سواء على 
مستوى الطاقة الكهربائية أو الطاقات املتجددة وتخفيض تكاليفها وما 
يتطلب من إصالح عميق للمنظومة الطاقية سواء على مستوى املقاربة 
القانونية بعدما أصبحت تشريعات املنظمة لها متجاوزة وال تستجيب 
على  أو  األخضر،  االقتصادي  وحاجيات  االستثمار  تحفيز  ملتطلبات 
مستوى الهندسة املؤسساتية تضمن تأهيل القطاع وتحسين خدماته 
وتحقيق حكامته حتى يصبح املغرب رائدا في مجال الطاقة التنافسية 
التنموي  النموذج  وتوجهات  مع مضامين  انسجاما  وذلك  والخضراء 

الجديد.

اإلستراتيجي  القطاع  بهذا  االرتقاء  يمكن  ال  الوزيرة،  السيدة 
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مع  ينسجم  بما  بثورة إصالحية تشمل مختلف جوانبه  القيام  دون 
التوجيهات امللكية السامية ويترجم توجهات الحكومة في التغيير وضع 
الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي الجديد وتحفيز 
االقتصاد الوطني، تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، وهذا 
يعني أن الحكومة مطالبة بالقيام بنقلة نوعية في هذا املجال تضمن 
التدبير الجيد لهذا القطاع اإلستراتيجي من خالل القيام بتقييم دقيق 
لالستراتيجية الطاقية للوقوف على مكان القوة والضعف والصعوبات 
واإلكراهات التي تواجه تنفيذ مضامينها، وكذا اتخاذ التدابير املواكبة 
الكفيلة ملخرجات هاد التقييم في إطار سياسة حكومة مندمجة يصبح 
حقيقية  وقاطرة  العمومية  السياسات  صلب  في  القطاع  هذا  معها 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتعزيز األمن الطاقي، بعد ما كشفت 
في  والعقبات  والثغرات  االختالالت  من  مجموعة  عن  قطاع  وضعية 

تقوية دعم السيادة الطاقية.

السيدة الوزيرة، وال تفوتني هذه املناسبة دون التساؤل عن مآل 
مشروع نور ميدلت الذي توقف إنجازه أكثر من سنتين وما يتطلب ذلك 
من ضرورة التعجيل بإخراج هذا املشروع الهام الذي تنتظره الساكنة 

إلى حيز الوجود، وشكرا السيدة الوزيرة، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

لهذا املشرع هذا  للمتكلم، تفضل،  الكلمة  النائب،  شكرا السيد 
التنقل هاد وقت التنقل لهذا اعطانا إذن استثنائي، الوقت اللي كيم�سي 

على من نحسبوه أ�سي مضيان؟ ما كاين مشكل، تفضل.

عينرئب عيسلد خريد عيشنرق:

شكرع عيسلد عيرئيس،

زميلي  لسان  على  جاء  وكما  السياق  نفس  في  الوزيرة،  السيدة 
استحضار  من  بد  ال  أوال  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في 
االختيارات االستراتيجية لتنويع وتقوية العرض الطاقي ببالدنا ونعتبرها 
بالرؤية  باملناسبة  وننوه  الطاقية  السيادة  لتحقيق  أساسيا  مدخال 
السديدة لصاحب الجاللة واالستباقية ديال صاحب الجاللة نصره 
هللا بإعطاء االنطالقة ديال األوراش الكبرى فيما يخص تجديد العرض 
الطاقي ببالدنا، وأخص بالذكر الطاقات املتجددة الريحية والشمسية، 
واللي بدات كتعطي األكل ديالها خصوصا في ظل هاد الظرفية الدقيقة 
العالم، ملي كنتكلمو على تقوية  بلدان  اللي كتمر منها مجموعة من 

وتعزيز األمن الطاقي ببالدنا؛

ال بد كذلك السيدة الوزيرة ما نتكلمو على واحد القطاع اللي يعتبر 
من شرايين اإلقتصاد الوطني وعصب اإلقتصاد الوطني واللي كيقيس 
كذلك الحياة اليومية ديال املواطنين أال وهو قطاع املحروقات، اللي 
راكم كتعرفوا السيدة الوزيرة وكيعرف الجميع أن هاد القطاع عرف 
واحد اإلختالالت كبيرة جدا طيلة هاد 6 سنوات األخيرة، وكنعتبرو في 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أن القرار ديال تحرير هاد القطاع 
في أواخر سنة 2015 يعتبر، نعتبره في الفريق بالخطأ السيا�سي الجسيم، 
ألنه مع كامل األسف ما كانتش إجراءات مواكبة، ما كانتش هناك ضبط 
عمليات، ضبط وتنظيم قواعد املنافسة الشريفة واملتكافئة في السوق 
ومع كامل األسف هاد ال�سي تم استغالله من طرف املوزعين للي رفعوا 
من هوامش الربح أو دمروا مع كامل األسف القدرة الشرائية للمواطنين 
وأضروا كذلك ببعض املهنيين الصغار في القطاع، صحيح هاد اإلجراء 
كان تدار باش يخفف نوعا ما على امليزانية العام والتكاليف املشتركة 
وصندوق املقاصة، ولكن في الجانب اآلخر أضر كثيرا باإلقتصاد الوطني، 
كذلك ال بد ما نتكلمو على واحد املوضوع أسا�سي في هاد، في املسألة 
أزمت  زادت  اللي  هي شركة السامير  اللي  الطاقي  العرض  تنويع  ديال 
املغرب،  استقالل  منذ  ومنشأة  أيقونة  كنعتبروها  اللي  القطاع  من 
وهاد املنشأة كانت كتوفر أزيد من %75 من حاجيات السوق باملواد 
البترولية، اليوم، فضال عن إحداث كذلك مجموعة من فرص الشغل، 
اليوم كنشوفو اإلعدام ديال هاد املنشأة، ما بغيناهاش تم�سي فنفس 
الطريق اللي مشات فيه محطة تكرير ديال سيدي قاسم، واش؟ كذلك 
التعطيل ديال مشروع تخزين املوارد البترولية للي كانت تحدثت عليها 
الحكومة السابقة، تصوروا معايا السيدة الوزيرة كم كان سيوفر هاد 
التخزين، وكون كان اليوم خّزنا في هاد الصهاريج ديال السامير ملي كان 
األسعار ديال كم البترول منخفضة في السوق العالمي شحال كانت 
غتوفر لنا من عملة صعبة في االقتصاد الوطني، ولهذا البد من إعادة 
النظر السيدة الوزيرة في تدبير هذا القطاع بشكل جذري مما يضمن 
إصالحه بشكل عميق وشامل، وكذلك نطالب ملا ال بالتسقيف ديال 
األسعار باش ما تكونش هناك ضرر كبير على املستوى ديال القدرة 
الشرائية ملواطنين، ونأمل إن شاء هللا خيرا باالستخراج ديال كما جاء في 
مداخالتكم السيدة الوزيرة الحصيلة ديال التنقيب، نأمل إن شاء هللا 
يكون خير واملستجدات فهاد الجانب هذا، وأترك الكلمة لزميلي ملواصلة 

باقي التعقيب، شكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل املتدخل الثالث.

عينرئب عيسلد صرلح أوغبرل:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

التدخل ديالنا السيدة الوزيرة حول الكهربة ديال العالم القروي، 
كما يعرف الجميع فهي كتعرف مجموعة من املشاكل الكبيرة والكبيرة 
بزاف، التدخل ديالي غادي نختاصروا في3 ديال النقاط السيدة الوزيرة.

النقطة األولى التعثر اللي كيعرفو البرنامج ديال الفوارق اللي فيه هاد 
املحور ديال الكهربة واإليقاع البطيئ باش كيتم�سى هاد التنزيل ديال 

هاد البرنامج هذا، واملساطر املعقدة اللي كاينة في هاد البرنامج هذا؛
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الجموع،  األرا�سي  ديال  الوزيرة  السيدة  املشكل  الثاني  املحور 
اللي  اللي ساكن في أرا�سي الجموع أكثر من  كتعرفي السيدة الوزيرة 
ساكن في األرا�سي ديال الخواص، وهاد الناس هادو ما عندهم مدرسة 
وما عندهومش الضو، كنتوا واحد الوقيتة كنا كنتكلموا على واحد 
البرنامج ديال األلواح الشمسية، باش هاد الناس هادو اللي كيقراو ألن 
الكهربة ديال الكانون راه حق دستوري، خص داك الدري اللي كاين تما 
خصوا تا هو يقرا، خصوا يشحن البطارية ديال الهاتف ديالو، خصوا 
تا هو دابا القراية كاينة عن بعد وكل �سي دابا غيولي عن بعد، وكنطلبوا 

منكم ومن الحكومة أنها تسارع في إيجاد حل لهاد الساكنة هادي؛

واملشكل األخير السيدة الوزيرة هي بالنسبة ألن هاد املشكل خصوا 
يتعالج مع اللجنة ديال الداخلية والتعمير وسياسة املدينة، ألن املشكل 
كبير كاين في العالم القروي اللي واحد باني حدى باه عندو هكتار باني 
البيت ديالوا ما عندوش الحق في الضو ألنه باني بطرق صعيبة شوية، 
هاد ال�سي كيأدي بأنه غادي يم�سي إما يدخل يجر خيط من عند باه، إيما 
يديرالكابلي يجر الضو، وهاد ال�سي غادي كيوقع مشاكل كبيرة فأسميتو 
في دار هداك الترونسفو اللي دايرة على حسب داك الكوانين اللي كاينة، 
وال يني فاش تبدا هاد العملية هادي راه كيطيح الضو وكيوليوا مشاكل 
هادي  املشاكل  من  املجموعة  هاد  لهذا  الترونسفو،  كيتحرق  كثيرة 
خصكم السيدة الوزيرة أنكم تحاولوا ما أمكن ولنا الثقة الكاملة فيكم 

السيدة الوزيرة أنكم تعالجوا هاد املشاكل كلها، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

الوطني  التجمع  الكلمة اآلن لفريق  النائب املحترم،  السيد  شكرا 
لألحرار، فليتفضل، نعم أييه تفضل دابا هاد املرة استثناء دابا املعاملة 

باملثل.

عينرئب عيسلد عبد عيكريم عيزمزعم3:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت9م،

عيسردة عيوزاعء عملحت9مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مين،

استمعنا بإمعان كبير لجوابكم القيم والذي يحمل في مضمونه خطة 
عمل الحكومة املستقبلية في مجال النهوض بقطاع الطاقة وال سيما 
الطاقات املتجددة، بفضل العناية السامية والرؤيا امللكية املتبصرة 
التي مكنت من إطالق مجموعة من األوراش املتنوعة والكبرى ذات 
الصلة، ونود في البداية أن نسجل باعتزاز كبير وعي الحكومة باملوضوع 
والتنصيص على ذلك في البرنامج الحكومي بكل وضوح، عندما أكدتم 
على التزامكم بالسعي إلى تحقيق هدف رفع املساهمة الطاقية املتجددة 
وتوجيه جزء من اإلنتاج الوطني من هذه الطاقات صوب الصناعة، 

من  سيقلص  مما  نظيفة  طاقة  بمجمعات  الصناعية  النظم  وربط 
كلفتنا الطاقية، كما نود أن نسجل حرصكم على دمج املكون املتعلق 

بنزع الكربون في تطوير املناطق الصناعية

كما نسجل رغبتكم في العمل على تسريع تنزيل وتحيين مضامين 
برامج االنتقال الطاقي ال سيما املتعلقة بالطاقات املتجددة واملخطط 
الغازي والهيدروجين األخضر، كل هذا يؤكد إلى جانب وعيكم والتزامكم 
الكبير بهذا امللف البالغ األهمية بأن املشهد الطاقي باملغرب له عالقة 
وثيقة بالثقافة والوعي اإلستباقي بالتحديات املناخية وبأهمية الطاقات 
الخضراء وبإطالق برامج ضخمة للطاقات املتجددة، ووعي من شأنه 
أن يجعل من املغرب بلدا أكثر تنافسية داخل محيطه اإلقليمي عبر 
االستثمار في جودة عوامل اإلنتاج وعبر القيام بإصالحات الضرورية 

لتحسين تكلفة هذه العوامل.

إن االستراتيجية الحكومية امللزم اعتمادها وتنزيلها في أفق 2030 
ستظل بمثابة مشروع كبير من شأنه تمكين املغرب من تحقيق اكتفاء 
ذاتي طاقي وتعزيز مكانته على الصعيد القاري والجهوي والدولي، وجعل 
وحافزا  جنوب  جنوب  للتعاون  حقيقية  رافعات  املتجددة  الطاقات 

للتنمية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

إننا في فريق التجمع الوطني األحرار نشيد بكل املشاريع املهيكلة التي 
ستباشرها الحكومة مستقبال من أجل رفع طاقة اإلنتاج املتجدد الذي 
حدده جاللة امللك نصره هللا، واملتمثل في تحقيق نسبة %52 في أفق 
سنة 2030، وهذا لم يتم بطبيعة الحال إال من خالل التنسيق بين 
مختلف الفاعلين املؤسساتيين والشركاء االستراتيجيين بعد استكمال 
إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الطاقية، نحن على يقين 
السيدة الوزيرة بأن كل املبادرات التي سيتم إطالقها مستقبال في مجال 
الطاقة سيكون لها وقع وأثر سوسيو اقتصادية واجتماعية جد إيجابية، 
خصوصا في مجال االستثمار وتوفير تكوينات مؤهلة، وخلق املزيد من 
فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتنمية مناطق تمركز مشاريع الطاقات 

املتجددة.

وال تفوتنا الفرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا الكبير بما حققته 
بالدنا على درب النماء، إذ أصبحنا نتوفر على محطات طاقية وحرارية 
بمواصفات عاملية، والتي يعود فيها الفضل بطبيعة الحال إلى الرؤية 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  واملستنيرة  السديدة 
هللا والتي أفرزت لنا مركبا شمسية يدعى نور بأصنافه الثالثة 1، 2، 
و3 بمدينة ورززات بطاقة تقدر ب580 ميغا واط، كأكبر مركب متعدد 
التكنولوجيا الشمسية يوجد رهن التشغيل في العالم، هذا باإلضافة 
إلى املحطتين الشمسية نور عيون 1 و نور بوجدور 1 بطاقة إجمالية 
تبلغ 100 مغاواط، وستمهد هذه املحطات التي تعد جزءا من املشاريع 
الهامة الطريق أمام املزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة 

والفاعل االقتصادي املحلين.
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من جهة أخرى ندعو الحكومة إلى ضرورة اعتماد برنامج مندمج 
إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية املياه مبرمجة بوحدات إلنتاج 
الطاقات املتجددة، قصد تمكينها من اكتفاء ذاتي واقتصاد في الطاقة، 
وذلك من خالل اعتماد بشكل أول على املخزونات املتوفرة بالقرب من 
املحطات، على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة وبمنطقة الكدية 
شمال اململكة وصوال إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل 
التحويل الطاقي للنفايات باملدن الكبرى، مثل التجمع الحضري للدار 

البيضاء.

وتفاعل مع السياسة الرامية إلى تسريع اإلنتقال الطاقي من أجل 
وضع املغرب في مسار التنمية والتقدم سبق لإلقتصادي واالجتماعي 
على  بناء  التوصيات  من  مجموعة  تضمن  تقريرا  أصدر  أن  والبيئي 
دراسة اعتمدت على مقاربة تشاركية همت أكثر من 60 خبير وفاعال 
تم اإلنصات إليهم من ببينهم، ممثلي الوزارة املعنية، مجموعة مزين، 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، معهد البحث في الطاقة 
الطاقية،  للنجاعة  املغربية  الوكالة  املتجددة،  والطاقات  الشمسية 
املكتب الشريف للفوسفاط واالتحاد العام ملقاوالت املغرب وغيرها، 
حيث تم الوقوف على األسس التي ينبغي أن تدعم تنزيل إستراتيجية 
املغرب في مجال الطاقة. كل هذا السيدة الوزيرة سيجعل من بالدنا بلدا 
رائدا في هذا املجال إن تسريع انتقال الطاقي سيعود بدون شك بالخير 

العميم على املواطنين واملقاوالت العمومية على حد سواء.

السيدة الوزيرة املحترمة، إن فريق التجمع الوطني لألحرار املنخرط 
بقوة في هذا املشروع الواعد والبالغ األهمية واملتعلق بتحصين السيادة 
مغربية في مجال الطاقة بشكل عام، واملنخرط واملعتز أيضا باألوراش 
امللكية واملكاسب املحققة التي أعلت من مكانة بالدنا في املنتظم الدولي 
ليأمل في نجاح االستراتيجية الوطنية للطاقة وتنزيلها على أسس سليمة 
وقواعد متينة، وبالتالي ضمان نموذج جديد من شأنه أن يعزز موقع 
متقدمة،  مراتب  في  والجهوي  والقاري  الدولي  الصعيد  على  املغرب 
لتعميق  املختصة  البرملانية  اللجنة  داخل  معكم  موعد  لنا  وسيكون 
النقاش والوقوف على تفاصيل هذا املوضوع بناء على الطلب الذي 

سيوجهه فريقنا لكم السيدة الوزيرة، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، كاين تفضل.

عينرئب عيسلد عملحفوظ كمرل:

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

إن قضية التغيرات املناخية وتأثيراتها املختلفة أصبحت هي التحدي 

الشاغل الثاني للبشرية بعد جائحة كورونا، ملا لها من انعكاسات خطيرة 
على البيئة والطبيعة، مجموع مصادر العيش واملوارد املتاحة املهددة 
باإلنقراض، وقد كانت قمة األطراف كوب 26 في إيرلندا التي شارك فيها 
املغرب فرصة جديدة سانحة إلعادة إحياء إلتزامات الدول واألطراف 
املعنية، بحصر ارتفاع درجة الحرارة األرض في نحو %1.5 املتفق عليها 
سابقا، وهو األمر الذي أصبح صعب املنال وبعد الترخي الذي مارسته 
عودة  لكن  األخيرة،  السنوات  الحرارية خالل  للغازات  امللوثة  الدول 
ملواجهة  اإلمكانيات  في  األمل  يحيل   21 كوب  باريس  بإتفاق  اإللتزام 
داعية اإلحتباس الحراري بمسؤولية جماعية، ألنه ال يعقل أن تتحمل 
 ،3% التلوث  بمعدل  اإلفريقية  القارة  في  والصاعدة  النامية  الدول 
والدول الصناعية املتقدمة حققت ازدهارا على حساب تلويث الطبيعة 
واستنزاف خيراتها على مدى عقود طويلة من الزمن، لذلك على الدول 
امللوثة اإللتزام بتزويد جزء من حاجات التنمية والحد من التأثيرات 
املناخية في الدول املتضررة، من خالل صندوق تغيير املناخ للمصابين 

في باريس 2015 وقيمته 100 مليار دوالر سنويا.

اقتصادية  فجوة  ترك  املفرط  استنزافها  جراء  البيئة  خسائر  إن 
واجتماعية وتنموية هائلة بين دول الشمال ودول الجنوب في استغالل 
غير عادل للثروات الطبيعية، وللحد من هذا التفاوت املهدد ملستقبل 
البشرية اتفقت األطراف على الحد من استعمال الطاقات األحفورية 
والتحول إلى طاقة نظيفة في كل املجاالت، وتشكل الطاقة املتجددة 

أحد الرهانات العاملية للحد من تبعات التغيرات املناخية وأسبابها.

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلد عيرئيس،

وفي هذا اإلطار نسجل عاليا ريادة بالدنا في مجال البدائل الطاقية 
والطاقات النظيفة التي اختارها املغرب قبل أكثر من عقد من الزمن 
ونسجل  هللا،  حفظه  امللك  جاللة  من  وعبقرية  إستباقية  بمبادرة 
تحقيق تطور ملفت في االنتقال إلى إنتاج الكهرباء باإلعتماد على الطاقة 
في  التقدم  الشمسية والريحية والهيدرومياهية، ونحمد هللا أن هذا 
تحقيق البدائل الطاقية لن يجعلنا نخضع إلبتزاز الخصوم الذين أوقفوا 
إلحاق  على  منهم  بكيد  وراهنوا  أوروبا،  املغاربي  الغاز  بأنبوب  العمل 
الضرر باقتصادنا وبمواطنينا من خالل سلوك أدانه برملان االتحاد 

األوروبي، ووصفه بالقرار الغير املقبول والشريك الغير املوثوق به.

ورغم تسجيل تأخر من اإلدارات السابقة في إيجاد البدائل الكفيلة 
بالطاقات  املتعلقة  املجاالت  وبعض  اإلطار  هذا  في  حاجياتنا  إلشباع 
املتجددة، فإننا نعتز باملقابل بوعي الحكومة الحالية في جعل التنمية 
الطاقية  والناجعة  الطاقي  واالنتقال  األخضر  واالقتصاد  املستدامة 
واألمن الغذائي زمرة متكاملة لتأمين األمن اإلستراتيجي والوطني في عالم 
تفعيل خفض  إلى  نتطلع  كما  التوقعات،  يقين  وغير  التقلبات  سريع 
االنبعاثات الحرارية لتجاوز%45 بتشجيع استعمال املواد الغير امللوثة، 
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الطبيعية  املوارد  وحماية  للبيئة  الصديقة  واملهن  األنشطة  وتطوير 
من   12% من  أكثر  تغطي  التي  والغابوية  واإلحيائية  املائية  الخاصة 
مساحة اململكة، مما يجعلنا أقل نظرا من التغيرات املناخية عامليا رغم 
كل التراجع في معدالت األمطار، وعدم تراجعها الزمني والجغرافي، لذلك 
إلى اقتصاد أخضر عبر خطة وطنية وميثاق  علينا التحول التدريجي 

وطني لحياد كربوني كامل.

الطاقات  دعم  طموحة  خطة  إقرار  إلى  نتطلع  الصدد  هذا  وفي 
املتجددة وتسهيل اعتمادها خاصة في القطاعات األكثر اعتمادا على 

الطاقة مثل الفالحة والسياحة والخدمات والصناعة والنقل وغيرها.

إن تخطيط املدن يحتاج إلى طاقات جديدة نظيفة في إطار مدن 
ذكية تحترم الطبيعة والفضاءات الخضراء وتستعمل األلواح الشمسية 
إلنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، كذلك نحتاج إلى تعميم تجربة النقل 
السريع الكهربائي مثل البراق، واعتماد وسائل النقل الجماعية داخل 
املدن الكبرى أكثر احتراما للبيئة وتشجيع كل وسائل النقل املعتمدة 
على الطاقة املتجددة والنظيفة وتشجيع كل ما من شأنه جعل بالدنا 
بلدا مثاليا في التعاطي مثل موضوع التغيرات املناخية التي صنفتنا وكالة 
germen watch في الرتبة السابعة عامليا في احترام الطبيعة واعتماد 
إجراءات ناجحة في مواجهة التغيرات املناخية، هذه شهادة على أننا في 
الطريق الصحيح، لكن يجب علينا تسريع وتيرة االنتقال الطاقي ألنه 

التحدي تقع عليه بقية الرهانات األخرى، والسالم عليكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

االشتراكي،  الفريق  متدخل  آخر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عيقردا عيطرهر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة عملحت9مة،

املتجددة  الطاقات  برنامج  في  تأخر  االشتراكي  الفريق  في  نسجل 
أفق  في   52% إلى  املنتجة  الكهرباء  حصة  من  الرفع  فإن  والبديلة، 
2030 بحال اللي قلتو يعادل فقط أقل من %5 من الطاقة املستعملة 
وطنيا، لذلك ندعو الحكومة للرفع من االستثمار العمومي ودعم وتحفيز 
االستثمار الخاص وفتح باب له بشكل أكبر مع تنويع وتوسعة املصادر 
األخرى غير الطاقة الشمسية والريحية، كإنتاج الهيدروجين األخضر 

وما إدراك ما الهيدروجين األخضر، التيارات البحرية، الكتلة الحيوية.

السيدة الوزيرة، يجب تعديل التشريعات املحلية ليصبح بإمكان 
تركيب الطاقة البديلة وربطها على الشبكة الكهربائية للمنازل واملباني 
العامة والتجارية والصناعية والقيام بحمالت التوعية للسكان، ألن 
املواطن بعيد على هاد ال�سي ديال، ما كيعرفش هاد ال�سي ديال ديال 

النجاعة الطاقية، ما كاينش حمالت التوعية كتدار؛

-2 كيفاش كتذاكرو على النجاعة الطاقية واملباني العامة الحكومية 
حتى �سي بناية ما كتستعمل هاد الطاقة البديلة، وما كاينش �سي يعني 
�سي بين الوزارات كاين �سي يعني كتفقوا عليه في مجال الطاقة البديلة؛

في  الشمسية  الطاقة  استخدام  إلزام  يجب  استخدام،  إلزام   3-
مجاالت ذات االستهالك املرتفع وخارج إنتاج الطاقة، بحال في الفالحة في 
السقي، الفنادق في تسخين املاء والكهرباء في املصانع واإلنارة العمومية 
بالنسبة للجماعات مع تشجيعها ودعمها خاصة مع تحسن مردودية 

األلواح الشمسية ورجوع ثمنها العالمي.

-4 خلق وحدات للفرز في املطارح العمومية ملعالجة النفايات الصلبة 
في مصانع  الحرارة  املستخرج إلنتاج   RDF البديل  الوقود  الستخراج 
اإلسمنت واألفرنة الخاصة، خاصة وأن الطلب موجود واملستثمرين 

مستعدين لذلك؛

أخيرا، السيدة الوزيرة املحترمة، ألم يحن الوقت بعد إلعادة تشغيل 
محطة السامير لتخزين النفط وتكريره خاصة هاد املؤسسة اللي كتتعتبر 
دعامة أساسية لإلقتصاد الوطني لضمان األمن الطاقي وتوفير هامش 

الربح وخلق فرص الشغل؟

محطة  كأول  بآسفي  الحرارية  املحطة  احترام  مدى  ما  وأخيرا، 
بإفريقيا تدعي استخدام الفحم الحجري النظيف للضوابط البيئية 

والتنمية املستدامة؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لك السيدة الوزيرة املحترمة، 
تفضلي، مرحبا.

عيسلدة يللى بنعلي وزيرة عالنتقرل عيطرقي وعيتنملة عملستدعمة:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت9مون،

أولويات  الحكومي حدد  البرنامج  أنه  باإلشارة هو  الجدير  أوال  هو 
املرحلة املقبلة دون إلغاء االستراتيجية الهيكلية بما فيها إستراتيجية 
االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، وسوف نركز في تعقيبنا على أوال 
قطاع الكهرباء وثانيا على قطاع املحروقات بما فيه الغاز الطبيعي، 
وخالصة القول سوف تكون حول التعاون الدولي واإلدماج الجهوي 
للتطرق لألسئلة حول قرارات الدول املجاورة، فسأبدأ بقطاع الكهرباء 
حول إنتاج الكهرباء، ثم من أجل توفير هاد الباقة الكهربائية املثلى 
على أساس خيارات تكنولوجيا موثوق بها ومنافسة والرفع من حصة 
الطاقات املتجددة في املنظومة الكهربائية مع املرونة التي نلتزم بها وتم 
بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء  البرامج تتعلق  تطوير إنجاز العديد من 

وطبعا مع تعميمها على العالم القروي في كل أنحاء اململكة.

وانسجاما مع هدف الرفع من مساهمة مصادر الطاقات املتجددة 
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وسائل  هاد  تقوية  تمت  طبعا  هي  الوطنية،  الكهربائية  الباقة  في 
5790 ميغاواط  إنتاج الكهرباء عن طريق إنجاز قدرة إضافية تناهز 
باستثمارات تفوق 98 مليار درهم، وأذكر أن علما أن سنة 2020 اتسمت 
بظرفية خاصة جراء تف�سي جائحة كورونا ترتبت عنه تداعيات كبيرة 
على القطاعات اإلقتصادية، حيث تم أيضا تسجيل تأثير على قطاع 
الطاقة، وكان لها وقع على الطلب الكهربائي، الطلب الكهربائي انخفض 

في 2020 بناقص %1.2 مقارنة مع سنة 2019.

ببالدنا أظهرت كفاءتها  الكهربائية  املنظومة  بالذكر، أن  والجدير 
الطلب  في  تقلص  ظل  في  ولكن  األزمات  هذه  مواجهة  على  وقدرتها 
البرامج واملشاريع  الكهربائي والطلب الطاقي، تعتزم الوزارة استكمال 
املبرمجة في إطار املخطط املتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي في أفق 
2030 وهاد البرنامج للتجهيز الكهربائي يرتكز أساسا على تثمين املوارد 
والطاقات املحلية، فبالنسبة للفترة األولى من 2021-2025 في البرنامج 
عندنا تطوير االحتياجات الكهربائية اإلضافية باالعتماد أساسا على 
الطاقات املتجددة الريحية والشمسية وتمت برمجة تطوير إنجاز قدرة 
إضافية تصل إلى أكثر من 4 آالف ميغاواط منها 4037 ميغاواط من 
مصادر متجددة أو %90 من القدرة اإلضافية ومحطة حرارية واحدة 
باستغالل الغاز الطبيعي 450 ميغاواط، وكما سيعتمد املغرب في الفترة 
املخطط  هذا  حسب  أخضر  مخططا   2030-2026 هي  اللي  الثانية 
الكهربائي %100 من مصادر متجددة، وتمت برمجة إنجاز قدرة إضافية 
تناهز 5200 ميغاواط وتمت برمجة إنجاز برامج ومشاريع مرنة لإلنتاج 
الكهربائي خالل هاد الفترة الثانية بهدف مواجهة الطبيعة املتدبدبة 
للمصادر املتجددة وخاصة محطة توليد الطاقة عن طريق الضخ 600 

ميغاواط وكذا أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات 100 ميغاواط.

وتجدر اإلشارة أن هذا املخطط كان يتسم أنه يأخذ بعين االعتبار 
ويعتمد  الدولي،  الطاقي  السياق  يفرضها  التي  واإلكراهات  التحديات 
النظيفة  الطاقات  فيه  تحتل  متكامل،  متنوع  طاقي  مزيج  توفير  على 
طبعا حصة مهمة، ولكن يأخذ بعين االعتبار كذلك الحاجات الطاقية 
ويراهن عليه  الصناعي،  القطاع  القطاعات وخاصة  لكل  املستقبلية 
كقاطرة لتحقيق التنمية االقتصادية حيث من أجل بلورة هذا املخطط 
نعطيكم نسبة معدل االرتفاع اللي اتخذ به االعتبار ارتفاع الطلب على 
الكهرباء، عندنا %4.2 خالل الفترة 2021-2025، وأقل من %4 من 
االستراتيجية  لجنة  الوزارة  هاد  ترأست   ،2030-2025 الفترة  خالل 
واالستثمارات التي تقوم بدراسة مخطط التجهيز الكهربائي وعرضه على 
املجلس اإلداري للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب قصد 
املصادقة عليه، وفي إطار مواكبة الوزارة إلنجاز هاد املخطط في أحسن 
الظروف، نقوم أيضا باملشاركة في لجنة اإلرساء املناقصات املتعلقة 
باملشاريع املبرمجة في إطار مخطط التجهيز الكهربائي، ونعمل على تعبئة 
االستراتيجية  الطاقية  املشاريع  إلنجاز  الضرورية  العقارية  األوعية 
املبرمجة بالتنسيق مع اإلدارات الوصية على مختلف أنواع العقارات، 

ونقوم باإلصالحات التأسيسية الالزمة والضرورية للتدبير األمثل لقطاع 
الطاقة في ظل تطورت الدولية واإلقليمي الذي يعرفه هذا القطاع.

نمر لقطاع النقل والكهرباء، بلغ الطول اإلجمالي لخطوط النقل 
 524 الكهربائية  املحوالت  هاد  كيلومتر،   27580 ببالدنا  الكهربائي 
انطالق  منذ  مهمة  استثمارات  الشبكة عرفت  هذه  كهربائي،  محول 
االستراتيجية الطاقية الوطنية بلغت 12 مليار درهم، وتم اعتماد برنامج 
استثماري خالل هاد الفترة اللي جايا 2021-2024 من أجل تصريف 
الطاقة املنتجة على مستوى محطة اإلنتاج خاصة من مصادر متجددة 
املبرمجة في إطار مخطط اإلنتاج الكهربائي والذي يهم تطوير وتقوية 
وإعادة تأهيل وصيانة منشآت شبكات النقل الكهربائية والتكلفة اللي 
عندنا اليوم هي 8.7 مليار درهم، توزيع الكهرباء عندنا 94200 كيلومتر 
الجهد  خطوط  من  كلمتر   240500 املتوسط،  الجهد  خطوط  من 
املنخفض، وعندنا إنجاز 216 محول قدرته 9700 ميغاواط ميغوفولط 
أمبير، وسيتم العمل مع وزارة الداخلية والجهات املعنية على تسريع 
واحنا  الخدمات،  متعددة  الجهوية  الشركات  إحداث  برنامج  تنزيل 

كنشتغلوا على هاد امليدان.

في إطار الكهربة القروية، هو حقق برنامج الكهربة القروية الشمولي 
أرقاما قياسية وبلغت إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2021 نسبة 99.82% 
41412 دوار  بتكلفة إجمالية بلغت 24840 مليار درهم تمت كهربة 
جهاز   19430 وتركيب  الوطنية  الكهربائية  بالشركة  الربط  بواسطة 
شم�سي ب 900 دوار في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يمكن 
إجمال أن أهم مظاهر الوقع السوسيو االقتصادي لهذا البرنامج هو 
هاد  خلق  من  مكنت  للدخل،  مدرة  جديدة  اقتصادية  أنشطة  بروز 
الديناميكية الجديدة في الوسط القروي وارتفاع معدل التمدرس ال 
سيما في صفوف الفتيات، إضافة إلى تراجع الهجرة القروية وتحسين 
السكن عن طريق تجهيز البيوت باآلالت الكهربائية مع تقليص املصاريف 

اإلجمالية املتعلقة باإلنارة؛

وفي إطار استكمال برنامج الكهرباء الشمولي ستتم كهربة 927 دوار 
تضم 21150 مسكن بمختلف جهات اململكة خالل هاد الفترة اللي جايا 
2021-2024 بغالف مالي يقدر بحوالي 723 مليون درهم، واحنا سنظل 
ساهرين على استكمال هاد البرنامج إن شاء هللا آلخر دوار وآخر منزل في 

جميع أنحاء اململكة.

الولوج  لتعميم  املغربية  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  إطار  وفي 
النائية والبعيدة عن الشبكة الكهربائية الوطنية،  للكهرباء باملناطق 
هاد الوزارة بتنسيق مع الشركاء من وزارة الداخلية واملكتب الوطني 
للكهرباء وجهات أخرى معنية قامت بإعداد البرنامج الوطني لكهربة 
إلى إحداث دواوير مستقلة ذاتيا فيما  البيضاء الذي يهدف  املناطق 
يخص التزود بالكهرباء، ويتعلق األمر بكهربة حوالي 400 دوار تفوق 
كلفة ربط املسكن الواحد بها بالشبكة الكهربائية الوطنية 80 ألف 
درهم، وبناءا اإلجتماعات التشاورية التي ال زالت قائمة مع الشركاء تمت 
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بلورة مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بهاد البرنامج على أن يتم التوافق 
عليها وإيجاد التمويل الالزم بها.

أما بالنسبة لتقليص الفوارق الترابية واالجتماعية تم رصد خالل 
درهم  مليار   50 قدرها  إجمالية  امليزانية  واحد   2023-2017 الفترة 
بهدف فك العزلة عن سكان املناطق القروية والجبلية وذلك بتأسيس 
وتنويع اإلمكانات االقتصادية لهاد املناطق، وبلغ الغالف املالي اإلجمالي 
املخصص ملشاريع الكهربة القروية وتوسيع وتقوية الشبكة الكهربائية 
الجهوية  اللجن  وبتنسيق مع  الصدد  وفي هذا  مليار درهم،   2 حوالي 
برمجنا 1300 مشروع خالل الفترة ما بين 2017-2021 إلى غاية شتنبر 
2021 تم إنجاز 900 مشروع وإدراج 437 مشروع في إطار صفقات توجد 
إما قيد اإلنجاز أو في طور التوقيع أو املصادقة أو في إطار طلبات عروض، 
وتهم برامج العمل لبرنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية برسم 
سنة 2021 إنجاز 136 مشروع يخص الكهرباء القروية وتقوية وتوسيع 

الشبكة الكهربائية بغالف مالي إجمالي يقدر ب 204 مليون درهم.

ففيما يخص ضبط قطاع الكهرباء وملواكبة التغيرات العميقة التي 
الفاعلين  الهيكلة واالنفتاح على  الكهرباء على مستوى  يعرفها قطاع 
ومستقر  شفاف  مؤسساتي  إطار  تنزيل  على  نعمل  احنا  الخواص، 
وبسيط يهم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ضبط السوق 
الحرة للكهرباء من أصل متجدد لفائدة زبناء الجهد الجد العالي والعالي 
الهيئة  هياكل  وضع  باستكمال   2021 سنة  تميزت  وهي  املتوسط، 
العاجل على استكمال  القريب  في  ومجلسها اإلداري وسوف نشتغل 
القانونية املتعلقة بضبط قطاع الكهرباء وكذا العمل على  الترسانة 
تفعيلها، وتم الشروع في إنجاز الدراسة حول فتح الشبكة الكهربائية 
إنجاز  في  على الجهد املتوسط أمام الطاقات املتجددة وتم الشروع 
الدراسة املتعلقة بتحديد القدرات االستيعابية للشبكات الكهربائية 
واملتوسط  والعالي  العالي  الجد  واملتوسط  والعالي  العالي  الجهد  ذات 
الستقبال مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وكان من املرتقب 
انتهاء من إنجاز هذه الدراسة مع متم سنة 2022، وسوف نحاول كل 
الجهد تسريع هذه الدراسة، كما تم إنجاز دراسة متعلقة بإرساء مدونة 
الشبكة الكهربائية الوطنية وذلك في إطار التعاون مع البنك األوروبي 
الشبكة  لتدبير  تقني  بمثابة ضابط  املدونة  بإنشاء وتعمير وتعد هذه 

الكهربائية والوطنية.

أما في اإلطار التشريعي والتنظيمي واملؤسساتي في إطار إنتاج الكهرباء، 
كان فيه استكمال وتفعيل الترسانة القانونية املتعلقة باإلنتاج الذاتي 
للطاقة الكهربائية والتي تهدف إلى تنظيم نشاط اإلنتاج الذاتي كيفما 
املنشأة  وقدرة  الجهد  ومستوى  الشبكة  وطبيعة  اإلنتاج  كان مصدر 

املستخدمة.

ومن أجل مواكبة الشركات املغربية املصدرة بشكل رئي�سي إلى دول 
االتحاد األوروبي ومن أجل االستجابة ملتطلبات نظام إصدار شهادة 
أصل الكهرباء املنتجة من مصادر الطاقات املتجددة، ستقوم الوزارة 

بإنجاز دراسة تتعلق بتصميم وتطوير ووضع نظام شهادات للكهرباء 
شوية  فيه  يكون  بد  ال  وهذا  باملغرب،  متجددة  مصادر  من  املنتجة 
مع  مشترك  قرار  مشروع  على  واملصادقة  واإلعداد  الشفافية،  ديال 
وزارة الداخلية يحدد مسار األظرفة السنوية لحقن الطاقة الكهربائية 
الكهربائية  الشبكة  في  املتجددة  الطاقة  انطالقا من مصادر  املنتجة 
ذات الجهد املتوسط خالل العشر سنوات املقبلة، وسوف نسهر على 
استكمال أشغال إعادة الهيكلة املتعلقة بالفصل بين أنشطة اإلنتاج 
الشفافية  على  الحرص  أجل  من  التوزيع  وأنشطة  النقل  وأنشطة 
املتعلقة بتعريفة نقل الكهرباء والتي عرفت بعض التعثر خالل العشر 

سنوات األخيرة.

في مجال املحروقات على تموين السوق الوطني بغاز البوطان الذي 
يدخل باألخص لالستعماالت املنزلية وفي الفالحة ليست له أي عالقة 
السوق  حاجيات  تزويد  تأمين  يتم  حيث  األوروبي  املغربي  باألنبوب 
الوطنية بهاته املادة بشكل منتظم وعن طريق االستيراد عبر مختلف 
موانئ اململكة، وصل استهالك مادة غاز البوطان خالل سنة 2020 ما 
يناهز 2600 مليون طن مسجلين ارتفاعا بنسبة %5 مقارنة مع السنة 
تتبعا مستمرا من طرف املصالح  اليومي  الفارطة، ويعرف االحتياط 

املختصة.

تتوفر على مصدرين كما  الطبيعي، فإن بالدنا  الغاز  فيما يخص 
تعرفون لتزويد السوق الوطني: املصدر األول هو اإلنتاج الوطني اللي 
تطرقنا عليه في الفقرة األولى واملصدر الثاني هو الغاز الطبيعي املورد 
عن طريق األنبوب املغاربي األوروبي، ويستعمل حصريا في إنتاج الكهرباء 
بمحطة تحضارت بطنجة ومحطة عين بني بطار باملنطقة الشرقية، 
وخالل األيام املنصرمة تمت تلبية الطلب على الطاقة على الرغم من 
عدم دخول هاتين املحطتين في الخدمة بعدما تم االعتماد على القدرة 
الوطنية املنشأة، وخالل األيام املنصرمة تمت تلبية هذا الطلب إضافة 
إلى تقلص الطلب كيف ما شرنا له على الكهرباء بسبب جائحة كورونا، 
إال أن للتطرق لهذا السؤال حول سياسة البلدان املجاورة، الوزارة 
باشرت حاليا مشاورات مع فاعلين على املستوى اإلقليمي والجهوي 
والدولي قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير اإلمدادات الوطنية من 
الغاز الطبيعي، ويجب التذكير كذلك أن بالدنا في ظل القيادة املستمرة 
في  نجحت  قد  السادس حفظه هللا،  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
التفعيل الناجع والفعال الستراتيجيتها الطاقية من أجل طاقة مستدامة 
وتنافسية وآمنة، هذه ترتكز كيفما قلنا على التطوير االستباقي للطاقات 
املتجددة وتقوية هاد الطاقات املتجددة بالغاز الطبيعي في املزيج مزيج 
الطاقة كوسيلة لخفض انبعاثات الكربون لكل القطاعات وتعويض 

الطاقات املتجددة في أوقات تذبذباتها فيما يخص إنتاج الكهرباء.

دعوة  تعرفون  كما  الوزارة  أطلقت  الغازي  املخطط  فيما يخص 
إلبداء االهتمام من أجل إنشاء وتشغيل وحدة بحرية عائمة الستيراد 
 FSRU عليه  واملصطلح  املسال  الطبيعي  الغاز  تغويز  وإعادة  وتخزين 
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والتي ستمكن بتلبية جميع حاجيات البالد من الغاز الطبيعي والتي من 

املتوقع أن تصل في أفق 2040 إلى ما يناهز وممكن أكثر من ثالث مليار متر 

مكعب سنويا، وقد أثارت أهمية هاد املشروع وظروف السوق الوطنية 

اإلقليمية واإلقليمية إهتمام عدد كبير من الشركات الدولية والوطنية 

قصد  املعنية  الشركات  مع  املعطيات  بتدقيق  حاليا  الوزارة  وتقوم 

تحديد تفاصيل املشروع على مستوى الهيكلة والتمويل وكذا شروط 

عقود شراء الغاز وسيمكن هذا املشروع الذي عرف تأخرا ملحوظا في 

العقد املا�سي من تقوية منظوماتنا الطاقية وتنويع مصادرها خدمة 

لتنافسية اقتصادنا ضمن تنمية مستدامة.

وعلى تعزيز القدرات التخزينية للبالد من املواد البترولية، فيجدر 

التأكيد أنه يتم تزويد السوق الوطنية من املواد البترولية عن طريق 

البترولية السائلة لدى شركات  االستيراد وتبلغ قدرات تخزين املواد 

التوزيع البترولية 1549 مليون متر مكعب، %93 منها متصلة باملوانئ، 

وفيما يخص غازات البترول املسالة اللي هي البوطان والبروبان تصل 

قدرة تخزينها لدى شركات التعبئة إلى 566 ألف متر مكعب %90 منها 

متصلة باملوانئ.

وفي إطار السياسة الطموحة التي ينتهجها املغرب للرفع من مستوى 

تعمل  الوطنية  السوق  ولتأمين حاجيات  بالبالد  االحتياطي  املخزون 

الوزارة على مواكبة إنجاز املشاريع املبرمجة من طرف الخواص إلنجاز 

قدرة إجمالية إضافية لتخزين املواد البترولية تصل إلى أكثر من 900 

ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 3 مليار درهم في أفق سنة 2023، 

ويتم حاليا العمل على إرساء نظام جديد لتدبير املخزونات اإلحتياطية 

من املواد البترولية أكثر نجاعة، ففيما يخص الغاز الطبيعي املسال 

والوكالة  بالتجهيز  املكلفة  الوزارة  مع  بالتعاون  حاليا  الوزارة  تعمل 

الوطنية للموانئ من أجل تيهيء البنية التحتية في املوانئ قصد تمكين 

الفاعلين في القطاع من استيراد الغاز الطبيعي بأقل تكلفة ممكنة.

آخر نقطة على التعاون الدولي واإلندماج الجهوي هو يعد التعاون 

الدولي خيارا إستراتيجيا للمغرب الستقطاب اإلستثمارات واإلمدادات 

ونقل التكنولوجيا وإنجاز برامج تنموية وكذا تأكيد إلتزاماته اتجاه نمو 

البلدان في القارة اإلفريقية وتوسيع نطاق التعاون جنوب جنوب وجنوب 

شمال وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

االتفاقيات  إبرام مجموعة من  من  ما مكن  وأيده، وهذا  نصره هللا 

ومنظمات  وصديقة  االستراتيجية  الدول  وعدد  املغرب  بين  التعاون 

التكنولوجيا  نقل  اإلمدادات،  خاص  بشكل  تهم  وإقليمية  دولية 

واملعرفة، وتنفيذ برامج مشتركة وتبادل الخبرات والتدريب.

وإدراكا منه للدور املهم الذي تلعبه الروابط الكهربائية والغازية 

في انتقاله الطاقي نحو نموذج طاقي منخفض الكربون، فإن املغرب قد 

جعل من االندماج الجهوي للشبكات واألسواق الكهربائية والغازية أحد 

املحاور ذات األولوية االستراتيجية للوطنية الطاقية. وفي هذا الصدد 

يواصل املغرب العمل على تعزيز روابطه مع الدول املجاورة من خالل 

عدة مشاريع عندنا طبعا تعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا والربط 

الكهربائي مع البرتغال والربط الكهربائي مع موريتانيا حيث تمت إعداد 

مشروع ملذكرة تفاهم لهذا املشروع.

وفي السياق نفسه يواصل املغرب عمله لتعزيز التبادل املستدام 

للكهرباء بين املغرب وبين السوق الكهربائية األوروبية، ومن أجل تطوير 

للمغرب  الطاقي  االنتقال  ومواكبة  والهيدروجين  املتجددة  الطاقات 

وقعت الوزارة مؤخرا اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الوكالة الدولية 

للطاقات املتجددة IRENA إضافة لتوقيعها على اتفاقية مع البرتغال، 

واملغرب انخرط في عدة مبادرات ومشاريع كما تعرفون وبرامج دولية، 

 COP التابع ملؤتمر األطراف  الطاقي  االنتقال  مبادرة مجلس  ال سيما 

26 والتي تهدف إلى حشد ومالءمة وتكييف املساهمات الدولية لدعم 

النظيفة  الطاقة  في تطوير  تقدم ملموس  لتحقيق  الرئيسية  البلدان 

االنتعاش االقتصادي، وعندنا  الطاقة األحفورية كجزء من  وتقليل 

طبعا مبادرة تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة املستدامة التي تمت 

بلورتها بشكل مشترك بين املغرب وإثيوبيا خالل قمة األمم املتحدة 

األخيرة العمل املناخي، وعندنا مبادرة التحالف الدولي للطاقة الشمسية 

التي أطلقتها الهند وفرنسا خالل قمة املناخ بباريس والتي قمنا امل�سي 

الكهرباء املستدامة من مصادر  املا�سي، وتبادل  الشهر  في هاد  عليها 

الطاقات املتجددة بين املغرب وأملانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.

األهداف  تحقيق  إلى  الطاقي  االنتقال  يهدف  أنه  القول  فخالصة 

إلى أهداف سامية التي  التالية التي تعرفونها، الوصول بشكل فعال 

أعلن عنها صاحب الجاللة نصره هللا وتقليص التبعية الطاقية للخارج 

وتحقيق األمن الطاقي للبالد بصفة مستدامة، والنقطة الثالثة هي تعزيز 

الرأسمال البشري واستغالل إمكانيات الطاقات املتجددة والنجاعة 

الطاقية لخلق فرص عمل جديدة واملحافظة على ريادة املغرب جهويا 

وقاريا في مجال االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة.

الخالصة،  في  عندي  اللي  املهمة  النقطة  وهذه  القول  وخالصة 

لتمكين املنظومة الطاقية من الوصول لألهداف املتوخاة سوف نعمل 

على ثالث محاور:

- أوال : تعزيز التعاون الدولي لتقوية الروابط الكهربائية والغازية 

وتعبئة املوارد املالية الضرورية لتسريع االنتقال الطاقي؛

- وثانيا : إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي واملؤسساتي من أجل 

الشفافية  واعتماد  االستثمار  وتشجيع  القطاع  جاذبية  من  الرفع 
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والحكامة الجيدة واملبسطة؛

-والنقطة الثالثة : هي تعزيز البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي 

ملواكبة هذا االنتقال الطاقي وهذه التنمية املستدامة. وفقا هللا ملا فيه 

خير لهذا الوطن، والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على املساهمة القيمة، شكرا السيد 

الوزير على الصبر، شكرا السيدات والسادة النواب على مساهمتكم 

أعمالنا  أنهينا جدول  قد  نكون  وبهذا  تعاونكم،  وعلى  تفهمكم  وعلى 

لحصة األسئلة الشفهية لهذا اليوم، وافعت علجلسة.
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