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محضرلالجلسةلالخامسةلواألربذين

ا تاريخ: الثالثاء 07 ذي القعدة 1443ه)07 يونيو 2022(.

ا رئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وخمسة  ساعات  ثالثة  ا ت2ق ت: 
الساعة العاشرة صباحا والدقيقة الخامسة.

ج وللاألعمال: مناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة الرئيس 
سنتي  برسم  املجلس  أعمال  حول  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول 

2019 و2020.

ا س  لراش  لا طا بيلا ذلمي،لرئيسلمجلسلا ن2اب،لرئيسل
الجلسة:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين،

 افتتحت الجلسة،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

عمال بأحكام الفصل 148 من الدستور وتطبيقا ملقتضيات املادة 
التي  الجلسة  هذه  النواب  مجلس  يعقد  الداخلي،  النظام  من   332
األول  الرئيس  السيدة  به  تقدمت  الذي  العرض  ملناقشة  تخصص 

للمجلس األعلى للحسابات أمام البرملان.

للفرق  التدخل  إطار  في  املناقشة،  باب  نفتتح  هللا،  بركة  على 
واملجموعة النيابية والنواب غير املنتسبين. الكلمة لفريق التجمع الوطني 
األحرار املتدخل األول السيد النائب املحترم ال�سي محمادي توحتوح في 

حدود 7 دقائق.

ا نائبلا س  لمحمادقلت2حت2ح:

بسملهللالا رحمنلا رح ملوا صال2لوا سالملعلىلس  يالمحم ل
وعلىلآ هلوصحبهلأجمذين،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يشرفني أن أتناول، في الجزء املتعلق بتدخل فريق التجمع الوطني 
لألحرار، بخصوص مناقشة التقرير الذي قدمته السيدة الرئيس األول 
للمجلس األعلى للحسابات. بداية، البد أن نشيد باألدوار الكبيرة واملهام 
الجّبارة التي يقوم بها املجلس األعلى للحسابات، ولعّل ما يقوم به في 
مجال الرقابة على صرف املال العام وكشف مكامن الخلل في منظومة 
التدبير املالي العمومي من شأنه الدفع نحو بناء دولة الحق والقانون 

وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

إن هاته الجلسة الدستورية التي نعقدها اليوم هي ثمرة تفاعل 
التشريعية  والسلطتين  للحسابات  األعلى  املجلس  مؤسسة  بين  بناء 
السياسات  بعض  أداء  لتقييم  ضرورية  جلسة  وهي  والتنفيذية، 
ونجاعتها،  فعاليتها  على  والوقوف  الحكومية  والقرارات  القطاعية 

وكذلك على اإلختالالت التي اعترضت تطبيقها.

إننا نعتبر خالصات هذه املؤسسة الدستورية، بالنسبة لنا كسلطة 
تشريعية، ونحن في الفريق التجمعي مقتنعون بضرورة استثمار هذه 
الخالصات واإلستنتاجات والتوصيات من أجل تجويد أداءنا التشريعي 
بالقرار  التنويه  دون  هنا  الفرصة  تفوتني  ال  كما  وتقييمه.  والرقابي 
الغير املسبوق في تاريخ رؤساء الحكومات املغربية الذي اتخذه السيد 
رئيس الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة، من خالل تكليفه أحد 
األعلى  املجلس  توصيات  تتبع  بمهمة  الوازنة  القضائية  الشخصيات 
للحسابات الواردة في تقاريره السنوية واملوضوعاتية بغية تحقيق أكبر 
قدر من التفاعل الحكومي مع ما تصدره املؤسسة املكلفة بحماية املال 
العام. وهنا إال سمحتوا، كتأكد الحكومة اإلرادة ديالها في تخليق الحياة 
العامة ألن تخليق الحياة العامة ما�سي هي الشعارات، ما�سي هي »عفى 
هللا عما سلف« ما�سي هي العفاريت والتماسيح، ما�سي هي تجي كرئيس 
كيحاربني،  هواللي  الفساد  راه  بأن  وتقول  البرملان  في  توقف  حكومة 
تخليق الحياة العامة هو الجرأة، هوالشجاعة، هو املسؤولية في اتخاذ 

قرارات من هاد النوع.

الفاعلين،  كل  ملطالبة  الدستورية  الجلسة  هذه  أغتنم  وأيضا، 
املؤسساتيين والسياسيين، للتفاعل البناء واإليجابي مع تقارير املجلس 
األعلى، خصوصا تقريره األخير حول املصاريف االنتخابية، واالمتثال 
الخزينة  إلى  املستحقة  الغير  الضرائب  دافعي  أموال  بإعادة  لقراراته 
العامة. وهنا كذلك بغيت نوه بالتفاعل اإليجابي لفريق التجمع الوطني 
لألحرار اللي رجع األموال الغير املستحقة، وكنتمنى كذلك األحزاب اللي 
ما رداتش هاد اإلعتمادات الغير املستحقة تردها للخزينة العامة ألن 

هادي أموال عمومية.

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

من بين ما جاء في التقرير داملجلس األعلى هو وضعية املاء والذي 
ال أحد يستهين باألهمية القصوى للماء باعتباره من مقومات السيادة 
له الحسن  للمغفور  الرشيدة  املائية  السياسة  الوطنية األولى، ولوال 
محمد  امللك  جاللة  حملو  اللي  املشعل  وهو  ثراه-  هللا  طيب  الثاني- 
السادس، لكانت تداعيات ديال الجفاف وخيمة على اإلقتصاد الوطني 

وعلى أمننا املائي وأيضا على وجودنا برمته.

ومع ذلك، فإن املالحظات التي سجلها املجلس األعلى على مستوى 
السياسة املائية هي بمثابة دق ناقوس للخطر، وفعال اليوم نواجه خطر 
في  السابقة  املياه، نواجه خطر العطش بسبب فشل الحكومة  ندرة 
تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للماء. جاللة امللك أعطى توجيهات، ترأس 
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اجتماعات، توضعت إستراتيجيات بأجندة محددة األهداف واآلجاالت، 
ولكن الحكومة مع األسف لم تكن في مستوى تنزيل هذه اإللتزامات، 
الحكومة لم تكن في مستوى الرهان، خاصة وأن املوضوع ديال املاء 
ما�سي �سي حاجة اللي قابلة للتأجيل أو التأخير، ألنها مرتبطة بالحياة 
ديال اإلنسان والطبيعة. وأيضا مسألة ديال املا ما�سي أمر فجائي بحال 
الزلزال، يعني كانت متوقعة، خاصة وأنه كاين مجموعة ديال التقارير 
كتأكد بأن املغرب متأثر بالتغيرات املناخية، األمر اللي كان كيتطلب 
اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، خاصة وأن اإلستراتيجية الوطنية 
كانت تتضمن مجموعة من التدابير اإلستعجالية واإلستباقية، كبناء 
السدود وتحلية املياه والتحسيس بأهمية املحافظة على املاء، ولكن مع 
األسف، كل هاد ال�سي ما تدار فيه والو. وفي الوقت اللي كنا كنستناو 
الحكومة السابقة تحل لينا املشكل ديال املاء، خرج رئيس الحكومة 
وقال لنا«وّرك على البوطون يشعل الضو، فتح الروبيني يجري املاء« 
وها احنا مع األسف وصلنا لهاد السياسة الفاشلة، وبهاد الشعبوية إال 
قدر هللا غنفتحو الروبيني وما نلقاوش فيه املاء، وهادي هي الحقيقة 
ألن مناطق كثيرة في املغرب مهددة بالعطش، في سوس، في الشرق، في 
الدار البيضاء، في مراكش، في الناظور، سيدي إفني، سطات، إضافة 
إلى أنه كاين مناطق فالحية مهددة بالجفاف، وكاين مناطق كثيرة قطعوا 
عليها املا، والسيد وزير الفالحة عارف في بركان، في بوعرق، في الناظور، 
كاين مناطق اللي بقاتش كتسقى. وفي هذا اإلطار، ال بد أن نشيد بحكمة 
جاللة امللك، اللي أعطى اإلنطالقة ملخطط »املغرب األخضر«، وكذلك 
نشيد بكفاءة السيد وزير الفالحة وأطر وزارة الفالحة اللي ساهموا في 
تنزيل هذا البرنامج اللي اليوم تيحافظ على املا كيساهم في تثمين املا 
واللي، الحمد هلل، هاد الظروف بّين الصالبة ديالو، وفهاد الظروف 
معايا  وتصوروا  بوفرة.  و  متوفرة  والفواكه  الخضر  كل  هلل-  -الحمد 
اإلخوان لو ما كانش مخطط »املغرب األخضر« وما زال كنسقيو الفالحة 
أن  فالحقيقة  الوضع؟  غيكون  كيفاش  التقليدية،  بالطريقة  ديالنا 
مخطط »املغرب األخضر« ساهم في التخفيف من تداعيات الجفاف 
رغم أن قطاع املا مع األسف لم يواكب مخطط »املغرب األخضر« 
اللي  التقرير ديالو،  في  اللي كيأكدوا املجلس األعلى للحسابات  وهذا 
وقف على أن الفجوة بين املساحات اللي خصها تسقى واملساحات اللي 
مجهزة بشكل فعلي وصلت سنة 2018 ل 158 ألف هكتار، ألنه كما 
قلت أن املسؤوليين عن القطاع ما واكبوش مخطط »املغرب األخضر« 
ما واكبوش التغيرات املناخية، ما واكبوش ازدياد عدد السكان اللي 
كيتطلب املواكبة ديالو في توفير املاء، كل هذا كيأكد التقصير الكبير 

للحكومة السابقة في توفير األمن املائي.

أيهالا س  اتلوا ساد2،

في الوقت اللي كنطلبوا هللا سبحان وتعالى يرحمنا ويسقي عباده 
وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده امليت، نطالب منكم السادة الوزراء 
ومن خاللكم الحكومة املوقرة اللي عندنا فيها الثقة واألمل، باش تنزلوا 

لنا البرنامج اإلستعجالي للماء والبرنامج اللي جات به هاد الحكومة اللي 
كيضم مجموعة من التدابير )بناء السدود، تحلية املياه إلى غير ذلك( 
ألن هاد البرنامج ال يحتمل التأخير ألنه مرتبط بالحياة ديال املواطنين، 
إال كان هللا سبحانه وتعالى جعل من املاء كل �سيء حي، فإننا نطلبه أن 

يوفقكم في هذا اإلطار، شكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد الكريم الزمزمي من 
نفس الفريق، في حدود 4 دقائق و30 ثانية.

ا نائبلا س  لعب لا كريملا زمزمي:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

منذ سنة 2004 تم إطالق برنامج »مدن بدون صفيح« حيث كان 
الهدف ديالو املعلن هو معالجة 270.000 أسرة في 70 مدينة ومركز 
حضاري. اليوم في 2018 بعد التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات ، 
توصلنا ملا مجموعه 470.000 أسرة أي بزيادة %75 مقارنة مع الهدف 
األولي، وما يمكناش نحققوا »مدن بدون صفيح« وهناك إختالالت في 
آليات التنزيل وعقود املدن ونقائص في التدبير والتتبع. من طبيعة الحال 
هذه خالصات ديال املجلس األعلى للحسابات ما�سي كالم وصافي، ذلك 
السيد الوزير أن بعض األسر املعنية ما كتستافدش من هاد العملية 
هادي رغم دخولها ضمن اإلحصائيات وتم إحصاءها بطريقة أو بأخرى. 
ووفق تقرير املجلس األعلى للحسابات، فإن أكثر من 15 ألف مسكن آيل 
للسقوط ال زال موجود بيننا، وبكل صراحة من حقنا أن نتساءل عن 
موقع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل املباني اآليلة للسقوط.

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

ال نن�سى أن السكن اإلجتماعي املخصص لألسر ذات الدخل املتدني 
كيعاني من إختالالت مثل املضاربة في األسعار والغش في مواد البناء، 
وهو ما يتطلب محاربة هاد الظاهرة اللي كت�سيء إلى هدف نبيل للدولة. 
الالئق وتعميم  الغير  السكن  القضاء على  يمكن  الحال، ال  وبطبيعة 
السكن اإلجتماعي ملن يستحقه إال من خالل ضبط عدد املستفيدين، 
مخطط  موثوق،  بيانات  وقاعدة  موحدة  أهلية  معايير  تحديد  مع 
تمويل واقعي مع إحترامه. ما يمكناش نتكلموا اليوم السيد الرئيس، 
على معالجة إشكال السكن والسكنى بال ما نهضروا على التعقيدات 
والوثائق ومخططات التعمير اللي عرفات واحد العدد ديال التأخر في 
التنزيل واإلخراج إلى حيز الوجود، خير مثال على ذلك بعض الجامعات 
اللي قريبة من الرباط وأحدثت غير من 2008 إلى غاية اليوم باقي ما 
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عندهاش وثيقة ديال التعمير اللي كتنظم التعمير والسكن والسكنى، 
وبطبيعة الحال املدة الزمنية الطويلة اللي كتستغرقها مراجعة هاد 
الوثائق، وهي مناسبة كنلتمسو منكم تسريع هذه العملية، وتبني مقاربة 
تشاركية تشاورية استباقية تجمع قطاعات والجماعات الترابية وكل 
الفعاليات العاملة في امليدان، مع مراعاة املرونة والتبسيط في إعداد 
الوثائق. باإلضافة إلى ذلك، تقت�سي الضرورة تصفية العقارات وعقلنة 
اإلستغالل واحترام آجال تنفيذ العمليات مع تنسيق أفضل وشامل، 
واعتماد نهج متكامل للتنمية البشرية كيتجاوز اإلسكان كهدف ليشمل 
الجديدة، من  في مواقع اإلستقبال  األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية 
خالل توفير األنشطة املدر«ة للدخل بطبيعة الحال مناطق تجارية، 
مناطق النشاط الصناعي إلى آخره، ودمج الخدمات العامة األساسية 
في أقرب اآلجال، بطبيعة الحال قبل من هاد العملية هادي اللي كتهم 
بطبيعة الحال التعليم، الصحة، النقل واألمن، ثم التعامل بقدر أكبر مع 
الصرامة في مكافحة انتشار أحياء السكن الغير الالئق عن طريق تعزيز 
وهادي  والتكنولوجية،  القانونية  الناحية  من  والردع  املراقبة  آليات 

مسؤولية السلطات املحلية واملنتخبون الترابيون واملواطن كذلك.

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

التنمية  تحقيق  في  مهم  جد  بدور  الحضارية  الوكاالت  كتضطلع 
املجالية، يعني من طبيعة الحال كنرجعوا عاوتاني ملوضوع ديال تنزيل 
الوثائق ديال التعمير اللي كتنظم هاد العملية هادي، والتأخر ديالها من 
طبيعة الحال كيساهم في انتشار الظاهرة ديال السكن الغير الالئق، مما 
يستدعي من طبيعة الحال تدخل ديال الدولة وضخ واحد األموال كبيرة 
إلصالح ما تم إفساده. كذلك، كما ال يخفى عليكم وفي ظل ما تعانيه 
شريحة إجتماعية واسعة من أجل الحصول على سكن الئق، بعض 
التعاونيات والوداديات وكنسطروا وداديات السكنية هنا، أحد مداخل 
توفير السكن الالئق ومحاربة السكن العشوائي، إال أن هاد التعاونيات 
والوداديات السكنية أصبحت مصدر لإلبتزاز والنصب واإلحتيال اللي 
الخواص  بتحفيز  بقدرمطالباتنا  احنا  البسيط.  املواطن  لو  كيتعرض 
والقطع مع احتكار مؤسسة بعينها لتدبير ملف السكنى، وذلك بهدف 
تحقيق السكن الالئق لكل املغاربة، في إطار شراكة عام-خاص بمنطق 
رابح-رابح، كندعوكم ملحاربة أشكال اإلحتيال واملضاربة واإلحتكار العام 

لهذا امللف.

كنعتبروا في فريق التجمع الوطني واألحرار أن توفير السكن بالعالم 
القروي هو مدخل من املداخل األساسية لضمان سبل العيش الكريم، 
وهنا غنوقفوا نتكلموا على املجال القروي اللي في بعض األحيان كيفتقد 

لإلطار القانوني اللي يمكن..

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب انتهى التوقيت..الكلمة للنائبة املحترمة السيدة 
حياة ومنجوج في حدود 4 دقايق و30 ثانية.

ا نائبةلا س  2لح ا2لومنج2ج:

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

السيد الوزير، اطلعت على التقرير ديال املجلس األعلى الحسابات، 
قدامكم إرث ثقيل، هللا يعاونكم عليه. فكيف يعقل أننا نسمعو من 
مؤسسة دستورية محترمة أنه من أصل 17705 داملؤسسات بالعالم 
املا،  فيهاش  ما   7262 وكاينة  الضو،  فيهاش  ما   4997 كاينة  القروي 
وكاينة 8255 ما فيهاش املراحيض؟ وكيف يعقل أننا نسجلو بأن نسبة 
االنقطاع عن الدراسة وصلت %12.2 في العالم القروي و9.3 في العالم 
الحضري؟ ومن العيب يخبرنا املجلس األعلى للحسابات أنه باقين عندنا 
حجرات دراسية من البناء املفكك واللي فيها مادة الميونت اللي هي 
مادة مسرطنة، كدير السرطان، ونسمعو بأن كاين غياب األساتذة اللي 
سبب في الهدر ديال الزمن التعلمي؛ مشاكل النقل املدر�سي؛ بنايات آيلة 
للسقوط وزيد وزيد. أمام كل هاد املعطيات السلبية، شنو كنتسناو؟ ال 
�سيء، فما يمكن ليناش نرتقبو واحد النجاح ديال نموذج تنموي في ظل 
هاد الوضعية، ألن التعليم هو قلب التنمية واألساس ديالها. وباختصار، 
نجاح بالدنا في تنزيل نموذجها التنموي اللي شرف عليه شخصيا جاللة 
التعليمي على مستوى  النظام  أوال وأخيرا على نجاح  امللك، كيعتمد 
الجودة واإلنصاف والعدالة املجالية. املثير لالنتباه، أن الجميع كيعرف 
الوضعية الهشة للمنظومة ديالنا التعليمية، واللي كتأثر على تصنيفنا 
العالمي في مؤشر التنمية، وهاد الوضعية هي نتيجة لسياسة البريكوالج 

اللي عرفها القطاع في السنوات املاضية.

السيد الوزير، ما بغيناش نعاودو هاد السيناريو، فنحن في حاجة 
ماسة لتنزيل مقتضيات اإلصالح الشمولي والجذري، واألكيد أنه كاينة 
مؤشرات اللي كتبين أنه أدخلنا في حيز النفاذ. ويكفي أنه فعهد هاد 
الحكومة، تم قطع مع الهدر ديال الزمن العمومي، وفهاد الحكومة تم 
تسجيل زيادة في قطاع ديال الصحة والتعليم ب 9 املليار ديال الدرهم. 
تمدرس  لدعم  دالدرهم تخصصت  داملليار   3.5 بأن  نذكر  باملناسبة، 
األطفال، فيها برامج« تيسير« و«مليون محفظة« و«دعم األرامل« و8 
املليار ديال الدرهم كزيادة في الكتلة ديال األجور ألداء املتأخرات ديال 
ترقية ديال املوظفين بعد سنتين من التجميد. ربما تكون هاد الحكومة 
غير محظوظة في السياق االستثنائي اللي جات فيه واإلرث الثقيل ديال 
التدبير الشعبوي لهاد القطاع واللي نتجت عليه توترات اجتماعية، 
ولكن على عاتقها أنها تخرج املنظومة من عنق الزجاجة بأقل الخسائر 
املمكنة، وهذا السيد الوزير، ما غاديش يكون بتدبير ترقيعي، وإنما 
كيهدف  يكون  خاصو  اإلصالح  هاد  وجريء.  وواقعي  شمولي  بإصالح 
ملدرسة  املغاربة  لجميع  العادل  الولوج  ضمان  أوال،  دالحوايج:   3 ل 
عمومية؛ ثانيا، نرجعو الثقة ديال األسر املغربية في املدرسة العمومية؛ 
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ثالثا، نجعلو األستاذ في صلب اإلصالح، نتهالو في األستاذ ثم األستاذ 
االشتغال  ظروف  التكوين،  االنتقاء،  تجويد  ناحية  من  األستاذ،  ثم 

والوضعية االجتماعية واالعتبارية لألستاذ.

املنظومة  نزيف  وقف  غدا،  قبل  اليوم  املطلوب  الوزير،  السيد 
التعليمية، بعيدا عن لغة املزايدات. والجميع مطالب باملساهمة فهاد 
املجهود الوطني، وبدون شك يحسب لهذه الحكومة أنها كانت لها الجرأة 
والشجاعة ملعالجة مجموعة من القضايا اللي كانت حبيسة الرفوف 

وعلى رأسها مراجعة النظام األسا�سي باش نخلصو من املشاكل ديال..

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت، النائبة املحترمة فاتن الغالي 
في حدود 4 دقايق و30 ثانية.

ا نائبةلا س  2لفاتنلا غالي:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

بداية، البد أن نتقدم بالتنويه الالزم واالعتراف املستحق باألدوار 
الطالئعية التي تقوم بها الدبلوماسية املغربية تحت التوجيهات السديدة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس -نصره هللا- من أجل تعزيز مكانة 
املغرب دوليا وقاريا، باعتباره عنصر أمن واستقرار وتواز،ن والدفاع عن 
مصالحه العليا وقضاياه املصيرية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية 
التي تحظى بإجماع وطني وتعبئة مجتمعية ومؤسساتية. كما أنتهز هذه 
الفرصة لتثمين املجهودات املبذولة من طرف السيد الوزير املحترم، 
وزير الخارجية ناصربوريطة، للعناية باملغاربة املقيمين بالخارج والذين 
تجاوز عددهم 5 مليون ،واللي عطاوهم صاحب الجاللة -نصره هللا- كل 
العناية في جميع الخطب، باعتبارهم جزء ال يتجزأ من األمة املغربية، 
فال أحد ينكر املنجزات املحققة في مجال تجويد الخدمات القنصلية، 
خاصة عبر تقديم خدمة القرب وتنظيم قافالت قنصلية وفتح القنصلية 
أمام املواطنين أيام العطل، وتتبع الطلبات وملتمسات املغاربة املقيمين 
بالخارج، وكذلك أريد أن أثمن العمل الذي تقوم به الوزارة بالخصوص 
بإعادة التكفل بنقل جثامين املوتى بالخارج املعوزين، اللي كانت وقفاتها 
ولألسف الحكومة السابقة واللي خالنا نشوفوا جثت مغاربة والد بالدنا 

كيتحرقوا في الدول األوروبية.

ا س  لا 2زير،

إن طموحاتكم، كما عبرتم عنها خالل مناقشة امليزانية السنوية، 
من  مزيدا  تستوجب  املتنامية،  جاليتنا  ملتطلبات  اإلستجابة  وكذلك 
تجويد الخدمات القنصلية املقدمة من بينها اإلسراع بإرسال عدد أكبر 
من املوظفين ذو كفاءات إلى القنصليات، وكنا ناقشنا السيد الوزير في 

لجنة الخارجية هذا املوضوع وقلتي لنا بأنه امليزانية غير كافية إلرسال 
عدد كبير من املوظفين وكذلك فتح قنصليات أخرى، واحنا كنطالبوا 

السيد الوزير أنك تالطالب بأنه ...

ا س  لا رئيس:

السيدة النائبة إال سمحتي خلي تايكملوا املداخلة في ذاك الجهة 
وعاد كمل، تيكملوا املداخلة نسمعوا لهم هما، تفضل.

ا نائبةلا س  2لفاتنلا غالي:

شكرالا س  لا رئيس،

..متطلبات الجالية متنامية، تستوجب مزيدا من تجويد الخدمات 
القنصلية املقدمة، لهذا كنطالبوا الوزارة بإرسال عدد أكبر من املوظفين 
ذو كفاءات ولغات إلى القنصليات، وكننا ناقشنا هاد املوضوع في لجنة 
الخارجية، وقال لنا السيد الوزير بأن امليزانية غير كافية، لهذا كنطلبوا 
من السيد الوزير أن هو بدوره يطالب بإعادة النظر في ميزانية التسيير، 
التحول  بتسريع  كنطالبوا  وكذلك  نساندوه،  غادي  كبرملانيين  واحنا 
نحو الرقمنة الشاملة التي تنهي التعامل الورقي واإلتصاالت املباشرة 
وتفادي اإلزدحام، وكذلك تفادي تنقل مغاربة العالم إلى القنصليات. 
إن رقمنة الخدمات القنصلية وتسهيل وصول املستخدمين، من خالل 
التطبيقات عبر اإلنترنيت، هو الحل الوحيد واألوحد من أجل تقريب 
العمل القنصلي من املواطن. إن تيسير الخدمات القنصلية للجالية 
املغربية املقيمة بالخارج، تتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في 
مجال الحالة املدنية عبر العمل بالسجل اإللكتروني في مجال الحالة 
املدنية مع ما يتطلب األمر من تعديالت تشريعية على قانون الحالة 
خدمات  وتعزيز  األرشيف  رقمنة  إلى  باإلضافة   ،2002 لسنة  املدنية 
اإلستماع بالقنصليات، والوقوف على حسن تشتغيل الرقم األخضر 
لتلقي الطلبات واإلستفسارات وتحصيل الرسوم القنصلية وإيداعها 
أجل  من  التام  لالنخراط  قناصلتنا  نحث  كذلك  البنكي،  بالحساب 
برسم سنة  بالخارج  مواطنينا  »عملية مرحبا« وضمان عودة  إنجاح 

2022، وكذلك أريد..

ا س  لا رئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة انتهى التوقيت. الكلمة لفريق األصالة 
واملعاصرة النائب املحترم ال�سي عادل الدفوف، في حدود 13 دقيقة.

ا نائبلا س  لعادللا  ف2ف:

شكرالا س  لرئيسلمجلسلا ن2اب،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

تقرير  مناقشة  إطار  في  واملعاصرة،  األصالة  فريق  بإسم  أتشرف 
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املجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، بتقديم الشكر 
للسيدة رئيسة املجلس األعلى للحسابات والسيدات والسادة قضاة 
املجلس، وكذا الطاقم اإلداري على ما تم بذله من جهد ووقت، من أجل 
تمكين املؤسسة التشريعية وكافة املؤسسات والفاعلين والرأي العام 
من الوقوف على واقع تدبير الشأن العام داخل مختلف قطاعات الدولة 
والجماعات الترابية وإتاحة الفرصة لنواب األمة ملناقشة مضامين هذا 

التقرير في أفق تثمين املكتسبات وتقويم وتصحيح اإلختالالت.

ا س  لا رئيس،

كفاعلين  جعلتنا،  التي  املعتمدة  باملنهجية  أنوه  أن  إال  يسعنا  ال 
سياسيين، من موقع الدور الرقابي والتقييمي للمؤسسة التشريعية، 
املتعلق  والتأديب  الحسابات  في  والبت  التدقيق  أهمية  على  نقف 
يمكن  يعطي دروسا وعبرا  الذي  كل 

ّ
بالش املالية،  والشؤون  بامليزانية 

ملسؤولي األجهزة املعنية اإلستفادة منها من أجل تفادي املمارسات التي 
كل الذي يساهم في 

ّ
كانت موضوع األحكام والقرارات الصادرة، وبالش

تفسير وتوضيح بعض املقتضيات ذات الصلة للتدبير املالي واملحاسباتي 
لألجهزة العمومية.

ا س  لا رئيس،

ال يمكننا تفويت هذه الفرصة دون التنويه باعتماد املجلس األعلى 
الخمسة  للسنوات  وضعه  تم  التي  اإلستراتيجي  املخطط  للحسابات 
املواطن  حياة  على  واآلثار  النتائج  مقاربة  على  واملرتكزة  القادمة، 
ومواكبة اإلصالحات الكبرى، وبرمجة األعمال واملحاكم املالية، وإرساء 
ونشر  املالية  املحاكم  مخرجات  تنفيذ  وتتبع  العقابية،  السياسات 

أعمالها والتواصل بشأنها.

ا س  لا رئيس،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب، عملنا طيلة الفترة 
التي قضيناها في املعارضة على التنبيه لخطورة عدم التفاعل والتجاوب 
السياسة  ومراقبة  بتقييم  املعنية  الوطنية  املؤسسات  تقارير  مع 
العمومية، خاصة حينما وجدنا أنفسنا أمام تزايد الخصاص في العديد 
مع  والتجاوب  اإلنصات  على ضرورة  نلح  كنا  ما  بقدر  املجاالت.  من 
حاجيات املواطنات واملواطنين وانتظاراتهم، بقدر ما كنا نشّدد على أنه ال 
يمكن بلوغ أهداف اإلقالع اإلقتصادي والتنمية املستدامة وبلورة نظام 
عصري ومستدام للحماية اإلجتماعية، في غياب اإلنصات والتفهم ملا 
يصدر عن هذه املؤسسات من مالحظات وتوصيات موضوعية. وسنظل 
أوفياء لهذا النهج الذي اعتمدناه في مراقبة العمل الحكومي، من موقع 
األغلبية، وكذا في التعامل مع تقرير املؤسسات الوطنية املعنية، ومراقبة 
هو  السياق  هذا  في  األهم  وأن  خاصة  العام،  الشأن  وتدبير  وتقييم 
املساهمة في عملية البناء وتقوية وتعزيز دور املؤسسات، وتوفير شروط 
االنسجام فيما بينها بما يفيد الصالح العام. فقد كنا نسجل موقفنا 
بوضوح تام من األداء الحكومي من موقع املعارضة البناءة، بناء على ما 

كانت تثبته نتائج تقييم املراقبة التي قامت بها العديد من املؤسسات 
الوطنية من أن السياسات الحكومية كانت صادمة ومخيبة لألمل، 
خاصة عندما كانت تقف هذه التقارير على أن للحكومة مخططات 
واستراتيجيات وبرامج واتفاقات ال تنفذ أصال أو لم تنفذ على الوجه 
املطلوب، وتسجل غياب املحاسبة الفّعالة إضافة إلى عدم النجاعة 

االقتصادية واالجتماعية للسياسات العمومية.

ا س  لا رئيس،

اليوم ومن موقعنا في األغلبية الحالية، ننّبه حكومتنا إلى أن تحقيق 
مستلزمات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة يتطلب شرط 
الوطنية  للمؤسسات  واملراقبة  التقييم  تقرير  مع  والتجاوب  التفاعل 
تجاوز  على  والعمل  العمومية،  السياسة  ومراقبة  بتقييم  املعنية 

النواقص والتعثرات والثغرات واإلختالالت املتبثة في هذا التقرير.

كفيل  التقارير  هذه  مع  التعامل  هذا  مثل  فإن  اعتقادنا،  وفي 
قيم  على  املرتكزة  اإلصالحات  من  جديد  جيل  خلق  في  باملساهمة 
الديمقراطية، وخلق طفرة حقيقية في مجال اإلستثمار املنتج للثروة 
شروط  توفير  في  للمساهمة  وتصور  رؤية  وامتالك  الشغل،  وفرص 
قفزة اجتماعية عنوانها العريض »اإلقالع اإلقتصادي للبالد والحماية 

اإلجتماعية للجميع«.

س  قلا رئيس،

إن التفاعل مع التقرير السنوي للمجلس على الحسابات هوترسيخ 
ملبدأ الحكامة والشفافية والنزاهة، في سياق إقرار املسؤولية باملحاسبة، 
فيها  تعششت  التي  البيئة  من  والتخلص  العمومية  الخدمة  وتطوير 

االنزالقات واالعتداء على املال العام.

وفي إطار قراءتنا للخالصات هذا التقرير، يجب أن نضع بين أعيننا أن 
األمر يتعلق بسنتين مصيريتين لنهاية العشرية الثانية التي شهدت تنزيل 
مضامين دستور 2011، وبداية عشرية ثالثة جديدة شهدت هي كذلك 
تقديم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد تقريرها العام أمام 
جاللة امللك -نصره هللا- كوثيقة تتأسيسية مرجعية لتحقيق التنمية 
الشاملة التي ال مناص منها لبالدنا حتى ترقى إلى مصاف الدول الصاعدة. 
ولذلك، فإن العناوين الكبرى التي مّيزت هذا التقرير، وبالرغم من كل 
اإلصالحات املهيكلة واملنجزات الهامة التي حققتها بالدنا خالل العشرين 
سنة املاضية على كافة املستويات، تؤكد حجم الجهد والعمل الشاق 
الذي ينتظرنا جميعا، ليس فقط كمؤسسات دستورية وقطاع عام، 
وإنما أيضا كمجتمع مسؤول ومتضامن ومتكامل بين قطاعيه العام 
والخاص، وكافة القوات الحية من أجل تمكين بالدنا من رفع التحدي 
التنموي وتطوير استكمال الورش اإلصالحي الكبير الذي يقوده صاحب 

الجاللة محمد السادس -نصره هللا- بكل تبصروحكمة.

كما أن هذه العناوين تؤكد جميعها استمرار عدد من اإلختالالت 
املستعصية، مثال:
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غياب الحكامة الفعالية؛ 2•

اإلستراتيجية  للمشاريع  املرصدة  امليزانيات  تنفيذ  بطء  2•
والبرامج؛

عدم مطابقة النتائج املحققة مع األهداف املسطرة؛ 2•

غياب االلتقائية والتناغم بين مختلف السياسات العمومية  2•
والقطاعية.

شملها  التي  القطاعات  كل  تقريبا  اإلختالالت  هذه  همت  وقد 
قطاعات  بأنها  علما  والتدقيق،  بالفحص  للحسابات  األعلى  املجلس 
أساسية منوط بها لعب دور محوري في تحقيق التنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية، نقتصر منها األهم فيها:

أوال، استمرار اللجوء إلى األقسام املشتركة؛

ضعف أداء التمدرس في الوسط القروي؛ 2•

انخفاض مستوى التأطير بالسلك الثانوي وفي مجال التوجيه؛ 2•

قلة املوارد البشرية ذات الصلة؛ ناهيك عن استمرار اإلنقطاع عن 
الدراسة؛ وعدم تكافؤ الفرص في اإلستفادة من الدراسة عن بعد خالل 
فترات الجائحة. واللي غريب بزاف هو أن كاين 5 أالف مدرسة كتسمى 

مدرسة هي ما عندها ال ضوء ال ماء ال واد الحار، غريب.

ثانيا، محدودية استقاللية الجامعة واعتمادها كليا على اإلعانات 
املالية للدولة وغياب ربط املسؤولية باملحاسبة، نعاود هاد الجملة: 
وغياب ربط املسؤولية باملحاسبة، باش نأكدوا عليها ،وهذا ما أدى 
لألسف الشديد إلى ظهور ممارسات وسلوكات تضرب إلى العمق دور 

وقيم الرسالة النبيلة التي يجب أن تؤديها الجامعة املغربية؛

كاين الصحة ولكن املوضوع ديال الصحة واحد املوضوع اللي هو 
وشيك، و كنعرفوه كاملين واخا احنا كنعرفوه دابا تعطى لنا مكتوب 

ولكن الواقع راه احنا كنشوفوه أصال؛

رابعا، محدودية تفعيل إستراتيجية العمل اإلجتماعي الذي أشرفت 
عليه وزارة التضامن والتنمية اإلجتماعية، سواء فيما يتعلق باملوارد 
البشرية املالئمة والتمويالت املناسبة والحكامة واملراقبة، إضافة إلى 

غياب التنسيق وااللتقائية في مجال العمل داخل القطب اإلجتماعي؛

خامسا، استمرار هشاشة بالدنا إزاء التغييرات املناخية، وما يترتب 
عن ذلك من تداعيات خطير على مستوى نذرة املياه، فحال اللي قالوا 
اإلخوان ديالنا ديال التجمع، وهنا نسجل لألسف الشديد عدم التزام 
الحكومة السابقة في الوفاء بالتزاماتها بشأن بناء السدود التي كانت 
مبرمجة، كما أن هذا الفشل طال أيضا سياسات إعادة استعمال املياه 

العادمة وتجميع املياه األمطار وإحداث وحدات للتحلية املياه؛

التنافسية  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  فشل  سادسا، 
اللوجيستيكية في تحقيق األهداف املسطرة، باإلضافة إلى بطء كبير في 

إنجازها. وهذا إن دّل على �سيء، فإنما يدل على الضعف الكبير والبّين 
الذي اتسم به تدبير هذه اإلستراتيجية منذ انطالقها سنة 2010 إلى 
حدود 2020، ونتمنى من القطاع الحكومي الحالي أن يتدارك عامل 

الزمن املتبقي من مدى هذه اإلستراتيجية؛

وإنتاج  بدون صفيح«  برنامج مدن«  أن  التقرير  أكد  لقد  سابعا، 
السكن اإلجتماعي ذي القيمة العقارية املنخفضة يعرف صعوبات في 
اإلنجازات بالسرعة املطلوبة لتحقيق األهداف املوضوعية، وهذا يفسر 
تعثر السياسات العمومية املنتهجة خالل السنتين املعنيتين بالتقرير. 
واخا هاد املشكل هذا راه فالصراحة راه هو ما عندو عالقة غير بهاد 

السنتين راه ماجي من األول؛

إن ضعف الدراسات التقنية واملالية ودراسة الجدوى ومحدودية 
تحويل  إلى  واللجوء  اإلعتمادات،  برمجة  في  الدقة  وغياب  التنسيق 
وتفويض  النتائج،  على  املرتكز  التدبير  ملنطق  اإلحتكام  بدون  اعتماد 
اإلعتمادات إلى مصالح خارجية دون مراعاة حاجياتها الحقيقية وقدرتها 
التدبيرية، إن كل ذلك يعود عنوانا بارزا عن سوء تدبير مرحلة محليا 

جهويا ووطنيا.

تاسعا، إن ما جاء في هذا التقرير بخصوص ميزانيتي 2020-2019 
ما اإلكراهات البنيوية التي تعاني 

ّ
ما�سي �سي حاجة اللي هي مفاجئة، وإن

منها املالية العمومية والتي تحد من واقع السياسات املاكرو-اقتصادية 
على إنعاش النشاط اإلقتصادي، سبق وأن أكدنا عليها مرارا من قبل 
عجز امليزانية وتفاقم املديونية، وناقص منهجية النجاعة، وهي نفس 
املالحظات التي ما فتئت تنبه إليه تقارير باقي املؤسسات املالية كالتقارير 

السنوية لبنك املغرب وتقارير املؤسسات املالية الدولية كذلك.

عاشرا، بالفعل بغض النظر عن تعثر ونقائص تنفيذ اإلستراتيجية 
الوطنية للرياضة التي وردت في تقرير املجلس األعلى للحسابات، فإننا في 
فريق األصالة واملعاصرة كنستغلوا هاد الفرصة هادي باش نهنيوا نادي 
الوداد البيضاوي على الفوز ديالو املستحق بكأس دوري أبطال إفريقيا، 
وكذلك النهضة البركانية على تألقها بفوز كأس اإلتحاد اإلفريقي، وتأهل 
املنتخب الوطني للمونديال ديال قطر، وكذلك املنتخب الوطني ألقل 
من 17 سنة اإلناث، هادو بعدا فاجاو علينا �سي شوية. وفي ذات الوقت، 
ننهئ الجامعة الوطنية امللكية لكرة القدم على اإلحترافية واملهنية العالية 
في إدارة الشأن الريا�سي والذي أوصلت بالدنا إلى تحقيق هذه النتائج 

املبهرة وطنيا وقاريا كذلك.

حادي عشر، هي النقطة األخيرة اللي بقات ما �سي النقطة األخيرة 
ملنظومة  الجزئي  آخرة. رغم اإلصالح  النقطة وحدة  واحد  باقي  وإنما 
التقاعد، فإن هذا القطاع يعاني من وضعية صعبة ومقلقة وصعوبات 
متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها املالية، واحتمال استنزاف هذا 
النظام لكامل احتياطاته في أفق 2026، لذلك يتعين أن تستخلص 
بإدخال  واإلسراع  املنظومة،  العبر من وضعية هذا  املوقرة  حكومتنا 
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أساس  على  وتوازنها  استمراريتها  تضمن  وعميقة  جوهرية  إصالحات 
مقاربة »ال تضارب« في عمق مكتسبات الطبقة العاملة.

أخيرا، نشدد على ضرورة تنفيذ توصيات املجلس األعلى للحسابات، 
وال سيما فيما يتعلق بإعمال القانون املتعلق بالتصريح باملمتلكات، 

وكذا شفافية التمويل العمومي املمنوح لألحزاب السياسية.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت. الكلمة للنائب املحترم 
السيد أديب ابن ابراهيم لنفس الفريق، في حدود 5 دقائق و15 ثانية.

ا نائبلا س  أدنبلابنلابراه م:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  اتلا ساد2لا ن2اب،

ا ساد2لا 2زراء،

مداخلتي تخص بعض النقط والتوصيات اللي جا فيها التقرير ديال 
2019 و2020. كنبدا بالنقطة األولى كتخص عجز ميزانية 2019، أشار 
التقرير أن عجز ميزانية 2019، أشار التقرير أن عجز ميزانية 2019 
عرف استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاض 141 مليون درهم، هذا 
غير صحيح، ألن التحكم في العجز، جاء هذا التحكم في العجز بتصنيف 
بعض عمليات التمويل املبتكرة ضمن املداخيل وليس كدين، وذلك 
خالفا ملا تعتمده املعايير الدولية اإلحصائية املالية. وإذا تمت إعادة 
التصنيف، فإن مستوى العجز سيرتفع إلى 7 داملليار ديال الدرهم وليس 
هناك استقرار كما جاء في التقرير ديال 141 مليون. وهذا موجود في تقرير 

في تنفيذ امليزانية، ما فهمناش عالش ما جاش فهاد التقرير السنوي.

أما بالنسبة مليزانية 2020، فإن تنفيذ امليزانية في ظل أزمة جائحة 
»كوفيد« التقرير جا كل�سي جا في جائحة »كوفيد« داز في اللجنة ديال 
اليقظة، كاين التبريرات، أسفر على عجز 82 مليار، وهذا باحتساب 
بدون  تحسبات  »كوفيد«  الصندوق  موارد  »كوفيد«  صندوق  موارد 
احتساب الخصم اللي جا على الضرائب. كيما كتعرفو أعطت الحكومة 
اللي  املساهمات  هاديك  على  الضريبة  يخصم  باش  املساهم  الحق 
عطى، احنا متفقين عليها ما كاين حتى �سي مشكل، ولكن قالت لو ما 
غتحسبهاش دابا غتحسبها حتى الحكومة الجاية، الحكومة السابقة 
خالت هاد الحكومة 3 داملليار ابتداء من عام 22. هناك أيضا هناك، 

هاد هاد�سي كيزيد في ضعف امليزانية وكيزيد في الديون.

بالنسبة إلعداد القوائم املالية، أشار التقرير أنه لم يتم بعد العمل 
اللجنة  طرف  من   2008 سنة  املعتمدة  املحاسباتية  املعايير  بمرجع 
الوطنية للمحاسبة، وأن املشروع ما زال في حاجة إلى مزيد من التنسيق 
مازال خصنا  واحنا   2008 من  ال�سي  هاد  املتدخلين،  كافة  وإشراك 
نسقوا مع كافة املتدخلين، وأن ليس هناك جدول زمني محدد حتى 

اآلن ما كاينش �سي جدول ما عارفينش وقتاش غاديين نحصروا القوائم 
واحتساب  الثابتة  األصول  إحصاء  تثمين  في  مشاكل  وهناك  املالية، 
الديون املنبثقة على عقود االقتراض. فهنا كنرجع بالنسبة للتخوف 
ديالنا اللي كان في أول الجلسة ديال اللجنة املالية على طريقة احتساب 
في  للحسابات كيقول هناك مشاكل  املجلس األعلى  في  الديون، هذا 
طريقة احتساب الديون املنبثقة على العقود، هنا كنطرحو، احنا ما 
كنهدروش على الديون ولكن بغينا تكون واحد الشفافية، نعرفو هاد 
الحكومة عالش دخالت، ها الديون اللي دخالت عليها، كيعطيونا أرقام 
ولكن الزم خصنا نديرو من بعد les retraitements باش نخرجو الديون 

الصحيحة.

بالنسبة للقوائم املالية، ما يمكنش نبقاو من 2008 وباقي ما نديرو 
حتى �سي حاجة الزم يكون توصيات وماجاتش لألسف في التقرير ديال 
بواحد  نبداو   au moins ب�سي حاجة،  نبداو  إذا  الحسابات،  مجلس 
 bilan consolidé الطرف ديال املؤسسات العمومية يدار لهم واحد
ديال الوزارات نبداو ومن بعد عاد نبداو نحسنو بسنة،وما نبقاوش من 

2008 حتى اآلن ما كاينش حتى �سي سجل.

بالنسبة للميدان اللوجيستيكي، جاء في هذا التقرير بأن املجلس 
قام بتقييم تسيير الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، مهمة املجلس 
تزامنت مع رصد اختالالت قام بها مدققي الحسابات، دفعت املجلس 
على  الشركة  الحسابات  مدقق  أجبر  الحسابات،  رفض  إلى  اإلداري 
تسجيل تحفظ على %80من رقم les créances املستحقات في آخر 
2018، هذا التحفظ يصل إلى 8 دمليون ديال الدرهم. املجلس األعلى 
فهاد  جاتش  ما  ولكن  االختالالت،  بعض  رصد  اآلخر  هو  الحسابات 
التقرير، هناك تقرير خاص قام به املجلس األعلى للحسابات ما خرجش 
الوجود، فيه اختالالت كبيرة، ما فهمناش عالش ما خرج الوجود. هناك 
تقرير آخر قام به املجلس األعلى للحسابات هي النجاعة في االستثمار، 
للحسابات  األعلى  املجلس  عالش  كنسائلوا:  كبيرة،  اختالالت  فيه 
ما خرجش ال ديال SNTL ال ديال النجاعة في االستثمار؟ SNTL دابا 
قبطات الطريق ديالها ولكن فين هي املحاسبة، كاع هاد الناس اللي 

خدمو ما كاينش املحاسبة، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، النائب املحترم السيد رشيد أفيالل العلمي، في حدود 6 

دقائق.

ا نائبلا س  لرش  لأف الللا ذلمي:

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا ساد2لوا س  اتلا ن2ابلاملحترم2ن،

باسم الفريق اإلستقاللي، أتشرف بمناقشة تقرير املجلس األعلى 
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للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أمام مجل�سي البرملان، هذا التقرير 
الذي يجسد بحّق املهام الجسيمة املوكولة لهذه املؤسسة الدستورية 
لكل  التصدي  أجل  من  للدولة  العمومية  النفقات  تسيير  مراقبة  في 
اإلختالالت، بما يقت�سي ذلك من تقوية للوظيفة العقابية والزجرية 
للمحاكم املالية، في إطار احترام القانون، بما يضمن العدالة في إصدار 
األحكام وتحقيق األهداف املتوخاة من هذه التقارير، وربح الرهانات 
املؤسسات  في  الثقة  تعزيز  بهدف  العمومي  املالي  للتدبير  الجديدة 
واملصالحة بين اإلدارة واملرتفقين، وتحسين نزاهة مناخ العمل في إطار 

اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.

ورغم كل هذه الجهود، مازال الطريق طويلة من أجل النجاح في 
محاربة الفساد كليا كما تؤكد ذلك التقارير الدولية، بعدما صنفت 
منظمة الشفافية الدولية املغرب في املرتبة 87 على املستوى العالمي من 
أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2021، بما يقت�سي ذلك 
من تسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الحكومة برسم هذه السنة املتمثل 
في اإلجراءات ومشاريع قوانين تهدف إلى مواصلة التتبع اإلستراتيجية 
مشروع  إعداد  من  البد  ذلك،  أجل  ومن  الفساد.  ملكافحة  الوطنية 
قانون يتعلق بحماية املوظفين املبلغين عن أفعال الفساد باإلدارات 

العمومية.

عجلة  تسريع  من خالل  نوعية،  قفزة  عرف  املغرب  أن  ونسجل 
التحول الرقمي، الذي نعتبره وسيلة ناجعة للحد من انتشار هذه اآلفة، 
وذلك باعتباره دعامة أساسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة واملساهمة 
في تحقيق تحول جذري فيما يتعلق بجودة الخدمات العمومية وطرق 
الولوج إليها، والرفع من منسوب الثقة في عالقة املواطن واملقاوالت 
والدولة، تصبح معها اإلدارات العمومية رافعة حقيقية للتغيير والتنمية.

ف عندها تقرير 
ّ
في هذا اإلطار، نسّجل بإيجابية اإلشكاالت التي توق

املتعلقة  املقتضيات  تنفيذ  يخص  فيما  للحسابات،  األعلى  املجلس 
بمنهجية ونجاعة األداء التي ال زالت تعرف عدة نقائص رغم الدينامية 
اإليجابية في تدبير املالية العمومية كما أكد ذلك جاللة امللك -نصره 
املجيد،  العرش  لعيد   15 الذكرى  بمناسبة  السامي  خطابه  في  هللا- 
حيث اعتبر جاللته أن »الهدف من طرح هذه التساؤالت هو البحث عن 
الفعالية والنجاعة وأفضل السبل ليستفيد جميع املغاربة من مختلف 

املنجزات على حد السواء« انتهى كالم جاللته السامي.

هناك  أن  للحسابات،  األعلى  املجلس  تقرير  خالل  من  ونسجل 
إشكالية مزمنة حقيقية، تتمثل في العدالة الضريبية، كما تبّين ذلك 
من خالل بنية املداخيل املحصلة عندما نالحظ أن %90 منها تأتي من 

%8 فقط من الخاضعين للضريبة.

أما فيما يخص أزمة منظومة التقاعد املطبوعة بتعددها واختالف 
أنظمتها وهيكلتها، البد من الوقوف على الصعوبات التي تواجهها، في ظل 
فها عن أداء املهام املوكولة 

ّ
العجز املالي الذي أخذ بعدا هيكليا ينذر بتوق

مواجهة  على  قادر  وشمولي  هيكلي جوهري  إصالح  من  بّد  فال  إليها، 
التحديات املطروحة في هذا الخصوص.

ولقد تطّرق املجلس األعلى للحسابات، في معرض تقييمه للخدمات 
الصعوبات  من  مجموعة  على  العالم،  ملغاربة  املقدمة  القنصلية 
املطلوبة  الجودة  إلى  الوصول  دون  تحول  زالت  ال  التي  واإلكراهات 
وبالسرعة الالزمة، وذلك بالنظر للخصاص الذي تعرفه هذه القنصليات 

في املوارد البشرية، مما يقت�سي إصالحا شامال.

وفي الختام، البد أن نسلط الضوء على الخلل في هذا املوضوع، 
ومن أجل ذلك البد أن تتضافر جهود كل السلط التنفيذية والتشريعية 
والقضائية من أجل إصالح شامل، ويجب أن نكون جميعا مستوعبين 
أنه »من ال يتطور يتأخر« وال تطور بدون دراسة الزمة ملشاكل اإلدارة 

وهموم املواطنين.

ا ساد2لا 2زراء،

ا ساد2لوا س  اتلا ن2ابلاملحترم2ن،

في إطار هذا املوضوع، لقد أسس البرملان املغربي سنة 2011 لجنة 
أطلق عليها إسم »لجنة مراقبة املالية العامة« في خطوة إيجابية ال يمكن 
إال أن نصفق لها، لكن ال بد من دعم هذه املبادرة بصالحيات أوسع لهذه 
اللجنة فيما يخص مراقبة املال العام، وهذه مسؤوليتنا كمشرعين. 
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير للبالد والعباد، والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد 
حسن البهي عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، في حدود 6 

دقائق.

ا نائبلا س  لحسنلا بهي:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

اإلستقاللي  الفريق  مساهمة  سياق  نفس  في  الرئيس،  السيد 
للوحدة والتعادلية في مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات، أتناول 
الكلمة بخصوص قطاعات املاء واللوجستيك والسكنى، بعدما وقف 
القطاعات  هذه  تواجه  التي  والتحديات  اإلكراهات  من  العديد  على 

اإلستراتيجية.

ففيما يخص قطاع املاء، نعتبر أن املالحظات التي جاء بها التقرير 
تترجم حجم املسؤولية الجسيمة امللقاة على عاتق السياسة القطاعية، 
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لربح  املطروحة  واملشاكل  والتجاوزات  اإلختالالت  معالجة  أجل  من 
والحفاظ  وتثمينها  املائية  املوارد  بتعبئة  املتعلقة  التحديات  رهانات 
عليها، ما دام املغرب يعد من الدول التي تعاني من نقص املياه بسبب 
حياة  على  سلبية  آثار  من  ذلك  عن  يترتب  مما  املناخية،  التغييرات 
املواطنين، بعدما انخفض نصيب الفرد من املاء إلى أقل من 60 متر 
مكعب سنويا، بينما بعض املناطق ال تتجاوز فيها نصيب الفرد من املاء 
360 متر مكعب. في الوقت الذي يقدر فيه املعدل العالمي ب1000 متر 
مكعب، في ظل عدم تنزيل اإلستراتيجية لتطوير قطاع املاء منذ 2009، 
والتي تضمنت إنجاز 57 سدا كبيرا خالل الفترة املمتدة ما بين 2009 
و2030، لم يتم إنجاز إال 9 سدود منها لحد اآلن، في الوقت الذي كان من 
املفروض اإلنتهاء من إنجاز هذه السدود سنة 2020، األمر الذي انعكس 
سلبا على املوارد املائية، والذي أضحى معه يهدد األمن املائي والتوازنات 
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، بما يقت�سي ذلك من اعتبار مشكل 
املياه من بين املشاكل املستعجلة التي ينبغي معالجتها على املدى القريب 

واملتوسط والبعيد.

كما كشف  والقطاعية،  العمومية  السياسات  تدبير  يخص  فيما 
عن ذلك النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى إصالح القطاع وتعزيز 
الشفافية بشأن تكلفة املوارد املائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، 
بدء من تجميعها إلى غاية توزيعها، ذلك من خالل فك اإلرتباط املائي 
بين الطاقة واملاء، في إطار إصالح عميق للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب، يتمثل في استقالل القطاعين، بما يقت�سي ذلك من 
تصور متعدد األبعاد إليجاد بدائل حقيقية تضمن األمن املائي على 
مستوى املاء الشروب ومياه السقي، سواء من حيث تعميمه ليشمل 
في مستوى  التي يجب أن تكون  املواطنين، من حيث فاتورته  جميع 
القدرة الشرائية لألغلبية الساحقة من املغاربة، ومن حيث الجودة 
وما  الصحي،  للصرف  بالنسبة  املطروحة  املشاكل  ظل  في  املطلوبة 
تتطلبه عملية إعادة استعمال املياه العادمة املعالجة من تدابير مواكبة 
متعددة األبعاد في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل املندمج، وإعادة 
الكبرى  العادمة املعالجة والنهوض بسياسة السدود  املياه  استعمال 
الستثمار  أساسية  دعامة  باعتبارها  والتلية،  والصغيرة  واملتوسطة 
بالنسبة  الفالحية  النجاعة  تحقيق  وكذلك  املطرية،  التساقطات 
للزراعات املستنِزفة للمياه وغير املرتبطة باملواد األساسية واإلكتفاء 
بين  متوازن  بنيوي  وتوزيع  وضمان  تسريع  وكذلك  الغذائي،  الذاتي 
األحواض املائية من حيث اإلمدادات السنوية باملياه، ومعالجة ظاهرة 

التوحل وغيرها من اإلشكاالت املطروحة.

ا س  لا رئيس،

كما وقف التقرير على مجموعة من النقائص التي تحول دون تمكين 
مجال اللوجيستيك من تقديم الخدمات املنوطة به على وجه املطلوب، 
اندماجه  بضمان  الكفيلة  املؤهالت  من  املغرب  عليه  يتوفر  ما  رغم 
بسالسل القيمة اللوجيستيكية الدولية، في ظل تعثر تنزيل اإلستراتيجية 

اللوجيستيكية الوطنية 2010-2030، حيث لم يتجاوز مستوى التنزيل 
%14 ليظل مؤشر القيمة املضافة املباشرة لخدمات اللوجيستيك في 
حدود %2 فقط من الناتج الداخلي الخام بدل %5.4 كما كان متوقعا 
منذ سنة 2015. باإلضافة إلى الفراغ القانوني الكفيل بتأطير األنشطة 
مختلف  بين  والتنسيق  اإللتقائية  ضعف  وكذا  اللوجيستيكية، 
املالية  املوارد  بتعبئة  يتعلق  فيما  خاصة  املجال،  هذا  في  املتدخلين 
الالزمة وإنجاز املشاريع املبرمجة في إطار التعاون والتكامل املنشودين. 
وهذا يعني ضرورة القيام بإصالح شامل لهذا املجال، في إطار مقاربة 
شريان  باعتباره  واإلدارية،  والتنظيمية  القانونية  بأبعاده  تشاركية، 
الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية، بما يقت�سي ذلك من إعادة هيكلة هذا 
املجال وتحديثه، بشكل يصبح معه قادرا على تحسين أداءه وتخفيض 
تكاليفه وتعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة الخدمات املرتبطة بالتخزين 
والنقل والتوصيل من املنشأ إلى املقصد، وتوسيع املجال الترابي للنقل 
السككي حتى يصبح الدعامة األساسية لعملية تعدد وسائل التنقل بما 
في ذلك النقل البحري والجوي، مادام إصالح هذا املجال كل ال يتجزأ، 
سواء تعلق األمر بالنقل الطرقي للمسافرين أو البضائع أوالنقل الدولي أو 
الداخلي أو السياحي أو النقل الجوي وكذلك النقل السككي، بما يضمن 
اإللتقائية والنجاعة والفعالية والتكامل في تدبير السياسات العمومية 

املرتبطة بهذا القطاع اإلستراتيجي.

ا س  لا رئيس،

الالئق،  السكن غير  في مجال محاربة  الدولة  بخصوص تدخالت 
تواجه  التي  واإلكراهات  الصعوبات  من  مجموعة  التقريرعند  وقف 
ومحدودية  السكنية،  السياسة  هذه  من  املتوخاة  األهداف  تحقيق 

البرامج املعتمدة للقضاء على هذه الظاهرة بما فيها برنامج..

ا س  لا رئيس:

شكرا شكرا السيد النائب انتهى التوقيت. الكلمة لنفس الفريق 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية النائب املحترم السيد مصطفى 

الشنتوف، في حدود 5 دقائق و20 ثانية.

ا نائبلا س  لمصطفىلا شنت2ف:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لزمالئيلا ن2ابلاملحترم2ن،

أتشرف بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية بمناقشة تقرير 
املجلس األعلى للحسابات، في شقه املتعلق بقطاع التعليم.

بداية، البد وأن نعّبر عن ارتياحنا للمجهود املبذول من طرف املجلس 
األعلى للحسابات واملجالس الجهوية لتحقيق األهداف الكبرى والتي 
يضمنها دستور اململكة، لترسيخ الحكامة في تدبير الشأن العام وتعزيز 
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قيم الشفافية وتكريس مبدأ املحاسبة. وهنا نجدد دعمنا لتمكين هذا 
لالضطالع  واللوجيستيكية  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  من  املجلس 

بمهامه كاملة.

ا س  لا رئيس،

النائية،  باملناطق  وخاصة  القروي  بالوسط  التمدرس  ظل  لقد 
موضوع  والحدودية،  الصحراوية  الطبيعة  وذات  والصعبة  الجبلية 
نقاش منذ وقت طويل، ومحاولة إصالح مستمرة لكن دون أن تتحقق 
النتائج املرجوة رغم املجهودات التي بذلت في هذا اإلطار. ويأتي هذا 
املحور في تقرير املجلس ليؤكد ما قلناه وأشرنا إليه مرارا حول تحقيق 
وخاصة  القروي،  العالم  لساكنة  املجالية  والعدالة  الفرص  تكافؤ 
األجيال الصاعدة من التالميذ، فنسبة االنقطاع عن الدراسة بالعالم 
القروي تبقى صادمة وخاصة في سلكي اإلعدادي والثانوي، وخاصة 
في صفوف الفتيات القرويات. وهذا يأكده التقرير، حيث تتجاوز هذه 
النسبة %12,12 وهو ما ينتج سنويا أجياال من األطفال واليافعين خارج 

املدرسة حيث مكانهم الطبيعي.

ويبقى موضوع تحقيق املبدأ الدستوري »تكافؤ الفر«ص على املحك، 
خاصة بالعودة ملا حمله تقرير املجلس وعدد من التقارير املتخصصة 
حول جودة التمدرس بالعالم القروي، فال يكفي أن يبقى تركيز الوزارة 
منصبا على تحقيق معايير الكم دون الكيف. في الحقيقة أنه بالرغم من 
التحسن املسجل على مستوى التغطية، إال أن مؤشرات الجودة ال زالت 
دون املؤشرات الوطنية، وهو ما يطرح باستعجال موضوع تعزيز التأطير 
وكذا  املشتركة،  األقسام  ظاهرة  ومراجعة  املفتشين،  لسلك  التربوي 
تعزيز منظومة التوجيه وخاصة التوجيه املبكر، فضال على تحسين 
جاذبية املؤسسات التعليمية والقطع النهائي مع الحجرات الدراسية 
املتهالكة من البناء املفكك ملا تحمله من مشاكل صحية، وتعزيز العتاد 
الديداكتيكي لتلقين املعرفة التفاعلية والذي يقتصر، لألسف الشديد، 
ظروف  تطوير  مع  والطباشير،  السبورة  على  املؤسسات  أغلب  في 
استقبال وإقامة وعمل أطر التدريس بالعالم القروي، وإقرار منظومة 
تحفيزية متكاملة لهذه الفئة. لذلك، فإننا في الفريق اإلستقاللي ندعو 
الحكومة إلى تكثيف التعاون مع مختلف القطاعات الوزارية املرتبطة 
بتنمية العالم القروي واإلنفتاح الواسع على الجماعات الترابية باعتبار 
دورها املركزي في تقديم خدمات القرب، في إطار شراكة وطنية من أجل 

مدرسة حقيقية لتحقيق اإلنصاف.

وعلى مستوى التربية الدامجة، فإننا نسجل بقلق كبير املالحظات 
القّيمة التي قدمها تقرير املجلس األعلى حول الدعامة الرابعة للرؤية 
الوطني  البرنامج  هشاشة  كشفت  والتي   ،2030-2015 اإلستراتيجية 
للتربية الدامجة وضعف التنسيق مع األطراف العمومية ذات العالقة 
باملوضوع. ونأمل أن تعمل الحكومة على تجاوز هذه املالحظة الدقيقة، 
خاصة عبر مخطط وطني واضح ومتعدد األطراف ومحدد اإلعتمادات 
والنتائج املتوقعة، مع تركيز العمل على الجودة بدل الكم، انطالقا من 

وأطقم  متخصصة  ديداكتيكية  تجهيزات  وعبر  الدقيقة،  الحاجيات 
مكونة، مع اإلشارة إلى أهمية اإلعتمادات املالية املهمة التي رصدتها 
درهم سنويا  مليون  واملقدرة ب500  الحكومي  برنامجها  في  الحكومة 

للتعاون والكرامة مع الجمعيات املتخصصة العاملة في هذا املجال.

وألن التوجيه التربوي يبقى مركزيا في عملية اإلصالح، خاصة ملا 

يكتسيه من أهمية كبرى في مساعدة التالميذ على اختيار مساراتهم 

مع  مندمج  إطار  في  وميوالتهم،  لقدراتهم  املالئمة  واملهنية  الدراسية 

حاجيات سوق الشغل املضطردة التطور والتحول، فإننا في الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، ندعو الوزارة الوصية للعمل على تعزيز 

الحديث  تواتر  من  بالرغم  متعثرا  ظل  والذي  املبكر  التوجيه  مقاربة 

عليه في وثائق الصالحيات املتعددة. هذا باإلضافة إلى ضرورة العمل 

على تعميم خدمات اإلعالم واملساعدة على التوجيه بالنسبة لجميع 

مستويات التعليم اإلعدادي والثانوي، في إطار منظومة ميسرة لالنتقال 

الفصلي والتخصص بين الشعب واملستويات تبعا لتطوير أداء التالميذ.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. الكلمة للفريق اإلشتراكي النائب 

املحترم ال�سي عبد القادر الطاهر.

ا نائبلا س  لعب لا يادرلا طاهر:

ا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق اإلشتراكي، في إطار املناقشة 

العامة لتقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، 

 331 واملادتين  الدستور  من   148 الفصل  مقتضيات  إلى  استنادا 

و332 من النظام الداخلي ملجلس النواب. وتعتبر هذه املناقشة لحظة 

ديمقراطية لتفعيل اآللية الدستورية املتعلقة باملساعدة التي يقدمها 

املجلس األعلى للحسابات للسلطة التشريعية في مجال مراقبة وتقييم 

العرض  اإلشتراكي،  الفريق  في  تابعنا،  وقد  العمومية.  األموال  تدبير 

للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيدة  به  تقدمت  الذي 

بالجريدة  املنشور  التقرير  نص  بإمعان  وتفحصنا  البرملان،  أمام 

الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، مّما مكننا من الوقوف على العديد 

من املالحظات الجوهرية وبلورة مقترحات لالرتقاء بالعمل العمومي. 

وال يسعنا في هذا الصدد، إال أن نعبر عن تقديرنا ملجهودات السيدة 

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات وللسيدات والسادة القضاة 

واألطر بهذه املؤسسة، وطنيا وجهويا، وأن نثمن تدشينهم ملرحلة جديدة 
-2022 املقبلة  الخمس  للسنوات  اإلستراتيجي  املخطط  باعتمادهم 

2026 لتطوير عمل املحاكم املالية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
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ا س  لا رئيسلاملحترم،

إن اإلختالالت التي سّجلها تقرير املجلس األعلى للحسابات في مجال 
التدبير العمومي، كانت موضوع محاسبة ومساءلة حقيقية عبر صناديق 
اإلقتراع خالل اإلستحقاقات اإلنتخابية ل 8 شتنبر 2021، مما يؤكد 
صدقية التصويت العقابي للمواطنات واملواطنين ورسائلهم املوجهة إلى 

الفاعل السيا�سي املدبر للشأن العام.

لقد كانت االختالالت املسجلة صارخة ألن عملية التقييم في بعض 
بذلك  ومتجاوزة  األخيرة،  للعشرية  تمتد  بكاملها  فترة  القضايا همت 
اإلستراتيجية  تطرقت  حيث  التقرير،  موضوع   2020-2019 سنتي 
الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية 2010-2030 التي تم بموجبها 
إنشاء الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية سنة 2011 والتي 
لم تنطلق لألسف إال سنة 2014 أي بعد مرور ما ال يقل عن 3 سنوات، 
ولم تقدم أول حصيلة لها إال سنة 2019 أي بعد مرور 9 سنوات على 
انطالقها. ويمكن القول، بأن محدودية تفعيل اإلستراتيجية املذكور 
تعطي صورة حقيقية   ،14% نسبة  يتجاوز  لم  والذي ظل محتشما 
الحكومية  القطاعات  بعض  في  العمومي  التدبير  نوع  حصيلة  عن 

اإلستراتيجية.

وعلى مستوى قطاع املاء، رصد التقرير عدة إختالالت همت ضعف 
الوسط  في  املائي  واإلجهاد  املائي،  العام  امللك  وتأمين  جرد  وضعية 
القروي، ومحدودية تفعيل الحماية القانونية وضعف التنسيق بين 
أجهزة املراقبة وضعف املوارد البشرية، وعدم اعتماد وثيقتي املخطط 
الوطني للماء واملخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة للموارد املائية 
املنصوص عليهما في القانون املاء، وهو ما يدفعنا في الفريق اإلشتراكي 
إلى التأكيد على ضرورة تدخل الحكومة إلتخاذ إجراءات استعجالية 
قصيرة املدى من أجل ترجمة توصيات التقريرعلى أرض الواقع بما 
املاء،  حول  وطنية  مناظرة  بعقد  مطالبين  املجالية،  العدالة  يحقق 
والفعاليات  والخاص  العام  القطاعين  في  املتدخلين  كافة  بمشاركة 
املدنية املعنية والخبراء املهتمين باألمن املائي، بهدف بلورة إستراتيجية 

وطنية مستدامة لتثمين الثورة املائية.

أما في املجال التربوي، فقد رصد التقرير جملة من اإلختالالت التي 
تعتري املدرسة العمومية، خاصة في العالم القروي، على الرغم من 
الطموح الكبير للرؤية اإلستراتيجية 2015-2030 والقانون اإلطار رقم 
51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2019، إذ ال 
نفهم دواعي لجوء قطاع التربية الوطنية مرة أخرى إلى مشاورات وطنية 
جديدة عبر منصة رقمية، فإننا نعتبر ذلك تراجعا خطيرا على املخرجات 
التربوية ال يمكن  التأكيد على أن إصالح املنظومة  السابقة، ونجدد 
أن يكون إصالحا قطاعيا فقط، بل هو إصالح مجتمعي شامل يتطلب 
تعبئة وطنية حقيقية من طرق كل املغاربة، في سياق تعاقدي وطني 

ملزم للجميع كما نص عليه القانون اإلطار، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق اإلشتراكي دائما، السيد 
النائب املحترم ال�سي حميد الدراق .

ا نائبلا س  لحم  لا  راق:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

إن الحق في السكن الالئق حق دستوري، لكن املالحظ أن هناك 
صعوبة في الولوج إليه الرتفاع تكلفته، خاصة بالنسبة للفئات املعوزة 
والطبقة الوسطى. وقد سبق لنا، في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
أن نبهنا إلى أن السياسة العمومية املعتمدة أصبحت متجاوزة لعدم 
مسايرتها للتحوالت السياسية واملجتمعية الراهنة، وعدم قدرتها على 
املعالجة الحقيقية للسكن االجتماعي، وما يتعلق بتحديد املستفيدين 
ودعم الفئات االجتماعية املحدودة الدخل وتبسيط املساطر في الوسط 
القروي. ويتأكد اليوم في تقرير املجلس األعلى للحسابات ما نّبهنا إليه 
من تباين في إنجازات برنامج »مدن بدون صفيح« ومواجهته لصعوبات 
في سرعة التنفيذ وفي تحقيق األهداف، وانعدام التناسق بين برنامج 
السكن االجتماعي وبرامج السكن األخرى، ومحدودية استغالل العقار 
املعبأ، وعدم تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل املباني 
البعد  وغياب  إحداثها،  على  سنوات   5 م�سي  رغم  للسقوط  اآليلة 

االستراتيجي لدى صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري.

أصبحت  الالئق  الغير  السكن  محاربة  برامج  تنزيل  منهجية  إن 
متجاوزة وتتطلب من الحكومة مراجعة جذرية لتدارك تراجع عقود 
برامج املدن عن أهدافها الحقيقية، وملواجهة االغتناء الغير املشروع، 
على  والتشجيع  للمستهدفين،  املمنهج  واإلقصاء  الوسطاء  ومضاربة 
ظهور تجمعات جديدة من األحياء الصفيحية، وهو ما يدعو إلى إرساء 
تصور جديد للسكن االجتماعي ليشكل مقّوما من مقّومات الحماية 
االجتماعية وعامال حقيقيا في دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق 

االجتماعية واملجالية.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

لقد نبهنا في الفريق االشتراكي إلى غياب الرؤية االستباقية املبنية 
على التحليل الدقيق للسياسة واالقتصاد العامليين، بمناسبة وضع 
قانون املالية للسنة الجارية، وقلنا إن اإلجراءات الضريبية الحالية لن 
تساهم في حماية األسر من االنعكاسات الخارجية عن السوق املحلية، 
في ظل غياب بدائل حقيقية لوقف إنهاك الدخل الفردي لألسر. وهذا 
ما رصده املجلس األعلى للحسابات، بخصوص عدم احترام القواعد 
بمعالجة  الخاص  اإلجراءات  دليل  في  عليها  املنصوص  والشكليات 
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شكايات املواطنين امللزمين، فيما يتعلق بإمكانية اإلبراء واعتماد النمط 
الجزافي في اعتماد الضريبة، مما يدفع بامللزم إلى رفض مقترح اإلدارة. 
وهذه اإلجراءات التعسفية في حق امللزمين كشفتها كذلك العديد من 
األحكام القضائية التي أكّدت غياب مشروعية فرض الضريبة أحيانا، 

ووجود عيوب شكلية أو وجود إعفاء قانوني أحيانا أخرى.

وارتباطا بأنظمة التقاعد، نذكر بمطالبة االتحاد االشتراكي للقوات 
بلورة رؤية شاملة تجعل استفادة  الشعبية، مرارا وتكرارا، بضرورة 
املالي  بعده  في  الجزئي  اإلصالح  ويتجاوز  اإلصالح،  أساس  املتقاعد 
الضيق، فاملقاربة التجزيئية أدت بأنظمة التقاعد إلى مواجهة صعوبات 
هيكلية معقدة، مما ينذر بأزمة اجتماعية حقيقية لن تستطيع محاصرة 

املخاطر املرتبطة بالشيخوخة.

أما في املجال اإلداري، فإننا ندعو الحكومة إلى املبادرة إلنصاف 
ملعالجة  القنصلية  املراكز  خدمات  جودة  من  والرفع  العالم  مغاربة 
االختالالت التي رصدها املجلس األعلى للحسابات، حيث سّجل ضعفا 
 38 مالءمة بعض بنيات االستقبال وتقديم الخدمات، إذ من أصل 
إلى ضرورة  الحكومة  ندعو  كما  مالئمة.  بناية   20 فقط  هناك  بناية 
تفعيل الحقوق التي أقرها دستور 2011، وإقرار حق مغاربة العالم في 
املشاركة السياسية مع االنفتاح على الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج 
إلشراكها بشكل فعلي في هيئات الحكامة والعمل على إحداث مجلس 

أعلى للهجرة.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

إن التقرير موضوع املناقشة، أكد على ثالثية أساسية: ضعف أو 
غياب اإلطار القانوني؛ ضعف الحكامة في التدبير؛ وغياب اإللتقائية بين 

البرامج والسياسات القطاعية..

ا س  لا رئيسل:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت. الكلمة للفريق الحركي، النائب 
املحترم ال�سي عبد النبي العيدودي.

ا نائبلا س  لعب لا نبيلا ذ  ودق:

رّبيلوسلملعلىلس  يال نال ا رح ملوصليل ا رحمنل بسملهللال
محم ،

أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال الّسماء لهذه األرض، فّعبرت 
عن الحق بلسان الصدق ملراده من الخلق، قال عّز وجّل: »وإنك لعلى 
خلق العظيم« وقال عليه أفضل الصالة والتسليم: »إنما بعثت ألتّمم 
مكارم األخالق« وقال أمير الشعراء: إنما األمم األخالق ما بقيت *** فإن 

هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.

األعلى  للمجلس  السنوي  التقرير  ملناقشة  نقف  اليوم  نحن  وها 
نا نهتدي لطريق تجّود املعامالت املالية واإلدارية، وال 

ّ
للحسابات، لعل

طريقة تستنير إال باألخالق واملمارسة الفضلى.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراءلاملحترمين،

الذين حضروا هذه الجلسة، كل بإسمه، والذي غابوا نقول لهم 
»ومن الشوق رسول بيننا * ونديم قّدم الكأس لنا«.

ا ساد2لوا س  اتلا ن2ابلاملحترمين،

ال ينكر إال جاحد أن املجلس األعلى للحسابات، كسلطة قضائية 
كان  منذ  متسارعة  ودينامية  تطورا  العام، عرف  املال  على  ورقابية 
مصلحة في وزارة املالية إلى أن أصبح اليوم مؤسسة دستورية، وعلى 
رأسه امرأة بألف رجل، تدّرجت في سلم املؤسسات املالية والترابية، 
جهويا ووطنيا، وها هي اليوم تواصل مسارها املنهي بكل صدق وأمانة، 
وتعّد قدوة حسنة وهامة عالية للعمل املسؤول والجاد ملا حباها هللا 
به من روح وطنية صامقة وعلم ومعرفة، وما هي إال غصن من شجرة 
سوس العاملة التي شهد لها علماء األمة بالعلم والّدود عن وحدة الوطن 

والعرش.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لوا س  اتلا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

الفريق الحركي، لإلدالء بوجهة  الكلمة بإسم  أتناول  يسعدني أن 
نظرنا وموقفنا من مضامين التقرير الذي قدمته رئيسة املجلس األعلى 
للحسابات يوم األربعاء 11 ماي، تطبيقا ملقتضيات الفصل 148 من 
الدستور. وهي مناسبة لنتبادل مع السيدة الرئيسة، التهنئة على الثقة 
التي حظيت بها من طرف جاللة امللك محمد السادس -نصره هللا- 
بتعيينها على رأس هذه املؤسسة الدستورية، ونحن على يقين بأن املسار 
املنهي الغني للسيدة الرئيسة على املستوى القضائي والترابي سيشكل 

دعامة إضافية لهذه الهيئة الرقابية العليا.

ا س  لا رئيس،

ضت 
ّ
تمخ التي  واملخرجات  للتوصيات  البالغة  األهمية  نخفي  ال 

عن مختلف التقارير الصادرة عن املؤسسة املوقرة. وفي هذا السياق، 
نسجل بإيجابية تفاعل األجهزة العمومية مع التوصية الصادرة عن 
املحاكم املالية، إثر املهمات الرقابية املنجزة سنتي 2016-2017، حيث 
بلغت نسبة التوصيات املنفذة %78، وبالتالي فإن هذا الرقم له داللته 

بالنسبة للجدوى والفعالية واألثر.

هذه  قبل  من  املعتمدة  املقاربة  بأهمية  أيضا،  التذكير  من  والبّد 
املؤسسة الدستورية، فإلى جانب دورها القضائي والرقابي، فإنها تركز 
أيضا على النتائج واألثر على حياة املواطن. في هذا اإلطار، نثمن اعتماد 
الخمس  للسنوات  االستراتيجي  للمخطط  للحسابات  األعلى  املجلس 
تقارير  إعداد  وأيضا  تشاركية،  منهجية  وفق   ،2026-2022 القادمة 
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حول مظاهر التحسن املسجل في التدبير العمومي لكل قطاع ومدى 
التقدم في تفعيل توصياته على غرار الهيئات الدولية العليا للرقابة.

ا س  لا رئيس،

الشك أن التقرير الذي نناقش خطوطه العريضة اليوم يعتبر تقريرا 
استثنائيا، ألنه غطى فترة زمنية ذات طابع خاص، بحكم التغيرات التي 
فرضتها الجائحة، في سياق وطني ودولي عرف وال يزال يعرف تحوالت 
نتقدم  حركي،  كفريق  فإننا  املنطلق،  هذا  ومن  ومتسارعة.  مستمرة 
باملالحظات اآلتية، ارتباطا بما تضمنه التقرير الذي نحن بصدد دراسته:

أوال: استحضارا ألهمية البعد التضامني االجتماعي، فإننا نعتبر بأن 
سابقة »صندوق كوفيد 19« تعتبر تجربة رائدة ومرسخة لقيم التضامن 

والتعاضد الذي جبل عليه املغاربة؛

ثانيا: اإلصالح الجبائي يعتبر ضرورة ملحة من أجل تعبئة اإلمكانات 
الضريبية عبر توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الضريبية؛

ثالثا: نؤكد على ضرورة التنفيذ الفعلي إلصالح املؤسسات العمومية، 
من خالل أجرأة قانونها اإلطار والقانون املحدث للوكالة الوطنية للتدبير 
االستراتيجي ملساهمة الدولة الذي لم يتم تفعيله رغم صدوره في شهر 
يوليوز 2021. وفي نفس اآلن، نعتبر بأن النموذج التنموي الجديد ال 
يجب أن يبقى وثيقة لالستشهاد واالستثناء فقط، بل يجب االشتغال 
الوطنية  التربية  ديال  الوزير  السيد  ديال  بالدور  أنوه  وهنا  عليه. 
والرياضة، انت شديتي داك النموذج التنموي- هللا يعطيك الصحة- 
شاديه كطبقيه كتنزليه، وحيدة وحيدة، ويا ريت يتم االقتداء بذلك من 

باقي القطاعات الوزارية؛

حول  التقرير  في  الواردة  املالحظات  اإلعتبار  بعين  أخذا  خامسا: 
التعليم املدر�سي وخاصة بالعالم القروي، فإننا نؤكد في الفريق الحركي 
على ضرورة تفعيل القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي. والبد من اإلشارة هنا إلى أن مالحظة مهمة، ويتعلق 
بتاتا توقيف مشاريع لدواعي قد  األمر بمبدأ االستمرارية، فال يمكن 
تكون سياسية كما هو الشأن بالنسبة لألنوية الجامعية التي برمجت 

ثم أقبرت؛

سادسا: عالقة باملبادرة امللكية لتعميم التغطية الصحية اإلجبارية، 
نطالب بتنفيذ توصية املجلس التي تدعو إلى وضع إطار مالئم، خاصة 
هيئة  وإحداث  شموليتها،  في  األساسية  الصحية  التغطية  بمنظومة 
ضبط مستقلة تتمتع بصالحيات والوسائل الالزمة، مع التأكيد على 

تنويع طرق التمويل وتأهيل املستشفيات العمومية؛

بأن تصنيف بالدنا  باملاء، نشير  املتعلق  للتحدي  بالنسبة  سابعا: 
ضمن 20 دولة توجد في وضعية إجهاد أمر يدق ناقوس الخطر، بقدر 
ما يطرح أكثر من تساؤل عن اإلجراءات الفعلية للتعامل مع ندرة املياه 
املجلس،  توصيات  بتنفيذ  ملزمة  الحكومة  فإن  وبالتالي  املستقبلية، 

للثروة  العادل  البديلة والتوزيع  الحلول  إيجاد  وخاصة على مستوى 
املائية وخاصة في املناطق ذات الخصاص، باإلضافة إلى سلك نهج أكثر 

حكامة ونجاعة.

ثم نخلص إلى أربع توصيات:

بالصرف  لآلمرين  واملواكبة  التوجيه  من  هومزيد  توصية:  أول 
لتجويد األداء املالي العام وتطوير السياسات العمومية؛

الترابية  املجالس  رؤساء  مع  التواصل  من  مزيد  التوصيات:  ثاني 
واآلمرين بالصرف في املرفق العمومي لتكسير جلمود الخوف والجفاء 

الذي يقف عائقا أمام تسريع وتيرة التنمية؛

ثالثا: الحاجة إلى خلق مصلحة أو قسم أو مديرية باملجلس، تهتم 
الترابية  بالجماعات  املاليين  للمسؤولين  املستمر  والتكوين  بالتواصل 

واملرفق العام؛

التوصية الرابعة: محاولة خلق مجالس إقليمية للحسابات ملزيد من 
القرب واإلرتقاء بالخدمات التي يقدمها املجلس األعلى للحسابات.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة الفريق الدستوري الديمقراطي 
اإلجتماعي، السيد الرئيس النائب املحترم ال�سي الشاوي بلعسال.

ا نائبلا س  لا شاوقلبلذسال،لرئيسلا فريقلا  ست2رقل
ا  نميراطيلاالجتماعي:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

يسعدني أن أتناول الكلمة، بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي 
املجلس  تقرير  ملناقشة  املخصصة  الجلسة  هذه  في  اإلجتماعي، 
األعلى للحسابات برسم سنة 2019-2020، وهي مناسبة لنجّدد فيها 
تهنئة السيدة السيد الرئيس األول املحترم، بعودتها كرئيس أول إلى 
للمجلس  ورئيسا  قاضية  كانت  أن  بعد  للحسابات  األعلى  املجلس 
الجهوي للحسابات، عادت بعد جولة مشّرفة من املسؤوليات الكبيرة 
والناجحة، والي على جهة الغرب -الشراردة- بني حسن سابقا، ثم والي 
التي  أكادير- سوس- ماسة، وهي األولى واألولى من جنسها  على جهة 
تحملت هذه املسؤولية ثم مفتش عام لجهاز التفتيش املالي الترابي. وقد 
أّدت مهامها بكل جّدية وتفان وروح وطنية نموذجية، تاركة بصماتها 
الناعمة بكل  الترابي، حيث مارست السلطة  النوعية في هذا املجال 
أخالقية  وقيم  تربوية  بروح  مشوبة  سلطة  ونزاهة،  وصرامة  حزم 
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ومهنية راقية، بمنهجية القرب الترابي واإلجتماعي، ال تأخذها غفلة وال 
إهمال للتفاصيل اليومية مع دقة املالحظة واملعالجة الفورية للقضايا 
تهم  التي  للمشاريع والبرامج واملبادرات  امليدانية  املطروحة، واملعاينة 

الجهة طوال وعرضا.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

مّما الشك فيه، أن محاكمنا املالية، من مجلس أعلى للحسابات 
ومجالس جهوية، قد توفرت لها فرصة تجديدية بتمكينها من قيادة 
نوعية، انبثقت من بين قضاة وأطر وكفاءات نفس الجهاز، مما ييّسيرمن 
املالية،  املحاكم  املوضوعي ألوضاع  والفهم  والقرب  اإلتصال  سهولة 
العطاء  من  املزيد  على  املالية  املحاكم  وكفاءات  وأطر  وتحفيز قضاة 
واإلنتاج والجودة في أداء املهام املوكولة إلى هذه األجهزة املختصة في 
الرقابة املالية، تأديبا، تقويما وتقييما لصرف املال العام، وحرصا على 

نجاعة تحقيق األهداف وفعاليات اإلنفاق العمومي.

ا س  لا رئيس،

اليوم هذه الجلسة ملناقشة أول تقرير يصدر عن املجلس  نعقد 
إستراتيجي  إطار مخطط  وفي  الجديدة،  في نسخته  للحسابات  األعلى 
2022-2026، مخطط يرتكز على مقاربة  القادمة  للسنوات الخمس 
قيد  الكبرى  اإلصالحات  ومواكبة  املواطن  حياة  على  واألثر  النتائج 
الرئيس  السيدة  عرض  في  ورد  ما  عناية،  بكل  سجلنا  وقد  التنزيل. 
األول، بخصوص التوجه الجديد للمجلس األعلى للحسابات ومقاربته 
املعتمدة على تنويع التقارير املوضوعاتية وفق برمجة هادفة إلى تقييم 
مدى إنجاز البرامج واملشاريع التنموية والعمومية، وتنزيلها ترابيا وتقييم 
مدى أثرها على املستوى املعي�سي للمواطنين وعلى جلب اإلستثمارات 

وإنتاج الثروةوفرص الشغل.

وإننا في فريقنا، نسطر بقوة على هذه املقاربة الجديدة ألعلى هيئة 
رقابية للمال العام. كما نسجل بكل اعتزاز املنهجية الجديدة في تتبع 
تفعيل التوصيات واملخرجات الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات 
والتواصل بشأنها، مشيدين باآلليات املحدثة لهذا الغرض، كاملنصة 
مع  بشأنها  والتواصل  التتبع  لضمان  املجلس  أحدثها  التي  الرقمية 
القطاعات املعنية. كما تتمثل اآللية الثانية في اللجنة الخاصة املحدثة 
على مستوى رئاسة الحكومة، مع اإلشادة بتعزيز جسور التعاون وتبادل 
ورئاسة  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  مع  والوثائق  املعلومات 
النيابة العامة بعد توقيع مذكرة التعاون معهما بهذا الشأن في يونيو 
2021، وهذا يعد تحول وتطور مؤسساتي ملنظومة الرقابة املالية العليا 

والجهوية بأهداف واضحة ووسائل وآليات فّعالة.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

لقد تضمنت الوثائق التي تم تزويدنا بها حول تقرير املجلس األعلى 
2019-2020 معطيات ومؤشرات ومالحظات  برسم سنة  للحسابات 
وبرامج  ومؤسسات  قطاعات  شملت  بمكان،  األهمية  من  وتوصيات 

ذات طابع مالي وإنتاجي واجتماعي وترابي، قّدمت لنا تشخيصا دقيقا 
ووقوفا على العديد من املعيقات واإلختالالت والنقائص البنيوية التي 
تعاني منها بعض املرافق التي خضعت ملراقبة التسيير وتقييم البرامج 

واملشاريع العمومية واستخدام املال العمومية في تمويلها.

وقد ركزنا في مناقشتنا املبرمجة لهذه الجلسة على 10 قطاعات 
لت 

ّ
حكومية، تضم 16 محورا مصنفا إلى قطاعات وبرامج مؤسسات، شك

عينات للتحليل الدقيق والتوصيف التشخي�سي ألوضاع هذه املحاور 
التي تغطي جميع عناصر التدبير واملوارد املالية والبشرية والتنظيمية، 
ومدى اإلحترام والتقيد باإلطار املرجعي والقانوني واألهداف املرسومة 

لها.

ا س  لا رئيس،

والخالصات  املعطيات  من  أيدينا  بين  الذي  التقرير  لنا  يقدم 
العناصر  ومتقاطعة  متنوعة  مساحة  تغطي  التي  واإلستنتاجات 
القطاعات  من  مجموعات  في  العمومي  التدبير  وأحوال  أوضاع  عن 
الحيوية، بما يسمح لنا بالوقوف على مكامن القوة والخلل بما يوفر 
لنا من معطيات ومالحظات ألداء أدوارنا الدستورية من تشريع ورقابة 
وتقييم، انطالقا من هذه املعطيات والخالصات والتوصيات، لتكتمل 
الحلقة الثالثية بين املشرع واملدبر واملراقب، ولقياس مدى أثر اإلنفاق 
ومدى  واملواطنين  للمواطنات  اليومي  العيش  مستوى  على  العمومي 
إشباع حاجياتهم اليومية ويوفر مناخ الطمأنينة واإلستقرار واستدامة 

استعمال مواردنا املادية واملالية والبشرية وحسن توظيفها.

ا س  لا رئيس،

للتعاون  استعدادنا  على  نؤكد  املنبر،  هذا  من  فريقنا،  في  إننا 
وتدارك  التنموية،  أهدافنا  وتنزيل  تكريس  في  واملساهمة  املؤسساتي 
النقائص واإلختالالت في منظومتنا التدبيرية، وتفعيل مبدأ املساءلة 
واملحاسبة والشفافية، واحترام القانون في إستعمال املال العام لخدمة 
الصالح العام الذي نسعى إليه جميعا، مؤسسات وأشخاص، وسنظل 
في حاجة إلى مثل هذه التقارير املؤسساتية التي تشهد على حيوية وتطلع 
منظومة الرقابة املالية إلى التجديد واإلبداع واملواكبة الناجعة لجميع 

األطراف املرتبطين بها، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق التقدم واإلشتراكية النائبة 
املحترمة السيدة مريم واحساة.

ا نائبةلا س  2لمريملواحسا2:

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

يشرفني أن أتدخل اليوم بإسم فريق التقدم واإلشتراكية ملناقشة 
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األعلى  للمجلس  األولى  الرئيسة  السيدة  به  تقدمت  الذي  التقرير 
للحسابات. ولكن قبل ما نبدا املداخلة ديالي، ال بد من اإلشارة أنه، في إطار 
التنسيق مع مجلس املستشارين، تم اإلتفاق على برمجة عشر قطاعات 
في مجلس النواب، ولكن كنشكرو بعدا الوزراء اللي حاضرين اليوم 
معانا ونتأسف لغياب وزراء القطاعات األخرى، وبالتالي اليوم غادي 
نكونوا مضطرين ملناقشة أو أننا نتوجهوا باالقتراحات ديالنا للكرا�سي 
الفارغة للوزراء اللي كيمثلو هاد القطاعات. ولكن هذا ما كيمنعناش 
أننا نحييو هذا املجلس على مختلف أعماله وعلى أدواره املجتمعية 
الكبيرة، ال سيما من حيث توجهاته نحو تقييم أثر البرامج العمومية على 
املستوى املعي�سي للمواطن، وعزمه على تقوية مقاربة تحليل املخاطر 
في اختيار املهام الرقابية، وكذلك من حيث إثارة اإلنتباه إلى النقائص 
البيداغوجية،  الوظيفة  تقويمها، فضال عن  في  واملساعدة  التدبيرية 
باإلضافة إلى دوره الزجري وإسهامه في الحد من املمارسات الفاسدة 

وتعزيز حرمة املال العام.

ا س  لا رئيس،

في البداية، ال بد لنا هنا من أننا نشيرو للسياق الصعب اللي كتمر 
بانعكاسات  كيتسم  واللي  واجتماعيا،  ،اقتصاديا  ديالنا  البالد  منو 
جائحة كورونا، موجة الغالء، والجفاف، وكنطالبو اليوم الحكومة أنها 
تجاوز منطق التبرير، اللي دائما تشهد هذه القبة على ذلك، والتعامل مع 
الوضع من خالل إجراءات تكون قوية وملموسة وتنعكس على املواطن 
بالشكل اللي أنه ممكن أنه يأثر فيه. هاد السياق كذلك يتسم ببروز 
تحدي أسا�سي للبالد ديالنا واللي هو تقوية قدرة اقتصادنا الوطني على 
الصمود، من خالل السعي نحو ضمان السيادة في املجاالت األساسية 
وهو التوجه الذي يلتقي مع تصورات الحزب ديالنا بخصوص تقوية 

الدور اإلستراتيجي للدولة.

ا س  لا رئيس،

من الواضح أن املجلس األعلى للحسابات كيتموقع في قلب مسار 
بالدنا نحو إقرار الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خالل ما هو 
مخول له من اختصاصات ومهام متعددة، وخصوصا تلك املتعلقة 
منها بتدبير التسيير وتقييم نتائج الهيئات العمومية، من حيث الحكامة 
والوقع والفعالية، وتقديم املساعدة للبرملان والحكومة، وإنجاز تقارير 

سنوية أو خاصة أو موضوعاتية.

التنسيق  الحرص على  يتم  أن  املهم  أنه من  نرى  عليه،  تأسيسا 
والتكامل بين مختلف الهيئات الرقابية والوطنية، أخذا بعين االعتبار 
املدبرين  إرهاق  وتفادي  العمومي،  للمرفق  بالنسبة  الزمن  عنصر 
العموميين، وهذا مطلبهم على األقل أن تبقى تّدار واحد البرمجة سنوية 
لذلك. كما نهيب باملجلس األعلى الحسابات أن يعزز رصده وتثمينه 
ملظاهر التحسن في التدبير العمومي، وإبراز التجارب الناجحة، إسهاما 
منه في ترسيخ الجدوى من فكرة الديمقراطية واملؤسسات املنتخبة. 

السياسية  باإلختيارات  يبدأ  العمومي  التدبير  أن  إلى  وبالنظر  أيضا 
ومرورا ببلورة السياسات العمومية ثم تنفيذها قبل إخضاعها للتقييم 
واملراقبة، وبالنظر إلى أن هذا املسار يعني باألساس الحكومة والبرملان 
وهيئات الرقابة، كل في إطار اختصاصاته، فإننا نتطلع إلى أن تتاح لنا 
التقاطع  سؤال  ومسؤول  ومؤسساتي  جماعي  بشكل  لنناقش  فرصة 
تقييم  العمومية وبين  الهيئات  برامج  بين مراقبة وتقييم  واإلنفصال 

السياسات العمومية وتقدير االختيارات والبرامج السياسية.

وألن املسؤولية واملصلحة العامة تفرضان علينا التحلي بالتوازن 
واملوضوعية، فإنه علينا جميعا، في إطار التعاون والتكامل املؤسساتي، 
أن نجتهد معا إليجاد الحلول املناسبة ليتوفر للمدبرين العموميين ما 
يلزم من آليات قانونية ورقابية، اللي كتسمح ليهم بالتعامل الفّعال مع 
أوضاع إستعجالية وحاالت استثنائية وطارئة بحال الكوارث الطبيعية. 
فمن غير املعقول أن كيكون بعض املرات وضع إستعجالي واللي كيطلب 
نفقات فورية وغنتسناو حتى نديرو طلبات السند، ونتسناو ما يتطلبه 
ذلك من وقت وإجهاد وإلى ذلك، في حين أن الوضع كيفرض علينا أنه 
يكون تدخل فوري، وبالتالي نطالب بإيجاد آليات قانونية اللي كتسمح 
بالتعامل مع هاد األوضاع دون أن يدرج ذلك بشكل معكوس في خانة 

سوء التدبير.

يسهم  ألن  ماسة  الحاجة  أن  نعتقد  اإلقتراح،  سياق  في  ودائما 
املجلس األعلى للحسابات في دراسة أثر وجدوى التحفيزات واإلعفاءات 
واإلمتيازات الضريبية، وهي مناسبة كندعيو فيها أننا نساهمو جميعا في 
البحث على جواب السؤال: ملاذا ال ينعكس حجم اإلستثمار العمومي 
بالشكل املطلوب على نسب النمو وعلى التشغيل؟ إن مختلف أعمال 
املجلس األعلى للحسابات كنعتبروها مندرجة ضمن مسار بالدنا نحو 
بناء مستلزمات دولة الحق والقانون في املجال االقتصادي، والقضاء 

على مختلف مظاهر الفساد والريع، وضمان مناخ جاذب لإلستثمار.

وإال كان اليوم الوقت مكيسعفناش أننا نفصلو في التعليق ديالنا 
واملهام  الرئيسة  السيدة  بها  تقدمت  اللي  التوصيات  كل  بخصوص 
كنعتبروها  اللي  املواضيع  عند  بالخصوص  كنوقفو  فإننا  الرقابية، 
هي  ديالها  املقدمة  في  واللي  واإلشتراكية،  التقدم  فريق  في  أساسية 
الوضعية املالية العمومية املتسمة بالتعقيد املبالغ، وهو ما يقت�سي 
من الحكومة أن تتخلى عن اطمئنانها الذي ال أساس له، وأن تبدع 
أنه من  كما  املديونية.  نسبة  يتصل بخفض  فيما  الحلول، ال سيما 
األسا�سي أنها تملك الشجاعة السياسية من أجل مباشرة إصالح جبائي، 
قوامه املساواة واإلنصاف، وتوسيع الوعاء ومحاربة الغش والتملص 
الضريبيين. فضال على ذلك، فإن األوضاع كتطلب النظر في حكامة 
الهيئات  نفقات  اتجاه ضمان وصول  في  العمومي  اإلنفاق  ومردودية 

العمومية فعال إلى مستحقيها من الفئات واملجاالت الفقيرة.

على  الحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  أكد  الوقت،  نفس  وفي 
استعجالية إجراء إصالح شمولي وجذري ألنظمة التقاعد، حيث يتوقع 
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إفالس الصناديق واألنظمة املعنية في غضون سنوات قليلة جدا إذا 
لم نتحرك، إنه ناقوس خطر قوي، يستلزم منا جميعا أن تعبأ من 
أجل تفادي السيناريوهات األسوأ إنقاذا لحق املواطنات واملواطنين في 

تقاعدهم.

ومن املواضيع التي أدرجها التقرير تمدرس الفتاة في املجال القروي 
وما يشوبه من إختالالت تتمظهر في الالمساواة بين الجنسين، وهذا 
املوضوع شخصيا أنا كيعنيني، ألنه أتأسف أنني كنشوف الفتيات في 
العالم القروي اللي مكيقدروش أنهم يكملو الدراسة ديالهم فقط ألن 
املؤسسات التعليمية ديالهم بعيدة، فقط ألن األسر ديالهم كتخاف 
عليهم من االغتصاب من التحرش وما إلى ذلك. وفي األخير، كيخرجو 
لنا مظاهر مجتمعية أخرى، اللي اليوم داخل هاد القبة كنحاولو أننا 
نعالجوها، زواج القاصرات هذا هو السبب ديالو الرئي�سي ألن الفتاة 
ي كتخرج من املدرسة فوالديها كيشوفو بها أنها واحد لقمة 

ّ
اليوم مل

كتم�سي  أنها  وبالتالي  ديالهم،  الجيوب  من  عليهم  تنقص  غادي  اللي 
احنا  عاد  وبالتالي  للدار.  العار  تجيب  وال  تزوج  اللهم  تيقول  تزوج، 
اللي كنذاكرو على زواج القاصرات هذا هو السبب الرئي�سي، كذلك 
تشغيل الفتيات، أصبحت فتيات القرى املنحدرة من القرى والجبال، 
هاد األماكن أصبحت خزانا لخادمات البيوت، وأتأسف وأنا كنتكلم 
بهاد الحرق،ة ألنني كنشوفهم بشكل يومي وكنشوف كيفاش أن األسر 
ديالهم كيضحيو بالفتيات ديالهم ألنهم باش يجيبو ليهم ما ياكلو حتى 
همايا، وهادو عاوتاني منين تنتكلمو على خادمات البيوت واحنا كنعرفو 

التعنيف اللي تيتعرضو ليه، التهديد اللي كتعرض الحياة ديالهم...

ا س  لا رئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت. الكلمة للمجموعة 
ثورية  السيدة  املحترمة  النائبة  السيدة  والتنمية،  العدالة  النيابية 

عفيف، استمعوا للسيدة النائبة هللا يجازيكم بخير، تفضلي.

ا نائبةلا س  2لث2ريةلعف ف:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

أتشرف بتناول الكلمة بإسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
للمساهمة في مدارسة تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنتي 2019-
2020، ال يفوتني في البدء أن أثمن تعيين السيدة زينب العدوي كأول 
امرأة على رأس املجلس األعلى للحسابات. كما أثمن الدور الدستوري 
الهام الذي يقوم به هذا املجلس كهيأة عليا ملراقبة املالية العمومية، 

وأثمن التوجهات اإلستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها.

من  بنوع  السابق،  الحكومة  رئيس  تقييم  أراد  البعض  دام  وما 
م، نقول له ولحزبه، ال يكفي تعيين قاض لتتبع توصيات املجلس 

ّ
التهك

األعلى للحسابات للهروب إلى األمام من تضارب املصالح وتجميع الثروة 
على حساب تفقير الشعب. ونؤكد أن ترديد األسطوانة املشروخة حول 
الحكومة السابقة لن يغطي اإلرتباك وضعف الكفاءة وتجاهل نبض 

الشعب.

فيما يتعلق بمناقشة عرض السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحسابات الذي تضمن العديد من املجاالت واملحاور سأركز على 4 

محاور:

أوال التمدرس بالعالم القروي، أبرز التقرير أن التمدرس بالعالم 
القروي أضحى من اإلهتمامات الكبرى في إستراتيجيات التربية والتكوين، 
موضحا أنه بالرغم من التحسن املسجل، سواء على مستوى التعميم 
أو اإلنصاف، فإن مستوى الجودة الزال يعتريه الكثير من النقائص. 
وعوض تحصين املكتسبات وتطويرها، نسجل بكل أسف، تراجعات 

عدة خالل هذه األشهر من عمر الحكومة.

هدر الزمن اإلصالحي، أطلقتم مشاورات حول املدرسة املغربية، 
اعتقدنا أن هذا املوضوع وضعنا له حدا مع اعتماد الرؤية اإلستراتيجية 
2015--2020 2030، التي أقرها صاحب الجاللة -نصره هللا- ودعا إلى 
تحويل اختياراتها إلى قانون إطار للتربية والتكوين يلزم الجميع ويلتزم 
الجميع بتنزيله، قانونا تالءمت اختياراته مع اإلختيارات التي جاء بها 
تقرير النموذج التنموي، ومنها تخويل تمييز إيجابي لفائدة األطفال في 
العالم القروي، نتساءل عن باقي املشاريع املنبثقة عن القانون اإلطار 
51.17 وكذا عن املخطط التشريعي والتنظيمي. ونؤكد أيضا استمرار 
معاناة أطر التعليم، في ظل التلكؤ في إخراج التعويض عن العمل في 
املناطق القروية واملناطق الجبلية كما نص على ذلك القانون اإلطار، 
وزاد من معاناتها مخرجات الحوار اإلجتماعي الهزيلة مقارنة مع الوعود 
اإلنتخابية، وفي ظل ارتفاع صاروخي لألسعار، وأيضا معاناة املؤسسات 
كبير بسبب  زمني  أكثر من غيرها من هدر  القروي  بالعالم  التعليمية 
اإلضرابات املتتالية، في ظل فشل الحكومة في الوفاء بوعودها في إيجاد 

حلول مبتكرة لحل مشاكل أطر األكاديميات.

أما املحور الثاني فهو التقاعد، إذ ننوه باإلصالح املقيا�سي لسنة 
2016، الذي أمكن من تقويم التوازن لنظام املعاشات املدنية، والذي 
لواله لعشنا اليوم كارثة، نشاطر املجلس األعلى رأيه بشأن الوضعية 
الصعبة التي تعرفها أنظمة التقاعد. ونؤكد أن مشكل التقاعد مشكل 
هيكلي، مما أثر عليه التحول الكبير نحو الشيخوخة الذي يعرفه الهرم 
السكاني ببالدنا، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول شمولية ومنصفة 

ومستدامة.

برنامج  في  النظر  وإعادة  تقييم  يلي: وجب  نثيرما  بذلك،  وارتباطا 
ن من الحّد 

ّ
التنظيم العائلي، فقد وصلنا إلى مستوى خصوبة ال يمك
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األدنى لتجديد األجيال، كما وجب تنظيم القطاع غير املهيكل، خاصة 
وأن اليوم نقوم بتنزيل قانون الحماية اإلجتماعية، مما يلزم التسريع 
أو  الصحية  التغطية  مستوى  على  سواء  الهام،  الورش  هذا  بتنزيل 
على  كبيرة  نذرة  العمومية  اإلدارة  تعرف  أيضا  اإلجتماعية.  التغطية 
على  واإلحالة  موظفيها  شيخوخة  بسبب  البشرية  مواردها  مستوى 
التقاعد، الوضع الذي يفرض إعطاء أولوية للتوظيف في القطاعات 

التي تعرف خصاصا كبيرا، كمثال على ذلك قطاع الصحة.

بلورة حلول مبتكرة إلعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد 
التقاعد، سيرا على منوال الحكومة  العجز الهيكلي في تمويل أنظمة 
السابقة التي دشنت نوع من اإلستثمار اآلمن وبمردودية أكبر ملّدخرات 
املساهمين، إذ استثمرت 6 مليار درهما في املستشفيات الجامعية ثم 
ندعو إلى إرساء منظومة القطبين العام والخاص وتحسين املعاشات بما 

يساير التغيرات اإلقتصادية واملعيشية.

اجتماعي  ملف  التقاعد  ملف  أن  نؤكد  املحور،  هذا  ختام  وفي 
يكون  توافقية، بحيث ال  يقت�سي إصالحه مقاربة تشاركية  سيا�سي، 
الضحية األولى لإلصالح هو املتقاعد. وال يفوتنا هنا التذكير بوعودكم 
اإلنتخابية بشأن هذا امللف، باإلبقاء على سن 60 سنة في التقاعد 

وتحسين قاعد املغاربة.

د تقرير املجلس األعلى للحسابات 
ّ
أما فيما يخص قطاع املاء، فقد أك

أن املغرب قد راكم تجارب متميزة في تدبير املوارد املائية للمملكة، سواء 
على صعيد التخطيط التشاركي أو التأطير القانوني املؤسساتي أو اإلنجاز 
والتدبير املالي والتقني، غير أن القطاع الزال يواجه إكراهات متعلقة 
بتعبئة املوارد املائية وتثمينها والحفاظ عليها وتطوير تخطيطها وتدبيرها 
وتمويلها، ثم إحداث اآلثار املرتبطة بها على املواطنات واملواطنين وعلى 
والجهوية  املحلية  التنمية  وعلى  والخصوصية  العمومية  املقاوالت 

والوطنية.

في هذا اإلطار، ندعو إلى مواصلة الجهود لضمان األمن املائي، ال 
سيما في مواجهة التحديات الجديدة املرتبطة بتغيير املناخ. وفي هذا 

اإلطار، نقترح يعني لدينا 3500 كلم ديال البحر..

م اخلةلا نائبةلا س  2لث2ريةلعف فل)مسلمةل لرئاسة(

مناقشةلتيريرلاملجلسلاالعلىل لحساباتل سنتيل2229لو2222

م اخلةلا نائبةلث2ريةلعف فلعنلمجم2عةلا ذ ا ةلوا تنم ة

بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد الرئيس

السيد ات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب البرملانيون،

أتشرف بتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 

لسنتي  للحسابات  االعلى  املجلس  تقرير  مدارسة  في  للمساهمة 
.2020-2019

ال يفوتني في البدء أن أثمن تعيين السيدة زينب العدوي كأول امرأة 
على رأس املجلس االعلى للحسابات، كما أثمن الدور الدستوري الهام 
الذي يقوم به هذا املجلس كهيئة عليا ملراقبة املالية العمومية، وأثمن 

التوجهات االستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها٠

ما دام البعض أراد تقييم رئيس الحكومة السابق من نوع من التهكم 
نقول له ولحزبه ال يكفي تعيين قاض لتتبع توصيات املجلس األعلى 
للحسابات والهروب إلى األمام من تضارب املصالح وتجميع الثروة على 

حساب تفقير الشعب.

يغطي  لن  السابقة  الحكومة  حول  املشروخة  األسطوانة  ترديد 
االرتباك وضعف الكفاءة وتجاهل نبض الشعب.

فيما يتعلق مناقشة عرض السيدة الرئيسة الذي تضمن العديد 
من املجاالت واملحاور، سأركز على محاور أربعة.

املحور االول: التمدرس بالعالم القروي:

أبرز التقرير أن التمدرس بالعالم القروي أضحى من االهتمامات 
من  بالرغم  أنه  موضحا  والتكوين،  التربية  استراتيجيات  في  الكبرى 
التحسن املسجل سواء على مستوى التعميم أو االنصاف، فإن مستوى 

الجودة ال زال يعتريه الكثير من النقائص.

وعوض تحصين املكتسبات وتطويرها نسجل بكل أسف تراجعات 

عدة خالل هذه االشهر من عمر الحكومة:

املدرسة  حول  مشاورات  أطلقتم  االصالحي:  الزمن  هدر  2•

املغربية، اعتقدنا أن هذا املوضوع وضعنا له حدا مع اعتماد الرؤية 

االستراتيجية 2015-2030 التي أقرها صاحب الجاللة نصره هللا، ودعا 

الى تحويل اختياراتها الى قانون اطار للتربية والتكوين يلزم الجميع ويلتزم 

الجميع بتنزيله، قانون تالءمت اختياراته مع االختيارات التي جاء بها 

تقرير النموذج التنموي، ومنها تخويل تمييز ايجابي لفائدة االطفال في 

العالم القروي. نتساءل عن باقي املشاريع املنبثقة عن القانون االطار 

51.17؟ وكذا عن املخطط التشريعي والتنظيمي ؟

استمرار معاناة أطر التعليم في ظل التلكؤ في اخراج التعويض  2•

عن العمل في املناطق القروية كما نص على ذلك القانون االطار 51.17 ، 

وزاد من معاناتها مخرجات الحوار االجتماعي الهزيلة مقارنة مع الوعود 

االنتخابية ، وفي ظل االرتفاع الصاروخي لألسعار.

معاناة املؤسسات التعليمية بالعالم القروي أكثر من غيرها  2•

من هدر زمني كبير بسبب االضرابات في ظل فشل الحكومة في الوفاء 

بوعودها في ايجاد حلول مبتكرة لحل مشاكل أطر االكاديميات.
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املحور الثاني : التقاعد

تقويم  من  أمكن  الذي   2016 لسنة  املقيا�سي  بإالصالح  ننوه  إذ 
اليوم.  كارثة  لعشنا  لواله  والذي   ، املدنية  املعاشات  لنظام  التوازن 
نشاطر املجلس االعلى رأيه بشأن الوضعية الصعبة التي تعرفها أنظمة 
التقاعد، ونؤكد أن مشكل التقاعد مشكل هيكلي مما أثر عليه التحول 
الكبير نحو الشيخوخة الذي يعرفه الهرم السكاني ببالدنا، مما يدعو الى 

ضرورة ايجاد حلول شمولية ومنصفة ومستدامة.

وارتباطا بذلك نثير ما يلي:

العائلي فقد  التنظيم  برنامج  في  النظر  تقييم وإعادة  وجب  2•
وصلنا الى مستوى خصوبة ال يمكن من الحد االدنى لتجديد االجيال.

نقوم  اليوم  وأننا  املهيكل خاصة  غير  القطاع  تنظيم  وجب  2•
بتنزيل قانون الحماية االجتماعية مما يلزم التسريع في تنزيل هذا الورش 

سواء على مستوى التغطية الصحية أو التغطية االجتماعية.

مواردها  مستوى  على  كبيرة  نذرة  العمومية  االدارة  تعرف  2•
البشرية بسبب شيخوخة موظفيها واالحالة على التقاعد، الوضع الذي 
يفرض اعطاء أولوية للتوظيف في القطاعات التي تعرف خصاصا كبيرا 

كقطاع الصحة.

بلورة حلول مبتكرة إلعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد 
التقاعد، سيرا على منوال الحكومة  العجز الهيكلي في تمويل أنظمة 
السابقة التي دشنت نوعا من االستثمار اآلمن وبمردودية أكبر ملدخرات 

املساهمين، إذ استثمرت 6 مليار درهما في املستشفيات الجامعية.

إرساء منظومة القطبين العام والخاص. 2•

تحسين املعاشات بما يساير التغيرات االقتصادية واملعيشية. 2•

وفي ختام هذا املحور نؤكد أن ملف التقاعد ملف اجتماعي سيا�سي 
توافقية، بحيث ال يكون الضحية  يقت�سي إصالحه مقاربة تشاركية 
االولى لإلصالح هو املتقاعد ، وال يفوتنا التذكير بوعودكم االنتخابية 
بشأن هذا امللف باإلبقاء على سن التقاعد في 60 سنة، وتحسين تقاعد 

املغاربة.

املحور الثالث: قطاع املاء

أكد تقرير املجلس األعلى للحسابات أن املغرب قد راكم تجارب 
متميزة في تدبير املوارد املائية للمملكة، سواء على صعيد التخطيط 
املالي  والتدبير  اإلنجاز  أو  واملؤسساتي،  القانوني  التأطير  أو  التشاركي، 
والتقني، غير أن القطاع ال زال يواجه إكراهات متعلقة بتعبئة املوارد 
املائية وتثمينها والحفاظ عليها، وتطوير تخطيطها وتدبيرها وتمويلها ، 
ثم إحداث اآلثار املرتبطة بها على املواطنات واملواطنين، وعلى املقاوالت 

العمومية والخاصة، وعلى التنمية املحلية والجهوية والوطنية،

انسجاما مع االهتمام امللكي السامي ومن أجل إعطاء دفعة قوية 

للسياسة املائية ببالدنا ولتعزيز املكتسبات ورفع التحديات املرتبطة 
بقطاع املاء أعدت الحكومة السابقة البرنامج األولوي الوطني للتزويد 
باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ثم املخطط الوطني للماء 
2020-2050. محاوره الرئيسية :–تدبير الطلب على املاء وتثمينه–تدبير 
الطبيعي  الوسط  وعلى  املائية  املوارد  على  العرض–الحفاظ  وتطوير 

والتأقلم مع التغيرات املناخية.

ولعل توصيات املجلس االعلى تتناغم ومكونات هذا املخطط. فما 
على الحكومة الحالية اال مواصلة تنزيل وحسن تفعيل هذه البرامج 

واملخططات.

يجب أن تتواصل الجهود لضمان االمن املائي السيما في مواجهة 
ر املناخ. وفي هذا االطار نقترح : التحديات الجديدة املرتبطة بتغيُّ

قصد تعزيز تعبئة املوارد املائية: وجب إعداد مخطط وطني محكم 
يشمل الدراسات التقنية وتكوين متخصصين ووسائل التدبير والتمويل 
العتماد املوارد املائية غير االعتيادية التي ال تقل اليوم عن %1 من 
املوارد: لدينا 3500 كلم من الشواطئ، ومعدل 5 كلواط للمتر املربع 
من الطاقة الشمسية.. فإذا زاوجنا بين ما نمتلكه من مساحة بحرية 
وطاقات متجددة سنحقق ثورة في توفير املوارد املائية غير االعتيادية، 

فاالحتياطي االستراتيجي الكبير للموارد املائية هو البحر.

فكما حققنا اقالعا في سياسة السدود التي نهجها الحسن الثاني 
رحمه هللا منذ الستينات وكان لها الفضل في مواجهة قلة املاء، ولوالها 
كنا سنكون في أزمة منذ السنة املاضية أو حتى السنة التي قبلها.. واألزمة 
اليوم ليس فقط أزمة ماء الري بل أزمة املاء الشروب، فكذلك اليوم 
يجب أن نحقق اقالعا في املوارد املائية غير االعتيادية في كل املناطق 

الساحلية، ونترك املوارد العادية للمناطق الداخلية .

ضرورة  على  الجيواستراتيجية  املشاكل  أبانت  بالتثمين:  وعالقة 
إعادة االعتبار للزراعات املعيشية على رأسها الحبوب وتحقيق األمن 
الغدائي.تثمين املاء وحسن استعماله هذا واجب، لكن ال يمكن أن 
نعطي االولوية للمردودية االقتصادية الربحية العالية لبعض الزراعات 
على حساب االمن الغذائي، ولو اقت�سى األمر دعم الزراعات املعيشية، 

االولى ضمان قوت املواطنين.

املحور الرابع: التعليم العالي الفالحي

أورد تقرير املجلس األعلى للحسابات مالحظات عدة حول التعليم 
العالي الفالحي، نتفق معها، حيث نبهنا إلى ذلك مرارا وكنا أول فريق في 
مجلس النواب وفي تاريخه، دعونا وزير الفالحة سنة 2010 إلى لقاء في 
لجنة القطاعات اإلنتاجية حول موضوع: التعليم والبحث العلمي في 

القطاع الفالحي والزراعي وسجلنا نفس املالحظات :

املغرب  مخطط  في  الفالحي  والتعليم  البحث  يحتله  موقع  أي   -
األخضر؟ بدون أجوبة مقنعة.
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العلمي  والبحث  للتكوين  الوطنية  االستراتيجية  تنزيل  غياب   -
وترجمتها إلى مؤشرات وإجراءات خاصة بكل مؤسسة على حدة.

الثاني  التخصصات يضم معهد الحسن  - إحداث قطب متعدد 
حبرا  أصبح  الوطنية  الغابوية  واملدرسة  بمكناس  الفالحية  واملدرسة 
يقدمه  املالي  القانون  في مشروع  القطب  يرد هذا  ، حيث  على ورق 
وزير الفالحة كل سنة منذ 2009. نحن اليوم في 2022 وال �سيء من 
هذا تحقق. إن عجزنا في إحداث هذا القطب، فلنفكر في إطار الجهوية 
مشتركة  وحدات  أو  مختصة  أقطاب  أو  جهوية  أقطاب  في  املوسعة 

للبحث أو مختبرات مشتركة.

الوطنية  للمدرسة  القانوني  في إصالح اإلطار  التأخر  إلى  أدى  مما 
الغابوية وتعثر اإلصالحات في املؤسسات األخرى.

- إحالة العديد من األساتذة الباحثين على التقاعد في غياب أي 
تخطيط لتعويض هؤالء ومن بين املعنيين أساتذة باحثين في تخصصات 
نادرة، يدق ناقوس الخطر، ويهدد التكوين والبحث في هذه املؤسسات 

ويهدد األجيال القادمة.

- غياب ميزانية تخص البحث العلمي الذي ال يتجاوز 0,1 % من 
امليزانية العامة إشكال حقيقي.

- ضرورة إيجاد عالقة ثالثية: التكوين والبحث والتنمية، ويجب أن 
تترسخ لدينا قناعة: أن تقوية التعليم الفالحي اليوم، هو إيجاد للشغل 

غدا.

- يعد قرار املغادرة الطوعية قرارا ارتجاليا أدى إلى نزيف في هيأة 
األساتذة الباحثين يقدر ب 25 %.

في األخير البد من تطوير سياسة تعاقدية بين الدولة وهاته املؤسسات 
،متعددة السنوات وإدماج سياسة التكوين والبحث في السياسة العامة 

الفالحية والقروية. والسالم.

ا س  لا رئيسل:

النائبة  للسيدة  الكلمة  التوقيت.  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترمة السيدة شفيقة لشرف.

ا نائبةلا س  2لشف يةل شرف:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا ساد2لا 2زراءلاملحترمين،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

يشرفني أن أتناول الكلمة ملناقشة ما ورد في تقرير املجلس األعلى 
باملساهمة  فيها  ننوه  مناسبة  وهي   ،2020-2019 لسنة  للحسابات 
الرئيسة،  السيدة  رأسه  على  للحسابات  األعلى  للمجلس  املباشرة 
وبدوري أهنئها على الثقة املولوية التي حظيت بها وأتمنى لها التوفيق 

في تفعيل املبدأ الدستوري القا�سي بربط املسؤولية باملحاسبة. وفي 
هذا اإلطار، نثمن كذلك اعتماد املجلس األعلى للحسابات سنة 2021 
ملقاربة نوعية ومنهجية تشاركية، من خالل العمل بمخطط إستراتيجي 
للسنوات 5 املقبلة، بحيث يرتكز هذا املخطط اإلستراتيجي على مقاربة 
التدبير املرتكز على النتائج واألثر على حياة املواطن بدل مقاربة التدبير 
التي تشهدها  الكبرى  الوسائل، وذلك ملواكبة اإلصالحات  املبني على 
بالدنا تحت القيادة الحكيمة واملتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا.

ز على 4 محاور رئيسية ذات طابع استراتيجي، أهمها:
ّ
وسأرك

إذ   ،2020-2019 الجائحة  فترة  خالل  العمومية  املالية  وضعية 
األكبر  الحّيز  أخذت  العمومية  األموال  استخدام  مراقبة  أن  نالحظ 
بها كل  التي قام  الرقابية  املهمات  بارتياح  التقرير، ونسّجل  من هذا 
من املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات، وسجل 
للوضعية  الجارية  السنة  من  األول  النصف  خالل  خلص  التقرير 
باالرتفاع  مرتبطة  بإكراهات  تزامنت  التي  العمومية  للمالية  املعقدة 
امللحوظ في أسعار املواد الطاقية واملواد األساسية والجفاف ومخاطر 
التضخم، وانعكاسات ذلك بالنسبة لإلقتصاد الوطني وتسببه في إضرار 
للمواطنين، إضافة إلى تفاقم عجز امليزانية والدين العمومي إلى جانب 
انخفاض في املداخيل الضريبية. وأكد املجلس في تقريره الحالي على 
كذلك  التقرير  يسّجل  التقاعد.  نظام  اإلستعجالية إلصالح  الصبغة 
عدم التنفيذ الفعلي للقانون اإلطار 50.21 املتعلق بإصالح املؤسسات 
واملقاوالت العمومية، والقانون 82.20 املحدث للوكالة الوطنية للتدبير 
اإلستراتيجي، لهذا من الواجب على الحكومة العمل على تنفيذ هذين 
الحيز  وتحديد  الفاعلين  ملختلف  العملية  األدوار  وتحديد  القانونين 
الزمني لذلك. كما نّبه هذا التقرير الحكومة إلى ضرورة العمل في املدى 
القصير واملتوسط التخاذ التدابير امليزاناتية بغية توفير هوامش لتمويل 
اإلصالحات البنيوية الالزمة ووضع نسبة الدين العمومي في منحى تنازلي.

أما في املحور املتعلق..

ا س  لا رئيسل:

املحترمة  للنائبة  الكلمة  التوقيت.  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيدة فاطمة التامني، في حدود دقيقتين.

ا نائبةلا س  2لفاطمةلا تامني:

ا س  اتلوا ساد2،

إلى  بالنظر  بالغة  أهمية  للحسابات  األعلى  املجلس  تقارير  تكت�سي 
تقديمها لتشخيص واختالالت كتعرفها القطاعات، وما أحوج الفاعل 
على  وتداعياتها  العمومية  بالسياسات  يتعلق  فاألمر  إليها،  السيا�سي 
أو  التفريغ  ليست وظيفتها هي  التقارير  فإن هذه  تمة،  مواطن. ومن 
التنفيس السيكولوجي، وليست وظيفتها أن تتحول إلى مادة لإلستهالك، 
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فقيمة املقتضيات الدستورية أن تجد الترجمة الفعلية لها. وفي هذا 
ينبغي  واملحاسبة  املساءلة  في  املتمثل  الدستوري  فاملبدأ  اإلطار، 
املؤسسات  أن  الجميع  ليشعر  املجلس،  تقارير  مضامين  يقتحم  أن 
السبيل  إنه  واملساءلة،  واملحاسبة  املراقبة  تؤدي وظيفة  الدستورية 
السترجاع الثقة في املؤسسات من جهة، ووعي الجميع أن املسؤولية 

أمانة ال تسير باألهواء وال بالنزوات وال بالرغبات.

األمر الثاني املتعلق بقيمة وأهمية هذه التقارير هو إثارة اإلنتباه إلى 
أن إصالح األعطاب، على املستوى التشريعي واملؤسساتي وعلى مستوى 
الحكامة، فصدى التقارير من هاذ الزاوية هو التأثير في صناعة القرار 
السيا�سي وفي السياسات العمومية، لخلق اإلرتياح واالطمئنان لدى 

 سيتم تكريس ثقافة اليأس والتشكيك في كل ما يقدم.
ّ
الرأي العام وإال

ا س  اتلوا ساد2،

الرأي العام يتساءل عن مآالت التقارير، ونحن في فدرالية اليسار 
نتساءل عن مآالت التقارير وما جدواها إذا بقيت في الرفوف؟ فإما أن 
ه ال معنى له، وبالتالي املساءلة 

ّ
يكون لها ما بعدها وإما أن هاذ النقاش كل

واملحاسبة تقت�سي التفعيل والترجمة الفعلية، شكرا.

ا س  لا رئيسل:

شكرا السيدة النائبة، آخر متدخل النائبة املحترمة نبيلة منيب.

ا نائبةلا س  2ليب لةلمنيب:

ا سالملعل كم،

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

بخصوص  بمالحظات  أتقدم  املوحد  اإلشتراكي  الحزب  بإسم 
للحسابات،  األعلى  املجلس  رئيسة  السيدة  به  تقدمت  الذي  التقرير 
علما بأن تناول هذا التقرير يتطلب أخذ الوقت لدراسة معّمقة وليس 
التقارير واملبادرات الواجبة.  ن من اتخاذ يعني 

ّ
جلسة سريعة، لنتمك

هاد املؤسسة الدستورية التي تعتبر أهم مؤسسة للرقابة على املالية 
رصد  إلى  باإلضافة  أنها  حيث  جديدة،  مقاربة  اتخذت  العمومية 
جهات  تدخل  تتطلب  التوصيات  هاد  توصيات،  أعطت  الخروقات، 
أخرى وعلى رأسها بطبيعة الحال البرملان والحكومة من أجل ربط الفعل 
للمسؤولية باملساءلة واملحاسبة، ومن أجل التقدم باتجاه بناء دولة 

الحق والقانون.

هل هذه التقارير ستؤدي إلى مواجهة اإلختالالت املرصودة؟ هل 
ضد  لة 

ّ
الفعا الزجرية  اإلجراءات  اتخاذ  على  ستساعد  التقارير  هذه 

التالعب باألموال العمومية واإلثراء غير املشروع الذي يشكل تكلفة 

كبيرة إجتماعية وإقتصادية، خصوصا واملغاربة إكتووا بلهيب ارتفاع 
الالديمقراطية  لالختيارات  بالنظر  والطاقة  األساسية  املواد  أسعار 
ولتف�سي الفساد وسوء التدبير؟ ملاذا نطرح هذا السؤال؟ ألنه خالل هذا 
التقرير يبدو على أنه 22 ملف فقط تمت إحالتها على القضاء، في حين 
287 ملف يعني خضعت لحكم وقرار في مادة التأديب املالي، وأّدت إلى 

استخالص 5 إلى 6 مليون درهم، علما بأن الفساد...

ا س  لا رئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت. إذا سمحتم، نمر إلى 
تدخل الحكومة إذا رغبت في ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي، 
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، والحكومة عندها 

ساعة و47 دقيقة، تفضل السيد الوزير.

ا س  لشك بلبنم2�سى،لوزيرلا ترب ةلا 2طن ةلوا تذل ملاألوليل
وا رياضة:

ا س  اتلوا ساد2لا نائباتلوا ن2ابلاملحترم2ن،

األول  الرئيس  السيدة  قدمته  الذي  العرض  مع مضامين  تفاعال 
للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املجلس األعلى برسم سنتي 
2019 و2020 أمام البرملان بتاريخ 11 ماي املا�سي، يسعدني أن أقدم 
أمام مجلسكم املوقر مجموعة من املعطيات في شأن مضامين العرض، 
وكذا اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة في سياق تفعيل توصيات املجلس 

األعلى للحسابات املتضمنة في التقارير الصادرة عن املجلس.

لقد ركز عرض السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات على 
التحديات املرتبطة بالتمدرس في الوسط القروي، باعتبار هذا املحور 
يندرج ضمن أهم إستراتيجيات التربية والتكوين املعتمدة ببالدنا منذ 
امليثاق الوطني للتربية والتكوين، علما أن املجلس األعلى للحسابات أنجز 
عالوة على ذلك مهمات رقابية أخرى تتعلق بالتربية الدامجة وبتقييم 

آليات توجيه التالميذ، وبعالقة قطاع الرياضة بالجامعات الرياضية.

وبالفعل، فإن دعم وتطوير التمدرس بالوسط القروي يندرج ضمن 
اإلنشغاالت األساسية للوزارة الرتباطه باإلنصاف وتكافؤ الفرص في 
اإلستفادة من الحق في التمدرس. وعلى هذا األساس، وحيث أن الوقت 
ال يكفي ملناقشة مختلف هذه التقارير، وانسجاما مع عرض السيدة 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، الذي ركز بشكل خاص على 
القروي، فسأخصص الحيز األكبر لهذه املداخلة  بالوسط  التمدرس 

على هذا املحور.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا نائباتلوا ن2ابلاملحترم2ن،

للتربية والتكوين، تم بذل مجهودات  منذ اعتماد امليثاق الوطني 
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كبرى من أجل تعميم التعليم اإللزامي، مع إيالء أهمية خاصة للوسط 
ن من تحقيق تقدم هائل على 

ّ
القروي ولتمدرس الفتيات، وهو ما مك

مستوى توسيع العرض املدر�سي والرفع من مؤشرات التمدرس بالوسط 
القروي وبمختلف األسالك التعليمية. وقد جاءت هذه النتائج ثمرة 
للتدابير املتخذة، إن على مستوى توسيع البنيات التحتية املدرسية أو 
فيما يتعلق بخدمات الدعم اإلجتماعي املتنوعة. غير أنه رغم التطور 
الحاصل، فإن تنمية التعليم بالوسط القروي ال يزال يشكل تحديا ذا 
راهنية وهو ما يعكسه القانون اإلطار، إذ يؤكد على مبدأ التمييز إيجابي 
لفائدة األطفال في املناطق القروية والشبه حضرية واملناطق التي تشكو 
من العجز أو الخصاص، وعلى مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي 

للهدر واإلنقطاع املدرسيين.

فاملحور األول اللي بغيت نطرق لو هو على مستوى تعميم التمدرس 
بالوسط القروي واملساواة بين الجنسين. لقد سجلت مؤشرات تمدرس 
تطورا إيجابيا سنة بعد أخرى، رغم الظرفية الصعبة التي عرفتها بالدنا 
»كورونا«.  لجائحة  السلبية  التداعيات  بفعل  األخيرة،  السنوات  في 
فبالتعليم األولي وبفضل الجهود املبذولة في إطار البرنامج الوطني لتعميم 
ملموس  بشكل جد  التمدرس  نسبة  تطورت  األولي،  التعليم  وتطوير 
خالل الفترة ما بين سنتي 2014-2015 إلى سنتي 2020-2021، حيث 
انتقلت بالوسط القروي من %36 إلى أكثر من %66 أي بزيادة حوالي 
ثالثين نقطة. وفيما يخص اإلناث، كانت الزيادة من %45 إلى %71. كما 
تعمل الوزارة على الرفع من وتيرة توسيع العرض التربوي للتعليم األولي، 
خاصة في العالم القروي وفي هوامش املدن، بدعم من املبادرة الوطنية 
في  القائمة  املجالية  التفاوتات  القضاء على  بهدف  البشرية،  للتنمية 
هذا املجال. أما بالسلك اإلبتدائي، فقد ناهزت نسبة التمدرس برسم 
سنة 2020-2021 تقريبا %100، سواء بالنسبة للوسط القروي أو 
فيما يخص خاصة فئة اإلناث. بالسلك الثانوي اإلعدادي، قد سجلت 
نسبة التمدرس خالل سنة 2020-2021 نسبة ديال %85 أي بزيادة 
%12، إال قارناها مع ما كان تيتسجل خالل الفترة سنة 2015-2014. 
نفس املنحى تم تسجيله بالسلك الثانوي التأهيلي، حيث انتقلت نسبة 

التمدرس بالوسط القروي من %41 إلى %46 سنة 2021-2020.

إال خدينا املحور الثاني اللي هو على مستوى اإلنقطاع الدرا�سي. 
لقد اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير واإلجراءات ملجابهة العوامل 
املتعددة التي تؤدي إلى التسرب الدرا�سي. غير أنه ورغم النتائج املحققة، 
فال يزال اإلنقطاع الدرا�سي في التعليم العمومي يشكل تحديا رئيسيا 
للمنظومة التعليمية، ينبغي وينبغي تضافر جهود مختلف املتدخلين 
للقضاء على مسبباته. فخالل الفترة ما بين 2014-2015 و2021-2020 
وبمجموع الوسطين فقد استقرت نسبة اإلنقطاع الدرا�سي بالتعليم 
اإلبتدائي في حدود %2.9 وانخفضت بالسلك الثانوي اإلعدادي من 
%12 إلى%9.7، وانتقلت بالسلك الثانوي التأهيلي من تقريبا %14 إلى 
%7.4، وهما مستويين اللي تا هما تنعتبروهم مازالين مرتافعين بالنسبة 

لألهداف اللي احنا حددناها.

ومن بين التدابير املتخذة للتصدي للهدر املدر�سي، يتم تركيز الجهود 
من  املستفيدين  من  وتقريبها  املدرسية  التحتية  البنية  توسيع  على 
ذات  املعيقات  ملواجهة  اإلجتماعي  الدعم  وتعزيز خدمات  التمدرس، 
الطبيعة اإلقتصادية واإلجتماعية التي تحول دون ولوج املدرسة أو دون 

مواصلة التمدرس بها، وتتمثل هذه املجهودات:

اإلجمالي  عددها  بلغ  التي  التعليمية  املؤسسات  إحداث  في  أوال، 
تقريبا 11.500 مؤسسة منها 6300 بالوسط القروي أي بنسبة 55%.

ثانيا، مواصلة تغطية الجماعات القروية بالتعليم، حيث إرتفعت 
هذه النسبة بالتعليم اإلبتدائي إلى حدود %99 أي 99 من الجماعات 

الترابية هي مغطاة بمدارس ابتدائية.

التغطية، حيث  نسبة  لباقي األسالك، فقد تطورت  بالنسبة  أما 
وصلت إلى %73 بسلك التعليم اإلعدادي وإلى %36 بسلك الثانوي 
التأهيلي. وتجدر اإلشارة إلى أن صعوبات التغطية الشاملة للجماعات 
القروية بالتعليم اإلعدادي والثانوي، تتجلى أساسا في ضعف البنية 
التحتية بعدد كبير من الجماعات القروية، وال سيما بتلك التي تعاني 
من وعورة املسالك وتشتت الساكنة،ـمما يستلزم مساهمة عدد من 

الشركاء في بناء وتأهيل هذه املؤسسات.

النقطة الثالثة هي توسيع شبكة املدارس الجماعاتية، حيث ارتفع 
عددها اإلجمالي مع الدخول املدر�سي الحالي إلى 226 مدرسة جماعاتية، 
وتواصل  وتلميذة.  تلميذ  ألف   60 حوالي  بها  التمدرس  من  يستفيد 
الوزارة مجهوداتها لتوسيع العرض باملدارس الجماعاتية، حيث تطمح 
السنوات  برسم  إضافية  جماعاتية  مدرسة   250 حوالي  إحداث  إلى 
نموذج  وتطوير  لتقييم  دراسة  الوزارة  أطلقت  كما  املقبلة.  الخمس 

املدارس الجماعاتية بغية الرفع من جاذبيته ومردوديته.

انتقل  حيث  الداخليات،  عدد  من  الرفع  هي  الخامسة  النقطة 
املوسم  في  داخلية   760 من  الثالث  التعليمية  باألسالك  عددها 
أي   2021-2020 داخلية سنة   990 تقريبا  إلى  الدرا�سي2015-2014 
الداخليات  عدد  وارتفع  الوطني،  الصعيد  على   29% قدرها  بزيادة 
أي  الفترة،  نفس  داخلية خالل   635 إلى   426 من  القروي  بالوسط 
بزيادة قدرها %49. أما فيما يخص الرفع من عدد املستفيدين من 
خدمات الدعم اإلجتماعي، حيث استفاد من اإلطعام املدر�سي خالل 
املوسم الدرا�سي 2020-2021 ما مجموعه أكثر من مليون و230 ألف 
تلميذة وتلميذ، منهم تقريبا مليون و160 ألف بالوسط القروي. كما 
استفاد تقريبا 111 ألف تلميذ وتلميذة من خدمات الداخليات، وكما 
أن الوزارة بصدد تجريب نظام جديد لإلطعام بالداخليات واملطاعم 
املدرسية، يقوم على تفويت هذه الخدمة، في إطار تعاقدي، من أجل 
تجويدها وتجاوز بعض املشاكل واإلكراهات التي يعرفها النظام الحالي.

املستفيدات  عدد  بلغ  فقد  املدر�سي،  النقل  لخدمة  بالنسبة  أما 
واملستفيدين ما مجموعه 334 ألف تلميذة وتلميذ سنة2021-2020، 
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منهم تقريبا 278 ألف بالوسط القروي. وبخصوص عدد املستفيدين 
من املبادرة امللكية »مليون محفظة« فقد بلغ 3 داملليون 700 ألف 
2 مالين و400 ألف  مستفيد ومستفيدة خالل نفس املوسم، منهم 

بالوسط القروي.

أما برنامج »تيسير« للتحويالت املالية املشروطة، فقد استفادت 
منه 2 مليون و500 ألف تلميذة وتلميذ، تقريبا 2 مليون منهم ينتمون 
إلى 2 مليون أسرة. وفي نفس السياق، تسعى الوزارة، في إطار خارطة 
توسيع  إلى  والتدقيق،  اإلغناء  قيد  هي  التي   2026-2022 الطريق 
جودة  وتحسين  اإلجتماعي،  الدعم  خدمات  من  املستفيدين  قاعدة 
هاد الخدمات من خالل نهج مقاربة مندمجة لتدبير مكونات الدعم 
اإلجتماعي املختلفة، إلى جانب اعتماد نموذج للحكامة والتمويل يضمن 

استدامة الخدمات والتقائية عمل الفاعلين املعنيين.

ومن جهة أخرى، يتم اعتماد مقاربة وقائية للتصدي للهدر املدر�سي، 
من  يعانون  الذين  التالميذ  لفائدة  املدر�سي  الدعم  تعزيز  خالل  من 
صعوبات في التعلم، واملعرضين لخطر اإلنقطاع عن الدراسة، في إطار 
برنامج املواكبة التربوية، إلى جانب تنظيم حمالت تحسيسية وخاصة في 
إطار عملية »من طفل إلى الطفل«، و«قافلة التعبئة املجتمعية« إلرجاع 
أجل  التعليمية، ومواكبتهم من  املؤسسات  في  املنقطعين وتسجيلهم 
مسايرتهم للدراسة أو تسجيلهم لإلستفادة من التعليم غير النظامي، ال 

سيما في إطار »مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد«.

تبقى  باستمرار، فإنها  املهمة والتي تتطور  ورغم هذه املجهودات 
غير كافية للقضاء نهائيا على ظاهرة اإلنقطاع عن الدراسة وال سيما 
بالوسط القروي، نظرا لتعقد هذه الظاهرة اجتماعيا ومجاليا وثقافيا، 
وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع في إطار تعبئة وطنية شاملة، من 
أجل بلورة حلول عملية وفعالة لظاهرة عدم التمدرس في ظل إعمال 

قانون إلزامية التعليم.

وعالقة بذلك واعتبارا لألدوار التي يمكن أن تقوم بها الجماعات 
الترابية في تحقيق أهداف إصالح منظومة التربية والتكوين، فإن مصالح 
الوزارة، بتنسيق مع الجماعات الترابية، هي بصدد التحضير لوضع إطار 
تعاقدي شمولي مع هذه الجماعات ملدة 5 السنوات املقبلة على شكل 
عقود برامج، يتم تنفيذها من خالل برامج التنمية الجهوية وبرامج 
التنمية اإلقليمية وبرامج عمل الجماعات، وفق مقاربة ترابية تشاركية 
تراعي األولويات والحاجيات التنموية على املستوى الجهوي، وتساهم في 

تحقيق تعبئة مستدامة ملختلف الشركاء على املستوى الترابي.

املحور الثالث هو على مستوى مرافق البنيات التعليمية. لقد سجل 
املجلس األعلى للحسابات عدم توفر مجموعة من الوحدات املدرسية 
على الظروف املالئمة للتحصيل املدر�سي، وخاصة الربط بشبكة املاء 
والكهرباء والصرف الصحي. وبهذا الخصوص وتعزيزا للمجهودات التي 
تم بذلها خالل السنوات األخيرة، وفي إطار دعم املؤسسات التعليمية 

من  التالميذ  تمكين  مستوى  على  منها،  املنتظرة  األدوار  تؤدي  حتى 
طبقا  بالقيم،  والتشبع  التفتح  ومن  األساس،  الكفايات  في  التحكم 
ألهداف مشروع خريطة الطريق 2022-2026، عملت الوزارة خالل 
هذه السنة على إطالق برنامج للتدخل اإلستعجالي لتأهيل املؤسسات 
التعليمية والداخليات املدرسية برسم سنتي2022 و2023، بما فيها 
املؤسسات التعليمية بالوسط القروي، من خالل وضع برامج جهوية 
وإقليمية لتأهيل البنية التحتية املدرسية، تنطلق من تشخيص شامل 
ودقيق لوضعية مختلف املؤسسات التعليمية. وقد تم الشروع الفعلي 
في تنفيذ هذه املخططات في أفق انتهاء من األشغال الصيانة والتأهيل 
املؤسسات  وتأهيل  املقبل،  املدر�سي  الدخول  موعد  قبل  املستعجل 

املتبقية خالل السنة املقبلة.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية، تم العمل 
على تأهيل تقريبا 1400 مؤسسة تعليمية، منها إعادة بناء 1151 حجرة 
منذ اإلنطالق الفعلي للبرنامج سنة 2017. وتجدر اإلشارة إلى الدور الهام 
الذي يلعبه هذا البرنامج في املجال القروي في تعزيز الولوج إلى البنية 
التحتية املدرسية عبر إلتقائية مكوناته ومقاربة اإلندماج الترابي، غير 
أن حجم الخصاص الحاصل يستدعي تعزيز مساهمته لفائدة املنظومة 
التربوية ومضاعفة الحصة املخصصة لقطاع التعليم، من خالل تمويل 
التعليمية  تأهيل وتهيئة املؤسسات  باألساس  تهم  مشاريع استثمارية 

بالوسط القروي.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه، في إطار استثمار كل اإلمكانات املتاحة، 
املؤسسات  بتأهيل  املرتبطة  العمليات  إدراج  على  العمل  تم  فقد 
التعليمية ضمن املجاالت التي يشملها البرنامج الحكومي »أوراش« وفق 
الحاجيات التي يتم تحديدها بتنسيق مع اللجن اإلقليمية املختصة. كما 
تم التوقيع خالل السنة الجارية على اتفاقيات إطار مع الوكالة الوطنية 
للتجهيزات العامة من أجل اإلشراف املنتذب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل 
املؤسسات التعليمية، وهو ما يسمح ببناء وتأهيل الفضاءات التربوية 

وفق معايير الجودة املطلوبة.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا نائباتلوا ن2ابلاملحترم2ن،

فيما يتعلق بالتربية الدامجة، تواصل الوزارة مجهوداتها من أجل 
تكريس حق األطفال في وضعية إعاقة في التعلم وفي اكتساب املهارات 
والكفايات املالئمة لقدراتها، وذلك من خالل البرنامج الوطني للتربية 
ن هذا البرنامج الذي أعطيت انطالقته في يونيو 2019 

ّ
الدامجة. وقد مك

وبعد سنتين من تفعيله، من تحقيق تطور ملموس في عدد التالميذ في 
وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم باملؤسسات التعليمية املصنفة 
دامجة، والذي ارتفع إلى حوالي 93 ألف تلميذة وتلميذ. كما استفاد 
ما مجموعه 660 طفل وطفلة من إعادة التمدرس، في إطار »مدارس 
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الفرصة الثانية«، وكما ارتفع عدد قاعات املوارد للتأهيل والدعم الذي 
وصل إلى تقريبا 1900 قاعة، يستفيد من خدماتها حوالي 12 ألف تلميذ 

وتلميذة.

وفي املجال البيداغوجي، تم توفير عدة تنزيل البرنامج الوطني للتربية 
الدامجة بدعم من منظمة »اليونسيف« تشمل من بين مكوناتها اإلطار 
املرجعي لهندسة التعلمات لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة، ودليل 
مديري املؤسسات التعليمية ودليل املدرسين. كما تم تضمين اإلطار 
املنهجي للتعليم األول مرجعية للكفايات الخاصة باألطفال في وضعية 

إعاقة.

اإلشهادية  اإلمتحانات  تكييف  على  العمل  تم  أخرى،  جهة  ومن 
لفائدة هذه الشريحة من األطفال بجميع األسالك التعليمية، وكذا 
العمل على تكييف املراقبة املستمرة لفائدتهم. كما تم اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات األخرى، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية 
األطفال  لدى  القراءة  لتحسين  معلوماتية  برمجيات  وتطوير  إعاقة، 
الصم في سن مبكرة، واملساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية 
والتعلم  الدعم  كّراسات  وتكييف  مالءمة  تمت  كما  اإلشارة.  بلغة 
خالل فترة الحجر الصحي مع خصوصية أنواع اإلعاقة الستة املعنية 
بالتمدرس، فضال عن تيهئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل مالءمة 

نظام التوجيه املدر�سي واملهن.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا نائباتلوا ن2ابلاملحترم2ن،

فيما يتعلق بآلية توجيه التالميذ، يتمحور مشروع الوزارة في هذا 
املجال على إرساء نظام ناجع للتوجيه املبكر والنشيط، باستحضار 
مالحظات وتوصيات املجلس األعلى للحسابات، حيث تم تحقيق نتائج 
ملموسة في هذا املجال، سواء فيما يتعلق بمأسسة خدمات التوجيه 
أو بإرساء العمل باملشروع الشخ�سي للمتعلم أو بإرساء بيئة مدرسية 
حاضنة مواكبة لهذا املشروع من خالل 3 خدمات أساسية، تتمثل في:

خدمة املواكبة التربوية البيداغوجية التي يقدمها األساتذة  2•
الرؤساء؛

في  املستشارون  يقدمها  التي  التخصصية  املواكبة  خدمة  2•
النفسية  التربوي عبر خدمات اإلعالم واإلستشارة واملواكبة  التوجيه 

اإلجتماعية؛

خدمة املواكبة اإلدارية التقنية التي تقوم بها إدارة املؤسسات  2•
التعليمية.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا نائباتلوا ن2ابلاملحترم2ن،

في الختام، إننا اليوم أمام فرصة جديدة لتحقيق اإلصالح التربوي، 

والبرنامج  التنموي  والنموذج  اإلطار  القانون  مرجعية  إلى  استنادا 
الحكومي، وبناء على خارطة الطريق تضع جودة التعلمات في قائمة 
األولويات وعلى رأس اهتمامات مختلف الفاعلين والشركاء، باعتبارها 
املقياس الحقيقي لنجاعة وفعالية املنظومة التربوية ومردودية املدرسة 
املغربية. كما تقوم هذه الرؤية اإلصالحية على ضمان تكافؤ الفرص 
فئات  مختلف  ولفائدة  القروي  بالوسط  املدارس  أطفال  لصالح 
التلميذات والتالميذ، لتمكينهم من تعليم جيد وبفرص متكافئة، ومن 
شأن التنزيل األمثل ملضامين خارطة الطريق هاته تقديم أجوبة حول 
العديد من الخالصات الواردة في تقارير املجلس األعلى للحسابات. وإنني 
على يقين، بأنه بتضافر جهودنا جميعا، سنكسب حتما تحدي اإلصالح 
والسالم  بالدنا،  ملستقبل  بالنسبة  حاسما  رهانا  يعتبر  الذي  التربوي 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

البحري  والصيد  الفالحة  الوزير  السيد  الوزير،  السيد  شكرا 
والتنمية القروية واملياه والغابات.

ا س  لمحم لص نييلوزيرلا فالحةلوا ص  لا بحرقلوا تنم ةل
ا يرويةلوامل اهلوا غابات:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

أشارت السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات في عرضها 
حول أعمال املجلس برسم سنتي 2019-2020 إلى مؤسسات التعليم 
العالي الفالحي. وأريد في البداية، أن أذكر أن بالدنا تتوفر على منظومة 
ذو  عالية  بأطر  بالدنا  تزود  عالية  جودة  ذو  العالي  الفالحي  للتعليم 
كفاءات، وواكبت السياسات العمومية في القطاع الفالحي والغابوي 
والتحديث  ديالها  للتنزيل  حتى  ديالها  التصور  من  البحري،  والصيد 
ديالها. فاألطر املتخرجة تعمل في القطاع العام والقطاع الخاص، وهي 
تمثل أعلى نسبة اإلدماج في عالم الشغل، ف %80 من األطر العليا 
للجهاز التنفيذي للقطاع الفالحي هم من خريجي هذه املنظومة. وتتكون 
املنظومة من 3 مؤسسات هي: معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 
بالرباط مع مجمع البستنة بأكادير التابعة له–املدرسة الوطنية للفالحة 

بمكناس–املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسال.

ومنذ نشأتها إلى حد اآلن، تخرج من هذه املدارس ما يقارب 20 
ألف إطار عالي عبر مسالك تعليمية وتكوينية متنوعة، منها مهندسون، 
أطباء بياطرة، دكاترة في كل اإلختصاصات التي تهم مختلف ميادين 
القروية  والهندسة  الغذائية  والصناعات  البستنة  مجاالت  الفالحة، 
والطبوغرافيا والبيطرة والتخصصات الغابوية واملوارد الطبيعية. ويعد 
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هاد النظام املتعدد التوجهات ميزة أساسية للتعليم العالي الفالحي، 
تمكنه من اإلستجابة لحاجيات سوق الشغل وتكوين أطر ذات كفاءات 
ومهارات عالية تستجيب لتطوير وتأطير القطاع الفالحي والغابوي. كما 
تجدر اإلشارة، أن التعليم العالي الفالحي يساهم بشكل كبير في تطوير 
البحث العلمي ونقل التكنولوجية الحديثة. ومع تطور محيط التعليم 
العالي وتكوين األطر العليا، تم العمل طيلة مخطط »املغرب األخضر« 
على مالءمة نظام التعليم ومسارات التكوين لهذه املؤسسات مع تطور 

الضوابط واملعايير الوطنية والدولية وخاصة طبقا للقانون 01.00.

ورغم كل املجهودات التي تم بذلها ونظرا الرتفاع عدد الطلبة لسد 
العالي  التعليم  منظومة  تواجه  أطر،  من  لبالدنا  املتزايدة  الحاجيات 

الفالحي بعض اإلكراهات، أذكر منها على الخصوص:

نقص املوارد البشرية من أساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية؛ 2•

عدم توفر هذه املؤسسات على ميزانية بنيوية، خاصة بالبحث  2•
العلمي ونقل التكنولوجيا.

لسنتي  للحسابات  األعلى  للمجلس  السنوي  التقرير  وقد شخص 
إن  الصدد،  هذا  وفي  والنواقص.  اإلكراهات  هذه  و2020  أ2019 
الوزارة في إطار تنزيل إستراتيجية الجيل األخضر للعشر سنوات املقبلة، 
أطر  من  الحاجيات،  ملواكبة  املنظومة  لتطوير  عمل  ووضعت خطة 
واملوارد البشرية للقطاع وتطوير البحث واإلبتكار، أخذا بعين اإلعتبار 
على  سنعمل  ولهذا  وتنزيلها،  لتتبعها  املجلس  وتوصيات  مالحظات 
القانونية املنظمة لهذه املؤسسات طبقا  مراجعة وتحيين النصوص 
ديال معهد  القانون  تحيين  تم  العالي. كما  بالتعليم  املتعلق  للقانون 
البحث الزراعي واللي صادق عليهم املجلس ديالكم املوقر بالغرفتين 
ديالو فهاد الشهرين املاضيين. مراجعة وتجديد برامج التكوين واملناهج 
التعليمية بصفة مستمرة لضمان مواكبة أحسن ملتطلبات إستراتيجية 
التنمية الفالحية إستراتيجية الجيل األخضر، وتنمية املجال الغابوي 

غابات املغرب ووضع نظام لتتبع إدماج الخريجين في الوسط املنهي.

فيما يخص النظرة اإلستراتيجية للتعليم الفالحي العالي واإلطار 
القانوني، ففي إطار تنزيل إستراتيجية الجيل األخضر واللي كتهدف إلى 
تكوين 10 آالف مهندس خريج هذه املؤسسات في أفق 2030، قامت 
املؤسسات ديال التعليم العالي الثالث مع املعهد الوطني للبحث الزراعي 
بإعداد خارطة طريق مندمجة للتعليم العالي والبحث الفالحي، تتضمن 
مخطط عمل مفصل لألوراش واألنشطة في أفق 2030، بما فيها تنزيل 

اإلستراتيجية الخاصة بكل مؤسسة.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع إنشاء القطب البوليتكنيك، اللي هو 
مشروع تجميع املؤسسات الثالت في قطب واحد واللي هادي كان بدات 
الفكرة منذ 10 سنوات ال زال قائما، واحنا اليوم كنعملوا على تهيئة 
الظروف املالئمة إلنجاحه طبقا ملقتضيات القانون 01.00، ومواكبة 

اإلصالحات التي تعرفها منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.

فيما يخص الحكامة، يواصل حاليا استكمال وضع آليات تحسين 
واملدرسة  والبيطرة  للزراعة  الثاني  الحسن  معهد  من  بكل  الحكامة 

الوطنية للفالحة بمكناس، ونخص بالذكر أساسا:

مالءمة الهياكل التنظيمية ألجل نجاعة التدبير؛ 2•

إطار تمرير الصفقات العمومية؛ 2•

دليل اإلجراءات امليزانياتية واملحاسباتية؛ 2•

القانون الخاص باملستخدمين؛ 2•

آليات تتبع قرارات املجالس اإلدارية وال املجالس املؤسسات. 2•

للمهندسين،  الغابوية  الوطنية  باملدرسة  الحكامة  بخصوص  أما 
فالنصوص القانونية املنظمة لها توجد في طور املراجعة، أخذا بعين 
العسكري  بالتكوين  تتميز  التي  املؤسسة  هذه  خصوصية  اإلعتبار 
مجالس  أن  كما  والتقني.  العلمي  التكوين  مع  موازاة  للمهندسين 
الدائمة  واللجن  الثالث  للمؤسسات  اإلدارية  واملجالس  املؤسسات 

تشتغل بصفة منتظمة طبقا لقوانينها الداخلية.

ما يخص تدبير املوارد والوسائل البيداغوجية، فنعمل على تعزيز 
بتوفير  رهينا  كيبقى  هاد�سي  ولكن  املتعاقدين،  األساتذة  وتعويض 
املناصب املالية املخصصة لها سنويا، حيث لم تتجاوز نسبة اإلستجابة 
%30 من حاجيات املناصب املالية املعبرة عنها خالل 4 سنوات املاضية. 
كما تم وضع نظام التتبع والتقييم لعمل األساتذة باملؤسسات الثالث. 
قامت  فقد  البيداغوجية،  والتجهيزات  التحتية  البنيات  وبخصوص 
الوزارة بمجهودات مهمة لدعمها وتجويدها ومالءمتها مع معايير السالمة 

مع ترشيد استعمالها.

فيما يخص جانب البحث العلمي، تتضمن خارطة الطريق ديال 
البحث العلمي برنامج بحث متعدد السنوات، سيتم إنجازه في إطار 
شراكة بين املؤسسات الثالث واملعهد الوطني للبحث الزراعي، وكذلك 
اإلنتاج  وتحسين  لتشجيع  التخصص  نفس  عندها  اللي  الجامعات 
ميزانية  ووضع  العلمية،  التحتية  البنية  مستوى  وتحسين  العلمي، 
العمومية  التمويالت  من  املزيد  وجلب  العلمي،  للبحث  مخصصة 
والخاصة. وهاد األوراش ستمكن من دعم البحث بمراكز الدراسات 
للدكتوراه وتشجيعه عبر إنشاء نظام للمنح للبحث، بالنسبة للطلبة 
التعاقدي  البحث  دعم  حاليا؛  موجوداش  ما  اللي  الدكتوراه  ديال 
والشركاء  الوطنية  املؤسسات  مع  املبرمة  اإلتفاقيات  تدبير  وتحسين 
الخارجيين عبر إنشاء نظام مراقبة وتقييم البحوث العلمية التعاقدية؛ 
املؤسسات  ديال  وللبحث  للبحوث  التحتية  البنيات  تحديث  وأخيرا، 

التعليم العالي الفالحي وتحسين تدبيرها، وشكرا على انتباهكم.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، السيد وزير النقل واللوجيستيك وكذلك نيابة 
عن السيد وزير التجهيز واملاء، تفضل السيد الوزير.
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ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك،لي ابةل
عنلا س  ليزارلبركةلوزيرلا تجهيزلواملاء:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلمجلسلاملستشارين،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،ل

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلا برملاي ين،

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

اسمحوا لي أن أنوب عن السيد وزير التجهيز واملاء الذي تعذر على 
حضور إللقاء كلمته وهي كالتالي:

للمجلس  األول  الرئيس  للسيد  بالشكر  أتقدم  أن  البداية  في  أود 
األعلى للحسابات، على تفضلها بعرضها أمامكم ألهم خالصات تقرير 
املجلس األعلى للحسابات سنة 2019-2020، وللتقييم الشامل الذي 

في هذا  املاء ببالدنا  في مجال  املتبعة  العمومية  به السياسة  حظيت 

التقرير. فوزارة التجهيز واملاء تتفق وتزكي مجمل التوصيات املنبثقة 

عن هذا التقرير، إال أنه البد من الوقوف والتركيز على بعض النقاط 

التي وردت في مداخلة السيدة الرئيس األول، وذلك من أجل توضيح 

أمثل للتحديات التي يطرحها تدبير املوارد املائية ببالدنا وكذا اإلنجازات 

والبرامج املسطرة ملواجهة هذه التحديات.

حضراتلا س  اتلوا ساد2لاملحترمين،

البد من التذكير، أن بالدنا بحكم موقعها الجغرافي، تعتبر من بين 

الدول التي تتسم بمحدودية مواردها املائية وهشاشتها حيال التغيرات 

الطبيعية  املائية  املوارد  يقّدر حجم  ذكرنا،  أن  سبق  وكما  املناخية. 

ببالدنا بحوالي 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 606 متر مكعب 

للفرد في السنة عوض 650 التي جاءت في عرض السيد الرئيس األول. 

ويرتقب أن ينخفض هذا املعدل إلى ما دون 560 متر مكعب للفرد في 

السنة في أفق سنة 2030، بفعل التزايد السكاني والتطور اإلقتصادي 

الذي تعرفه بالدنا.

وفي ظل هذا الوضع، البد من التذكير أن املغرب نهج سياسة تعتمد 

على التخطيط اإلستباقي وسياسة البرامج الطموحة، باملوازاة مع وضع 

إطار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف املالئمة للتدبير املستدام للموارد 

املائية. ومن أهم البرامج التي أطلقت في هذا الصدد برنامج السدود 

القروي،  بالوسط  الشروب  باملاء  الجماعي  التزويد  وبرنامج  الكبرى، 

والبرنامج الوطني لتطهير السائل، والبرنامج الوطني لالقتصاد في مياه 

السقي ومياه شرب.

حضراتلا س  اتلوا ساد2لاملحترمين،

إن الوضعية الراهنة للموارد املائية ببالدنا تفرض علينا عقلنة تدبير 
املوارد املائية مع ما يتما�سى مع أسس التدبير املندمج واملستدام لهذه 
املواد، فلم يعد مقبوال اإلسراف في اإلستعمال وال التغافل في التدبير. 
على  تعمل  القطاع  في  الوزارة  إستراتيجية  فإن  األساس،  هذا  وعلى 

مواصلة تعبئة املوارد املائية اإلعتيادية وغير اإلعتيادية.

ففيما يخص املوارد اإلعتيادية وال سيما ما جاء في عرض السيدة 
فإن  املائية،  األحواض  بين  الربط  األول، بخصوص مشاريع  الرئيس 
الوزارة تعمل على دراسة مشروع الربط بين أحواض سبو و أبي رقراق 
 500 بين  يتراوح  املياه سنويا  من  إجمالي  لتحويل حجم  الربيع،  وأم 
و800 مليون متر مكعب، وذلك على مرحلتين: من سد املنع على واد 
سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد هللا خالل فترة 2023-2026 ثم إلى 
سد املسيرة في املرحلة الثانية. هذا وقد تم إنجاز العديد من املشاريع 
الخاصة بالربط بين املنظومات املائية، تضامنا بين األحواض املائية 
لتأمين التزويد باملاء الشروب بمدن طنجة وتركيست وأكادير وكذا الدار 
البيضاء الكبرى، باإلضافة إلى 13 منظومة لنقل و تحويل املياه التي 
أنجزت من قبل، ونخص بالذكر منها: قناة روكاد وقناة الزيدانية وقناة 
الفوارات وتافياللت إلى آخره، خالفا ملا جاء في عرض السيدة الرئيس 

األول.

أما فيما يتعلق بالولوج ملصادر املاء غير اإلعتيادية، فإن اللجوء 
املناطق  إمداد  تأمين  بهدف  أولوية وطنية  البحر يشكل  لتحلية مياه 
بإستعمال  املياه  تحلية  تطوير  خالل  من  الشرب،  بمياه  الساحلية 
الطاقات املتجددة، مّما سيمكن من تخفيف الضغط على موارد املياه 
باملناطق الداخلية، بحيث يرتقب الوصول إلى إنتاج ما يزيد عن مليار 

متر مكعب من املياه املحالة بحلول عام 2050.

وفي هذا اإلطار، تمت برمجة إنجاز محطة تحلية جديدة، في إطار 
البرنامج الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي ل2027-2020، 
التي تم إنجازها بكل من العيون وبوجدور وطانطان و  إلى  لتنضاف 
بمحطة  األمر  ويتعلق  وأكادير،  الحسيمة  من  بكل  وحديثا  أخفنير، 

التحلية بالدار البيضاء والداخلة وآسفي وبالجهة الشرقية وكلميم.

وفيما يتعلق بإعادة إستعمال املياه العادمة املعالجة، فتم إنجاز 
مجموعة من املشاريع إلعادة إستعمال املياه العادمة املعالجة، خاصة 
في سقي مالعب الكولف واملساحات الخضراء بمدن: بوزنيقة وطنجة 
وتطوان ومارتيل واملضيق والفنيدق ومراكش وزاكورة والرباط وأكاديرو 
نت هذه املشاريع من تعبئة حوالي 70 مليون متر مكعب 

ّ
ورزازات. ومك

سنويا في نهاية سنة 2021.

حضراتلا س  اتلوا ساد2لاملحترمين،

السدود  توحل  إلى  في عرضها  تطرقت  األول  الرئيس  السيدة  إن 
كمشكلة تعاني منها جل السدود، وتجدر اإلشارة إلى أن التوحل هو 
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ظاهرة طبيعية ال يمكن تفاديها أوالتصدي إليها بصفة نهائية، وإنما 
نعمل جاهدين، مع مختلف املتدخلين، على التخفيف من آثارها. كما 
أن مصالح الوزارة تأخذ بعين اإلعتبار معطى التوحل خالل تصميم 
السدود، وذلك بتخصيص طبقة ميتة La tranche mort، وأيضا تدبير 
الحموالت من خالل القيام بإفراغات مدروسة، انطالقا من مفرغ القعر 
vidange de fond لتنقية السدود. وتعرف حقينة السدود معدالت 
مختلفة من التوحل، تتراوح بين أقل من مليون متر مكعب في السنة 
إلى 18 مليون متر مكعب في السنة بحسب املناطق ومساحة األحواض 

املائية وطبيعتها املورفولوجية، باإلضافة إلى غطائها النباتي.

ونشيد في هذا الصدد، بالتوصية املتعلقة بتعميم مقاربة النظام 
البيئي إلدماج مختلف مكونات املشاريع املائية، إذ تعد في نظرنا جديرة 
باإلهتمام، ونقترح أن يتم الشروع في تهيئة األحواض املائية قبل انطالق 
أشغال بناء السدود الجديدة. وفيما يخص املحافظة على جودة املياه، 
فإن السياسة املتبعة من أجل املحافظة على جودة املياه بصفة عامة، 
تعتمد أساسا على الوقاية بتفعيل الترسانة القانونية واآلليات التقنية 
وكذا  التلوث،  مصادر  ومراقبة  املياه  جودة  تتبع  في  أساسا  املتمثلة 
تخصيص إعانات هامة لتشجيع الفاعلين على تقليص مصادر التلوث 
إلى تحسيس  الفاعلين االقتصاديين والصناعيين، باإلضافة  بما فيها 

السكان وكافة املتدخلين.

بالتوقيع  الوزارة  قامت  بمرجان،  املياه  تلوث  وبخصوص مشكل 
على اتفاقية شراكة إطار 2020-2024 على املستوى الوطني، مع جميع 
وتثمين  ومعالجة  تجميع  مشاريع  بإنجاز  تتعلق  املجال،  في  الفاعلين 
املخلفات الناتجة عن أنشطة عصر الزيتون، وكذا املساهمات املالية 
لألطراف املعنية. كما تجدر اإلشارة، أن وزارة التجهيز واملاء بصدد إنجاز 
برنامج ملحاربة التلوث بالحوض املائي لسبو والذي يطمح إلى إزالة 80% 
من التلوث الناتج عن مختلف األنشطة، وستعمل الوزارة على تعميم 

هاد البرنامج إلى باقي األحواض املائية مع مالءمته.

البرنامج الوطني  وفي نفس اإلطار، فقد قامت الحكومة بإحداث 
للتطهير السائل منذ سنة 2006 ثم البرنامج الوطني للتطهير السائل 
املندمج منذ 2019، ويضم هذا األخير البرنامج الوطني للتطهير السائل 
إستعمال  إعادة  برنامج  وكذا  القروي،  والوسط  الحضري  بالوسط 
الكولف  الخضراء ومالعب  املساحات  املعالجة لسقي  العادمة  املياه 
بمدن: البيضاء واملحمدية ومراكش وسال وتمارة والهرهورة والصخيرات 
والداخلة وكزناية بطنجة، وفي املجال الصناعي كما يعمل على ذلك 
املكتب الشريف للفوسفاط، وتشارك الوزارة سنويا بمبلغ 200 مليون 
درهم، كما تسهم في البرمجة وتتبع املشاريع، كل هذه اإلجراءات تساهم 
املائية  املوارد  على جودة  واملحافظة  املائي  التلوث  محاربة  في  إيجابا 

والوسط الطبيعي.

إرساء  أجل  ومن  الجوفية،  املياه  على  الحفاظ  يخص  فيما  أما 
األسس القانونية لعقد الفرشات املائية، فقد خصص قانون 36.15 

املتعلق باملاء فصال كامال لعقد التدبير التشاركي، وقد تم إعداد الصيغة 
النهائية للنص التطبيقي الخاص بهذا العقد وهو جاهز لإلحالة على 
مسار التوقيع. وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة بمعية وكاالت األحواض 
املائية بتعميم وضع عقد الفرشات املائية الجوفية على صعيد جل 
األحواض املائية، مع إشراك جميع املتدخلين في تدبير واستغالل املياه 
الجوفية. وتم في هذا اإلطار، تحديد 34 فرشة مائية تستوجب إبرام 
عقود تدبيرها، تم التوقيع على 4 منها: سوس-ماسة والحوز ومجاط 
وبرشيد والرمل. كما توجد مجموعة من العقود جاهزة للتوقيع تخص 
فرشات: فاس-مكناس وتادلة والداخلة وسوس-ماسة وبودنيب، كما 
تم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة اشتوكة وإعالنها حالة 

نذرة املياه لتسهيل تدبيرها املندمج.

حضراتلا س  اتلوا ساد2لاملحترمين،

الرئيس  السيدة  نشاطر  املياه،  شرطة  تعزيز  لضرورة  بالنسبة 
كون عمل شرطة املياه يبقى محدودا. ويجب التذكير، أن كل وكاالت 
األحواض املائية تشكو من قلة املوارد البشرية وال سيما املتعلقة بشرطة 
املياه املكلفة بمراقبة امللك العام املائي، بحيث اقترحت في عدة لقاءات، 
وخاصة في املجالس اإلدارية لهذه الوكاالت، بضرورة دعم هذا الجهاز 
اإلداري من أجل تكثيف املراقبة، لكن املناصب املالية املتاحة تبقى جد 
محدودة. كما يجب التذكير كذلك، بأنه اتخذت خالل السنوات األخيرة 
العديد من اإلجراءات املتعلقة بتكوين تعزيز وتفعيل جهاز شرطة املياه.

حضراتلا س  اتلوا ساد2لاملحترمين،

إن قطاع املاء قطاع حيوي يتميز بتدخل العديد من الشركاء ال 
حتم  مما  والطاقة،  والفالحة  للشرب  الصالح  املاء  قطاعات  سيما 
املوارد  القطاعات. وفي خضم محدودية  بين هذه  والتنسيق  الترابط 
املائية واملهددة كذلك بآثر التغير املناخي، ونظرا للضغط القوي املمارس 
عليها من طرف مختلف مستعملي مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة 
الكهرومائية، يتم اللجوء إلى التنسيق أكثر للتحكيم لتحديد أولويات، 
وكذلك ضمان الطاقة الالزمة إلمدادات املياه على مسافات طويلة. 
املخططات  جميع  أن  على  باملاء  املتعلق   36.15 قانون  نص  ولهذا 
الجهوية أو القطاعية يجب أن تأخذ بعين االعتبار توجهات املخطط 
الوطني للماء ،وكذا املخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة ملوارد املياه 

على صعيد األحواض املائية.

وخالفا ملا جاء في عرض السيدة الرئيس األول، فإن تدبير املوارد 
املائية على صعيد األحواض املائية يتم بتنسيق تام مع جميع القطاعات 
املستعملة. وفي هذا النطاق، تتم عدة اجتماعات دورية لتدبير أمثل 

للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي..

ا س  لا رئيس:

السيد الوزير، إال اسمحتي، راه باقية ساعة وباقين 4 د الوزراء 
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مازال  الوزراء  السادة  التوقيت  االعتبار  بعين  خذ  يدخلوا،  باغيين 
غيدخلوا.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك،لي ابةل
عنلا س  ليزارلبركةلوزيرلا تجهيزلواملاء:

مرحبا، غادي تعطيني هللا يخليك الوقت باش نكمل املداخلة ديال 
املاء واال بغيتي نقص من ديال النقل واللوجيستيك نقص منها.

وخالفا ملا جاء في عرض السيدة الرئيس، فإن تدبير املوارد املائية 
على صعيد األحواض املائية يتم بالتنسيق التام مع جميع القطاعات 
املستعملة .وفي هذا النطاق، تتم عدة اجتماعات دورية للتدبير األمثل 
للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي، كما أن الطاقة الكهرومائية ال 

يمكن إنتاجها إال في حاالت اإلطالقات املائية املوجهة للسقي.

كما تجدر اإلشارة أنه ونظرا لقلة التساقطات املطرية التي عرفتها 
بالدنا، فقد تم انعقاد عدة اجتماعات على صعيد العماالت والواليات 
للجان اليقظة وللجان اإلقليمية للماء من أجل تتبع التدابير املتخذة 
لترشيد واالقتصاد في استعمال املاء، وكذا تتبع املشاريع التي توجد 
في طور اإلنجاز لتوفير وتأمين التزويد باملاء الصالح للشرب، وخاصة 
بين  للشراكات  التطرق  من  والبد  تعرف خصاصا.  التي  األحواض  في 
القطاعين العام والخاص ملا أضحت تشكله من أهمية خاصة في قطاع 
املاء، حيث قامت املصالح املختصة بالوزارة سنة 2016 بإنجاز دراسة 
لتحديد وتقييم املشاريع التي يحتمل أن تمول وتنجز في إطار شراكة 
بين القطاعين العام والخاص، فقد خلصت هذه الدراسة إلى مشاريع 
تحلية مياه البحر وإعادة استخدام املياه العادمة املعالجة والربط بين 
األحواض املائية ومشاريع تعلية السدود. ويعتبر مشروع تحلية مياه 
البحر بالبيضاء من أهم املشاريع التي سيتم إنجازها في إطار الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.

ختاما وجوابا على ما جاء في عرض السيدة الرئيس األول بخصوص 
أنظمة تعريفة املياه، فالبد من التأكيد على أن النظام الحالي الستبدال 
تكلفة املاء واملحدود فعليا سيكون أكثر هشاشة، مع زيادة التكاليف 
لبناء السدود وإمدادات املياه  بسبب استنفاذ املواقع األكثر مالءمة 
على مسافة أطول، مع صعوبة التضاريس وزيادة نسبة تحلية مياه 
البحر، وهو ما يتطلب إصالح نظام استرداد تكلفة املاء لجعله حافزا 
لتدبير عقالني للموارد املائية وقادرا على ضخ موارد مالية كافية لتمويل 
ضمان استمرار تزويد البالد باملاء، وهو ما يحتم قبل كل �سيء معرفة 
التكاليف الحقيقية للماء وتطورها املستقبلي على جميع املستويات 
وحسب مصادرها. ومن هذا املنطلق، أطلقت املديرية العامة لهندسة 

املياه إعداد الشروط..

ا س  لا رئيس:

السيد الوزير، اسمح لي، غادي نعطيو الكلمة لوزارة إعداد التراب 

الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، ينوب عنها السيد وزير 
استهلكو  األخير  في  توقيت  �سي  بقى  وإال  والتواصل  والشباب  الثقافة 
السيد الوزير، تفضل السيد باش ديك الساعة إال بقا �سي وقت يرجع 
السيد الوزير يكمل املداخلة ديالو لتعميم الفائدة، ما طولش بزاف 

السيد الوزير باش تخلي، بقات ساعة د املكانة قسموها.

وا ثيافةل ا شبابل وزيرل بنسذ  ،ل مه قل محم ل ا س  ل
وا ت2اصل،لي ابةلعنلا س  2لفاطمةلا زهراءلاملنص2رقلوزير2ل

إع ادلا ترابلا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لرئيسلمجلسلا ن2اب،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترمين،

حضراتلا س  اتلوا ساد2لأعضاءلمجلسلا ن2اب،

كما ذكر السيد الرئيس، السيدة الوزيرة كتعتاذر لو وغنوب عليها 
في الكلمة ديالها.

الجلسة  في هذه  باملشاركة  اعتزازي  نعبر عن  أن  أود  البداية،  في 
املخصصة ملناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة رئيسة مجلس 
عاليا هذا  وأثمن   ،2020-2019 برسم سنة سنتي  للحسابات  األعلى 
النوع من التقارير التي تدعم مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية واملبدأ 

الدستوري الذي يربط املسؤولية باملحاسبة.

فيما يتعلق بمداخلتي حول املحور الذي يهم القطاع الذي أتشرف 
بتدبيره واملتعلق بمحاربة السكن غير الالئق، فالبد من اإلشارة أوال أنه 
وبالرغم من النتائج التي حققتها تدخالت الوزارة في معالجة السكن غير 
الالئق، حيث أنها تمكنت من تحسين ظروف السكن أزيد من مليون 
نسمة، إال أن العمليات املندرجة في إطار هذا البرامج تعرف مجموعة 
من اإلشكاليات واإلكراهات، منها ما هو تقني كالنقص في العقار وما 
يتعلق بالجوانب املالية، وكذا بوتيرة إنجاز األشغال، ومنها ما هو متعلق 
باإلشكاليات االجتماعية املرتبطة بضعف اإلمكانيات املالية للساكنة 
إكراهات  ثم  الساكنة  وترحيل  اإلحصاء  عملية  وصعوبة  املستهدفة 
الترحيل.  عملية  قبل  السوسيو-التربوية  التجهيزات  بجاهزية  ترتبط 
والبد من التأكيد على أن تدبير هذه اإلشكالية يفرض مقاربة جديدة 

تندرج ضمن برنامج حكومي شامل وليس قطاعي.

هذا وتفاعال مع ما ورد في تقرير املجلس األعلى للحسابات خالل سنة 
2022، قامت الوزارة بعقد سلسلة من اإلجتماعات، على املستويين 
دقيق  وتتبع  دراسة  بهدف  ميدانية  زيارات  وكذا  والجهوي،  املركزي 
ن من معالجتها حسب الخصوصيات 

ّ
لإلشكاليات باتخاذ إجراءات تمك

الترابية واإلقتصادية واإلجتماعية، وذلك من أجل تسريع وتيرة ما تبقى 
من برامج.
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اقتراح  على  عملت  الوزارة  فإن  الصفيحي،  بالسكن  يتعلق  فيما 
إستعمال  تسريع  شأنها  من  والتي  العملية،  اإلجراءات  من  مجموعة 
املنعشين  طرف  من  املنجزة  اإلجتماعي  السكن  وحدات  مخزون 
العقاريين العمومي والخواص؛ تسريع عملية اإلنجاز والترحيل واملواكبة 
اإلجتماعية للساكنة املستهدفة. فخالل الفترة 2021-2022، صادقت 
الوزارة على 11 اتفاقية تهم معالجة وضعية السكن أزيد من 51.700 
أسرة من قاطني دور الصفيح. وعالقة بنفس الفئة املعنية أي قاطني 
إجراءات  اتخاذ  الظاهرة عبر  هاته  تعالج  الوزارة  فإن  الصفيح،  دور 

جديدة، تتمثل في:

اعتماد الجهة كوحدة للتخطيط والبرمجة؛ 2•

اإلرتكاز على التكنولوجيات الحديثة من أجل ضبط اإلحصاء؛ 2•

إرساء جيل جديد من التعاقدات؛ 2•

تشجيع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ 2•

اعتماد جيل جديد من وثائق التعمير. 2•

بالنسبة للمباني اآليلة للسقوط التي شملها التقرير ببعض املالحظات 
باملصادقة   2022-2021 سنتي  بين  الوزارة  قامت  فقد  والتوصيات، 
على 8 اتفاقيات، تهم معالجة أزيد من 5.900 أسرة من قاطني املباني 
اآليلة للسقوط بغالف مالي قدره 825 مليون درهم، تساهم الوزارة 
في مجموع هذه اإلتفاقيات بمبلغ قدره 260 مليون درهم. كما قامت 
كذلك بتفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل املباني 
اآليلة للسقوط، والتي عقد مجلسها اإلداري في 2 فبراير 2022، والذي 
تم خالله تحديد برنامج عمل الوكالة الذي يروم إعداد إحصاء شامل 
لهذا النوع من املباني، ورصد كل اإلعتمادات املالية الالزمة، وكذا إنجاز 

خبرة تقنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وفي إطار املقاربة الجديدة التي تم اعتمادها، منذ تحمل مسؤولية 
بين جميع  الشراكة  تقوية  فإن  واملهم،  الحساس  القطاع  هذا  تدبير 
املتدخلين تعتبر مدخال مهما ورافعا أساسيا من أجل تحقيق الحكامة 

الناجعة.

قبل الختام، البد من التأكيد على أن األهداف املسطرة للبرامج 
والتدخالت من أجل القضاء على السكن غير الالئق تعترضها عوامل 
أساسية  عوامل  تعتبر  وهي  بعينه،  بالقطاع  ترتبط  ال  عدة  خارجية 

للنجاح وتحقيق الغاية املتوخاة من برنامج ذو حمولة إجتماعية كبرى.

الجاد  العمل  من  املزيد  تقت�سي  الظاهرة  هذه  إن  األخير،  وفي 
واملسؤول واإللتقائية بين جميع األطراف املعنية لتوفير جميع الشروط 

من أجل استئصال هاته الظاهرة، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لرش  لحم2ني،لرئيسلفريقلا تي ملواالشتراك ةل
)ييطةليظام(:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

هذهل فيل ا  2مل مذنال حاضرينل ا ليل ا 2زراءل شكرال لساد2ل
املناقشة.

التقرير  ديال  كاين مناقشة  اليوم  املفروض  الرئيس، من  السيد 
ديال املجلس األعلى للحسابات، كاين مداخالت ديال الفرق املحترمة، 
من املفروض أن يكون تفاعل مع املداخالت ديال السيدات والسادة 
النواب. املالحظ أن املداخلة تجيب على تقرير ال عالقة باملداخلة، وهاد 
الجواب راه تعطى في التقرير داملجلس األعلى للحسابات. اليوم نلتمس 
من الوزراء التفاعل مع املداخالت اللي كانوا ديال السيدات والسادة 
النواب، أما ما الجدوى ما غناقشوه، السادة النواب طرحوا بعض 
األمور، وزير كيجي كيجاوب على املجلس ال عالقة له وما كاين تا �سي 
نقطة إلى حدود اليوم تم التجاوب مع مداخالت ديال، املرجو تدارك 

هاد املشكل، شكرا.

ا س  لا رئيس:

الصغرى  واملقاولة  اإلقتصادي  اإلدماج  وزير  السيد  إذن  شكرا، 
والتشغيل والكفاءات، تفضل السيد الوزير.

االقتصادقل اإلدماجل وزيرل وزيرل سك2رق،ل ن2نسل ا س  ل
واملياو ةلا صغرى،لوا شغللوا كفاءات:

شكرالا س  لا رئيس،

للمجلس  األول  الرئيس  السيدة  ديال  التقرير  بدوري وتفاعال مع 
السيدات  الوزراء،  والسادة  السيدات  يشرفني،  للحسابات،  األعلى 
والسادة النواب، أن أتناول الكلمة في إطار املناقشة ديال هاد التقرير. 
وهي املناسبة بطبيعة الحال باش نعاودو نأكدو على أهمية التقرير ديال 
املجلس األعلى للحسابات واألدوار اللي كيضطلع بها املجلس، باعتباره 
التقرير موضوع  املالية العمومية في بالدنا. هاد  العليا ملراقبة  الهيئة 
مناقشنا في هاد الجلسة، وعلى غرار سائر التقارير اللي كيصدرها املجلس 
األعلى للحسابات، يكت�سي أهمية كبرى في تدعيم وحماية مبادئ وقيم 
الحكامة والشفافية واملسؤولية ،وهي املبادئ التي ال يمكن أن تستقيم 
دولة املؤسسات بدونها، وهذا ما رسخه دستور2011 بتكريس مبدأ 

ربط املسؤولية باملحاسبة.

ومما الشك فيه، أن عرض ومناقشة التقرير السنوي أمام السادة 
املواطنات  لعموم  ويتيح  للحكامة  املؤسساتية  املراقبة  يعزز  النواب، 
التقارير املهمة، وهو ما يقوي  واملواطنين االطالع على مضامين هاته 
االفتحاص  لعمليات  أعمق  بعدا  ويعطي  ببالدنا،  الديمقراطي  املسار 
واملراقبة التي نعتبرها آلية مهمة للوقوف على مدى احترامنا للضوابط 
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واملبادئ  بها  املعمول  واملساطر  بها  املعمول  القانونية  واملقتضيات 
الدستورية في عملية التدبير التي نتحمل مسؤوليتها.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

ا ساد2لا 2زراء،

بالنسبة للقطاع الذي أشرف عليه واللي فيه اليوم مداخلة وغتكون 
مداخلة أخرى إن شاء هللا، حسب البرمجة اللي كاينة في موضوع آخر، 
اليوم غنتكلم على املوضوع ديال التكوين املنهي الذي جات فيه عدد 
من املالحظات بخصوص األداء ديال، في الحقيقة هو ديال حكومات 
سابقة، ولكن بصفتنا نشرف على استمرارية الدولة بطبيعة الحال 
جينا باش نقدمو األجوبة اللي كاينة فهاد املجال، وننير في نفس الوقت 
الرأي العام حول يعني اإلجراءات التي نعتزم اتخاذها في هاد املجال. 
العملية التقييمية اللي كان قام بها املجلس األعلى للحسابات لسنة 
2020 للتكوين املنهي، كانت كتخص بالخصوص قطاع السيارات اللي 
فيه واحد العدد ديال املعاهد ديال التكوين في مهن صناعة السيارات، 
داخل  املنهي  بالتدرج  يسمى  ما  التكوين  مراكز  املعاهد،  ثالثة  كاين 
املقاوالت كاين 16 املقاولة ومؤسسات خاضعة ملكتب التكوين املنهي 
وإنعاش الشغل اللي كدير واحد العدد ديال التكوينات في هاد املجال 

وهي 139 مؤسسة، إذا عندنا عرض متكامل في املغرب في هذا املجال.

كتشكل  السنوي  التقرير  تضمنها  اللي  والتوصيات  املالحظات 
فرصة بطبيعة الحال باش نطورو ونجودو األداء ديالنا فهاد القطاع. 
هاد املالحظات عندها طابع تدبيري، طابع إجرائي على العموم، وكتهم 
التدبير  املعاهد ذات  القانوني ديال  العدد ديال األمور. اإلطار  واحد 
املفوض، خصنا نعرفو أنه في اآلونة األخيرة بالدنا اتجهت لهاد التدبير 
املفوض كشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتدبير عدد من 
القطاعات، منها القطاع ديال السيارات وفين تيكون فيه؟ تيكون فيه 
بطبيعة الحال واحد يعني اتفاقية كتكون فيها الدولة )القطاع املعني 
باألمر( وكيكون فيها املجموعة املهنية وكيكون فيها واحد شركة كتكون 

أنشئت لهاد السبب.

عامة  بصفة  املعاهد  هاد  طرف  من  املقدم  التكويني  العرض 
واملؤسسات التابعة ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، عندو عالقة 
بجوج سياسات قطاعية مهمة، واحدة كانت في 2009-2015 اللي هي 
امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي، ومن بعد مخطط التسريع الصناعي 
2015 و2020. مزيان هاد�سي، ألنه ما نحن مقبلون عليه في السنوات 

املقبلة هو مهم في السياسات القطاعية باش نقدرو نواكبوه.

املالحظات همت كذلك نظام حكامة وقيادة وتقييم املنظومة ديال 
التكوين املنهي املوجه لهاد القطاع، وبطبيعة الحال حرصنا في الوزارة 

على األخذ بعين االعتبار هاد املالحظات في البرنامج ديالنا.

بالنسبة لهاد املعاهد ديال التكوين، قلنا هذا جزء جديد أو جيل 
جديد من املعاهد ديال التكوين بغينا تكون فيها االستقاللية، بغينا 
يكون فيها القطاع الخاص حتى هو كياخذ جزء من التدبير، هو مطلب 
استجابة  أكثر  منهي  تكوين  نظام  يكون  باش  الحال  بطبيعة  أسا�سي 
للمتطلبات االجتماعية واالقتصادية. الحكامة كيفما قلت لكم كتكون 
في إطار اتفاقيات التدبير املفوض، فيها الدولة واملنظمة املهنية وشركات 
التدبير، خصني غير نقولكم أن هاد االتفاقيات كانت هي األولى من 
نوعها في الحياة ديالنا وفي التجربة ديالنا كبلد، وبالتالي بطبيعة الحال 

كاين فيها أوجه ديال

القصور اللي وقف عليها التقرير ديال املجلس للحسابات. واحد 
العدد داإلجراءات اللي ربما خصنا نحاولو نتجاوزوها في املستقبل.

إدراكا من الوزارة بأهمية مراقبة وتتبع هاد املعاهد، وضعت الوزارة 
نموذجا لتدبير هاد املعاه،د ما كانش هذا النموذج موجود، دابا عندنا 
واحد النموذج باش نقدرو ندبروها، حسب واحد األسس واضحة، 
دليل  كذلك  وضعنا  األخرى.  القطاعات  جميع  على  نعممو  وبغينا 
استعمال آليات املحاسبة، ألنه مسألة مهمة جدا ألن كاين تمويالت 
باش نواكبو الهيكلة والتقييم ديال هاد املعاهد. كما تم إحداث لجنة 
إدارية باش تمنح اإلعانات، ألن اإلعانات اللي كتمنح لهاد املعاهد هي 
 ،les PV إعانات ال بأس بها، وما يمكن لها�سي تم بال ما يكونوا هادوك
ألن هذا هو األمر اللي جاء في التقرير ديال املجلس للحسابات، كتوضع، 
كاين إعانات كتوجه لهاد املعاهد، ولكن الناس الي خصهم يوقعوا في 
هاد les PV ما كيكونش التوقيعات كاملة، هذا كنظن أضعف اإليمان 
بالنسبة لهاد املرحلة هادي أنه إال كان �سي إعانة خاص تكون موثقة 
والناس اللي خصهم يسنيو خصهم يكونوا يسنيو، واإلشهاد اللي خصو 

يكون خصو يكون.

بالنسبة للموضوع الثاني ديال مراكز التكوين بالتدرج املنهي داخل 
املقاولة، هذا راه مهم بزاف، وكاين واحد املطلب كبير ديال املقاوالت 
هنا   ،formation par apprentissage اإلتجاه  هاد  في  نعاونهم  باش 
كذلك املقاوالت كتطلب منا هاد الدعم هذا، والوزارة بادرت إلى بلورة 
برنامج إلحداث مراكز للتكوين بالتدرج داخل املقاولة، بطبيعة الحال 
الهدف منو هو كيجيبو الناس كيتكونوا ملدة 6 شهور وال عام، على حسب 
النوع ديال التكوين اللي كاين، و باش يمكن الشباب باش يكتسب واحد 
الشكل سلس  بواحد  العمل  يدخل سوق  باش  لو  وكيمكن  املهارات 

والدولة كتحمل جزء من العبء املادي ديال هاد التكوين.

املالحظات اللي كانت ديال املجلس األعلى للحسابات هو القانون اللي 
بموجبه كتحدث هاد املراكز هادي، في الحقيقة يعني ما كيتوازاش مع 
الحقيقة ديال اللي تدار، القانون هو خصو يكون رقم 12.00 بإحداث 
وتنظيم التكوين املنهي بالتدرج، بينما املراكز تشتغل وفق لواحد القانون 
واحد  وكاين  الخاص،  املنهي  التكوين  بشأن   13.00 ديال  اخر  واحد 
الدورية وزارية شوية قديمة ديال 2006. إذا املرجع القانوني، خالصة 
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القول، باش خدامين هاد الناس خصو واحد املالءمة مع القانون اللي 
خصو يتكلف بهذا املوضوع. احنا خدامين في هاد القانون، في مراجعة 
لنا نديروه  القانونية، وبيني وبينكم، هذا موضوع يمكن  املقتضيات 
كذلك في إطار يوم درا�سي ألن عندو واحد، في مجلس النواب، ألن عندو 

واحد الوقع مباشر على آالف ديال املتعلمين في مجاالت متعددة.

بخصوص مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، بصفة عامة كاين 
واحد العدد ديال املالحظات اللي كتعلق بعدد ديال الخدمات وال سيما 
هذا اللي كيتعلق بقطاع الصناعات، والهدف بطبيعة الحال هو أننا 
نربطو االتصال مع العالم ديال الشغل. كان واحد املالحظات مهمة، 
كتقول  األولى  املالحظة  كانت  ديالي،  املداخلة  قريب  عما  نختم  باش 
بالنسبة ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، وراه عندي دعوة من 
لجنة القطاعات اإلجتماعية في مجلس النواب باش ربما نديرو واحد 
2 األسابيع باش نتكلموا فهاد املوضوع، املوضوع هو أنه مكتب التكوين 
املنهي أساسا أّسس باش يدير التكوين املستمر، ملي تانجي نشوفو يعني 
موجودشاي  ما  املستمر  التكوين  أنه  تنلقاو  كيدير،  اللي  التكوينات 
بكثرة، ولكن هذا ما�سي إشكال ديال مكتب التكوين املنهي هذا إشكال 
 les contras ديال املنظومة ديال التكوين املستمر وديال آش كيتسماو
speciaux de formation العقود الخاصة للتكوين، اللي هي منظومة في 
الحقيقة نقدرو نقولو راها متوقفة، ألن كيستافدوا فقط %0.65 ديال 
السنوية كتكون  امليزانية  أنه  اللي خصهم يستافدوا، علما  املقاوالت 
ديال 700 مليون ديال الدرهم، ولكن امليزانية اللي كتتعبأ اال بغيتو 
تقولوا، ما�سي تا اللي كتصرف، l›engagement حتى ل 200 مليون أو 
270 مليون ديال الدرهم، مللي كندخلو للتفاصيل كنلقاوا واحد العدد 
ديال األمور ما كدار شاي، تعقيدات إدارية ،وهادي أولى األولويات ديالي 
ومع  اإلجتماعيين  الفرقاء  مع  نقدروا  باش  هادي،  الوزارة  رأس  على 
Patronat، ألنه حتى هما جزء في التدبير، وبطبيعة الحال مع القطاعات 
ليه  توصلنا  واال  واحد اإلصالح شامل،  نقدروا نحطو  باش  الوزارية 
غتكون واحد ثورة حقيقية في هاد املجال، ألن هادي عقود وهاد األمر 

هذا لألسف لم يتم حله.

والقيادة  الحكامة  ديال  غنختم،  باش  الحكامة  ديال  النظام 
والتقييم ديال منظومة التكوين املنهي حتى هو خاصو واحد املجهود 
اللي كتكلف  القوانين  ديال  العدد  كاين واحد  القول،  كبير. خالصة 
التدرج املنهي،  بالتكوين املنهي والتكوين املنهي الخاص، وهاد�سي ديال 
وهاد�سي ديال العقود الخاصة بالتكوين. درنا واحد املسح ديال هاد 
األمور هادي كلها في هاد 4 أشهر األخيرة بالخصوص، وعبئنا خبرات 
في إطار شراكات مع عدد ديال الشركاء، واليوم راه نقدر نقول لكم أننا 
وصلنا بشكل متقدم إلى مراجعة شاملة للمنظومة، ولكن بشراكة مع 
الناس اللي خدامين فهاد املجال. وبقى بطبيعة الحال، كيفما كتعرفوا، 
التكوين،  دير  كتبغي  هو  املجال  فهاد  الكبرى  اإلشكاليات  من ضمن 
كتبغي دير التكوين املنهي، كاين تكوين منهي اللي كيعطي الديبلوم كاين 

اللي كيعطي certificat وكاين اللي خصك ديرو للناس اللي خدامين 
فوسط املقاولة وكاين خصك ديرو حتى الناس اللي، حسب ما جاء به 
النموذج التنموي، اللي ففقدو العمل ديالهم واللي خارج التغطية اللي 
غنقولو ديال سميتو، وهذا طارح إشكالية ديال التمويل ألنه صعيب 
يتمول مباشرة من la taxe ديال التكوين املنهي اللي كتمول التكوين 
املستمر. إذا احنا وجدنا واحد اإلصالح متكامل، احنا في املراحل األخيرة 
ديالو باش ندخلو في واحد املرحلة ديال املشاورات، ونتمناو من هللا 
-إال كتب هللا- في هاد السنة هادي يتبرمج من اإلصالحات الكبرى اللي 
ما�سي ديال الحكومة غتكون إصالحات ديال جميع الفرقاء، ألن كلنا 
محتاجينها واللي محتاجها بالخصوص هواملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
اللي كتشغل %70 ديال اليد العاملة واللي كتشكل %94 ديال النسيج 
املقاوالتي واللي ما كتقدرش تستافد أو تمول التكوينات ديالها بصفة 
عامة. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب والسادة 

الوزراء.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
عندك  مازال  اللوجيستيك  وزير  السيد  االعتبار  بعين  دير  واالبتكار، 

املداخلة قسمو الوقت ما بين 3 دالوزراء.

ا س  لعب لا لط فلميراوق،لوزيرلا تذل ملا ذاليلوا بحثل
ا ذلميلواالبتكار:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

أود في البداية أن أثمن املجهودات التي بذلتها مختلف فرق املجلس 
األعلى للحسابات، من خالل املالحظات البناءة والتوصيات الوجيهة التي 
تقدمت بها، في إطار إعداد التقارير ذات الصلة بتقييم حكامة وتدبير 
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنتي 2019-2020. وللتذكير، 
فإن املالحظات املدرجة في هذه في هذه التقارير تمحورت حول مجموعة 
من نقط الضعف التي يجب إيالئها عناية خاصة بغية الرقي بجودة 
منظومة والرفع من فعاليتها ونجاعتها، والتي يمكن اختزالها في النقط 

التالية:

استقاللية الجامعات وحكامتها، خصوصا فيما يتعلق بتأليف  2•
مجلس الجامعة وكيفية تعيين رئيسها، باإلضافة إلى إدراج مشاركة 
القطاعات السوسيو اقتصادية في اجتماعات املجلس وآليات التنسيق 

بين مجلس الجامعة ومجالس واملؤسسات التابعة لها؛

العالي  التعليم  منظومة  بمردودية  املتعلقة  اإلشكالية  ثانيا:  2•
مقابل  الجامعي  التكوين  على  املتزايد  الطلب  ظل  في  عام،  بشكل 
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محدودية االعتماد على التعليم عن بعد كمكّمل للتعليم الحضوري، 
هذا باإلضافة إلى مسألة مالءمة التكوينات مع متطلبات القطاعات 

اإلنتاجية وما يترتب عنها من ضعف قابلية التشغيل لدى الخرجين؛

ثالثا: اإلكراهات التي تحد من نجاعة منظومة البحث العلمي  2•
وقدرته على االستجابة لألولويات التنموية، سواء تعلق األمر بالتمويل أو 
بتثمينلنتائج هذا البحث، من خالل نقل التكنولوجيا لفائدة القطاعات 

اإلقتصادية.

وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة، بتنسيق مع الجامعات، تفاعلت بشكل 
إيجابي وفوري مع املالحظات والتوصيات الواردة في تقرير املجلس األعلى 
للحسابات، سواء من خالل تقديم التوضيحات املطلوبة أو عبر حض 
األطراف املعنية على أخد هذه التوصيات بعين اإلعتبار في أفق تحسين 

حكامة املنظومة واإلرتقاء بجودتها.

وإذ أجدد تثميني للتوصيات التي تقدم بها املجلس األعلى للحسابات، 
ال يفوتني أن أشير إلى أن الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة التعليم 
العالي والبحث العلمي واإلبتكار تنسجم بشكل كبير مع هذه التوصيات، 
علما أن هذه الدينامية تستمد جوهرها من توجهات النموذج التنموي 
الجديد واألولويات التي تّضمنها البرنامج الحكومي، خصوصا فيما يتعلق 
بالرفع من قدرة املنظومة على االستجابة ألولويات التنمية الوطنية 
بغية الدفع ببالدنا نحو مزيد من الرقي واإلزدهار تحت القيادة الرشيدة 
هذا  ويتجلى  هللا-  -نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
اإلنسجام مع توصيات املجلس األعلى للحسابات من خالل املرتكزات 
في  واملتمثلة  املنظومة،  تحول  لتسريع  الوطني  املخطط  حددها  التي 

املحاور التالية:

متطلبات  ويواكب  والتميز  التمكين  يكرس  تكويني  عرض  تطوير 
ووضع  البيداغوجية،  املقاربات  أحدث  اعتماد  خالل  من  العصر، 

التحول الرقمي وتطوير املهارات الذاتية واألفقية في صلب األولويات؛

ثانيا، إرصاء بحث علمي بمعايير دولية يستند على األولويات التنموية 
الوطنية، ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه، مع 
التأطير املشترك  في ذلك  بما  الوطنية والدولية  للحركية  برامج  وضع 

لبحوث الدكتوراه؛

ثالثا، اإلرتكاز على أنماط جديدة من الشراكات بين الجامعة والجهة 
واملحيط السوسيو-اقتصادي قصد التعبئة الكاملة إلمكانات املجاالت 
الترابية بغية تحويلها إلى فرص اقتصادية واعدة مدرة للثروات ولفرص 

الشغل، ومعززة لإلدماج اإلجتماعي والعيش املشترك؛

نجاعتها  من  والرفع  الجامعية  املؤسسات  حكامة  تجويد  وأخيرا، 
قصد إرساء استقاللية الجامعة على أسس صلبة ضمن إطار تعاقدي 

يحّفز على املسؤولية ويكرس ثقافة النتائج واألداء.

وفي األخير، أود أن أؤكد على أهمية هذا املخطط الوطني الذي 

تمت بلورت معامله الكبرى وفق مقاربة تشاركية مندمجة، من خالل 
هذا  وسيمكن  الجهوي.  الصعيد  على  املعنية  األطراف  كافة  إشراك 
املغربية  للجامعة  إرساء نموذج جديد  الطموح من  الوطني  املخطط 
بمعايير دولية، سواء من حيث الجودة واملردودية أو من حيث الدور التي 
يجب أن تضطلع به املؤسسة الجامعية كفاعل محوري ضمن مسلسل 

التنمية الشاملة لبالدنا، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، السيد وزير العدل آخر متدخل، عندك 40 
دقيقة، تفضل.

ا س  لعب لا لط فلوهبي،لوزيرلا ذ ل:

شكرا السيد الرئيس على التوقيت.

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا ن2اب،

ا س  لا 2زير،

حضراتلا س  اتلوا ساد2لاملحترم2ن،

األعلى  املجلس  تقرير  ملناقشة  اليوم  أمامكم  أحضر  أن  يسعدني 
للحسابات برسم سنتي2019-2020، وخصوصا املحور املتعلق بالتدبير 
اإلداري واملالي لكتابة الضبط باملحاكم. فكما ال يخفى عليكم، تلعب 
كتابة الضبط دورا مهما في منظومة العدالة، فهي املصلحة التي يلجها 
املواطنون في جميع مراحل التقا�سي، وتقوم بجميع اإلجراءات اإلدارية 
واملالية، ابتداء من مرحلة تقديم الدعوة وانعقاد الجلسات إلى غاية 
صدور أحكام وتبليغها وتنفيذها، مما جعلها في قلب اإلصالحات التي 

باشرتها وزارة العدل في إطار إصالح منظومة العدالة.

إطار  في  للحسابات،  األعلى  للمجلس  القضاة  السادة  قام  وقد 
تقييمهم للتدبير اإلداري واملالي لكتابة الضبط، بتسجيل العديد من 
املالحظات وتقديم توصيات وجيهة تعطيها وزارة العدل أولوية قصوى، 
في إطار تفاعلها اإليجابي مع تقارير املجلس األعلى للحسابات، حرصا 
املتقاضين  لإلستجابة النتظارات  املحاسبة  املسؤولية  ربط  على  منها 

وعموم املواطنين.

وبهذا الخصوص فقد عملت الوزارة على تفعيل التوصيات الواردة 
بالتقرير، من خالل القيام بمجموعة من اإلجراءات والتدابير، نخص 

بالذكر منها ما يلي:

وزارة  عملت  الضبط:  لكتابة  اإلداري  التدبير  مستوى  على  أوال، 
العدل خالل السنوات الثالث األخيرة على تدارك اإلشكاليات املرتبطة 
بتدبير املناصب املالية، حيث تم تقليص عدد املناصب املحذوفة بشكل 
مباريات  خالل  من  املتاحة  املناصب  جميع  باستغالل  وذلك  كبير، 
التوظيف. هذا وتعكف الوزارة على إعداد مشروع مرجعية الوظائف 
للموارد  التوقعي  للتدبير  األساسية  اللبنة  يعتبر  والذي  والكفاءات 
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البشرية. وفي انتظار استكماله، يتم تتبع الخصاص وتوزيع املوظفين 
حسب الوظائف النوعية املحددة باملحاكم، وباعتماد مؤشر املعدل 
صورة  يعطي  الدولي،  مستوى  على  معتمد  كمعيار  للقضايا  الوطني 

واضحة حول واقع الخصاص أو الفائض من املوظفين.

الرأسمال  وتأهيل  التكوين  في  اإلستثمار  الوزارة على  وحرصا من 
م املعهد 

ّ
البشري، كأحد عوامل نجاح أي مشروع إصالحي، فقد نظ

العالي للقضاء بتنسيق مع الوزارة عدة برامج تكوينية لفائدة موظفي 
القطاع، حيث يعتبر املعهد الشريك األسا�سي للوزارة في تنفيذ برامج 
وكيفيات  شروط  يحدد  العدل  الوزير  قرار  اعداد  وسيتم  التكوين، 
تنظيم التكوين املباشر بعد تعديل ومالءمة القوانين املنظمة للمعهد 
املنصوص  املستمر  بالتكوين  املتعلقة  املقتضيات  مع  للقضاء  العالي 

عليها في النظام األسا�سي لكتابة الضبط.

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

من أجل تحسين جودة استقبال الوافدين على املحاكم، وتوفير 
مختلف الخدمات القضائية للمرتفقين، وتلبية حاجياتهم دون الحاجة 
إلى الولوج إلى املكاتب الخلفية، فإن الوزارة عملت على إقامة ولوجيات 
مكاتب  تعميم  واملسنين وعلى  الخاصة  اإلحتياجات  لألشخاص ذوي 
اللوجيستسكية  الوسائل  وتوفير  املحاكم  جل  صعيد  على  الواجهة 
تعميمها  تم  فقد  املكاتب،  هذه  اعتماد  ومنذ  الخدمة.  هذه  إلنجاح 
ملحاكم  بالنسبة  و70%  املتخصصة  للمحاكم  بالنسبة   90% بنسبة 
اإلستئناف و%66 بالنسبة للمحاكم اإلبتدائية و%99 ألقسام قضايا 

األسرة و%36 بالنسبة للمراكز القضائية.

ومن جهة أخرى، فإن الوزارة تقوم بتلبية جميع حاجيات املحاكم 
سير  حسن  لضمان  الكافية  املكتبية  والتجهيزات  باألدوات  املتعلقة 
العمل بها، ويتم التداخل في أقل اآلجال من أجل سد أي خصاص أو 
طلب تعبر عنه املحاكم في مجال التجهيز. وقد عملت الوزارة خالل 
السنوات األخيرة على تزويد املحاكم بآليات عمل جديدة، من قبيل 
آالت عد النقود وفرز األوراق النقدية املزيفة، باإلضافة لوسائل النقل 
الضرورية، من سيارات ودراجات نارية، من أجل تحصيل الغرامات 
واإلدانات النقدية واملصاريف القضائية. فعلى سبيل املثال، تم اقتناء 
و توزيع 350 دراجة نارية لفائدة املوظفين املكلفين بالتبليغ والتحصيل 
والعاملين ب11 دائرة قضائية: الدار البيضاء 56، مراكش 56، الرباط 
49، أكادير 45، مكناس40، تطوان 25 وإلى غير ذلك، وذلك في أفق 

تغطية حاجيات الدوائر القضايا املتبقية.

واملحاكم  الوزارة  قامت  فقد  األرشيف،  تدبير  تحديث  أجل  من 
املراكز  إلى  املحاكم  من  امللفات  تحويل  أجل  من  رة 

ّ
جبا بمجهودات 

الجهوية للحفظ. كما تعمل وزارة على مشروع يتعلق بإعادة هيكلة 
املراكز الجهوي للحفظ واألرشيف، يهدف إلى حل مشكل نسبة ملء 
املراكز الجهوية للحفظ وتقليص املسافة بين الدوائر القضائية واملراكز، 

الوثائق  بصيانة  املتعلقة  القانونية  النصوص  تحيين  إلى  باإلضافة 
املحفوظة بمختلف اململكة. وفي إطار الرقمنة، تهدف الوزارة إلى اعتماد 
اإلدارات العمومية ملحفوظات وأرشيف املحاكم وكذا اإلستغناء على 
عدد كبير من السجالت الورقية وتغييرها بأخرى رقمية مما من شأنه 

تخفيف العبء على فضاءات الحفظ.

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

على مستوى تدبير املوارد املالية لكتابة الضبط، من أجل تطوير 
الجانب التشريعي مليدان التحصيل لكتابة الضبط، وتجميع النصوص 
إعداد  على  الوزارة  عملت  املحاسباتي،  بالجانب  املرتبطة  القانونية 
وذلك  القضائية،  واملصاريف  الرسوم  مدونة  بمثابة  قانون  مشروع 
بتنسيق مع كل من وزارة اإلقتصاد واملالية واملجلس األعلى للسلطة 

القضائية ورئاسة النيابة العامة.

للقرار  األولى  املسودة  بإعداد  الوزارة  قامت  السياق،  نفس  وفي 
املشترك لوزير العدل ووزير اإلقتصاد واملالية املحدد لشروط وأشكال 
 16 باملادة  عليها  املنصوص  القضائية  واملصاريف  الصوائر  تحصيل 
من مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك لتمكين كتابة الضبط 
باملحاكم على اإلطالع على التسبيقات املمنوحة من لدن مصالح املالية.

وباملوازاة مع هذه املشاريع وفي الجانب املرتبط بالتنمية وتبسيط 
املساطر، أنجزت وزارة العدل دليال ملساطر تحصيل الديون من طرف 
كتابة الضبط من أجل ضبط العمليات املحاسبية املرتبطة بتحديد 
الرسم القضائي، فقد شرعت الوزارة في إعداد مشروع دليل مساطر 
تحديد وتصفية املصاريف والصوائر والرسوم القضائية، كإطار منهجي 
وتقني سيساهم إلى جانب تطبيقيه تدبير الصندوق التي شرعت املحاكم 
بالعمل بها منذ سنة 2018 في تنفيذ العمليات املالية وفق مبادئ تدبيرية 

حديثة تمكن من تحسين تدبير الزمن اإلجرائي.

أما فيما يخص تدبير املحجوزات، فقد عملت وزارة العدل على 
تقديم مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل األموال 
واملمتلكات املحجوزة. وعالقة بهذا املوضوع، تتوفر كل املحاكم املحدثة 
في السنوات األخيرة على بنايات جديدة وعلى فضاءات مالئمة مخصصة 
لتدبير املحجوزات العادية بكيفية تسمح بالحفاظ على قيمتها املادية 
واملعنوية باعتبارها أدوات اقتناء. وتعمل وزارة جاهدة على فضاءات 
مالءمة باملحاكم القديمة للمحجوزات، حيث أن بعض املحاكم تعاني 
من ضيق املساحة املخصصة لهذا الغرض لكونها بنايات قديمة، وفي 
انتظار توسعة املحكمة وتخصيص بنايات جديدة لها، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد أنهينا أشغال هذه الجلسة، 
شكرا لكم، رفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلا سادسةلواألربذين

ا تاريخ: االثنين 20 ذو القعدة 1443ه)20 يونيو 2022(.

ا رئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعون  وثمانية  ساعتان  ا ت2ق ت: 
الثالثة زواال والدقيقة الثانية.

املتعلقة  الشفوية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  األعمال:  ج ولل
بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

ا س  لراش  لا طا بيلا ذلميلرئيسلمجلسلا ن2اب،لرئيسل
الجلسة:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، 
وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، يعقد 
مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة 
العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة. وقبل الشروع في جدول أعمال 
هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة املراسالت الواردة على 

املجلس فليتفضل.

ا س  لمحم لب2درييةلأمينلالجلسة:

شكرالا س  لا رئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد النائب أحمد التويزي عن فريق 
األصالة واملعاصرة بمقترحات القوانين التالية:

-مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 
املتعلق بالجهات؛

-مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 
املتعلق بالعماالت واألقاليم؛

-مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 
املتعلق بالجماعات.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب عبد الرحيم شهيد 
رئيس الفريق االشتراكي وباقي أعضاء الفريق بمقترح قانون يرمي إلى تغيير 
وتتميم القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام ملعاشات التقاعد 

املدنية.  ومن السيد النائب إدريس السنتي�سي رئيس الفريق الحركي

وباقي السيدات والسادة النواب املوقعين من أعضاء الفريق توصل 
مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون يق�سي بتتميم القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة 
السير على الطرق؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 114.13 املتعلق 
بنظام املقاول الذاتي؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 املحدث 
بموجبه نظام املعاشات املدنية؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 
املتعلق بسن قانون الجنسية املغربية؛

وتنظيم  لتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  يتعلق  قانون  مقترح   -
وحماية املخزون االستراتيجي للمواد الغذائية؛

وتنظيم  لتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  يتعلق  قانون  مقترح   -
وحماية املخزون االستراتيجي للمواد الطاقية؛

وتنظيم  لتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  يتعلق  قانون  مقترح   -
وحماية املخزون االستراتيجي للمواد الصحية.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب رشيد رحموني رئيس 
فريق التقدم واالشتراكية وباقي أعضاء الفريق بمقترح قانون يق�سي 
بنسخ بعض مقتضيات الفصلين 75 و66 مكرر من الظهير الشريف 
فبراير1958  املوافق ل24   1377 في شعبان  الصادر   1.58.008 رقم 

بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب محمد بودريقة وباقي 
يق�سي  قانون  بمقترح  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  ونواب  نائبات 
بتغيير املادة 11 من القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية 

واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا،

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

القاعة  هذه  داخل  اليوم  بيننا  يوجد  أنه  أخبركم  أن  يسعدني 
السيد Juan Fernando Flores رئيس لجنة العالقات الدولية والتنقل 
له،  املرافق  والوفد  اإلكوادور  الوطنية لجمهورية  بالجمعية  البشري 
متطلعين  بهم  أرحب  أن  جميعا  باسمكم  يسعدني  املناسبة  وبهذه 
للمزيد من تعزيز العالقات بين بلدينا الصديقين على مختلف األصعدة 
)تصفيقات(، شكرا. نشرع اآلن في جدول أعمال، تفضل السيد الرئيس.
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ا ن اب ةل املجم2عةل رئيسل ب2واي2ل هللال عب ل ا س  ل ا نائبل
 لذ ا ةلوا تنم ةل)ييطةليظام(:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مة،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

الدستور، وبناء على  100 من  الفصل  بناء على  الرئيس،  السيد 
النظام الداخلي خاصة الفصول من 278 وما بعدها يتعلق بالجلسة 
 2013/924 الدستورية  املحكمة  ديال  القرار  على  وبناء  الشهرية، 
حيث أكد على أنه جلسة شهرية لكل مجلس، واحنا السيد الرئيس ما 
عقدناش ديال عقدناها في نوفمبر وعقدناها في يناير وما عقدناش ديال 
دجنبر ودابا فهاد الدورة الربيعية عقدنا ديال أبريل ما عقدناش في شهر 
ماي واحنا كنعقدوها اليوم. كنسولو السيد رئيس الحكومة، وخاصة 
أنه املواضيع كتكون باالتفاق، فبغينا الدورة في شهر يوليوز يكون ما 
نعرف قبل العيد مور العيد ما كيهمش ولكن خصنا نديرو اللقاء ديالنا 

الشهري مع رئيس الحكومة خالل شهر يوليوز، شكرا.

ا س  لا رئيس:

في  عنه  تحدثتم  الذي  الدستوري  القرار  الرئيس،  السيد  شكرا 
الجزء الثاني »..إذا توفرت األسئلة الشهرية«، هذا الجزء الثاني هذا 
واحنا غادي نتفقو، إن شاء هللا، هو أن تكون في طبيعتها ومداها تتعلق 
بالسياسة العامة وإذا توفرت األسئلة، هذا هو القضاء الدستوري، 

شكرا.

نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة والذي يتضمن محورا 
واحدا حول موضوع »معيقات ورهانات املنظومة الصحية ببالدنا«، 
وأعطي الكلمة اآلن للنائب املحترم السيد العباس الومغاري لتقديم 
السؤال باسم فرق األغلبية فريق التجمع الوطني لألحرار، فريق األصالة 
واملعاصرة، الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري 

الديمقراطي االجتماعي، فليتفضل في دقيقة واحدة.

ا نائبلا س  لا ذباسلا 2مغارقلباسملفرقلاألغلب ة:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

املنظومة  منها  تعاني  التي  واملعيقات  اإلكراهات  مختلف  لتجاوز 

خاصة  أهمية  السامية  امللكية  التوجيهات  أولت  ببالدنا،  الصحية 

إلصالح وتأهيل هذه األخيرة من خالل الدعوة إلى إطالق دينامية جديدة 

لرفع العديد من التحديات في املجال الصحي، بما يكفل تحقيق السيادة 

ومن   .2030 أفق  في  املستدامة  التنمية  وأهداف  الوطنية،  الصحية 
جانبها، وتنزيال للتعليمات امللكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي 

الدولة  ركائز  بتدعيم  برنامجها  خالل  من  الحكومة  التزمت  الجديد، 

ملواكبة  يستجيب  الصحي حتى  النظام  تأهيل  عبر  وذلك  االجتماعية 

تنزيل ورش تعميم الحماية االجتماعية ويساهم في تعزيز خدمة الصحة 

املحترم، عن خطة  الحكومة  رئيس  السيد  نسائلكم  لهذا  العمومية. 

مقاربتها  عن  وتأهيلها،  الوطنية  الصحية  املنظومة  الحكومة إلصالح 

مختلف  ملواجهة  الصحية  السيادة  لتحقيق  واالستباقية  الوقائية 

األزمات والتحديات املهددة لصحة وسالمة املواطنين املغاربة، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

البداية  في  املعارضة  ومجموعة  فرق  اآلن  النائب،  السيد  شكرا 

أعطي الكلمة للنائبة املحترمة السيدة لطيفة الشريف باسم الفريق 

االشتراكي، فلتتفضل مشكورة.

ا نائبةلا س  2ل ط فةلا شريف:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا س  اتلا 2زيراتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلا نائباتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

بإصالح  الحكومي  برنامجكم  في  الحكومة،  رئيس  السيد  التزمتم 

منظومة الصحة من أجل ضمان رعاية صحية جيدة في متناول الجميع، 
وتعلمون جيدا أن هذه املنظومة تعاني من اختالالت متعددة تحول دون 

استفادة املواطن من الحق في الولوج إلى العالجات والتغطية الصحية 

والحماية االجتماعية كما ينص على ذلك الدستور، وهو ما يتطلب 

القيام بإصالح شامل للبنيات األساسية، وطرق التدبير، وتعزيز املوارد 

البشرية، ومراجعة السياسة العالجية والدوائية. لذلك، نسألكم السيد 
رئيس الحكومة املحترم، عن توجهاتكم االستراتيجية في املجال الصحي، 

وعن إجراءاتكم لتأهيل املنظومة الصحية من أجل توفير خدمات جيدة 

تضمن تحقيق العدالة االجتماعية واملجالية، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

الفريق  باسم  أعبا  إبراهيم  السيد  املحترم  للنائب  الكلمة  شكرا، 

الحركي، فليتفضل.
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ا نائبلا س  لإبراه ملأعبا:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

جائحة  بعد  سيما  ال  متزايد  باهتمام  الصحي  األمن  استأثر 
»كوفيد19-«، وإذا كانت بالدنا في طليعة الدول التي دبرت الجائحة 
بشكل استثنائي وناجع، فإن املعيقات التي تعرفها املنظومة الصحية 
تتطلب إجابات للعديد من اإلشكاليات. لهذا، نسائلكم السيد رئيس 
الحكومة املحترم، هل تتوفر الحكومة على استراتيجية وطنية للصحة 
كفيلة بضمان األمن الصحي لجميع املواطنين املواطنات بشكل عادل 
على  الخصاص  سد  بخصوص  املقترحة  الحلول  هي  ما  ومتساوي؟ 
مستوى املوارد البشرية الطبية والتمريضية وأيضا الوفاء بااللتزامات 
هي  ما  الفئة؟  لهذه  واالجتماعية  املادية  الظروف  بتحسين  املتعلقة 
التي  التخصصات  وتعزيز  العالجات  عرض  لتوسيع  الحكومة  مقاربة 
هي  ما  ؟  وغيرها..  والنفسية  العقلية  كالصحة  كبيرا  نقصا  تعرف 
بورش  عالقته  في  العمومي  املستشفى  لتأهيل  املتخذة  اإلجراءات 
الحماية االجتماعية والتغطية الصحية وأيضا تخليق القطاع الخاص؟ 
ما هي معالم السياسة الدوائية املزمع إرساؤها؟ وتقبلوا فائق االحترام 

والتقدير.

ا س  لا رئيس:

شكرا، الكلمة للنائب املحترم السيد محمد عواد باسم فريق التقدم 
واالشتراكية.

ا نائبلا س  لمحم لع2اد:

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مة،

فريق التقدم واالشتراكية يعتبر أن الورش امللكي املتعلق بالحماية 
االجتماعية يكت�سي أهمية بالغة بل وتاريخية، ومن مكوناته الرئيسية 
باملكانة  قناعتنا  من  انطالقا  إنجاحه  في  ننخرط  ورش  وهو  تعميمها 
التي يوليها لإلنسان. في نفس الوقت، ينبغي الحرص الجماعي على أال 
يتأثر هذا الورش سلبا بالنقائص التي تعتري املنظومة الصحية التي 
بذلت مجهودات كبيرة خالل السنوات األخيرة من أجل تجاوزها. إنها 
لتعميم  معنى  أي  يكون  لن  إذ  الحكومة،  رئيس  السيد  مسؤوليتكم 
التغطية الصحية دون استثمار حقيقي في املنظومة الصحية واملشفى 
العمومي تحديدا ودون اكتمال شروط ممارسة حق الولوج إلى الخدمات 

الصحية من املوارد البشرية إلى التجهيزات الطبية والخريطة الصحية 
ثم تجويد حكامة القطاع. اليوم نسائلكم حول القرارات التي يتعين 
عليكم اتخاذها من أجل تقوية املنظومة الصحية الوطنية، وشكرا 

لكم.

ا س  لا رئيس:

السيدة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
فاطمة الزهراء باتا باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ا نائبةلا س  2لفاطمةلا زهراء:

ا س  لا رئيس،

مجهودات وإنجازات كبيرة بذلت في القطاع خالل العشرية األخيرة، 
الرفع من ميزانية الصحة بحوالي 6 داملليار الدرهم، تخصيص مناصب 
مالية جد مهمة منها حوالي 5000 منصب لفائدة املستشفيات الجامعية، 
إنجاح نظام »الراميد« الذي وصل عدد املستفيدين منه اليوم أكثر من 
17 مليون وزيد وزيد، القطاع يعرف الكثير من االختالالت واإلكراهات 
أصبح يعرفها القا�سي والداني، الرهانات كبيرة من أجل تدعيم الدولة 
االجتماعية وتنزيل ورش ملكي مهم يتعلق بالحماية االجتماعية. اليوم 
وبعد مرور سبعة أشهر من تنصيب حكومتكم، ومع اقتراب اآلجال التي 
حددها القانون لتعميم التأمين اإلجباري عن املرض وكل ما يتطلبه 
ذلك من إجراءات مصاحبة خصوصا تفعيل السجل االجتماعي املوحد. 
نسائلكم السيد الرئيس، عن التدابير التي ستتخذونها ألجرأة املخطط 
الوطني للصحة وسبل ضمان نجاعته، عن إجراءاتكم لتعميم التغطية 
الصحية دون اإلجهاز على املكتسبات التي حققتها بالدنا خالل العشرية 
األخيرة، تدابيركم لضمان تمويل هذا الورش، وما هي خطتكم للنهوض 
بوضعية املوارد البشرية الصحية التي تشتغل بوطنية عالية في ظل 

ظروف صعبة؟ وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة عن األسئلة املطروحة، 
تفضل السيد الرئيس.

ا س  لعزيزلأخن2ش،لرئيسلالحك2مة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلوا ن2ابلاملحترم2ن،

بداية يطيب لي أن أجدد اللقاء بكم في هاد الجلسة الشهرية، وأتوجه 
بالشكر للسيدات والسادة النواب املحترمين على تفضلهم بطرح أسئلتهم 
في موضوع ورش االرتقاء باملنظومة الصحية الوطنية، وهو املوضوع 
املرتبط بحق من الحقوق األساسية التي يكفلها الدستور،حيث ينص 
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بشكل واضح وصريح على ضرورة تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير 
الحق  من  املساواة  قدم  على  واملواطنين  املواطنات  استفادة  أسباب 
في العالج والعناية الصحية والحماية االجتماعية والتغطية الصحية 
والتضامن التعاضدي. وال تخفى عليكم املكانة الهامة التي يوليها جاللة 
امللك محمد السادس، لهذا القطاع الحيوي واالستراتيجي الذي ما فتئ 
يحف رعاياه بالعطف املولوي الشامل، وهو ما أكد عليه حفظه هللا في 
خطاب العرش لسنة 2020 حين تحدث عن االهتمام بصحة املواطنين 
في  جاللته،  توجيهات  عبرت  كما  الشريفة،  أسرته  بصحة  يهتم  كما 
مجموعة من الخطب واملناسبات عن إرادة سياسية ملكية حقيقية 
االجتماعية  الحماية  بتطوير منظومة  الخاصة  عناية جاللته  تعكس 
السيادة  تعزيز  أجل  من  الخصوص  على  املواطنين  وصحة  عموما 

الصحية ببالدنا.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

أساس  االجتماعية  الدولة  صرح  ترسيخ  الحكومة  جعلت  لقد 
تعاقدها مع املواطنين واملواطنات، وتجلى ذلك من خالل نوعية وأهمية 
السياسات االجتماعية التي تم إطالقها خالل األيام األولى من عمر هذه 
الحكومة، وكذلك عبر الرفع من امليزانيات املوجهة ملختلف القطاعات 
االجتماعية برسم قانون املالية. وعلى الرغم من األزمات املتتالية التي 
تعبئة  فرضت  والتي  الدولة،  مالية  على  ثقال  تشكل  آثارها  أصبحت 
الحكومة  أن  إال  املغاربة،  على  تأثيرها  تفاقم  لتفادي  مهمة  إمكانات 
أبت إال أن تواصل جهودها لدعم القطاعات االجتماعية، وتعمل على 
إطالق مختلف اإلصالحات واألوراش كي ال تخلف مواعدها والتزاماتها 
مع املواطنين الذين منحوها ثقتهم وتكون عند حسن ظن جاللة امللك 

نصره هللا، الذي قلدها أمانة، أمانة خدمة أفراد شعبه الوفي.

لتعميم  امللكي  الورش  من  الحكومة  جعلت  السياق،  هذا  وفي 
الحماية االجتماعية، وما يجب أن يواكبه من إصالح عميق وجذري 
للمنظومة الصحية أولى أولوياتها بالنظر للبعد التنموي التي تكتسيه 
مثل هاته القضايا داخل املجتمع. فانخراط بالدنا في املشروع املجتمعي 
الضخم للحماية االجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت م�سى 
إصالحا شامال وعميقا للمنظومة الصحية ملواكبة هذا الورش امللكي 
وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب النتظارات املغاربة، حيث أن 
تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، 
ومن تم وجب االستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن 
أسا�سي  الصحة شرط  إصالح  أن  واضح وصريح  بشكل  القول  معه 
إلنجاح تعميم التغطية الصحية. حيث تم في هذا السياق، وبفضل 
إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوم تطبيقيا فتح باب التأمين الصحي 
أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير األجراء وذوي الحقوق 
املرتبطين بهم: 1.600.000 فالح؛ نصف مليون حرفي؛ 800.000 من 
التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام املساهمة املهنية املوحد، 

140.000 من  الذاتيين؛  املقاولين  والذين يمسكون محاسبة وكذلك 
إلى  إضافة  املهنيين  السائقين  230.000 من  األجرة؛  سائقي سيارات 
األطباء، والصيادلة، واملهندسين، والبياطرة، الطبوغرافيين، والقوابل، 
ومهن الترويض، وصناع األسنان، واملتخصصين في التغذية، واملوثقين، 
واملرشدين السياحيين، والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات. وهي 
مناسبة لإلشادة بانخراط كافة املتدخلين إلنجاح هذا الورش وعلى 
اإليقاع  يواكب  الذي  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  رأسهم 
السريع للحكومة في تدبير هذا امللف من أجل احترام التواريخ واملواعيد 
التي سبق وحددها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا. وقد تم 
في هذا اإلطار، الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات االستقبال 
 47 تم خلق  بحيث  الصحية،  التغطية  في  املواطنين  إدماج  لتسهيل 
وكالة جديدة، و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة املواطنين ملعالجة 
قضاياهم، 8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين في إطار 
شراكات، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين 

اإلجباري األسا�سي عن املرض منذ منتصف نونبر.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

التاريخية امللقاة  إننا واعون داخل الحكومة بجسامة املسؤولية 
من  املواطنين،  تجاه  والسياسية  األخالقية  أبعاده  بكل  عاتقنا  على 
أجل إنجاح الورش امللكي لتعميم التغطية الصحية، ما يقت�سي تجاوز 
سلسلة املحاوالت اإلصالحية املتتالية التي عرفها القطاع الصحي والتي 
لم تحقق الهدف املنشود رغم تقديمها ملجموعة من املكتسبات التي 
ال يمكن إنكارها والتي ينبغي العمل على تعزيز تراكمها بالوقوف على 
إننا  الصحية.  املنظومة  عفوا،  املنظمة  لضعف  الحقيقية  املكامن 
نريد تجنيد كل الطاقات املمكنة لتحقيق إصالح شمولي تؤطره رؤية 
مندمجة ومتكاملة تتجاوز اإلصالحات الجزئية والسطحية، وتمكن من 
إحداث نقلة نوعية تمنح بالدنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون 
تمييز لتطلعات كل مواطنيها، منظومة تضمن املساواة لجميع املواطنين 
في تلقي العالجات الضرورية وتحفظ كرامتهم، وتستجيب ألولوياتهم، 
وتمكنهم من االستفادة من خدمة عمومية الئقة. لذلك عملت الحكومة 
منذ تنصيبها من قبل مجل�سي البرملان، على بلورة رؤية إصالحية هيكلية 
املنظومة  ومحدودية  االختالالت  مظاهر  لتجاوز  الصحية  للمنظومة 
الصحية الحالية، رؤية تنطلق من البرنامج الحكومي التي حظي بثقتكم 
هنا يوم 13 أكتوبر وتستمد مقوماتها من تعهدات والتزامات األحزاب 
املشكلة لألغلبية. كما اشتغلنا خالل األشهر املاضية على إعداد تصور 
تحسين  يجعل  الوطنية،  الصحية  املنظومة  لتأهيل  ومتكامل  جديد 
العرض الطبي لفائدة املواطنين في صلب اإلصالح وتستند مكونات هذا 
البرنامج اإلصالحي على ثالثة ديال املرتكزات أساسية تتمثل في اعتماد 
حكامة جيدة بالقطاع وتثمين املوارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية 

عبر تدعيم البعد الجهوي.
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ا س  لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

إن السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل املنظومة الصحية، 
تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي، وتجعل هدفها 
األسمى تحقيق الكرامة واإلنصاف في الولوج للخدمة الصحية والقضاء 
إلى محدودية  بالنظر  اإلدراك  تمام  التهميش. وندرك  على كل مظاهر 
والهيكلي  الحقيقي  اإلصالح  أن  السابقة،  اإلصالحية  اإلجراءات 
للمنظومة الصحية ال يقتصر على الجزئيات املتعلقة باإلمكانات املادية 
والبشرية، بل يقتدي تجاوز االختالالت العميقة على مستوى الحكامة 
البرنامج  يرتكز  أن  عملنا  املنطلق،  هذا  ومن  والتدبيرية.  املؤسساتية 
اإلصالحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على 
املستوى املركزي والجهوي من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان 
اإللتقائية واالنسجام بين كافة املتدخلين وكل البرامج القائمة لتحقيق 
التكامل في ما بينها وهو ما سيساهم ويساهم ال محالة في تجاوز أعطاب 
املنظومة الصحية، ويمكن من رفع املعيقات التشريعية املؤطرة لقطاع 
الصحة من خالل سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي، وتجاوز 
اإلكراهات التي تحد من مردودية هذا القطاع. وقد أعدت الحكومة في 
هاد اإلطار مشاريع قوانين تتعلق باملجموعات الصحية الجهوية والتي 
ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من املستشفيات 
اإلقليمية والجهوية والجماعية ومراكز للقرب. بالنسبة لنا املنظومة 
الصحية خصها ترتكز على انتظارات والحاجيات ديال املريض ما�سي 
ي كتشوف 

ّ
فقط على التقسيم اإلداري، دابا إيال كنتي في الدار البيضاء مل

السبيطار ديال حي موالي رشيد وديال بنمسيك بيناتهم شانطي، ولكن 
نفس املشاكل هذا ناقصينو الطبة وهذا ناقصينو الطبة، يعني هذا ما 
عندوشles résidants هذا ما عندوش les résidants، إذن كيمكن 
يكون تكامل ما نبقاوش في واحد التنسيق اللي هو فقط تقسيم إداري، 
إن شاء هللا، مجموعات صحية جهوية  نخلقو،  غادي  وهذا عالش 
من مراكز القرب مكونة من مراكز القرب من املستشفيات الجامعية 
لتوجيه املريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد 

املوارد البشرية والتقنية.

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

تعتبر هاد املجموعات الصحية الجهوية مؤسسات عمومية غادي 
تمتع، إن شاء هللا، بالشخصية املعنوية واالستقالل في تدبير املوارد 
املالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صالحيات واسعة لتدبير الخدمات 
الصحية في إطار عقد النجاعة مع القطاع الو�سي وهو ما سيضمن 
استغالال أمثل للموارد البشرية واملالية ويوجه االستثمارات العمومية 
وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية 
املتقدمة، بما يحقق العدالة املجالية على املستوى الصحي في تراب 

اململكة.

تراب  مستوى  على  ومنصف  عادل  صحي  عرض  ضمان  وألجل 
والتي  الجهوية،  الصحية  الخريطة  إحداث  على  سنعمل  اململكة، 
تهدف إلى تحديد جميع مؤهالت الجهة، من حيث البنيات التحتية في 
القطاع العام والخاص وكذا املوارد البشرية، مما سيساعد املجموعات 
الصحة  مجاالت  في  االستثمار  أولويات  تحديد  في  الترابية  الصحية 
الصحي  العرض  لتعزيز  جهة  كل  مستوى  على  االجتماعية  والحماية 
الجهوي وتقليص الفوارق املجالية. ومن شأن هذه املنظومة املتكاملة 
أن تعمل على توضيح املسار الطّبيى للمريض وضمان سالسة التدخالت 
العالجية، انطالقا من املراكز الصحية األولية، بلوغا إلى املستشفيات 
الصعيد  على  االستشفائية  الشبكة  قاطرة  ل 

ّ
ستشك التي  الجامعية 

الجهوي. فمن غير املقبول اليوم أن تعرف املنظومة الصحية اكتظاظا 
على مستوى أقسام املستعجالت، فتعجز عن القيام بمهامها في حين 
تشكل مجموعة من املراكز األولية الصحية تفتقد ألبسط مقومات 
وشروط الستقبال املرتفقين، كما ستعمل الحكومة على وضع اإلطار 
النظامي والعلمي الختصاص طبيب األسرة، الذي يمثل بالنسبة لنا 
التزاما مهما سنعمل بكل تفان على تفعيله مدة هذه الوالية، ويقت�سي 
هذا اإلطار تعيين طبيب مكلف بعدد من األسر، توكل له مهمة تتبع 
وتوجيه املر�سى عند االقتضاء نحو البنيات القادرة على توفير العالج، 
املؤسسات  مختلف  نحو  وتوجيههم  القرب  مراكز  في  متاح  غير  عالج 

االستشفائية ذات التخصصات املتعددة.

ديال  والضمان  ببالدنا،  الصحية  السياسة  استمرارية  ولضمان 
هذه  ستعمل  حيث  للصحة،  هيأة  إحداث  سيتم  ديالها،  الجودة 
املؤسسة االستراتيجية العامة على تقنين التغطية الصحية اإلجبارية 
عن املرض، وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات املقدمة من طرف 
مختلف الفاعلين بالقطاع العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد 
مراجع تكوينية ودالئل املمارسات الجيدة في املجال الصحي، وحسن 
ومن  الصحة.  ومهنيي  املرتفقين  على  وتوزيعها  العالجات  استخدام 
شأن هذه املؤسسة ضمان االستمرارية الحقيقية للسياسات الصحية 
باإلضافة  الكبرى،  واألوراش  للمخططات  املطلوب  االستقرار  وتوفير 
إلى ذلك ستعمل على مالءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة 
للتغطية الصحية الشاملة، وضمان التنسيق والتكامل بين املنظومتين.

في إطار  ببالدنا، نطمح  الدوائية  السياسية  وبهدف تعزيز حكامة 
برنامج اإلصالح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث وكالة وطنية 
املالي  باالستقالل  غتمّتع  هي  حتى  اللي  الصحية،  واملنتجات  لألدوية 
الصيدالنية  السياسة  تطوير  عملية  تنسيق  على  وغتعمل  واإلداري 
الوطنية واملشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية. ذلك أن 
ضمان االستقالل والسياسة الدوائية لبالدنا هو تكريس لألمن الصحي، 
ن املواطنين 

ّ
ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعالج ما سيمك

من  مالئمة  بأثمنة  األساسية  األدوية  على  الحصول  من  واملواطنات 
خالل دعم اإلنتاج الوطني من األدوية ودعم تصنيع األدوية الجنيسة 
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»les génériques« بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية. وفهاذ السياق، 
نبغي اإلشارة لإلنخراط القوي تحت قيادة جاللة امللك نصره هللا، التي 
أطلق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح املضاد لكوفيد19- ولقاحات 
أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد 

من اللقاحات للقارة اإلفريقية.

حضراتلا س  اتلوا ساد2،

وعيا باإلشكاالت التي تعرفها مرافق تحاقن الدم باملغرب، واعتبارا 
لكون مسألة يعني توفير الدم ومشتقاته تعتبر ذات أهمية استراتيجية 
كبيرة بالنسبة لصحة املواطنين، وفي الوقت الذي ال يتجاوز فيه املخزون 
االستراتيجي بضعة أيام، سنعمل على كذلك إحداث الوكالة املغربية 
للدم في أقرب اآلجال لضمان تحقيق االكتفاء الذاتي ومن املشتقات 
الدموية الثابتة واملتحولة والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية إلسعاف 

حياة املواطنين ألننا ندرك أهمية أن تبقى هذه الخدمة العمومية، هذه 

الصحة.  لوزارة  التابعة  املؤسسات  فقط  تقدمها  العمومية  الخدمة 

وستتولى هاد الوكالة، إن شاء هللا، مهمة إعداد وتنفيذ االستراتيجية 

الوطنية لتوفير الدم ومشتقاته إضافة إلى صالحية الترخيص إلحداث 

الصحية  للمجموعات  االستشفائية  املؤسسات  داخل  للدم  مخازن 

الجهوية، وإحداث وتطوير األنشطة التشخيصية والعالجية، والسهر 

على تطبيق القواعد املتعلقة باليقظة عند جمع الدم من عند املتبرعين.

من جهة أخرى، فإننا في الحكومة ندرك أن تعزيز قدرات املنظومة 

يحتاج  الشامل  الصحية  التغطية  ورش  وإنجاح  الوطنية،  الصحية 

طاقاته  وتسخير  الخاص،  القطاع  من  قوية  مساهمة  إلى  كذلك 

وإمكانياته للنهوض باملنظومة الصحية بما يضمن تلبية كل االحتياجات 

الصحية للمواطنين، وذلك لن يتأتى إال من خالل الشراكة في إطار 

تعاقدي بين القطاع العام والخاص، ألننا نعتبر أن القطاع الصحي كال 

ال يتجزأ عموميا كان أم خصوصيا. وأستحضر هنا ما أبان عنه القطاع 

الطبي الخاص خالل الجائحة من مواطنة خالصة وتعبئة قوية وتجند 

كبير حيث وضع نفسه رهن إشارة وزارة الصحة وساهم بمجموعة من 

التجهيزات لخدمة املغاربة في هذه األزمة، لذلك سنعمل على توحيد 

الجهود داخل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص من خالل تعزيز 

الشراكة ملواجهة كل اإلكراهات التي تعترض سبيل تطوير املنظومة 

ال�سي  وهاد  السامية،  امللكية  للتوجيهات  وتنفيذا  أنه  كما  الصحية. 

قانون دوزتوه هنا أمام البرملان أنه االنفتاح أوال ديال يعني تشجيع ديال 

استقطاب األطباء األجانب ملؤازرة جهود الوزارة في حل النقص املزمن 
في املوارد البشرية، وستعمل الحكومة في هذا الصدد على إدراج تدابير 
تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق االستثمار الذي يوجد قيد 
املراجعة وذلك لتشجيعها على االستثمار في املناطق والجهات التي تعرف 

ضعفا في العرض الصحي.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  2لوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يخفى  فال  البشرية،  املوارد  بتأهيل  الخاص  باملحور  يتعلق  فيما 
عليكم الدور الهام واملحوري الذي تشكله هاد املوارد في إنجاح العمليات 
اإلصالحية في القطاع الصحي في سياق سمته تنامي هجرة األطباء املغاربة 
on2-%40 من  a2 pas2 les2 statistiques2 précises 30 كيقولو، كيقولو
خريجي كليات ديال الطب كيحاولو باش يمشيو للخارج ألن كاين واحد 
الجاذبية واحد l›offre اللي كاينة في الخارج، ولكن كاين كذلك ضعف 
جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام وعدم تكافؤ التوزيع الترابي 
لألطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين 3300 طبيب سنويا في أفق 
2020، وهي املؤشرات التي قد تؤدي إلى انخفاض أعداد األطباء الذي 
يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية. وإن هاد الوضعية 
تستوجب منا اليوم إيالء مختلف األطر الصحية ما تستحقه من عناية 
واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها ملواكبة التطور العلمي في مجال 
العالج والوقاية، باإلضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص املزمن 
في عدد من التخصصات واملهن الصحية استجابة للطلب املتزايد على 
الخدمات الصحية، ومع مراعاة العدالة املجالية في التوزيع الجغرافي 

لهذه املوارد، إضافة إلى توفير الظروف املناسبة الشتغالها وتحفيزيها.

وفي بادرة أولى، عملت الحكومة منذ األسابيع األولى لتنصيبها على 
توجهها  وفق  الصحة،  في  القطاعي  االجتماعي  للحوار  جلسات  عقد 
الرامي لتعزيز مأسسة الحوار االجتماعي، وهو ما يعكس اإلرادة القوية 
واالجتماعية  املهنية  األوضاع  تحسين  أجل  من  الحكومة  هذه  لدى 
بين وزارة الصحة والحماية  القطاعي  الحوار  ألطر الصحة. وقد توج 
النقاط  من  عدد  على  بالتوافق  االجتماعيين  والشركاء  االجتماعية، 
على رأسها رفع الحيف على األطباء يعني réparer l›injustice من خالل 
تغيير الشبكة االستداللية لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان وبدايتها 
بالرقم االستداللي 509 بكامل تعويضاته، وهذا مطلب كان كينتظر 
الرفع  والدرجة؛  الرتبة  في  الترقية  من  املمرضين  استفادة  15 سنة؛ 
من قيمة التعويض عن املخاطر املهنية؛ دعم مؤسسة الحسن الثاني 
للنهوض باألعمال االجتماعية ملوظفي قطاع الصحة لتعزيز خدماتها 
املقدمة لفائدة مهنيي القطاع. وألننا نعتبر أن رد االعتبار، رد االعتبار 
لهذه الفئة هو مدخل أسا�سي إلصالح القطاع، سنستمر طيلة مدة هذه 
الوالية الحكومية على العمل واالجتهاد من أجل توفير الظروف املناسبة 

واملالئمة لالشتغال.

حضراتلا س  2لوا ساد2لا 2زراءلوا ن2ابلاملحترم2ن،

الحكومة على مراجعة عميقة وشاملة  السياق، ستعمل  في هذا 
للقانون إطار 34.09 للمنظومة الصحية، وعرض العالجات والذي يعد 
املدخل األسا�سي لتنزيل املحاور واملبادئ الحديثة املؤطرة للمنظومة 
الصحية ومن بينها مشروع قانون الضمانات األساسية للموارد البشرية 
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بالوظيفة الصحية الذي شكل التزاما صريحا لألغلبية ويعتبر ابتكارا 
حكوميا جديدا يأخذ بعين االعتبار خصوصية املهن الصحية. إن هذا 
القانون الذي سيأخذ بعين االعتبار خصوصية مختلف الفئات العاملة 
القانونية  الحماية  ضمانات  تقوية  على  سيعمل  الصحي،  بالقطاع 
للموظف، وسيعمل على إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة 
إلى  باإلضافة  باملردودية،  مرتبطة  إضافية  تحفيزات  نظام  باعتماد 
ترسيخ إلزامية التكفل في التكوين املستمر للعاملين بالقطاع وهو ما من 
شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية 
القطاع الصحي والعمومي. أود أن أشير بهذا الصدد إلى أننا سنحرص 
في الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفرقاء 
اإلنصات  منهج  مع  انسجاما  القانون،  هاد  إخراج  قبل  االجتماعيين 
والتشاور التي رسخته الحكومة منذ أول أيام اشتغالها في التعاطي مع 

مختلف امللفات والقضايا الهامة.

بقطاع  البشرية  املوارد  في  الحاصل  النقص  تدارك  إطار  وفي 
الصحة، وضعت الحكومة مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في 
املهن الطبية، وتعتمد هاد االستراتيجية على الرفع من عدد املقاعد 
السيد وزير  امليراوي ومع  ال�سي  ال�سي شفناه مع  البيداغوجية وهاد 
الصحة في وجه إذن عدد املقاعد البيداغوجية املفتوحة في وجه الطلبة 
في كل من كلية الطب والصيدلة وكلية طب األسنان باملغرب، وتوسيع 
نطاق مجاالت التدريب امليداني لتشمل املجموعات الصحية الجهوية. 
الدرا�سي  املوسم  من  ابتداء  ستفعل  التي  االستراتيجية  هذه  وتهدف 
2022-2023 ونحاولو، إن شاء هللا، من دابا واحد األسبوع باش نوقعو 
على هاد االتفاقية إلى رفع عدد مقاعد الطلبة املسجلين في كليات الطب 
والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 % ومضاعفتها تدريجيا، يعني 

x2، إن شاء هللا، في آخر هذه الوالية.

وستعمل الحكومة من أجل الوصول إلى هاد األهداف املسطرة، 
في توفير جميع املوارد البشرية واإلمكانيات املادية من خالل مضاعفة 
أعداد األطباء املتخرجين je parle bien يعني les médecins اللي غادي 
يتخرجو كل سنة من خالل مضاعفة أعداد األطباء املتخرجين مرتين 
ن هذه 

ّ
وبذلك ستمك التمريض،  أعداد خريجي مدارس  مرات  وثالث 

االستراتيجية على املدى املتوسط، يعني في أفق 2025-2026، من تجاوز 
مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طّبي لكل 10.000 نسمة كما 
تحدد ذلك املنظمة العاملية للصحة كحد أدنى لالستجابة للحاجيات 
الصحية للساكنة، وبلوغ األهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد 

في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10.000 نسمة.

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يمكننا  فال  الرؤية،  هاد  من  واألخير  الثالث  باملحور  يتعلق  فيما 
الحديث  الحديث عن إصالح جوهري وحقيقي لقطاع الصحة دون 
عن تطوير البنيات التحتية، بما يضمن جودة خدمات املرفق الصحي 
وتجويد الخدمات العالجية، املقدمة لفائدة املواطنين وضمان العدالة 

إلى الخدمات، فالحكومة جد واعية  االجتماعية واملجالية في الولوج 
اليوم بأن الولوج للتطبيب يظل تحديا حقيقيا للمواطنين، فستعمل 
داخل الحكومة على تأهيل البنيات التحتية الطبية بما يالئم األهداف 
اإلصالحية، حيث سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جامعي بكل 
جهة، ليكون قاطرة املجموعات الصحية الجهوية، كما يندرج ضمن 
أولوياتنا الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العالجية سواء الجهوية 
واإلقليمية أو املحلية حيث سيتم تأهيل 1400 مركز صحي للقرب في 

غضون 18 الشهر املقبل، إن شاء هللا.

وموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على رقمنة املنظومة الصحية 
»la CNSS« قصد  ديال  الصندوق  ديال  املعلوماتي  بالنظام  وربطها 
مسار  تتبع  من  تمكن  التي  الرقمية  الصحية  البطاقة  نظام  إحداث 
العالج من املركز الصحي للقرب إلى املستشفى االستشفائي الجامعي، 
ونحن بصدد وضع اللمسات األخيرة على هذا املشروع الرقمي الهام، 
الذي سيتيح للمراكز الصحية واملستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم 
في تبسيط املساطر، وضمان سالسة ولوج املواطنين للخدمات الصحية 
وتأطير املسار العالجي للمر�سى، ما سيشكل نقلة نوعية حقيقية في 
العالج الطبي الذي سيعتمد على إحداث امللف الطبي املشترك لكل 
في  بعد  الطب عن  الحكومة على تطوير خدمة  مريض. كما ستعمل 
املرافق الصحية بتراب اململكة، ويستهدف ذلك بدرجة أولى األقاليم التي 
تعيش في وضعية عزلة صحية من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن 

بعد.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

ختاما أوّد التأكيد على أننا احنا في الحكومة واعون بحجم التحديات 
كذلك حجم  وندرك  الكبير،  اإلصالحي  الورش  هذا  في  تنتظرنا  التي 
الصعوبات واإلكراهات العديدة اللي يمكن لينا نواجهوها في املسار 
اإلصالحي اللي رسمناه من أجل استكمال أسس الدولة االجتماعية. 
إننا واعون بحجم التراكمات والتعقيدات التي يعرفها القطاع، لكننا 
عازمون كل العزم على إصالح جوهري وحقيقي للمنظومة الصحية، 
متسلحين في ذلك بإرادة سياسية حازمة دافعها األسا�سي تفعيل الرؤية 
امللكية السامية، تحقيقا آلمال املواطنين الذين وضعوا فينا ثقتهم، 
ونحن متفائلون بتحقيق األهداف املسطرة في هاد البرنامج اإلصالحي 
بفضل القيادة الحكيمة لجاللة امللك حفظه هللا، وتعبئة كافة الشركاء، 
وبفضل انخراط مختلف الفاعلين واملتدخلين في القطاع، إن شاء هللا، 

غادي نوصلو جميعا لهاد األهداف املرجوة، شكرا لكم.

ا س  لا رئيس:

الكلمة  املناقشة،  باب  اآلن  نفتح  الحكومة،  رئيس  السيد  شكرا 
لفريق التجمع الوطني لألحرار النائب السيد الرئيس محمد غيات في 

حدود 13 دقيقة و40 ثانية.
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ا 2طنيل ا تجمعل فريقل رئيسل غ اتل محم ل ا س  ل ا نائبل
 ألحرار:

ا س  لرئيسلمجلسلا ن2ابلاملحترم،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترم2ن،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يطيب لي أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة الدستورية باسم فريق 
التجمع الوطني لألحرار، وفي البداية بغيت نتوجه بالشكر للسيد رئيس 
والشائك  الطارئ  املوضوع  هاد  مع  اإليجابي  تفاعله  على  الحكومة 
واملتعلق بورش املنظومة الصحية في بالدنا. هادي 48 ساعة قرينا واحد 
القرار ديال الحكومة الترخيص للقطاع الخاص بإحداث كلية الطب 
بالرباط، هذا مؤشر إيجابي، وهذا قرار يستحق التنوية والتشجيع. وقبل 
الخوض في املوضوع، موضوع اليوم ال بد أن نرفع اللبس عما إذا كان 
هذا املوضوع يندرج فعال في السياسة العامة للدولة أم ال؟ في 2011 
صدر قانون اإلطار 34.09، حيث ارتقى بملف املنظومة الصحية إلى 
درجة سياسة عامة للدولة تتجاوز زمن الحكومات، وحدد مسؤوليتها 
في السهر على تحقيق األهداف واملبادئ التي رسمها هاد القانون. وإذا 
كان املجلس الوزاري والحكومة والبرملان قد صادقوا على تصور شمولي 
للنهوض باملنظومة الصحية فإننا نسائلكم اليوم، السيد الرئيس، عن 
الحصيلة التي ينتظرها الجميع بعد إحدى عشر سنة مرت على صدور 
القانون اإلطار، أشنو تغير؟ نفس االختالالت التي كنا نعيشها في سياق 
سنة 2011 وما قبل، وكأن الوضع في املغرب ظل جامدا ال يتحرك، 
وال نريد من خالل مداخلتنا هذه إنكار املجهودات املبذولة في بعض 
الجوانب، لكننا مرغمون بالوقوف على نظام الحكامة التي اعتمدها 
هذا القطاع باستثناء التجربة مع الجائحة التي نجحت بفضل توجيهات 
قطاع  في  العاملين  وجهود  الوقت،  نفس  في  وصارمة  سامية  ملكية 

الصحة ومؤسسات الدولة التي أبانت عن صالبتها في وقت األزمة.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

األعلى  املجلس  بالذكر  وأخص  الدستورية،  املؤسسات  تقارير 
للحسابات، تسائلنا جميعا حول نظام الحكامة في هذا القطاع الحيوي، 
نظام ارتكز أساسا على التجزيئ والتشتيت، واعتمد على عمليات متناثرة 
ينقصها التكامل والترابط وربما الرؤية، والنتيجة هي استهالك للمجهود 
بآثار شبه منعدمة والنتيجة  البشري ومليزانية الدولة، ولكن لألسف 
الدستوري  حقه  من  وحرمانه  املغربي  للمواطن  كبير  استياء  كذلك 
واإلنساني في العالج. إن السياسات العمومية تقت�سي إشراك الفاعلين 
في بلورة القرار، ولكن لألسف عشنا صراعات بين املتدخلين األساسيين 
من ممثلي أطباء القطاع الخاص وإهمال تام لوضعية أطباء القطاع 
العام وفتن مع كافة الهيئات املهنية -فين كنا غاديين هللا أعلم- إن 

في مراجعة  يكمن  في نظرنا  الصحية  املنظومة  التغلب على معيقات 
سلوكنا كمسؤولين حكوميين وبرملانيين وأحزاب سياسية ونقابات.

الصحة  قطاع  على  فقط  يقتصر  ال  للمنظومة  منظورنا  إن 
العمومية، بل تتداخل عدة مكونات في بنائها من رجال السلطة، وأمن، 
ووقاية مدنية، وقطاع خاص، ومختبرات، وصيادلة ومؤسسات التأمين 
البشرية وأخص  للموارد  الصحة، وكذلك، وكذلك من مكونين  على 
العالي والتكوين املنهي والالئحة تطول كلهم فاعلون،  التعليم  بالذكر 
وكلهم مؤثرون كل حسب اختصاصه. فهل استطعنا أن نوحد جهود 
الفاعلين بشكل يضمن النجاعة والفعالية في تدبير هذا امللف الشائك؟ 
الجواب ال نمتلكه نحن، يمتلكه املواطن املغربي وهو غالبا ما يشتكي 
اتهمنا  ما  الخدمات منقطعة أصال، كثيرا  لم تكن  إن  الخدمات  من 
بعض البرامج االجتماعية كنظام التأمين اإلجباري أو »راميد« بعدم 
 le système qui est ،جدواه في حين أن الخلل يكمن في املنظومة ذاتها

défaillant، لألسف.

ا س  اتلوا ساد2لا كرام،

إن البرنامج الحكومي الذي يولي أهمية خاصة للصحة، والذي يركز 
على تنزيل مقتضيات ورش الحماية االجتماعية هو وحده القادر -تصنتنا 
لك اليوم السيد الرئيس- القادر على املساهمة في توفير األجوبة لألسئلة 
 ،une bonne gouvernance املطروحة، ولكن بنظام حكامة جيدة 
رغم األزمة االقتصادية واالجتماعية التي نعيشها اليوم، فإننا نهيب بكم 
السيد الرئيس، االستمرار في تنفيذ هذا الورش الكبير، كما ندعوكم أن 
تصمدوا أمام كل التحديات والصعاب التي تواجهكم، فأجيال الغد لن 

ترحمنا إن تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا ووعودنا.

نحن اليوم، السيد رئيس الحكومة، في مفترق الطرق، والتحدي 
الكبير بالنسبة إلينا هو أن ال نعيد أخطاء الحكومات، حكومات املا�سي 
نحن ال نهول ولكن ننبه وبدون شعبوية أقول، املغاربة عياو، عياو من 
الخطابات ومن الشعارات التي ال يصل أثرها إلى مستشفياتنا، واليوم 
معولين على هاد التجربة لتحقيق قفزة نوعية في املنظومة الصحية، 
هناك إجماع وطني حول ضرورة اإلصالح، سواء من خالل التوجيهات 
التي  الشعارات  أو  التنموي،  النموذج  مخرجات  أو  السامية،  امللكية 
رفعها حزبنا خالل االنتخابات واللي قلنا فيها أنه ال يمكن أن نتحدث عن 
عدالة اجتماعية دون إثارة الصعوبات التي تواجه منظومتنا الوطنية 
للصحة اللي واعدنا فيها كذلك وضع نظام طب األسرة وتزويد جميع 
املغاربة ببطاقة ذكية صحية مباشرة، وتحفيز املوارد البشرية من أجل 
املزيد من العطاء واإلنصاف في العمل داخل قطاع الصحة العمومية، 
مهجورة من طرف  املواطنين  تبقى مستشفياتنا مستشفيات  ال  لكي 
األطباء في بعض املدن، ومع األسف أن هذه الظاهرة شبه عامة في 
املراكز الصحية القروية، اليوم جلها مهجورة وهذا هو الواقع، أنا أتكلم 
ما�سي هكذاك أنا في دائرة تقريبا العالم القروي %80 فيها هاد ال�سي 
اللي كنقول هو اللي كاين، وإن كانت كل هاته االلتزامات والتعهدات التي 
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تضمنها البرنامج الحكومي في التزاماته العشر ويظهر من خالل الشهور 
األولى لهاته الوالية أنه هناك مجهود مقدر ومؤشرات إيجابية تبعث على 
االطمئنان وتؤكد عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها رغم الوضعية 

الصعبة، ومنها:

-رفع الحكومة من ميزانية الصحة في السنة األولى من واليتها لتبلغ 
23 مليار درهم ونص بزيادة تقريبا 4 داملليار ديال الدرهم؛

-التزام الحكومة بتأهيل العرض الصحي عبر إحداث les CHU ديال 
ابن سينا اللي اشرف عليه جاللة امللك حفظه هللا، وامللف اللي كنعتبروه 
حتى هو مهم جدا هو تأهيل حوالي 1500 مركز تابع ملؤسسات الرعاية 
الطبية األولية والبنيات العالجية املرتبطة بها، وكذلك تحسين وضعية 
األطباء، هاد امللف اللي دويتي عليه اليوم السيد رئيس الحكومة، بقى 

مهمل منذ 2003 حتى جات الحكومة ديالكم وحالتو في 4 أشهر.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

إن أي إصالح بنيوي لهذا القطاع الهام لن تقوم له قائمة من دون 
استيعاب انتظارات الساكنة ذات الحاجيات الخاصة، وذلك بوضع 
سياسات صحية مالئمة للفئات الهشة كاألشخاص املسنين، وأصحاب 
إعاقة.  في وضعية  السرطان، واألشخاص  املزمنة، ومر�سى  األمراض 
يبدو أن الروح اإلصالحية الشاملة واملندمجة لقطاع الصحة في بالدنا 
سوف تأخذ دفعتها األولى من هذه الحكومة التي باشرت منذ يومها 
األول مخطط تنزيل ورش الحماية االجتماعية، فاملغاربة كاملين بغاو 
التغطية الصحية الشاملة الضامنة للحق والولوج للخدمات العالجية 
رئيس  السيد  مهم  �سيء  وهذا  كذلك  محتاجين  املغاربة  األساسية، 
الحكومة، إلى خلق الثقة في املستقبل الصحي لهم وألسرهم خصوصا في 
زمن سمته األساسية الاليقين وضبابية األفق، كما أن الحكومة ملزمة 
واإلدارية  والتقنية  الطبية  للهيئة  االجتماعية  املطالب  مع  بالتفاعل 
بمختلف أصنافها لضمان االنخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع 
الصحة في الورش امللكي الكبير واملتعلق بالتغطية الصحية. وفي املقابل، 
وفي املقابل من الواجب على العاملين في قطاع الصحة ال سيما األطباء، 
الوفاء بالتزاماتهم في املستشفيات العمومية والحضور الدائم بها، هما 
النخبة فهاد البالد، وهما املثل في خدمة الصالح العام، وهناك حاجة 
لتخدم  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  شراكة  لتحقيق  كذلك 
املنظومة الصحية لبلوغ جودة تليق باملواطن املغربي وفق التوجيهات 
الطب  بين  تناقض  وأي  تعارض  أي  هناك  فليس  السامية،  امللكية 
العمومي والطب الخصو�سي، وينبغي أن يكون بينهما تكامل وتعاون 
لخدمة صحة املواطن، وهذا ما يستدعي وضع أنماط من الشراكة بين 
القطاعين لضمان استفادة املواطن من الخدمة الصحية وفق معايير 
الجودة واإلنصاف والعدالة املجالية. وال يفوتني أن أحيى بحرارة الهيئة 
الطبية العسكرية التي تقوم بمجهود منهي استثنائي، ولذلك فنماذج 

النجاح موجودة عندنا ما غاديش نمشيوا نجيبوها من الخارج.

في الختام، تسنطنا لك بكل إمعان السيد رئيس الحكومة، وأقولها 
فيه  ما فشلت  أن حكومتكم ستحقق  التامة  القناعة  لدينا  بصدق 
الحكومات السابقة من خالل االلتزام باألجندة امللكية في مجال الحماية 
املالية  املوارد  تعبئة  الوقت  نفس  وفي  وقتها،  في  وتنزيلها  االجتماعية 
الضرورية للمنظومة الصحية، هاد الورش، ونقولها بكل صراحة خصو 

الجرأة والحزم في اتخاذ القرار.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

نعلم أنكم في مواجهة الطلب االجتماعي املتنامي في مجال الخدمة 
املا�سي،  تركة  تدبير  عليكم  الوقت  نفس  وفي  الصحية،  العمومية 
إمكانياتكم وكفاءتكم وصدقكم،  في  نثق  لكننا  هللا يحسن عوانكم، 
وستجدون كل الدعم املطلوب من األغلبية البرملانية من أجل تيسير كل 
القرارات واإلجراءات والقوانين التي تصب في صحة املواطن وتخفف من 
ْؤِمُنوَنۖ « صدق 

ُ ْ
ُهۥ َوٱمل

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك

َ
ُه َعَمل

َّ
َسَيَرى ٱلل

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ِل ٱْعَمل

ُ
معاناته، »َوق

هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االشتراكي النائب موالي املهدي 
الفاطمي، السيد النائب.

ا نائبلا س  لم2القلامله قلا فاطمي:

بسملهللالوعلىلبركةلهللا.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا س  اتلا 2زيرات،لا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلا نائبات،لا ساد2لا ن2اب،

لقد تابعنا عرضكم السيد رئيس الحكومة، لإليجاب عن التساؤالت 
كل  وتتبعنا  ببالدنا،  الصحية  املنظومة  ومآل  حال  حول  املطروحة 
املجال  في  العام  الشأن  لتدبير  تشكيلها  منذ  حكومتكم  به  تقوم  ما 
الصحي، وتكونت لدينا في الفريق االشتراكي صورة واضحة عن منهجية 
اشتغالكم وطبيعة إجرائكم التي تثير العديد من املالحظات، إن على 
املستوى املؤسساتي والخدماتي أو على مستوى تدبير الحكامة العمومية. 
وسنحرص في هذه الكلمة، السيد رئيس الحكومة، كمعارضة مسؤولة 
وتقديم  الحقيقية،  اإلشكاالت  إبراز  على  التشاركي،  بالعمل  تؤمن 
واملواطنين  املواطنات  لصالح  خدمة  لتجاوزها  العملية  املقترحات 
وخدمة لصالح الوطن. وما يحركنا في ذلك هو قناعاتنا، السيد الرئيس، 
اليوم أنه ال يمكن مواصلة هدر الزمن السيا�سي والحكومي مع اإلجماع 
للمنظومة  الشامل  اإلصالح  في  االستعجالية  حول  حاليا  املوجود 
الصحية واستثمار املكتسبات اإليجابية التي حققتها بالدنا في مواجهة 
»كوفيد19-« بفضل القرارات االستباقية واملبادرات الحكيمة لجاللة 

امللك نصره هللا.
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ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

لقد سبق لنا في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في خضم األزمة 
الوبائية أن دعونا إلى جعل الجائحة حافزا للنهوض بالقطاع الصحي 
من خالل معالجة اختالالت في الخريطة الطبية، وقلة املوارد البشرية، 
وضعف اإلمكانات املادية، وغياب التغطية االجتماعية الشاملة، ونبهنا 
إلى ضرورة تمكين املغاربة من نظام صحي جيد في متناول الجميع عبر 
إقرار نظام شامل تنص عن العدل ال يقوم على النموذج الطبي للتوجه 
البيداغوجي والعالج املحض. في هذا الصدد، سجلنا بارتياح كبير التحول 
البارز الذي أحدثه جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، بإطالق 
مشروع اجتماعي ضخم للحماية االجتماعية والذي تجاوز سقف كل 
امللكية  املبادرة  وخاصة  السياسيين  الفاعلين  مطالب  كل  املطالب، 
مستفيد،  مليون   32 لفائدة  اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  إلى 
التطبيب  تكليف  التغطية،  املرض،  التأمين األسا�سي على  في  إضافة 
واقتناء األدوية واالستشفاء والعالج خالل سنة 2021 و2022. ولكن 
لألسف، السيد رئيس الحكومة، نسجل تعثر حكومتكم في مواكبة هذا 
اإلصالح االجتماعي الطموح واحترام اآلجال املحددة، وهو ما يدفعنا إلى 
مساءلتكم عن مآل تفعيل مقتضيات االتفاقية املوقعة أمام صاحب 
الجاللة يوم 14 أبريل 2021، وعن إجراءاتكم لتدارك التأخر وتعميم 
التأمين اإلجباري على املرض لدى التجار واملهنيين املستقلين واملهنيين في 
الصناعة التقليدية والفالحون، راه كان السيد الوزير مؤخرا في الجديدة 
يوم الخميس في زيارة ملدينة الجديدة وطرح الفالحين عدد كبير طرح هاد 

املسألة، السيد رئيس الحكومة، ديال التغطية الصحية ديال الفالح.

تفعيل  في  إلى اإلسراع  الحكومة  املعارضة، ندعو  في  ومن موقعنا 
هذا الورش، ومواكبة إصالح وتعزيز الحكامة املؤسساتية من خالل 
إعادة النظر في الهيئات املكلفة بالتدبير أو الرقابة والتأمين والضمان 
توحد  أنها  لها  يمكن  اللي  موحدة  املنظمة  واحد  وإنشاء  االجتماعي، 
االجتماعية.  الحماية  ديال  املنظومة  واحد  وتعطينا  كامل  ال�سي  هاد 
كما ندعو الحكومة في إعداد املالية، وهاد ال�سي راه احنا كنا قلناه في 
قانون املالية اللي فات، السيد رئيس الحكومة، ديال 2022 بأن هاد 
ما يخصص لقطاع الصحة هو، حتى إيال مشينا للمنظمات الدولية 
كنلقاو مثال بأن في العالم كلو %12 من امليزانية اللي كتم�سي للصحة، 
بينما احنا، السيد رئيس الحكومة، يااله عندنا %7، وكاين واحد العدد 
ديال الدول العربية راه تقريبا دابا وصالت ما يفوق %14، لذا يجب 
التفكير في دعم هاد دعم الصحة بشموليتها. وال يعقل أن يمثل اإلنفاق 
الصحي أقل من %6 من الناتج املحلي اإلجمالي بعيدا عن املعدل العالمي 
اللي هو، السيد رئيس الحكومة، كيف ما كتعرفو %10، ليتم تمويل 
األسر  من طرف  أسا�سي،  بشكل  أسا�سي،  بشكل  الصحية  النفقات 
بنسبة %60، كنلقاو بأن %60 ديال األسر املغربية راه كلها كتنفق على 
التطبيب ديالها من جيبها، منها %50 بطريقة مباشرة، و%34 من املواد 
الضريبية، و%22 من االشتراكات ديال الضمان االجتماعي. فكيف، 

السيد رئيس الحكومة، ستتصرفون، وأنتم راكم عارفين الوضعية دابا 
كيفاش دايرة، وعارفين الوضعية االقتصادية اللي كتمر منها البالد في 
ظل هاد الضائقة وارتفاع عدد األسعار، فلذا بغينا نعرفو السيد رئيس 

الحكومة، ما هي النظرة ديالكم لهاد املسألة هادي؟

إننا لسنا في حاجة إلى مضيعة من املزيد من الوقت وفي التشخيص 
ورصد االختالالت التي ما فتئنا في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
إلى تجاوزها بمقترحات عملية تقدمنا بها في وثائقنا ومقرراتنا  ندعو 
السياسية منذ 2008. وهو ما جاء لتؤكده التقارير الوطنية من بينها 
املؤسسات  وتقارير  التنموي،  للنموذج  الخاصة  للجنة  العام  التقرير 
الحكامة التي رسمت صورة واضحة ووفية في الواقع الصحي ببالدنا، 
وقدمت بشأنه توصيات من واجب الحكومة أن تتفاعل معها من أجل 

ترجمتها على أرض الواقع.

إلى تقرير مجلس املنافسة لسنة  ويكفي في هذا الصدد أن نشير 
2020 حول وضعية املنافسة في سوق األدوية باملغرب، وتقرير مجموعة 
العمل املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية املقدم في دورة أبريل 
الوطني  املجلس  وتقرير  العاشرة،  التشريعية  الوالية  خالل   2021
لحقوق اإلنسان خالل السنة الجارية حول فعالية الحق في الصحة. 
إلى تحمل  ولذلك ندعو الحكومة، وندعوكم السيد رئيس الحكومة، 
الضرورية  اإلصالحات  مباشرة  في  والتاريخية  السياسية  مسؤوليتها 
التي أصبحت معروفة والتي تهم املثلث الصحي اللي هو تحديث وتأمين 
البنيات والتجهيزات األساسية، تعزيز املوارد البشرية وتطوير املنظومة 
والتكوين والبحث العلمي، ثم التنسيق وتوحيد السياسات العمومية. 
هي مسؤولية جسيمة السيد رئيس الحكومة، ال تقبل التردد أو االختباء 
وراء تبريرات كيف ما كانت، ألن األمر يتعلق بالسيادة الصحية التي 
بمناسبة  السامي  خطابه  في  هللا،  نصره  الجاللة  صاحب  اعتبرها 
األمن  تحقيق  في  أساسيا  عنصرا   ،2021 لسنة  املجيد  العرش  عيد 
االستراتيجي للبالد. مسؤولية الحكومة أن تعبئ كل الوسائل واإلمكانات 
والعناية  العالج،  في  الحق  في  واملواطنات  املواطنين  استفادة  لتيسير 
الصحية، والحق في الحماية االجتماعية والتغطية الصحية كما هو 
منصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، ولن يكون مقبوال السيد 
رئيس الحكومة، وال سياسيا وال أخالقيا أمام هذا املقت�سى الدستوري 
التراجع في رفع مختلف الصعوبات التي تعترض الولوج إلى الحق في 
الصحة وألسباب تتعلق بالفوارق االجتماعية أو املجالية. ليس مقبوال 
أغلب  تظل  أن  الجهوية  نتحدث عن  ونحن  الحكومة،  رئيس  السيد 
الخدمات الصحية متمركزة ما بين مدن معدودة على رؤوس األصابع، 
وأن نظام مواعيد املر�سى واملؤسسات الصحية يمتد في قبل كان أليام 
دابا السيد الرئيس، أصبح لشهور، تنخافو يولي لسنوات، فلذا يجب 

األخذ بعين االعتبار هاد املسائل هادي.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

إن النهوض بالوضع الصحية ببالدنا، لن يتم دون االرتقاء باملوارد 
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العجز  تدارك  على  القدرة  ودون  املهنية،  املؤهالت  وتعزيز  البشرية، 
الصحية  للمنظمة  األساسية  املعايير  احترام  مستوى  على  الحاصل 
العاملية، حيث نحتاج إلى 32.000 طبيب، 32.000 طبيب إضافي للعدد 
املوجود حاليا اللي هو 23.000، إذن واحد الخصاص كبير بزاف، نحتاج 
اليوم إلى تعبئة املوارد البشرية الصحية الالزمة وتوزيعها على الصعيد 
 ،38% أن  الحكومة،  رئيس  السيد  يعقل  متوازن، ال  الجهوي بشكل 
%38 ديال األطباء األخصائيين راهم متمركزين ما بين جهة الرباط-
كبير،  املشكل  واحد  راه  هذا  الكبرى،  البيضاء  والدار  سال-القنيطرة 
فماذا أعدت حكومتكم لتدارك هذا الخصاص السيد رئيس الحكومة؟ 
كنعرفو بأن األطباء عندنا في املغرب %7,1، 7,1 طبيب لكل 10.000 
نسمة، عوض اللي خصها تكون عندنا 23 طبيب حسب منظمة الصحة 
العاملية، وعندنا 16,5 ديال األطر التمريضية عوض اللي كيخصها تكون 
عندنا 44,5 طبيب، ألن السيد رئيس الحكومة، كيما كتعرفو حكومتكم 
حكومة اجتماعية يجب عليها التفكير في املوارد البشرية، ألن بدون موارد 
الوعود  تنفيذ  الحكومة، سوف يصعب عليكم  رئيس  السيد  بشرية 
االنتخابية ديالكم. عندنا السيد رئيس الحكومة 14.000 طبيب راها في 
الخارج، في جل األسئلة فهاد القبة هادي السيد وزير الصحة راه شحال 
من مرة قال لينا بأنه راه كيخصني واحد السنين وسنين وسنين باش 
يمكن لينا أننا نتغلبو على هاد الخصاص في األطباء، وبدون أطباء وبدون 
موارد بشرية راه ما يمكنش نتكلمو على الصحة، الحمد هلل، الدولة كّدير 
مجهود في األدوية، كّدير مجهود ها »الراميد« ولكن خصنا نشوفو هاد 
و طبيب السيد رئيس الحكومة، راه خصنا سنين 

ُ
ْون

ْ
ك

ْ
املشكلة راه باش ن
عشرات السنين.

الحكومة مطالبة أيضا باعتماد تحفيزات ضرورية، راه السيد رئيس 
ي كنشوفو طبيب في القرية وال في البادية نعطيك مثال في 

ّ
الحكومة، مل

جماعة »القواس« وال جماعة »بير الجديد« وال »بير ببوش« وال جماعة... 
هادو جماعات بعيد على املدن بواحد العدد كبير ديال الكيلومترات، 
والبوادي راه مبقاتش كيما كانت السيد رئيس الحكومة، راه ما بقاتش 
البادية اللي كتلقى واحد الدوار فيه 30 وال 40 واحد، راه والو تجمعات 
املسائل  لهاد  نديرو  غادي  كيفاش  التفكير  إلى  تحتاج  كبرى  سكنية 
هادي، كاينين أطباء السيد الرئيس الحكومة، اللي كيم�سي كيجيك من 
سوق لسوق ما كيمشيش، ألنه ما موفرا ليه حتى �سي بنية أساسية، 
كاين سبيطار حدا واحد الجماعة جاي فواحد القنت اللي خالي، حتى 
إيال بغا غير ياخذ un sandwitch غير باش يتغذا ما متوفرة فيه حتى �سي 

حاجة، يجب التفكير فهاد ال�سي كلو السيد رئيس الحكومة.

عالوة على تعزيز املوارد البشرية، ندعوكم إلى العمل على ضمان 
اإللتقائية والتناسقية السياسية في برامج التي تعتمدها حكومتكم، 
انسجاما مع توصيات التقديم العام للنموذج التنموي، فمن الضروري 
استثمار التقاطعات املوجودة بين مختلف املخططات املوجة ملحاربة 
األمراض واألوبئة، وحماية الطفولة والشباب ورعاية النساء. ندعوكم 

أيضا السيد رئيس الحكومة، إلى إدماج املسنين، املسنين السيد رئيس 
الحكومة، بغينا وال كرهنا املجتمع ديالنا كيتبدل، أصبحت عندنا دابا 6 
داملليون مسن حسب املندوبية ديال التخطيط اللي غادا تكون عندنا في 
2030، 6 داملليون مسن، دابا كنشوفو الناس دار العجزة إيال بغاو يلجأو 
ليها كنشوفو التدخالت والطليب والتليفونات باش اإلنسان يولج لدار 
العجزة، املجتمع ديالنا كيتبدل خصنا هاد اآلفة هادي حتى هي نكونو 

موجودين ليها السيد رئيس الحكومة، ونوجدو ليها الحلول ديالها.

ندعوكم إلى إرساء إطار متكامل لتعزيز البحث العلمي، يكون املجال 
الصحي جزءا ال يتجزأ منه، مع دعم االستثمارات التكنولوجية واالبتكار 
وخلق املناخ املالئم واملؤسسات الجامعية واملختبرات بشراكة حقيقية 
مع الباحثين، بعيدا أي احتقان ال طائلة منه. كما ندعو الحكومة إلى 
التدخل العاجل ملعالجة اإلشكاليات الحقيقية لسوق األدوية في بالدنا، 
األثمنة،  وارتفاع  الدوائية،  األصناف  وهيمنة  االحتكار  مستوى  على 
وضعف استهالك األدوية الجنيسة، فأنتم مطالبون بسياسة صناعية 
مجال  في  امللكية  املبادرات  مواكبة  على  قادرة  تكون  دوائية طموحة 

صناعة األدوية واللقاحات.

مرة أخرى السيد رئيس الحكومة، ال نتفهم وال يتفهم الرأي الوطني 
سبب تأخر الحكومة في إحداث املنظومة الوطنية املتكاملة للمخزون 
املخزون  هاد  الحكومة،  الرئيس  السيد  بدونها  راه  االستراتيجي، 
االستراتيجي  املخزون  لقدام،  تزيد  البالد  يمكنش  ما  راه  االستراتيجي 
في كل �سي، راه دابا احنا لقينا كيف شفتو املحروقات املشكل ديالها، 
شفتو القمح، شفتو هاد املخزون االستراتيجي خصنا نفكرو فيه السيد 
بقاش  ما  العالم  دابا  ديالو، ألن  آليات  لو  ونوجدو  الحكومة،  رئيس 
مؤمن، التغيرات الجيوسياسية غتبقى غادا ويولي عالم آخر، كيخصنا 
نكونو موجودين له بكل ما.. إن املنظومة الصحية في حاجة ماسة إلى 
استراتيجية حكومية متكاملة وليس إلى سياسة قطاعية، ألن صحة 
األفراد والصحة العامة ترتبط بشكل وثيق بمحدد ثقافي واجتماعية 
متعددة تشمل التربية، املاء الشروب، التغذية، والسكن الالئق والبيئة 

السليمة وغيرها..

وبناءة  مسؤولة  كمعارضة  إليكم  نتوجه  املنظور،  هذا  وفق 
بمقترحاتنا التالية من أجل اإلسهام في إبقاء منظومتنا الصحية حتى 

تكون عامال فاعال في اإلقالع التنموي لبالدنا:

عبر  وذات مصداقية  منسقة  عمومية  سياسة  بلورة  -1 ضرورة 
لتحديد  املتدخلين  كافة  مع  بالتشاور  للصحة  وطني  ميثاق  اعتماد 

مسؤوليات ومجاالت التدخل؛

-2 تنظيم حوار وطني موسع إلصالح اإلطار القانوني واملؤسساتي؛

استراتيجي  منظوم  ضمن  الصحية  والبرامج  السياسات  دمج   3-
موحد؛

السليم  التفعيل  من خالل  الصحية  املنظومة  تطوير حكامة   4-
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بعين  األخذ  عبر  املوارد  ومنح  نظام رصد  وتطوير  املتقدمة،  للجهوية 
االعتبار العامل الديموغرافي والوبائي للجهات؛

هيكلة  إعادة  مع  الصحة  لوزارة  التنظيمي  الهيكل  مراجعة   5-
منظومة العالج في إطار التصميم املديري الالتمركز تحتل فيه الجهة 

مكانة متميزة؛

-6 مأسسة العمل التشاركي واعتماد استراتيجية جديدة إلصالح 
املؤسسات الصحية.

غنم�سي مباشرة باش نختم السيد الرئيس، ألن كاين بزاف والوقت 
إننا في الفريق اشتراكي السيد رئيس الحكومة، نؤكد لكم  يداهمني، 
أننا سنظل حريصين على أداء عملنا التشريعي والرقابي لتعزيز مبادئ 
قواعد املنظومة الصحية كمجال من مجاالت التشريع التي حددها 
الفصل 71 من الدستور، وسنساهم من موقعنا في املعارضة بتطوير 
األداء التشريعي املتعلق باملنظومة الصحية الوطنية من خالل تقديم 
مقترحات قوانين تتعلق بامليثاق الوطني للصحة، بالوظيفة الصحية، 
بمجال األدوية والصيدلة، وننتظر منكم كسلطة تنفيذية السيد رئيس 
الحكومة، أن تراجعوا طريقة تعاملكم مع املبادرات التشريعية للبرملان 

واملعارضة البرملانية، بالتفاعل اإليجابي معها.

ا س  لا رئيس:

شكرا، شكرا السيد النائب انتهى التوقيت، شكرا، شكرا. الكلمة 
النائب ال�سي أحمد  لفريق األصالة واملعاصرة السيد الرئيس السيد 

تويزي.

ا نائبلا س  لأحم لت2يزقلرئيسلفريقلاألصا ةلواملذاصر2:

بسملهللالا رحمنلا رح ملوا صال2لوا سالملعلىلا نبيلاألمين.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراءلاملحترمين،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة من أجل 
بخصوص  ومواقفنا  آرائنا  وبسط  الوزير،  السيد  معكم،  التفاعل 
الحكومة  رئيس  السيد  أشكركم  أن  نريد  بداية  الصحية.  املنظومة 
امللك  يوليه جاللة  الذي  البالغ  باالهتمام  أنكم ذكرتم  املحترم، على 
لهذا القطاع، بالخطب امللكية الكثيرة التي ما فتئت تركز على أن صحة 
املغربي صحة رعاياه، هي من أولى األولويات، وذكرتم كذلك السيد رئيس 
الحكومة، وهذا مهم على أن البرنامج حجر الزاوية في البرنامج الحكومي 
هو الدولة االجتماعية، بناء الدولة االجتماعية، وال يمكن أن نبني هاد 
الدولة االجتماعية إال بداك ال�سي اللي ذكرتوه السيد رئيس الحكومة، 

على أنه خصو يكون عندنا نظام حماية اجتماعية اللي هي ورش ملكي 
كبير جدا اللي الجميع منخرط فيه، وال يمكن لهذا الورش أبدا أن ينجح 
ايال ما نّجحنا التغطية الشاملة، التغطية الصحية الشاملة، وجعلنا 
واحد العدد ديال اإلجراءات اللي كلهم قلتوهم وذكرتوهم السيد الوزير 
فيما يخص هاد القطاع. هاد القطاع صعب، السيد الوزير املحترم، 
باش نقول لكم غير نذكركم بمسألة بسيطة على أنه منذ االستقالل 
تقريبا %70 دالوزراء اللي دازو على هاد القطاع ما فاتوش فيه عام و8 
شهور، ما فاتوش فيه، ما كنفايلش عليك السيد الوزير، ما كيفوتو فيه 
عام و8 شهور، ولكن، باش تبين أنه قطاع ما�سي ساهل، ثم كذلك أن 
جميع األحزاب السياسية التي شاركت بطريقة أو بأخرى في الحكومات 
السابقة دبرت هذا القطاع، كلهم األحزاب اللي مشاركين دبرت في واحد 
الوقيتة هذا القطاع، ألن هاد املنتوج اللي عندنا اآلن هاد املنظومة، 
الدستوري  االتحاد  غير  من  شارك  �سي  كل  شاركات،  كاين  األصالة 
واالتحاد االشتراكي اللي ما دبروش هاد القطاع. إذن فيما يخص هاد 
املنتوج اللي وصلنا ليه اآلن هو منتوجنا جميعا، هاد املنتوج وكلنا كفرق 
ال أغلبية وال معارضة، كلها واعية بأن هاد املنظومة يجب إصالحها 
ويجب إصالحها بسرعة ألن املشاكل تتراكم. اإلكراهات، السيد رئيس 
الحكومة، قلتوهم، إذن حتى واحد ما خافي عليه اإلكراهات الكثيرة جدا 

التي يعاني منها هاد القطاع، نقدرو نبرزوهم في 4 ديال النقط اللي هي:

-النقطة األولى: اللي هو الخصاص الحاد اللي تكلمتو عليه السيد 
رئيس الحكومة املحترم، فيما يخص املوارد البشرية، هاد الخصاص 
من   25.000 تقريبا  وعندنا  طبيب،   17.000 تقريبا  فيه  عندنا  اللي 
املمرضين اللي خاصينا فهاد املجموعة، والسيد الوزير كان قال على أن 
باش لتجاوز هاد الخصاص كيخصنا واحد الوقت كبير، خصنا واحد 
ًن بها اآلن  ّوِ

َ
ك

ُ
20 عام وال أكثر من 20 عام لتجاوز الخصاص بالوتيرة التي ن

األطباء، بالوتيرة اللي كيكونو بها املمرضين، إذن خصنا واحد السنوات 
اللي ال يمكن، وال يمكن مثال أن نقول على أن املغاربة تسناو واحد 30 
عام وال 25 عام باش يمكن نوصلو لهاد املعيار الدولي اللي خصو يكون 
عندنا كالدول اللي هي عندها هاد النظام اللي هي متماسك، وبالتالي ال 
بد، هاد ال�سي كاين، وال بد ألن ال بد كنا هنا كحكومة وأنتما كحكومة 
ولكن األغلبية نلقاو، أن نقترح، أن نبتكر طرق أخرى باش يمكن بهاد 
العدد اللي عندنا ديال الطبة، يمكن أن نصل إلى نتائج أحسن مما 
كانت النتائج اللي كانت عندنا، هذا هو العلم هذا هو املفعول فهاد 
الحكومة اللي خصها تديرو بنفس العدد ديال الطبة اللي عندنا بنفس 
املسائل يمكن عاد نعطيو لهاد املنظومة الصحية واحد الكفاءة أكبر 
قلتوها،  راه  كيمشيو؟  الطبة عالش  عندها.  كانت  اللي  الكفاءة  من 
السيد رئيس الحكومة املحترم، ما يمكن �سي نظام األجور اآلن اللي على 
الطبة نظام التحفيزات اللي كنعطيوهم ال يشجع أبدا باش تكون هاد 
املنظومة الصحية أو الصحة العمومية أن تكون جاذبة لهاد الناس، ال 
يمكن وبالتالي ال بد أن نراجع، وهاد ال�سي بالسرعة واخا داك املراجعات 
اللي في les indices اللي ّدار فهاد الشهر مزيانة هاد les indices، فيما 



عدد1482–222ذي القعدة14432  )222يونيو20222( الجريدة الرسمية للبرملان9792  

يخص الطبة الجداد اللي غادي يخرجو مزيانة، ولكن ال بد من إعادة 
للطبيب على أن  النظر جذريا فهاد املوضوع، خص نوصلو، نوصلو 
كنكونوهم  اللي  ديالنا  األطباء  لهاد  جاذب  يكون  أن  ديالنا  القطاع 
أو واحد العدد منهم كيخرج للخارج، عندنا تقريبا 7000 وال أكثر من 
7000 طبيب اللي كوناها بمالنا، بإمكانيات املغاربة باش تكونو ومشاو 
كيداويو الناس في الخارج. إذن خصنا نفتحو لهم املجال باش يرجعو، 
وما غاديش يرجعو واخا درنا داك القانون على أنه فتحنا املجال لألطباء 
اللي ما�سي مغاربة باش يجيو راه ما غيجيوش، عالش ما غيجيوش؟ ألن 
اإلمكانيات، التحفيزات ما�سي في املستوى، ولهذا الحكومة ديالنا نطلبو 
منها أنها تراجع وبسرعة هاد نظام التحفيزات ونظام األجور، باش يمكن 
ديال  العدد  واحد  كذلك  ونستوعبو  خارجين  اللي  املغاربة  نستوعبو 
اإلمكانيات اللي تكون كون كانت تكون عندنا كان 7000 طبيب مشات، 

7000 ديال طبيب ما�سي ساهلة.

رئيس  السيد  االستقبال  بنيات  هشاشة  ضعف  كذلك  كاين 
التغطية  نديرو  بينا  إيال  االستقبال  بنيات  عليهم،  اكرتو 

ّ
ذ الحكومة، 

الصحية الشاملة مزيان ها احنا مشينا فيها، غنوصلو كما قال جاللة 
مليون   22 هاد  إيال وصلنا   ،2022 ديال  أفق  واعطانا  امللك، وطلب 
داملغاربة اللي عندها التغطية الصحية ال بد من إيجاد بنيات أساسية 
البنيات،  لهاد  قيمة  نعطيو  خصنا  إذن  املر�سى،  هؤالء  الستقبال 
ونعطيهم كذلك ما�سي غير قيمة للبنيات وقيمة كما قال واحد العدد 
ديال األخوات واإلخوان فيما يخص التوزيع العادل، التوزيع العادل 
لهاد البنيات وحتى لهاد األطباء اللي عندنا قالل، التوزيع العادل على 
مستوى األقاليم والجهات، ما يبقاش مستقرين في l›axe ديال الدار 
البيضاء، قنيطرة، الرباط املدن الكبار، ونخليو الهوامش ما عندهم 
�سي. وما غاديش نذكروكم ما غاديش نقول مثال في الصباح في اجتماع 
الفريق تكلمنا على هذا املوضوع، وتقال لنا واحد من سال على أن في 
سال اللي فيها مليون ونص وفي األقاليم الجنوبية اللي فيها 3 الجهات فيها 
ي قال ليا في سال راه فيها 

ّ
طبيب واحد مخدر، في سال هنا سال تصدمت مل

طبيب واحد، وأمثلة كثيرة جدا ما غاديش نذكروها ألنها كثيرة وكثيرة 
جدا ما�سي هذا هو الهدف من املوضوع.

كذلك، نعم، كذلك باش نصلحو هاد املوضوع هذا، اللي كيما تكلمتو 
في األول ال بد من أن التشريع ديالنا، التشريع ديال املنظومة راه قلتوها 
ال بد من إعادة االعتبار لهاد التشريع، خصنا هاد القوانين اللي قلتو 
السيد رئيس الحكومة املحترم، خصهم يجيو للبرملان، ويجيو بسرعة، 
ألن إيال مشينا غير طب األسرة والطب ديال طب األسرة اللي كاين في 
الحكومة،  رئيس  السيد  قبيال  قلتوها  اللي  الدول  ديال  العدد  واحد 
على أنه بالهاتف واستعمال الرقمنة األساس اللي احنا وصلنا الرقمنة 
أساسية فهاد املوضوع، على أن كل طبيب يمكن لو كان يكون عندو 
واحد العدد ديال الناس اللي غادي يقابلهم، اللي غادي يوجههم، اللي 
غادي يرد البال فيما يخص املسارات ديال العالج كذلك، مسار دالعالج 

كيكون centre hospitalier في جماعة قروية مسدود، ولقاو مستشفى 
إقليمي راه قالو ليا البارح على أن هناك مستشفيات إقليمية كتسد مع 
4، إذن الحكامة ال بد السيد الوزير املحترم، ال بد من أن نعيد النظر 
في الحكامة ديال املنظومة ديالنا، هاد املنظومة رغم اإلكراهات ديالها، 
رغم ما كل ما يقال على هاد املنظومة فهي أعطت الكثير، ما نقولوش 
هاد املنظومة ما اعطات والو، إنتاجيا اعطات، أعطت الكثير، اعطات 
على أن نسبة دوك ديال العمر ديال املغاربة انتقل من %71 في 2004 
وصل اآلن ل76 في 2017-2018، أعطى كذلك التكفل بواحد العدد 
داألمراض اللي ما كانش كيتكفلو بهم وتكفالت بهم املنظومة، كذلك 
شفنا ما وقع وما عملت به املنظومة عندما جاءت كورونا، وهي هادي 
مناسبة اللي نشكرو فيها الشكر الكبير جدا وإعادة الشكر لهادوك جنود 
الخفاء اللي كانوا في الصدارة فيما يخص محاربة هاد الوباء، اللي هما 
الطبة، هما الفرمليا، اللي هما دوك الشوافر ديال les2infirmiers، ديال 
les ambulances، كاع هادو ال بد أن نعيد ونثمن ما قاموا به في محاربة 
هاد الجائحة، بحيث املنظومة برغم هشاشتها عطات الكثير والكثير 
ويمكن أن تعطي أكثر إيال كانت الحكامة اللي قلنا أننا أن نسعى إلى إعادة 

النظر فيما يخص هاد املسائل.

كذلك راه ما�سي ما ّدار والو، راه ّدارو حويجات كثار، ولكن كاين 
مسائل التي تعطي للمغربي بعض املسائل اللي هي اللي كتعطي واحد 
الصورة غير إيجابية بالنسبة للمنظومة، وكتجعل املغاربة ال يثقون في 
هاد املنظومة، والخطر هو أن املغربي عندما ال يثق في املنظومة هذا هو 
الخطر الكبير، إذن خصنا نعملو اآلن كحكومة باش ثقة املغربي وثقة 
العمومية ديالنا خصنا  لهاد املنظومة ديال الصحة  املغربيات ترجع 
بيتي  ليك  كيقول  الزناقين  في  دروك  كتراج  اللي  الهضرة  غير  نشوفو 
املسائل اللي كطرا أمام املستشفيات راه الكل عارفها على أنه والت 
sécurité هي اللي كّدير امليعاد هي اللي كّدير واحد العدد داملسائل، راه 
�سي مسائل، �سي مسائل ال يمكن دخل ليك للدماغ وأنت كتعرف السيد 
رئيس الحكومة املحترم، هاد املواضيع، وبالتالي ال بد من أن تكون بيد 
من حديد هاد املمارسات الفاسدة والالأخالقية اللي كتكون داخل هاد 
املستشفيات ال بد من محاربتها، ال بد من العمل على تحييدها باش 
املواطن املغربي تعاود ترجع عندو الثقة في املؤسسة الصحية ديالو اللي 
هي كيفما كان الحال تبنات وراه تبنات وراه يمكن ليها أن تستوعب أن 
تستوعب كل�سي هاد ال�سي اللي قلناه بفضل حكامة جديدة وبفضل 
هاد القوانين اللي خصهم يجيو، السيد رئيس الحكومة، غير باش نقول 
ليكم كاين قانون مور هاد قانون اإلطار رقم 34.09 اللي قلتو خاصو 
يجي، هاد القانون اللي غادي يعطي املسارات الطبية، اللي غادي يضبط 
الطبيب فين غادي يم�سي، ألن واحد السيد مرض في واحد املستوصف 
إما حضاري أو راه عندنا عدد كبير راه عندنا 2500 مستوصف من 
دوك املراكز الصحية، راه عندنا مستشفيات راه عندنا 150 وال 160 
مستشفى كبير جدا، إذن هذا إرث كبير كيتطور، وإيال قلت ليكم راه كثير 
ما بقاش الوقت نعطيكم واحد العدد ديال في البرنامج الحكومي واحد 
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الحكومة عليها  اللي كتبنى اآلن، وكنشكرو  العدد ديال املستشفيات 
االستمرار ديالها والدفع بها، ولكن كل �سي هاد �سي راه ما غاديش يوصلنا 
إلى العدد الكافي ال من البنية التحتية وال كذلك من األطر اللي خصنا باش 
يمكن نسايرو الطلب املتزايد على االستشفاء بالنسبة لبالدنا. وبالتالي 
ال بد دائما كنجي كنقول على أن إعطاء األهمية إلى التفكير في حكامة 
جيدة إلى هاد املنظومة باش تعطي األثار اإليجابية ديالها على املواطن 
داملستشفيات،  العدد  واحد  كاين عندنا  يرجع،  يعاود  املواطن  باش 
املستشفيات اللي كتبنى سواء على صعيد األقاليم وعلى صعيد الجهات 
واللي هي في الواقع غتعطي طفرة أخرى لهاد املنظومة، إن شاء هللا، وأنا 
عندنا الثقة فيكم السيد رئيس الحكومة، كأغلبية وكإنسان ممارس 
وكإنسان كتهضر حتى في الكلمات ديالك كتهضر بشفافية كتهضر بصدق 
ألن املغاربة بغاو الصدق، املغاربة خص اللي يقول ليهم راه كاينة عندنا 
منظومة فيها اختالالت، ولكن كاينة إرادة قوية عند هاد الحكومة باش 
يمكن تصلح هاد االختالالت التي راكمناها منذ االستقالل، راه ما�سي 
ديال البارح، وكلنا مسؤولين عليها قلنا في البداية قلت على أنه جميع 
األحزاب سيرات هاد املوضوع وحتى التوجه باش يكون تقني تقنوقراطي 
هو الذي يسير هذا توجه صحيح، عالش؟ ألنه جل األحزاب جربناهم 
ما عطاوش اإلفادات الالزمة فيما يخص هاد املوضوع ونتمنى السيد 
الوزير، واحد املستشفى عندنا في آيت أورير راه من ما عرفت شحال من 
عام هذا ما زال ما بغا يكملش، بدينا في ديال الدياليز راه غادي يتحل غير 
عام ونص هذا وهذاك ما زال ما تحل�سي، نتمنى السيد الوزير املحترم، 

باش تعطيو التعليمات ديالكم...

ا س  لا رئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق 
الحركي السيد الرئيس ال�سي إدريس السنتي�سي.

ا نائبلا س  لإدريسلا سنتي�سيلرئيسلا فريقلالحركي:

بسملهللالخيرلمذين.

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مة،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا زمالءلاألعزاء،

بداية أشكر السيد رئيس الحكومة على العرض والتشخيص اللي 
قدم، وكما هو معلوم أن موضوع الصحة ما�سي جديد وخذا الجهد 
واملال ولكن ما وصلش للمآل، بقى هاد ال�سي تيدور يااله في دراسات 
وندوات ولقاءات، وبقاو مكامن الخلل لألسف موجودة. في الحقيقة وكما 
ورد في السؤال اللي قدمو الفريق الحركي، كنا تننتظرو الرؤية الشمولية 
للحكومة على غرار »املخطط األخضر«، »املخطط األزرق« يعني اللي 

حدد في واحد 10 سنين على األقل شنو هو اللي غادي يمكن يّدار وبآجال 
معينة، طبعا انتما مشكورين تكلمتو على عدد داألمور ولكن بقات في 
حدود وبكل احترامي السيد رئيس الحكومة، بقات في حدود التشخيص، 
ألن هاد ال�سي اللي قلتو كامل جاب بعض يعني الحلول ولكن ما عطاش 
اآلجال ويعني التكلفة إلى غير ذلك... كنا تننتظرو كذلك وطالبنا مع العلم 
أن القانون ما تيفرضش عليكم ذلك مخطط تشريعي والغاية منو هو 
نعرفو شنو كاين عند الحكومة والترجمة ديالها للتشريع من خالل ما 
جاء في البرامج 3 داألحزاب املوقرة املحترمة، وكذلك ما جاء في النموذج 
التنموي الجديد، إال أنه تكلمتو بواحد السرعة على بعض املواضيع 
املداخلة  خالل  من  نتمنى  عناوين  بقات  بالحق  بالتشريع  الخاصة 
ديالكم من بعد أن نجد واحد اآلجال، شتي الغاية من هاد ال�سي السيد 
رئيس الحكومة؟ هو احنا تنجيو نيابة على املواطنين تنبلغوكم الهموم، 
وأنتما من حيث تتكلمو معانا راكم تتوجهو للمواطنين، املواطنين اليوم 
ما تيفهموش ما زال واش خصهم ينتاظرو، املعلوم أن قطاع الصحة 
يعاني مشاكل بنيوية هادي راه ما يمكن يختلف عليها حتى واحد باش 
ما نبقاش خدامين بle rétroviseur نشوفو اآلن واملستقبل، وال أحدن 
وال أحد يختلف على أن املنظومة الصحية لها عالقة أفقية ما بين كل 
عندهم  القطاعات  كاع  كل�سي  التعليم  الصحة،  البيئة،  القطاعات: 
تداخل مع املوضوع ديال الصحة اللي باملناسبة في الهندسة الجديدة 
زدتو للصحة الحماية االجتماعية وفي الحقيقة هو بعدا املهمة دالصحة 
ثقيلة بزاف، الحماية االجتماعية ثقيلة كذلك باملسؤولية ديالها ألن 
هذا املشروع دارو صاحب الجاللة، وعين منو كراعي أمين على الدولة 
االجتماعية باإللزامية ديال إيجاد حلول مناسبة للمواطنين بالنسبة 
غتكلف  االجتماعية  الحماية  هاد  الصحة.  ديال  والتكاليف  للصحة 
كاينة  فين  عرفنا  مليار   23 درهم،  مليار   51 الحكومة،  رئيس  السيد 
ولكن 28 مليار ما عارفينش منين غتجي، ما كرهناش توضحو لينا منين 
غتجي هاد املبالغ. وهادي مناسبة طبعا باش نوقفو ونحييو تحية إجالل 
وإكبار لصاحب الجاللة هللا يطول عمرو وينصرو، اللي وضع الصحة 
داملواطنين قبل كل اعتبار في الفترة ديال »كوفيد«، كذلك نوقفو ونحييو 
السيد وزير الصحة ومن خاللو اإلدارة، واألطقم الطبية املوازية وكذلك 
التقنية اللي قاموا وأبلوا البالء الحسن، نفس ال�سيء بالنسبة لوزارة 
الداخلية وزير، وأطر، والة، وعمال ورجال سلطة وكذلك أمن ودرك 
إلى غير ذلك... هاد الناس اللي قاموا بواحد العمل وضحاو بأنفسهم 
وأعمارهم بل كاين اللي توفاو في سبيل الوطن وفي سبيل الصحة ديال 

املواطن.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

راه معروف على أننا احنا تنخصصو %5 من الناتج الداخلي الخام، 
في حين تخصص في دول أخرى يعني مثيلة لنا ما بين 15 و%20، وبالتالي 
فإن تطبيق هذا النظام يتطلب مجهود موازي على مستوى تقوية العرض 
باستقبال املنخرطين.  الكفيلة  باآلليات  الصحي وتزويد املستشفيات 
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هنا كنسألوكم السيد رئيس الحكومة، احنا عندنا واحد الواقعة ها 
هو قدامنا، عدد املستشفيات، األطباء، املراكز يعني االستشفائية إلى 
غير ذلك... من هنا لنهاية 2022 كاينة تغطية شاملة وغادي نستقبلو 
وما  كاينة صعوبة،  بعدا  دابا  باملالين،  داملواطنين  كبير  العدد  واحد 
غادي يتغير والو من هنا لراس العام ما غادي يتزادوش بنايات، ما غادي 
يتزادوش أطباء، ما غادي يتزاد والو، كيف غادي نديرو باش نواجهو؟ 
نعم للتأميم احنا متافقين %100 كما ننخرط بدون مناقشة ونواكب 
بدون مناقشة املشروع امللكي الضخم، ولكن تنتساءلو كباقي املغاربة 
على آش غادي يكون بهم دابا؟ سمعت تنغير من حيث تيبغيو يهضرو 
على الطبيب ما تيقولوش السبيطار تيقولو املحطة، ألنهم حيث تيمشيو 
للسبيطار تيصيفطوهم إما ملراكش، إما لورززات وهذا ما�سي من باب 
املزايدة هادي حقيقة وهذا واقع مر وجاي ألسباب بنيوية كبيرة. هاد 
النقص الحاد نتاع األطباء، أنتما اعتبرتوه بأن ما�سي هو املشكل فحد 
ذاتو في البداية، السيد رئيس الحكومة املحترم، هو والتجهيزات احنا 
تنظنو ونعتبر على أن املشكل راه ما�سي في التجهيزات، راه أساسا في املوارد 
البشرية مكاينش تحفيز لهاد املوارد البشرية، واش غنبقاو نحاسبوهم 
ألنهم تيقلبو على خبز ألوالدهم ويمشيو يقلبو خدمة أخرى، هاد الجهوية 
تنتكلمو عليها بواحد الشكل كثير ولكن ما تنوجدوهاش في أرض الواقع، 
مشكورين تفضلتو دابا قلتو بأنه راه كاين نية قوية للحكومة اللي، إن 
شاء هللا، يعني، يعني مراجعة ما يروج حاليا، دابا اللي دار �سي صفقة وال 
�سي حاجة في �سي إقليم ما أي ورقة راه كتجي حتى للرباط تتم املصادقة 
عليها إلى آخره... وهذا نعتبر على أنه غير معقول، احنا تنسمعو الحكومة 
تتكلم على طبيب األسرة، الناس كيقولك أودي اعطيونا غير طبيب 
لكل قبيلة واليني طبيب اللي ما غادي يجيش مرة في 15 يوم، ما غادي 
يجيش نهار السوق، طبيب اللي غادي يبقى في عين املكان، أما العمل 
هادي طبعا مسؤولية الحكومة، السيد رئيس الحكومة، وال بد خصنا 
نوجدو �سي حل، واش رجال األمن من حيث تيصيفطوهم ل�سي منطقة 
كيقول لو ال أنا ما نخدمش، ما يمكنش، إيوا خصنا نوجدو حل باش 
يتحل هاد املشكل وبالشكل اللي هو معقول. اليوم عندنا مشاكل كبيرة 
بالنسبة لواحد العدد التخصصات؛ الطب النف�سي مثال وخاصة من 
بعد »كوفيد« النص فاملغاربة تقاسو ما عندهاش هاد األطباء، يعني، 
ما فيها ال مزايدة ال والو، آش خصنا نديرو باش يكونو عندنا؟ الطب 
الشرعي ما عندناش كاع، راه أحيانا �سي بلديات كتصيب �سي واحد 
كيدير التشريح ما هو ال طبيب ال تقني ال والو، طب الشغل ما عندناش 
وما يمكنش نستمرو هكذا، إذن ال بد أن نجد جواب السيد رئيس 
الحكومة، ونرجوكم أن نجد جواب من عندكم واضح اللي غنفهمو بأن، 
إن شاء هللا، غادي نصيبو هاد ال�سي من بعد ايال خص �سي وقيت آخر 
عاد تقول لنا اشنو هما اآلجال واليني تولي واحد الرؤية عند املغاربة 
وبشكل بسيط، مبسط ما نبقاوش فهداك ال�سي اللي صعيب وأحيانا 

الناس كيتلفو.

اللي غدخل األدوية بدون كذا،  الذكية  الرعاية  بالنسبة لبطاقة 

احنا  قليل،  قبل  عليها  تكلمتو  اللي   la carte électronique هاديك 
مقبلين عليها في األسابيع املقبلة، ولكن ما سمعناش إيال كانت �سي حاجة 
ما عرفتش فين مخبية، ما سمعناش على هادوك اآلالت والتجهيزات 
واش كاينين وما كرهناش، يعني، عبر وسائل اإلعالم يتم التعريف بكل 
املجهود اللي تيدار وكونوا على يقين على أننا راه غادي نواكبو ونصفقو 

لكل عمل جيد.

السيد رئيس الحكومة، األدوية وما أدراك ما األدوية، دابا هادوك 
الصيدليات مساكن راه والو بحال l›épicerie دالحومة، عندهم الكارني، 
عندهم الحاالت املدنيات بال قياس، البطاقة الوطنية بال قياس، الناس 
ما تيقدوش يخلصو ألنه ما عندهمش إمكانيات طبعا هاد ال�سي راه 
غادي يتحل مع، واليني من هنا لتماك كي غنديرو؟ كي غادي نديرو؟ 
وهاد الناس بداو تيموتو نهار على نهار، راه هاد الصيدليات، املواطن راه 
ى تيشري الدواء في بعض األحيان، وثيقو بيا وبدون مبالغة واحنا ما�سي 

ّ
ول

مع املبالغة، احنا معارضة مواطنة ومسؤولة وبناءة، احنا ما بغيناش 
نهولو املواطن واليني بغيناه يسمع بأنه قريبا، إن شاء هللا، في طريق 
كذا ما يبقاش عندو مشكل نتاع الدواء، ما تالش غادي يشري الدواء 
بالديطاي بحال اللي تيم�سي يشري الكارو وال �سي حاجة من هذا القبيل، 
دابا راه كاين اللي كيشري الدواء، مع األسف، كيشريه بالديطاي، هاد 
الصيدليات وما دام تنتكلمو عليهم تنصيبو واحد اإلشكال كبير، هادو 
قالل واليني كاينين كاين ناس، السيد رئيس الحكومة، اللي مشارك في 
املختبر هادو اللي تيصّنعو األدوية تحية ليهم وصلو ل%70، كنصّدرو 
 empaquetage ولكن راه جزء كبير من األدوية راه تيجي وال تنديرو هنايا
يعني تتجي هداكla pommade وال داك وال �سي حاجة في البرامل، أو ال 
داك الحبات اللي، احنا بغينا تكون يعني صناعة ديال األدوية بشكل 
قوي والثمن يهّود، راه احنا بوحدنا اللي ما زال في املنطقة كلها اللي 
%7 على األدوية، خص تكون  تنديرو الضريبة على القيمة املضافة 
عندنا جرأة باش نحّيدوهاد %7 ألن شكون اللي تيم�سي ليها؟ راه املواطن 
الصناعيين  أن  زال متحملين  ما  احنا  ها  ما فحالوش،  اللي  مسكين 
بالنسبة للسكر نتاع املونادا ونتاع البيسكوي والشكالط وال ما عرفت 
وما  املونادا  في  شوية  يزيدو  احسن  إيوا  املدعم!  السكر  تيستعملو 
غادي يبقاش هداك السكر مدّعم، وهداك الفلوس يمكن لهم يخلفو 
املوضوع نتاع هاد املسألة ديال laTVA بصدق كذلك، بصدق كذلك 
كاين مشكل ديال التعريفة الطبية، دابا الطب الخاص هو راه شريك 
للطب العمومي، ولكن التعريفة على ما يبدو من خالل كل االتصاالت 

اللي تتم بهاد الناس، تيقول لك التعريفة غير كافية..

ا س  لا رئيس:

السيد الرئيس، شكرا انتهى التوقيت السيد الرئيس، شكرا. الكلمة 
عمر  ال�سي  الرئيس  السيد  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  للفريق 
حجيرة، ال�سي عمر حجيرة في حدود 5 دقائق والسيد النائب ال�سي عالل 

العمراوي في حدود 6 دقائق و25.
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ا نائبلا س  لعمرلحجير2:

بسملا رحمنلا رح م،لوا صال2لا سالملعلىلأشرفلاملرسلين.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مة،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

التي دعا من خاللها جاللة امللك  امللكية السامية  املبادرة  إعالن 
نصره هللا، إلى تعميم الحماية االجتماعية لجميع املغاربة، هي لحظة 
امللكية  املبادرة  هاته  االجتماعية،  الدولة  تكريس  في  فارقة  تاريخية 
السامية تهدف إلى تحقيق نقلة كبيرة في تحسين ظروف عيش املواطنات 
الصعيدين  اجتماعية غير مسبوقة على  ثورة  واملواطنين، وهي بحق 
العربي واإلفريقي، تجعلنا نفتخر ببالدنا وبالسياسة الحكيمة لجاللة 
نجدد من خاللها وبشكل واضح، دعمنا  مناسبة كذلك  امللك، وهي 
ملختلف التدابير واإلجراءات التي تتخذها الحكومة الجديدة في أشهرها 
األولى من أجل التنزيل السليم لهذا املشروع امللكي االستراتيجي رغم كل 
اإلكراهات اللي كنعيشوها واللي كيعيشها العالم واللي كتعيشها بالدنا 
وخصوصا اإلكراهات االقتصادية. ونحن نتحدث عن قطاع الصحة 
والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  نجّدد  أن  بد  ال  اليوم 
شكرنا وامتناننا إلى كل السلطات املحلية والقوات العمومية والشكر 
موصول كذلك إلى كل األطر الطبية والعاملين في قطاع الصحة على كل 
املجهودات املبذولة وإلى اليوم في مواجهة »كوفيد19-«، هي بمناسبة 
لهاته الجائحة  التدبير املتميز  أيضا نستحضر فيها نجاحات بالدنا في 

بفضل الرؤية السديدة واملتبصرة لصاحب الجاللة نصره هللا.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

ونحن نتحدث اليوم عن موضوع املنظومة الصحية ببالدنا وعن 
املعيقات والرهانات، أمامنا تاريخ مهم وهو فاتح يناير 2023، واش را 
احنا موجودين؟ باقي لينا 6 أشهر، واش غادي نبداو في التطبيق الفعلي 
للتغطية االجتماعية والتغطية الصحية؟ وما زال عندنا ما زال بزاف 
ديال الخدمة ما ّدار، واش هاد الوقت اللي باقي واش الحكومة قادرة 
واملواطنين؟ خصنا  املواطنات  ديال  للتطلعات  تستاجب  تكون  باش 
على  وأساسا  خاصة  العمل  عبر  الصحية  للمنظومة  شمولي  إصالح 
مدينة  مثل  املدينة  فواحد  نّداوا  نم�سي  املجالية،  الفوارق  القضاء 
الدار البيضاء بحال اللي يم�سي يّداوا في فكيك، بحال اللي يم�سي يّداوا 
في وجدة، خصنا نوفرو نفس الخدمات الصحية عبر مجموع التراب 
الوطني. كذلك يجب لإلشارة الفريق االستقاللي راه عندو واحد مقترح 
قانون، إن شاء هللا، غادي نعرضوه على اللجنة املختصة يوم األربعاء 
عندنا  تكون  خص  كذلك  الخصوص،  بهاد  الخصوص  فهاد  املقبل 
إستراتيجية واضحة لتكوين على األقل 3000 طبيب سنويا، استكمال 

إدماج الشرائح املتبقية، مشكورة الحكومة دمجت عدة شرائح فهاد 
املدة ديال الحكومة الجديدة، ولكن باقية شرائح أخرى اللي نتمناو، إن 

شاء هللا، باش تدمج في أقرب األوقات.

املواطنات  ديال  النفقات  من   94% الحكومة،  رئيس  السيد 
واملواطنين ديال العالج كتم�سي للقطاع الخاص، %6 فقط للقطاع 
خصنا  االجتماعية  التغطية  تعميم  على  مقبلين  ونحن  العمومي، 
 la نشجعو القطاع العام باش الناس تم�سي تلقى نفس الخدمات في
clinique privé وفي l›hôpital public، وإال غادي يوقع واحد الخلل في 
املنظومة الصحية منين ندخلو في التغطية الصحية اإلجبارية. االهتمام 
كذلك واجب باملوارد البشرية وخلق أجواء مشجعة ومحفزة، األطباء 
العمومي،  املستشفى  في  يبقاو  باش  الصحة  بقطاع  والعاملين  ديالنا 
وضرورة  املرحلة  ملتطلبات  تستجيب  خريطة صحية  بوضع  اإلسراع 
توفير مستشفيات جامعية بكل جهات اململكة وال بد على األقل يكون 
مستشفى جامعي في كل جهة. فاتح يناير السيد رئيس الحكومة، حوالي 
33 مليون مغربي ومغربية عندهم تغطية صحية، منهم 10 داملليون 
كان عندهم »الراميد«، الناس اللي عندهم »الراميد« اليوم عندهم 
عالمة استفهام وبغيتك السيد رئيس الحكومة، من خالل هذه الجلسة 
طمأنهم، هاد الناس واش غدا غادي يمشيو يخلصو وعاد يتسناو يردو 
لهم الفلوس؟ ما عندهمش، خاص وال بد يستمرو في نفس النهج باش 
اطمأنو باش يمشيو إداواو ألن إيال جاء �سي واحد والناس اللي مستفدة 
عندهمش  ما  راه  ديالهم  االجتماعية  الوضعية  كتعرفو  »راميد«  من 

اإلمكانات باش يخلص ويتسنى عاد باش يرجعو لو الفلوس.

قطاع حيوي وهام كذلك السيد رئيس الحكومة، خاصكم توليو 
لو العناية وهو قطاع األدوية، اليوم عندنا 11 مليون مؤمن، هاد 11 
مليون مؤمن من خالل 10 ديال املاليير ديال الدرهم اللي كتنفق على 
الصحة 3 داملليار في ديال الدواء، غدا منين يوليو 33 مليون مؤمن 
غادي تولي 10 داملليار ديال األدوية في السنة، هاد 10 داملليار واش عندنا 
صناعة دوائية قادرة على االستجابة للطلب املتزايد اللي غادي تعيشو 
بالدنا في بداية السنة؟ نتوفر على 6700 دواء مسوق في بالدنا منها 5000 
دواء قابل لالسترداد، كذلك السيد رئيس الحكومة، كنقترحو عليكم في 
ميدان السياسة الدوائية سن سياسة دوائية واضحة املعالم بعناوينها 

وفصولها تجيب على كل االختالالت.

في األخير السيد رئيس الحكومة، ونحن نتحدث عن قطاع الصحة 
الدولة  إرساء  في  امللك،  السديدة لجاللة  الرؤية  أن نستحضر  بد  ال 
الصحة  مجال  في  الوطنية  السيادة  موضوع  في  وخاصة  االجتماعية 
عبر اعتماد أساسا على أطباء مغاربة، تعزيز املستشفيات والوحدات 
الكافي من الصيادلة واملمرضات واملمرضين ووجب  بالعدد  الصحية 
لتشجيع  واضحة  سياسات  وبلورة  الخاص  القطاع  كذلك  تشجيع 

صناعة األدوية...
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ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس ال غتاكلها في التوقيت ديال...

ا نائبلا س  لعمرلحجير2:

وزرعتو األمل فينا ونحن عندنا الثقة بأن، إن شاء هللا، هاد املشروع 
امللكي الكبير غادي ينجح إن شاء هللا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، ال�سي العمراوي.

ا نائبلا س  لعالللا ذمراوق:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا س  2لوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

إصالح املنظومة الصحية الوطنية هي املدخل بل واملحدد األساس 
لنجاح مشروع الحماية االجتماعية برمته، أنا ال بد الجائحة نسلخصو 
منها الدروس األساسية ألن هي أول مرة في التاريخ املعاصر تيتم تجريب 
الصمود la résilience ديال النظام ديالنا الصحي بل وصمود الدولة 
وأمنية  صحية  بأبعاد  الحجم  هذا  من  وبائية  جائحة  أمام  ووطن 
واقتصادية واجتماعية بل حتى سياسية ودبلوماسية. وجب التأكيد 
كنا عارفينها،  اللي  ديالنا  الصحية  املنظومة  والتذكير رغم محدودية 
فنجاح بالدنا في مواجهة الجائحة هو نتيجة الصطفاف دولة، مجتمع 
وأفراد في صف واحد بقيادة وريادة سيدنا هللا ينصرو، ملحاربة الوباء، 
حتى أننا نجحنا في تحويل التهديد إلى فرص عندما فهمنا مبكرا أن تدبير 
ملف صحي ضخم هو تيتعدى مسؤولية وزارة الصحة، بل تيستوجب 
انخراط الدولة وانخراط ميداني لكل القطاعات لكن واألهم انخراط 
واعي لكل املغاربة. وإيال كنا استطعنا أننا نواجهو بفضل هاد االنخراط 
واالنخراط  الحماس  بنفس  فاليوم  كورونا،  خريف  تحدي  الجماعي 
وضع  أي  والصحية  االجتماعية  الحماية  رابع  تحدي  نرفع  أن  يجب 
الصحة في قلب كل السياسات الصحية تحت إشرافكم السيد رئيس 
الحكومة، ولكم السيد الرئيس بمعية األخ وزير الصحة من الكفاءة 
اإلصالحات  بنجاح  متفائلين  يجعلنا  ما   »leadership« شيب  وليدر 
العميقة للمنظومة الصحية اللي نادى بها سيدنا وتينتظرها املواطن، 

هاذ االنخراط الجماعي هو ضروري اليوم إلنجاح الحماية االجتماعية.

الصحي  األمن  اعتبار  ضرورة  هو  كذلك  الجائحة  خالصات  من 
والسيادة الصحية أولوية دولة، وملا ال مأسستها بإحداث مجلس أعلى 

لليقظة واألمن الصحي كيضطلع بمهام البت في القضايا االستراتيجية 
املرتبطة باألمن واليقظة الصحية، مع إحداث لجنة علمية مرجعية 

استشارية تكون قارة.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

بعد إهمالها لفترات طويلة تعود سياسة الوقائية وتعزيز الصحة 
إلى الواجهة كركيزة أساسية لتطوير املنظومة الصحية، فيما يخص 
خدمات الوقاية والتشخيص والعالج والترصد خاصة بالنسبة لألمراض 
املزمنة اللي غادي تثقل الكاهل ديال املنظومة، ألن درهم في الوقاية 
غادي نقتصدو به واحد العدد من األمور. من تحديات إنجاح الحماية 
للتغطية  لتمويل آمن ومستدام  إيجاد إجابات  أيضا هو  االجتماعية 
الصحية، ولكن كذلك إقرار حكامة مالية داخلية للمنظومة ولعل إرساء 
نظام معلوماتي مندمج مع رقمنة امللف الطبي غادي يكون أحد املداخل 
وغنتفاداو  الشفافية  واحد  يعطينا  هنا  ميزانياتي،  التوازن  لتحقيق 
إهدار املوارد املالية وتكرار الفحوصات، ولكن أيضا غادي يعطينا واحد 
التصور كيفاش غادي نديرو لسلة العالجات، ألن ال بد خص يكون 
فيه أولويات مكاين حتى �سي نظام تيغطي كل �سي مع األسف، وطبعا 

مراجعة التعريفات العالجية املرجعية.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

إيال كان التغطية الصحية غادي توفر الولوج املالي إلدراك الحق في 
الصحة، ولكن الولوج الفعلي والترابي effectivité ديال هاد الحق هو 
مقرون بحكامة العرض الصحي كيف قلتيو بإعادة النظر في الخريطة 
 »les SROS« الصحي  للعرض  الجهوية  املخططات  وأيضا  الصحية، 
باش تشمل القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى ال بد إعادة 
النظر في تدبير املستشفيات املؤسسات االستشفائية من خالل توفير 
اإلمكانات الالزمة أكيد تأهيل لكن وجوبا ابتكار حلول تدبيرية لترشيد 
محلية  بخصوصيات  منها  البشرية  خصوصا  اإلمكانيات  وتجميع 
وجهوية، كما تراعي التكامل بين العرض االستشفائي العمومي الخاص 
املشروع  على  الحكومة،  رئيس  السيد  وتكلمتي  العالج،  مسارات  في 
ديال les groupements sanitaires territoriaux وهذا مهم جدا. من 
الخيوط الناظمة أيضا هو إرساء نظام صحي أكثر فعالية وتنزيل حكامة 
دوائية بإحداث واستبشرنا خيرا بإحداث الوكالة املستقلة ديال األدوية 
تسهر على ضمان  وكالة  واملستلزمات،  األدوية  وتقنين قطاع  بضبط 
جودة وسالمة وفعالية األدوية، وغادي تضمن توفير األدوية في السوق 
تنتكلم على  ديالها  الجنيسة واملراقبة  وتشّجع على استعمال األدوية 
la bioéquivalence ألن هادي من أهم الرهانات ديال التوازن املالي 

والسيادة الوطنية.

املحدد  الصحي هو  البشري  الرأسمال  تيبقى  آخرا،  وليس  وأخيرا 
األسا�سي للنجاح، لست بحاجة للتذكير بالخصاص املسجل ولكن ال 
بد اإلشارة على أنه اليوم على قلة هاد املوارد البشرية اليوم الوزارة 
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ما عندهاش اآلليات اإلدارية والقانونية باش يكون واحد التدبير ناجع 
لهاد املوارد، وبالتأكيد غادي يحمل قانون الوظيفة العمومية الصحية 
تحفيزات كتالءم ومستوى  إقرار  مع  الصدد  فهاد  الشافية  اإلجابات 
املنوطة  املهام وكذا املسؤوليات  العلمية وطبيعة  التكوين والقدرات 
بهم. حان الوقت السيد رئيس الحكومة، كيف قلتيو في إعادة النظر في 
منظومة التكوين بشكل عام، نحو منظومة واحدة لكل املهن الطبية 
الجهوية  الصحية  املتطلبات  تراعي  وكيفا  كما  والتقنية  والتمريضية 
جامعات للعلوم الصحية ملا ال تحت وصاية وزارة الصحة؟ وهذا غادي 
يعطينا واحد التقائية فهاد السياسات هادي. األكيد أن كل هذا ما 
تيمكنش يتم بمعزل عن القطاع الخاص، ألن ما يمكنش نمشيو لهاد 
املعركة برجل واحدة، ألن القطاع الخاص مكون أسا�سي رئي�سي ودعامة 
أساسية للمنظومة الصحية، مع إحداث اآلليات القانونية والتنظيمية 

ن من إشراكه في صناعة القرار وتحفيزه وتعزيز قدراته.
ّ
لتمك

انطالق  لضمان  بها  تنذكرو  مداخل  ستة  الرئيس،  السيد  تلكم 
سليم ومستدام ملشروع الحماية االجتماعية في شق الحماية الصحية، 
لنكون جميعا عند حسن صاحب الجاللة هللا ينصرو، بتلبية انتظارات 

الشعب املغربي في الولوج العادل واملنصف للصحة والعالج، شكرا.

ا س  لا رئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
واالشتراكية السيد الرئيس السيد النائب املحترم ال�سي رشيد حموني.

ا نائبلا س  لرش  لحم2نيلرئيسلفريقلا تي ملواالشتراك ة:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مة،

اليوم كناقشو يعني موضوع ديال ملف ديال املنظومة الصحية، 
املباشر  ارتباطو  في  بالغة  األهمية  واحد  كتكت�سي  كتعرفو  كما  واللي 
املسبوق  الغير  امللكي  الورش  االجتماعية  الحماية  ديال  بالورش 
والتاريخي، بطبيعة الحال احنا في فريق التقدم واالشتراكية وكحزب من 
البديهي ما يمكن لنا إال انخرطو فهاد املشروع، ما يمكن لنا إال نتعاونو 
باش ينجح هاد املشروع ألن سبب وجود حزب التقدم واالشتراكية هو 
النضال من أجل العدالة االجتماعية وجعل اإلنسان في قلب االهتمام 

ديالو.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

التقدم  حزب  بها  كيتمّيز  اللي  واملسؤولية  املوضوعية  باب  من 
واالشتراكية، كنسجلو بإيجاب العدد الهائل ديال املراسيم التطبيقية 
ش نسّهلوها، ألن هادي مجهود كبير 

ّ
للقوانين، وهاد املراسيم ما يمكنا

نشهد لكم به ألن كاين القطاعات كاين يعني تشاور مع بعض الفئات اللي 
هو ما�سي ساهل، ولهذا نثمن العمل اللي قمتو به، كما نسّجل املجهود 

اللي درتو على املستوى املالي رغم أنه ما زال مكافيش ألن l›OMS كتقول 
لك خص امليزانية توصل ما بين بين 10 و12، ولكن ّدار مجهود كنتمناو 
في السنوات املقبلة نوصلو لهاد العدد. كنثمنو كذلك العمل اللي قام 
به السيد الوزير الصحة، واالستمرار في تخفيض ديال األدوية ديال 
الثمن ديال األدوية، اللي كان يعني حزب التقدم واالشتراكية كان املبادر 
فهاد القطاع، كذلك اليوم وكان البرملان مساهم من أجل تخفيض هاذ 
األثمنة ديال األدوية وكانت مهمة استطالعية دارها البرملان، وكان الدواء 
اللي كيدير مليون ديال الدرهم ديال »l›hépatite »C ولى كيدير 3000 

درهم بصناعة وطنية مائة باملائة.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

كذلك بكل موضوعية ال بد باش نسجلو تدبير القطاع ديال الصحة 
والحماية االجتماعية كيتم بشكل مسؤول، وبكفاءة مهنية عالية ال 
يمكننا إال أن نثني عليها ونتذكر جميعا كيف تمت حماية املغاربة من 
وبنفس  الوقت  نفس  في  كورونا.  ديال  للفيروس  الصحية  التبعيات 
املوضوعية السيد رئيس الحكومة، خطاب سيا�سي وال سائد ال نتفهمه 
الحكومة السابقة الحكومة السابقة، هل املغرب غادي يبدا في 2021؟ 
ما كان والو؟ ما كيّدار والو؟ ماكنتوش في الحكومة؟ ما يمكنش هاد 
الخطاب ال�سي راه اللي كيشوف في املرايا غيدير كسيدة، خصو يشوف 
لقدام، ما يمكنش كانت هاد الحماية االجتماعية راه بدات في 2005، 
هنا فهاد املنصة قدمها اليوسفي املرحوم واملناضل اليوسفي، الحماية 
االجتماعية القانون 65.00، اللي كانت املغاربة والحماية االجتماعية ما 
كتوصلش حتى %16، جاء موراه ديال املستقلين، جاء »الراميد« هاد 
املجهود تراكم، خصنا نبنيو على التراكم كاملين كنهضر ال معارضة وال 
أغلبية، هذا خطاب ديال الجحود ما خصوش يستمر، هاد الخطاب 
خصنا نزيدو نشّجعو اليوم وزارة الصحة بل كل �سي كان كيجي يشيد 
بالعمل اللي قامت به وزارة الصحة في كورونا، اليوم تبّدل الرأي كل 
�سي وال كان خلقنا استثناء على املستوى العالمي بمجهود ديال املوارد 
لنا استثناء 

ّ
البشرية البسيط والقليل، وبالبنية التحتية القليلة وشك

هادوك  بفضل  راه  بالجنون؟  قاومناها  باش  العالمي،  املستوى  على 
ألول  التلقيح  ديال  العملية  الناجع،  التدبير  بفضل  البشرية،  املوارد 
مرة كنشوف عملية بأن هداك هو األمنية ديالي باش يكون املواطن 
الكبير بحال الصغير  متساوي، كيم�سي يشّد الصف بحال املسؤول 
بحال املرا بحال الرجل، كيجيه املوعد كيم�سي، هاد ال�سي اللي بغينا 
في جميع القطاعات وفي قطاع الصحة، كان مجهود كبير بطبيعة الحال 
ش العمل اللي 

ّ
ش نكروه، وما يمكنا

ّ
تحت رعاية جاللة امللك، ما يمكنا

قام به يمكنا نضربو كل �سي في الصفر. كذلك التدشين ديال عدد 
عليها  شرف  واللي  مؤخرا  كانت  اللي  االستشفائية  املؤسسات  ديال 
ي 

ّ
السيد الوزير، هذا عمل نثمنه ألن اليوم الهدف ديالنا شنو هو؟ مل

كنقولو التغطية الصحية في التعريف ديال املنظمة العاملية للصحة 
هو مجموعة ديال املؤسسات، ومجموعة ديال املوارد اللي يمكن لها 
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تسهر على الصحة والوقاية قبل العالج للصحة ديال املواطن؛ الثاني 
هو العدالة املجالية واملساواة في عرض العالجات؛ املسألة الثالثة في 
ي كنهضرو على 

ّ
التعريف ديال l›OMS هو النهوض بالعنصر البشري، مل

اليوم السيد رئيس الحكومة،  مجموعة ديال املؤسسات ما يمكنش 
القطاع الخاص يبقى خارج الوصاية ديال وزارة الصحة، وزارة الصحة 
اليوم ما فيهاش مديرية اليوم خاصة بالقطاع الخاص، خص اليوم 
ي كنقولو كانت سميتها وزارة الصحة 

ّ
القطاع الخاص كشريك لنا مل

ت سميتها وزارة الصحة دابا وزارة الصحة، يعني كاع 
ّ
العمومية، وال

الصحية  للخريطة  ينضبط  الخاص  القطاع  املتدخلين خاص  جميع 
بحالو بحال القطاع العمومي، اليوم كاين أقاليم فيهم صفر من القطاع 
الخاص ال في les cliniques وال األطباء، كيفاش هذا اليوم اللي غنديرو 
لو الحماية االجتماعية وغادي توصلو ل22 مليون؟ ولكن في املقابل 
فينا هي الخدمات في بعض األقاليم؟ ما يمكنش كنقولو أوّدي عندك 
ص نفس االنخراط ومن بعد واحد املواطن في 

ّ
التغطية الصحة وكنخل

 في بوملان تنقول لو إيوا سير للرباط، هاديك التكاليف ديال 
ّ
جرادة وال

التنقل تكاليف ديال األوطيل إيال م�سى جلس 3 أيام على من غنحسبوه؟ 
بين  ما  مساواة  مكاينش  هنا  تكاليف  هادي  la CNSS؟  لو  غترجعها 
املنخرطين، ما كاينش كذلك مساواة ما بين األقاليم وما بين الجهات في 
التوزيع، والحل الوحيد هو تنزيل الخريطة الصحية ويجب االنضباط 
ال قطاع عام وقطاع خاص. كذلك املشكل ديال التعويض اليوم أكثر 
صو املواطن، اليوم أنا موظف 

ّ
من les deux tiers أكثر من الثلثين كيخل

في البرملان التكلفة 1450 درهم شحال رّجعات لو؟ 125 درهم، وهاد 
ال�سي الش راجع؟ واش هاذي تغطية صحية شاملة؟ 125 درهم من 
1450 درهم! أوال يجب مراجعة التعريفة ألن كيم�سي املواطن كيدّوز 
ب 300 درهم ولكن الثمن املرجعي هو 120 درهم، وكيرّدو لو غير 70% 
منو كيخلص 300 كترجع لو60 درهم، بالنسبة لألدوية كاين أدوية ال 
صها املواطن من جيبو، كاين أدوية اليوم اللي كتعّوض 

ّ
تعّوض وكيخل

ي كتم�سي للتعويض تيعّوضك 
ّ
ألن كاين precepts كيكتبو لك الطبيب مل

على الجينيريك على الجنيس، خصنا نشجعو الدواء الجنيس اللي اليوم 
ما كيتجاوش %30 راه أمريكا راه عندها %70، وهاد ال�سي باملناسبة 
خصنا نشجعو الصناعة الوطنية ألن برهنت على يعني القدرة ديالها 
عندنا كفاءات، ألن نهار فاش كان كورونا واألدوية اللي l›OMS ديك 
الكينة بال ما نذكر االسم ديال املعالجة قالت l›OMS ال ما صالحاش 
عالش؟ كانت كّدير 60 درهم هي بغات تبيع لنا وحدة ب220 درهم، 
وكنحّيي اللجنة العلمية والسيد الوزير، ألن قالك ال هاد ال�سي صالح، 
وتّبعناه في البروتوكول من بعد سيمانة l›OMS تراجعت وقالت بالفعل 
بروتوكول ناجح يعني عندنا كفاءات. خصنا نشّجعو البحث العلمي في 
العمل ديال الصيدلة، نشجعو االستثمار في القطاع الخاص ألن اليوم 
ما بقاش مشكل عند املواطن يم�سي للقطاع الخاص وال القطاع العام، 

ألن كاينة تغطية صحية اللي هي شاملة.

جبتو  اللي  البرنامج  وفي  الحكومة،  رئيس  السيد  تنسجلو  كذلك 

هاديك البطاقة الذكية واللي يعني في خالل يعني التقديم ديالكم بأن 
املواطن غادي يبقى يم�سي غادي يلقى الطبيب كيساينو بموعد، هذا 
حلم غنحلمو معاكم، وكنتمناوه يتحقق ألنه هو ما�سي سهل السيد 
رئيس الحكومة، بهاد القلة ديال املوارد البشرية اللي اليوم كاينة، يعني 
بالتوزيع الغير العادل واليوم كنتظرو واش إقليم غنم�سي غنلقاه داك 
spécialiste كيساين هداك املريض؟ أنا أستبعد هاد املسألة، كذلك 
بين  كاين من  األدوية، ألن  ديال  الوكالة  أقرب وقت  في  إخراج  يجب 
التوصيات ديال املهمة االستطالعية وكان التزام ديال الحكومة بطبيعة 
الحال تتلعب دور مهم وأسا�سي، بالنسبة للخدمات اللي كتقّدم على 
مستوى يعني القطاع ديال الصحة اليوم، وفي اإلشراك ديال القطاع 
الخاص اليوم أصبحت الحكامة �سيء ضروري، الحكامة في التدبير ألن 
 l›hôpital ي كنمشيو

ّ
اليوم كتشري الدولة سكانير ب500 مليون، مل

 جوج، وحداه كلينيك نفس السكانير 
ّ
شحال كيدير من؟ كيدير مرة وال

كيدير 13 وال 14 في النهار، فاش كاين املشكل؟ اليوم خصنا هاديك 
500 مليون تربحها الصحة وتم�سي تشري le service من عند القطاع 
الخاص كيما دايرة اليوم مع ديال الدياليز، كذلك اليوم يعني العالج أو 
بو على هاد النقص 

ّ
ال العالج عن بعد la télémédecine اليوم يمكّنا نتغل

في املوارد البشرية، اليوم radiologue يمكن لو يقرا هداك الراديو عن 
بعد، ألن اليوم غادي نرجع لكوفيد بّينت املنظومة الصحية على أن 
اليوم إيال اعتنينا بهاد املوارد البشرية غير بهاد البنيات اللي عندنا، راه 
قادرين نتحّداو يعني هاد النقص اللي ما يمكن حتى �سي واحد يكذب 
علينا ويقول من هنا 4 سنين غادين نحلو املشكل ديال النقص ديال 
املوارد البشرية، راه ما يمكنش في حالة وحدة هو اإلشراك ديال القطاع 
الخاص كيما قلت، ألن كانت كتعطى لو يومين األساتذة كيمشيو يخدمو 
 كيخدم يومين في القطاع العام 

ّ
في القطاع الخاص تقلبت اآلية، وال

وكيخدم 6 أيام في القطاع الخاص، اليوم خّصها تنعكس يعني املقاربة، 
خص حتى هداك القطاع الخاص يتسمح لو قانونيا يم�سي يؤدي هداك 
الواجب في القطاع العام وتكون عندو تعويضات بهاد الشكل ألن إيال 
العام يمكنا غادي  القطاع الخاص والقطاع  في  جمعنا عدد األطباء 
نربحو واحد واحد، مسألة أخرى اللي كانت طرحات في عهد السيد 
الحسين الوردي وهو الخدمة الوطنية، هاد الخدمة الوطنية حتى هي 

ألن 1200 طبيب...

ا س  لا رئيس:

السيد الرئيس انتهى الوقت، شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي السيد الرئيس السيد النائب املحترم 

السيد الشاوي بلعسال.

ا  ست2رقل ا فريقل رئيسل بلذسالل ا شاوقل ا س  ل ا نائبل
ا  نميراطيلاالجتماعي:

ا س  لا رئيس،
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ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

سعداء بتجديد اللقاء مع السيد رئيس الحكومة املحترم، ملناقشة 
موضوع من األهمية بمكان ومن األولويات االجتماعية التي تهم األسر 
املغربية، علما أن موضوع الصحة في بالدنا برهاناته ومعيقاته يعيش 
اختالالت كبرى وهو بحاجة إلى تشخيص واقعي من أجل تجاوز هذا 
الوضع الذي طاملا تم التداول فيه. ونعتقد في فريقنا، أن اآلن لدينا 
الصحية،  املنظومة  إلصالح  املعالم  وواضحة  كاملة  طريق  خارطة 
انطالقا من الخطب امللكية واإلطار التشريعي واملبادرات واملخططات 
السامية،  امللكية  والتوجيهات   2011 دستور  مضامين  مقدمتها  وفي 
وعناية جاللته التي تتكرس على أرض الواقع عبر سلسلة من املبادرات 
املؤطرة  والصحية  االجتماعية  الحماية  تعميم  مستوى  من  الرائدة 
املفعلة  والتنظيمية  التشريعية  والنصوص   09.21 اإلطار  بالقانون 
واالتفاقيات املوقعة أمام جاللة امللك، لتنزيل هذا الورش اإلصالحي 

املبرمج الذي التزمت به الحكومة في برنامجها 2026-2021.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

إننا أمام واقعين إثنين بنفس األهمية والدينامية واالستعجالية، 
مسلسل  عبر  الصحية  للمنظومة  املتواصل  اإلصالح  ورش  واقع 
استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية واآلليات املؤسسة ملختلف 
الهيئات واألجهزة والبنية التحتية والوطنية والترابية، أما الواقع الثاني 
وامللموس فهو املتمثل في الواقع اليومي املعاش من طرف املر�سى ومن 
واقع  واملستوصفات،  الصحية  واملراكز  املستشفيات  أمام  يرافقهم 
رواد  تواجه  مادية  وتكاليف  وحكامة  ومعامالت  ممارسات  في  يتمثل 
هذه الفضاءات الغير الصحية من أبواب وعبر دهاليز بنية استشفائية 
الرسمي  بتاتا عن الخطاب اإلصالحي  تعبر  وتفاصيلها وهي حقائق ال 
واملؤسساتي وإنما تحجب آثار املجهودات التي تبذلها الدولة، السيد 
رئيس الحكومة، بجميع مؤسساتها ومساعيها وإنفاقها املتصاعد املوجه 

إلصالح وتدبير منظومتنا الصحية.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

إن هذين الواقعين املتناقضين يشكالن إحدى التحديات املطروحة 
علينا اآلن جميعا لفك تشابكهما لفائدة انتصار واقع اإلصالح وتغيير 
ووفاء  استجابة  وذلك  الواقع،  أرض  على  وملموس  وإيجابي  حقيقي 
للتوجهات امللكية السامية، املؤكدة على أن القطاع الصحي هو أهم 

دعامة لتحقيق تعميم الحماية االجتماعية.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

إن راهنية الوضع الصحي تحتم علينا التسريع ببناء نظام صحي 
وطني جماعي ومناعي بمقاربة مبنية على تعبئة تضم منهي الصحة وجميع 

واملجتمع  واملدبرين،  والسياسيين،  االجتماعيين،  والشركاء  الفرقاء 
املدني واإلعالم للمساهمة املشتركة في تنزيل مخطط إصالح املنظومة 
بوجود  يقر  فالكل  املدى.  وبعيد  مستدام  إصالح  الوطنية،  الصحية 
إكراهات هيكلية، وتراكم ملمارسات ومعامالت مدرة للفوائد واملصالح 
تحد من فعالية ونجاعة الجهود اإلصالحية، وتضعف الحكامة التدبيرية 
اليومية، وتزيد من شرخ التباعد بين كل من القطاعين العام والخاص 
وذلك باعتماد منظومة أجرية وتعويضية محفزة ومرنة لفائدة املوارد 
البشرية للقطاع العام، ألن القطاع الخاص يوفر فرصا مادية ومزايا 
للعاملين في القطاع العام، ويجذب مختلف الكفاءات التابعة للقطاع 
الصحي بشتى الطرق واألساليب مما يضعف من حكامة املستشفيات 
العمومية، في الوقت الذي تعاني فيه الخصاص الكمي والنوعي من 
املوارد البشرية، وفي النهاية تبقى املصحات الخاصة هي املستفيدة من 

املوارد بصفة غير مباشرة.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

وأمام هذه التناقضات الصارخة، ال يسعنا إال أن نؤكد على وجوب 
االختالالت  من  وغيره  اليومي  النزيف  هاد  ملثل  جذرية  حلول  إيجاد 
والنقائص واملعاناة اليومية التي تحد من العرض الصحي الغير املتكافئ 
والغير املجدي والغير النافع، والذي تفاقم مع سوء توزيع املوارد البشرية 
وهجرة هذه املوارد على قلتها نحو القطاع الخاص أو نحو بلدان أخرى، 
في الوقت الذي كنا نتوقع وفود أطباء أجانب لتعزيز العرض الصحي 
ببالدنا بعد مصادقتنا على قانون يسمح بممارسة األجانب للطب في 

املغرب.

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

اإلشكاليات  تفاصيل  سرد  في  نسترسل  بأن  يسمح  ال  الوقت 
واملعيقات التي ينقلها لنا املواطنون يوميا، ويحملوننا مسؤولية طرحها 
وإيجاد الحلول الفعلية واملقنعة للوقائع املؤثرة التي تصلنا يوميا. إن 
واقع الحال يغني عن السؤال، وأن زعزعة هذا الواقع يتطلب رجة قوية، 
رهان  لكسب  الصحية  ملنظومتنا  إصالحية  وإرادة  جماعية،  وتعبئة 
تحقيق أمن وسالمة اإلنسان املغربي في جميع أبعاده الصحية والبدنية 
والنفسية والعقلية والصحة االجتماعية واالقتصادية بمقاربة مجالية 
وحقوقية يتجلى فيها العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
السيد النائب املحترم ال�سي مصطفى ابراهيمي، شنو؟

ا نائبلا س  لمصطفىلإبراه مي:

السيد الرئيس، غي قبل ما نبدا، بغيت غي نسول السيد الوزير 
الصحة واش هاد le produit هذا اللي جايبين كيعقمو به واش عندو 
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l›AMM وال ما عندوش؟ ألن كيديرو هكذا...

ا س  لا رئيس:

ما كنسمعش..

ا نائبلا س  لمصطفىلإبراه ميلباسملاملجم2عةلا ن اب ةل
 لذ ا ةلوا تنم ة:

س  يال علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م.ل ا رحمنل هللال بسمل
محم لوعلىلآ هلوصحبه.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مة،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

يطيب لي ويشرفني أن أتناول الكلمة باسم العدالة والتنمية ملناقشة 
موضوع ذي أهمية قصوى أال وهو املنظومة الصحية. السيد رئيس 
الحكومة، نناقش هاد موضوع الصحة في إطار تنزيل املشروع امللكي 
للتغطية االجتماعية الشاملة، والتي من بين شروطها األساسية إرساء 
منظومة صحية قوية. التغطية الصحية الشاملة تستأثر برعاية جاللة 
امللك منذ 2002، ودخلت مدونة التغطية الصحية سنة 2005 وتم 
التوقيع في القصر امللكي في أكادير مع »CGEM« ومع النقابات والحكومة، 
ثم التعميم ديال التغطية الصحية ديال »الراميد« في القصر امللكي في 
الدار البيضاء 2012، وأخيرا االتفاقيات الثالث التي وقعت بفاس حول 

املهن الحرة واملستقلين.

ديال  التعميم  وهاد   ،2012 سنة  التعميم  بالراميد  يتعلق  فيما 
كاين  بأن  كنعترفو  ألن   ،2019 ديال  اإلحصائيات  نعطيكم  باش  غي 
واحد مجموعة ديال االختالالت فيما يتعلق بالراميد، ولكن أنا نقول 
السجل  ديال  بالقانون  معالجتها  وتمت  االستهداف  هي  بينها  من  لك 
االجتماعي، ولكن دابا بداو كيتكلمو على السجل االجتماعي ووقفو ما 
بقاوش كيسلمو السيد رئيس الحكومة، ما بقاوش يسلمو البطائق ديال 
»الراميد«، الناس اآلن واقفة دابا واش كيداويو وال ما يداويوش صحاب 
»الراميد«؟ وقفوا البطائق، والسجل االجتماعي ما زال ما بداش كيقول 
آه راه غادي يبدا السجل االجتماعي، فهذا واحد من بين املشاكل. ولكن 
غي باش نعطيكم شنو دار »الراميد« ألن جوج نتاع الخطابات السيد 
الخطابات  يم�سي معاهم، هما  اإلنسان  الحكومة، ما خصش  رئيس 
كيقول  اللي  عدمي،  خطاب  مزيان  كل�سي  لك  كيقول  اللي  العدمية 
10 سنين خطاب عدمي، ما يمكنش،  لك حتى حاجة مكانت هادي 
وبالتالي كنقولو �سي شوية، »الراميد« مليون و100 ديال املرتفقين اللي 
جاو للمستشفيات، 5 ماليين ديال أيام االستشفاء، 333.000 عملية 
جراحية، إيال بغينا نمشيو للمؤشرات راه انخفضت داك النسبة ديال 

الوفيات ديال الحوامل، راه كنا في 110 واليوم راها في 72 يمكن راها 
وصلت ل50، وبالتالي راه كاين واحد املجموعة ديال املؤشرات ما يقولو 
10 سنين ما كاين والو زعما هاد ال�سي ما يدخلش للعقل، وبالتالي إيال 

كان مكن نتجاوزو هاد الخطاب غادي يكون أفضل.

نتاع  األمر  واحد  معاك  نطرح  بغيت  الحكومة،  رئيس  السيد  أنا 
ها�سي ديال »الراميد«، ألن الكالم دابا اللي ولى كيتسمع بأنه خصهم 
يأديو هاد الفقراء والهشاشة خصهم يأديو، هاد ال�سي اللي كاين، إيال 
اعطيتك غي امرأة اللي جاية من العالم القروي وال هي من العروبية 
غادي  الرحم،  ديال  وال  الثدي  ديال  الجبل، عندها سرطان  من  وال 
تم�سي وّدير التشخيص ومن بعد غادي تم�سي لهاد املراكز ديال معالجة 
السرطان، يكلف السيد رئيس الحكومة 50 حتى ل60 مليون ما بين 
chimiothérapie وla radiothérapie وزير الصحة كيعرف هاد ال�سي، 
كيديروه ب0 درهم اآلن في املستشفيات، باش نعطيوكم 10 سنين 10 
داملليار ديال الدرهم في وقت الحكومة ديال ال�سي بنكيران، 9 داملليار 
ديال الدرهم وأنتما كنتو أعضاء فيها السيد رئيس الحكومة، 9 داملليار 
ديال الدرهم اللي تصرفت في »الراميد«، نجيو ونقولو اليوم ال راه ما 
كاين والو وفاشل، ما يمكنش! هذا راه مشروع ملكي، فيه االختالالت 
راه احنا جايين باش نعالجو االختالالت، ولكن باش نقولو ما كاين والو 
فهذا غادي يكون �سي شوية صعيب، ولهذا فيما يتعلق بهاد ال�سي ديال 

»الراميد« نعالجو لو املشاكل ديالو.

فيما يتعلق بالوالدين السيد رئيس الحكومة، سحبتو القانون، أنا 
نعطيكم واحد املثال باش نتفاهمو مزيان، الوالدين هادو من واحد 
الطبقة متوسطة، إذن ما عندهمش الحق في »الراميد«، هاد الناس 
ال هما نشطاء، وال هما عندهم تقاعد، وال هما عندهم �سي تجارة وال 
فالحة وال حتى �سي حاجة، إذن ما غاديش يدخلو مع هاد ال l›AMO ديال 
»CNOPS« وال ديال »CNSS«. السيد رئيس الحكومة، فين غادي نديرو 
الوالدين؟ هادو تقدم بهم السن وما يمكنشن ما يمكنش باش يستافدو، 
وبالتالي راه نحيلكم السيد رئيس الحكومة، على خطاب ملكي اللي كان 
وهي الرسالة التي وجهها جاللة امللك، في 2019 اليوم العالمي للصحة 
ديال املنظمة العاملية للصحة اللي ّدار في الرباط، وأنا غنقرا لكم واحد 
املقتطف: »باإلضافة إلى ذلك تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات في مجال 
توسيع االستفادة من أنظمة التأمين عن املرض لتشمل طلبة التعليم 
العالي في القطاعين والتكوين العام والتكوين املنهي، املهاجرين وكذلك 
أمهات وآباء األشخاص املؤمنين« هذا خطاب ملكي، هاد الوالدين فين 
غادي نديروهم؟ ولهذا كنطلبو منكم السيد رئيس الحكومة، تشرحو 

لنا كيف.

فيما يتعلق باملوارد البشرية، املوارد البشرية كاين واحد املشكل 
كبير، ولهذا ّدارت 5 ديال املستشفيات جامعية خالل 10 سنين أنتم 
مطالبون واحنا معاكم نديرو 5 ديال املستشفيات اللي راهم جايين، 
وعلى رأسها بني مالل والرشيدية وواحد املجموعة ديال.. ألن هذا هو 

هذا هو التحدي اللي يمكن لكم ّديروه.
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فيما يتعلق بالتمويل هناك إشكال كبير في التمويل، تقريبا تضاعفت 
امليزانية خالل هاد العشر سنوات، ولكن 28 مليار ديال املساهمة ضربنا 
الحساب ما لقيناهاش ما كتخرج، هداك ال�سي كاع اللي درتو لو 22 
ي كنضربو هداك الحساب 

ّ
مرسوم وواحد املجموعة ديال اآلخر ولكن مل

28 مليار، وكذلك بالنسبة ل23 مليار واحد  ما كتخرجش مساهمة 
النسبة منها كنتو غادي تجيبوها من صندوق املقاصة، اآلن ما يمكنش 

لكم تقيصوه من صندوق املقاصة.

ا س  لا رئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس انتهى الوقت شكرا، الكلمة اآلن للسادة 
النواب غير املنتسبين، السيد النائب عبدالوي رءوف معن في حدود 

.d›accord دقيقة و20 ثانية.. واخا

ا نائبلا س  لرءوفلعب الوقلمذن:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك2مةلاملحترم،

أولى  كخطوة  يستجيب  االجتماعية  الحماية  تعميم  ورش  تنزيل 
إصالح املنظومة الصحية، وهذا يتطلب إرادة سياسية من حكومتكم 
واش باغيين داويو املغاربة؟ بفضل التوجيهات امللكية السامية املغرب 
نجح في تدبير ملفات كبرى على رأسها قضية الوحدة الترابية وكذلك 
جائحة »كوفيدـ19« بأقل من الخسائر، ولكن يجب أن نبقى معبئين 
خصوصا بعد انطالق عملية مرحبا 2022 وذهاب آالف املغاربة لحج 
بيت هللا الحرام. الحفاظ على التوازن املالي بين موارد النظام التأمين 
أحد  الطبية سيكون  الخدمات  ونفقة  املرض  األسا�سي عن  اإلجمالي 
معيقات املنظومة الصحية ألن النفقات تعرف تصاعدا سريعا ومخيفا 
مع استحالة الزيادة في اشتراكات املنخرطين. كفى، كفى من الزيادات 
السيد رئيس الحكومة، هناك نقص كبير في املوارد البشرية، خصاص في 
املراكز الصحية، غياب نظام معلوماتي فعال. وحتى ال تنخرط الحكومة 

في متاهات ويضيع من هذا »خيط أريان« وجب تحديد األولويات حتى 

نؤطر لثقافة النتائج ونبتعد عن الديماغوجية إذا أردتم أن تفعلوا كل 

�سيء فلن تفعلوا أي �سيء، أقترح اعتماد نظام للوقاية الصحية للحد 

من نسبة األمراض املزمنة: الفشل الكلوي، السرطان، أمراض القلب، 

%50 من النفقات؛ تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص  التي تكلف 

الذي يمثل %60 من سلة العالجات؛ تحيين التعرفة املرجعية الوطنية؛ 

استراتيجية ذكية لتنزيل مقترحات مشروع النموذج التنموي...

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة للسيدة النائبة السيدة 

فاطمة التامني في حدود دقيقة.

ا نائبةلا س  2لفاطمةلا تامني:

ا س  لرئيسلالحك2مة،

للمنظومة  ال�سيء  الواقع  عند  الجميع  وقوف  وبعد  ننتظر  كنا 
الصحية تشخيصا واختالالت وعجز صحي خدمة وولوجا، أن يحصل 
الوعي لدى الحكومة بأن الصحة أولوية فعال، وأن تجسد ذلك من خالل 
سياسة وطنية تضمن الحق في الصحة للجميع، وتقطع مع التوجهات 
السياسية التي راكمت نتائج فشل متكرر انعكست بشكل مباشر على 
املوارد البشرية وحالت دون ولوج املواطنين للصحة. واقع الحال العرض 
الصحي ال يتناسب مع مبدأ الحق في الصحة، مساهمة الدولة في نفقات 
الصحة ضعيفة ألنها تتهرب من املسؤولية، إنفاق املواطن على الصحة 
يصل إلى %45 مما يساهم في تعميق الفقر والفوارق االجتماعية، أكثر 
من %80 من صناديق التأمين كتم�سي للقطاع الخاص، االستفادة من 
أنظمة الحماية االجتماعية غتكون من جيوب املواطنين ديك 51 مليار 
درهم، إشكالية الصحة هي إرادة سياسية سجنت نفسها ضمن منطق 

ايديوسيا�سي ليبيرالي...

ا س  لا رئيس:

الكلمة  الوقت.  انتهى  الوقت،  انتهى  النائبة  السيدة  كرا  شكرا، 
السيدة النائبة السيدة نبيلة منيب في حدود دقيقة.

ا نائبةلا س  2ليب لةلمنيب:

ا سالملعل كم.

ا س  لرئيسلالحك2مة،

املواطنات  تطلعات  إليكم  ننقل  املوحد،  االشتراكي  الحزب  باسم 
وبالحماية  الصحة  في  بالحق  املرتبطة  كرامتهم  في صيانة  واملواطنين 
بها.  وعدتم  التي  االجتماعية  الدولة  وتحقيق  الشاملة  االجتماعية 
أوال كيف ستواجه الحكومة التصحر الصحي والنقط السوداء وسد 
الخصاص الذي يقدر ب100.000 إلى 150.000 من األطر الصحية؟ ثم 
ننتظر فتح نقاش ديمقراطي حول تدبير جائحة كورونا التي أبانت على 
تناقضات عاملنا املعولم، وكذلك لتتبع األعراض الناجمة عن التلقيح 
ثالثا ما هو جوابكم عن االختالالت التي رصدها  وسؤال التعويض؟ 
املجلس األعلى للحسابات؟ الجواب ليس في تسليع الصحة، واستيراد 
أطباء من الخارج في الوقت الذي يعد أطباؤنا املكونين في املغرب من 
أحسن األطباء، وكذلك املغاربة ال يتوفرون على إمكانيات أداء مصاريف 

مستشفيات من تصنيف...

ا س  لا رئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، إذن الكلمة للسيد رئيس 
الحكومة للرد على التعقيبات، فليتفضل فيما تبقى من الوقت باقي لكم 

ساعة السيد الرئيس، باقي ساعة.
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ا س  لعزيزلأخن2ش،لرئيسلالحك2مة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلشكرا،

أشكركم على التدخالت اللي جيتو بها، أوال بغيت غير نفكركم بأنه 
يعني فهاد األسبوع املا�سي تم إصدار مرسوم برفع مخصصات املقاصة 
لهاد السنة ب16 مليار ديال الدرهم لتعزيز القدرة الشرائية، وكانت 
تقريبا 17 مليار ديال الدرهم اللي كاينة في لbudget اللي داز في البرملان 
عندكم هنا وصوتوا عليه، وهذا مجهود كبير اللي كتقوم به الحكومة 
فهاد الظروف اللي هي صعيبة وكبيرة، واللي هي ظروف عاملية، ولكن 
باش  بأنه  ديالها  العهد  على  باقا  يعني  الحكومة  كلو  ال�سي  هاد  رغم 
 les domaines توفي بهاد اإلجراءات كلهم اللي جابت بهم خصوصا في
مع  مهم  جد  �سيء  وقعنا  اليوم  أصبح  والتعليم،  الصحة  sociaux؛ 
 le métier اللي غادي يبدل وغادي يولي منهي  التعليم  اإلخوان ديال 
ديال األستاذ، إن شاء هللا، في املستقبل، ونتمنى على هللا أنه يعني في 
األسبوع املقبل وفي 10 داأليام اللي جاية مع السيد وزير الصحة ووزير 
التعليم العالي أنه غادي نديرو نفس التوقيع باش نوجدو هاد األساتذة 
اللي خصهم فعال يوصلو ل42.000 يعني في السنة، وهداك le taux اللي 
 la capacité des بغيناهم في إطار، احنا ما كنقولوش بأنه غادي ندوبليو
médecins، ولكن غادي نطلعو ب%20 كل سنة في 5 سنين، إن شاء 
هللا، غادي ندوبليو la capacité باش يخرجو إمكانيات، باش يخرجو 
أطباء موجودين. ولكن هاد ال�سي خصنا نبداوه من اآلن وغادي نبداوه 
في السنة املقبلة، غادي نعطيو إمكانيات يعني للوزارات املعنية باش 

يمكن لها توجد لنا هاد ال�سي، إن شاء هللا، في املستقبل.

ثانيا، بكل صراحة أنا ما كنتش زعما تعجبت بأنه بعض اإلخوان اللي 
اشارو بأنه 10 سنين وانتقادات وما ّدار والو وداك ال�سي، أنا ما كانش 
عندي �سي تدخل اللي هو سلبي بالنسبة يعني la gestion ديال املا�سي، 
وكانت السلبية واقيال عندكم في املعارضة هما اللي قالوها كانت محطة 
ما�سي مستشفى، واحنا، إن شاء هللا، غادي نمشيو ونخليوه مستشفى 
وما�سي محطة، إن شاء هللا. وال ما غير باش نقول بأنه زعما هاد الصحة 
دازو فيها جميع الحكومات، ومسؤولية مشتركة، وكل واحد دار اللي 
جهدو، وما يمكنش نواخذو يعني �سي حكومة من الحكومات وال وزير 
من وزير، هادي تراكمات والتراكمات فيها اإليجابي وفيها السلبي، ولكن 
كاين اإليجابي et2nous2avons2les2infrastructures، nous2avons يعني 
واحد العدد ديال اإلمكانيات وعندنا منظومة، عندنا منظومة وهذا 
�سئ جد جميل اللي غادي نمشيو فيه لألمام، إن شاء هللا. دابا احنا إيال 
اسمحتو نرجع لهاد الورش اإلصالحي، أنا خصنا نمشيو مع املواطنين 
ونسافرو معاهم آش بغينا نديرو في املستقبل يعني فهاد 5 سنين اللي 

جاية، أوال بغينا واحد املثلث ديال اإلصالح الصحي: أوال الحكامة ديال 
الخدمات الصحية املوجهة للمواطنين؛ وثانيا االرتقاء بوضعية الهيئة 
الطبية والعاملين فيها من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين؛ وأخيرا 
الضلع الثالث هو العدالة وإنصاف البنية التحتية والتجهيزات الطبية.

نبدا بهاد الثالث، آش بغينا؟ بغينا وكاين املوضوع ديال الحكامة 
حتى هو، أوال خصو إيال نبداو بالثالث les infrastructures، خصنا في 
السنوات املقبلة، إن شاء هللا، كما جاء في الكالم ديالكم وكما جاء في 
 CHU في كل منطقة، هاد le CHU الكالم ديال قبل أنه خصنا واحد
 les hôpitauxخصو يجمع، هنا غندخل في الحكامة، خصو يجمع حولو
كاينين،  اللي   les centres de proximités كاينين،  اللي   régionaux
 au niveau يعني وكاع هذا غادي يكون ،covation هادوك املستشفيات
régional territorial، هاد النظام اللي غادي يكون حول CHU ولكن 
CHU ولكن  ديالو واللي هو  املهام  CHU غيتابع  غادي تكون غيكون 
à côté غادي تكون يعني هداك يعني املنظومة الجهوية اللي تابعة ل

 au niveau باش الطبة واملمرضين وداك ال�سي كل �سي كيتعالج CHU
localement، كاين في أكادير خصني طبيب في تيزنيت وال في تارودانت 
 je gère toute غادي اليوم غادي يم�سي هذا لهنا لغدا غادي يم�سي هذا
une région باإلمكانيات ديالها وبهذا، إذن هادي املسألة ديال الحكامة؛

ثانيا، avoir un CHU c›est relever هي طلع املستوى ديال الطب في 
بالدنا خصوصا في املناطق النائية اللي بقات اليوم، واللي ما عندهاش 
يعني، إن شاء هللا، الراشيدية، إن شاء هللا، بني مالل، إن شاء هللا، 
من بعد كلميم والداخلة، يعني هادو بعض املناطق اللي باقي ما فيهمش 
وهما اللي غادي يجيهم، إن شاء هللا، يعني فهاد السنوات، إيال كل سنة، 
إن شاء هللا، في la2loi2de2finance قدرنا نديرو واحد لونسيوه مزيان، 
ما قدرناش نديرو 2، إيال كان عندنا اإلمكانيات أكثر نديرو 2. احنا من 
بعد كتهبط املراكز االستشفائية ce qui faut la mise à niveau ديال 
les Hôpitaux السيد الوزير راه قايم بالواجب ديالو وهو مشكور ألنه 
يعني راه أنا كنشتاغل معاه ومع وزارة املالية منذ شهور واحنا كنوجدو 
هاد ال�سي، هاد ال�سي اللي جبنا ليكم اليوم راه هي نظرة موحدة ديال 
الحكومة ديال كيفاش كنشوفو القطاع ديال الصحي يعني في السنوات 
يعني املقبلة، وكيفاش غادي نديرو التثمين ديالو باش نهبطوه للميدان. 
وما جيناش عندكم بال green light ألن هذا يعني املنظومة ديال الصحة 
راه منظومة اللي هي كيتبعها صاحب الجاللة، وكيعرفها مزيان، وكيعرف 
املشاكل ديالها واألولويات ديالها، إذن احنا جينا بواحد املنظومة اللي 
هي واضحة، وقبل ما نجيو وحّدنا النظرة حتى على هداك يعني القوانين 
كلها اللي خصها تكون يعني في املستقبل بحيث وجدنا املشروع ديال 
 la وجدنا 6 ديال املشاريع ديال القوانين تكلمنا على ،projet cadre
كاينين، ووجدنا  اللي  كلهم  الوكاالت  تكلمنا على   ،banque du sang
اللي فيه اإلشكالية  des décrets ديال اإلعادة ديال التنظيم  كذلك 
 la profession libérale ديال القطاع الخاص بأنه حتى هو خصو يعني
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حتى هي خصها تكون داخلة في التنظيم، إذن هاد ال�سي كلو عندنا اليوم 
داخل الحكومة مع وزارة املالية وعارفين شحال غادي تقام علينا كل 
حاجة، عندنا رؤية موحدة اللي غادي نبداو، إن شاء هللا، منذ االنطالق 
ديال غادي ندوزو هاد املشروع ديال le projet de loi cadre، إن شاء 
هللا، ألنه غادي تكون انطالقة باش نشتغلو معاكم هنا داخل البرملان، 

وانطالقة كذلك ديال تنزيل ديال هاد املشروع؛

 les provinces وكتم�سي terrain من بعد، من بعد كتهبط شوية ل
وكتم�سي.. دابا هاد السنة centres 1400 اللي هما في الترميم تلونساو، 
في سبتمبر: 300 واحد، centres 300 جديد غادي يدخلو وغادي يّدار 
ليهم إعادة الهيكلة ديالهم ما�سي غادي يتصبغو، غادي يتنقاو وغادي 
تعاود تصايب ليهم l›architecture ديالهم ويكونو فيهم اإلمكانيات، ألنهم 
هادوك هما مراكز القرب le premier contact اللي كيكون مع املواطن، 
 la ديال dans le cadre إذن يمكن ليكم وكندعي السيد الوزير باش
commission ديالو وال مع البرملان أنهم تخرجو وتشوفوهم وتشوفو يعني 
 le premier contact اللي غادي تكون ألن هداك هو la mise à niveau
مع املواطن وخصو يكون إيجابي وديال الثقة باش اسميتو، ومن تماك 
من بعد bien sûr القانون راه غادي يجيب للمسار ديال الطب كيفاش 
ديال املريض كيفاش غادي يم�سي من بالصة لبالصة هداك ال�سي غادي 
ي كّدير كتقول بأنه عندنا هاد 

ّ
يجي وغادي يتطرح، إن شاء هللا. alors مل

les organes اللي هما régionales اللي غادي يكونوا خصهم اإلمكانيات 
ديالهم، خصنا نعرفو واش يعني l›étude économique الجدوى ديال 
اإلقتصاد واش واقفين على رجليهم وال ما واقفينش؟ ألن حتى هما غادي 
 le service خاصنا نشوفو يعني واحد l›AMOديال modèle يشتغلو بهاد
 la باش يكون l›interconnexion اللي غنقدموه لهم اللي هو ديال يعني
 la CNSS باش يقدرو يشتغلو، باش يشتغلو مع base des données
ألن هي اللي عندها l›AMO، إذن هاد ال�سي كلو تقريبا السيد الوزير مع 
يعني اللجنة اللي معاه خدمو فيه ووجدوه وبدا كيبان وبدا كيتضح، إن 

شاء هللا يعني للمستقبل.

 les من بعد معلوم أنه األولوية هي الطبيب، هي املمرض، هي جميع
techniciens اللي كيخدمو يعني في الصحة واللي خص يتعمل فيهم 
واحد املجهود اللي هو مجهود كبير، كاين جوج حوايج غاديين كنقولو 
بأنه غنجيبو األطباء من الخارج يمكن يكونو مغاربة يمكن يكونو أجانب، 
ْوًنو أكثر من الطبة، ها احنا كوناهم دابا 

ْ
ك

ْ
ولكن فعال أن الهدف األول أنه ن

احنا غاديين نوقوعو على االتفاقية ولكن من بعد واش غادي يبقاو هاد 
الناس وال ما غاديش يبقاو؟ يعني ?comment on peut rendre كيفاش 
يمكن لنا نرجعو يعني الجاذبية لهاد القطاع باش هاد الناس يبقاو؟ هذا 
هو challenge الكبير، فلهذا هاد le challenge عندو واحد العالقة مع 
la fonction sanitaire اللي بغينا نعملو، عندو واحد القانون كذلك 
ديال la fonction sanitaire اللي غادي يمكن تكون إمكانية بأنه ال بد 
من الطبيب وال من الناس اللي كيشتغلو في قطاع الصحة باش يبقى 

لهم يعني les acquis ديالهم اللي كاينين aujourd›hui ولكن خاصنا 
نطوروهم، كيفاش غادي نطوروهم؟ غادي تقولو ليا منين غادي تجيبو 
هاد التمويالت وداك�سي؟ القطاع ديال الصحة العمومية راه بحالو بحال 
 l›assurance maladie القطاع الخاص غادي يتمول من طرف يعني
ي غادي يجيو لسميتو خصني كذلك 

ّ
obligatoire، إذن هاد الناس مل

نوجدو لهم واحنا الوقت، زعما احنا كنشوفو دابا قطاع الصحة كيعمل 
استثمارات هنا وهنا وخدام وداك �سي كلو، وهذا دابا سباق خص حتى 
القطاع العام حتى هو راه كيجري باش يوجد les hôpitaux ديالو، باش 
 la connectivité باش يدير فيهم ،l›internet يقادهم، باش يدير فيهم
ديالو باش يقدر يشتغل ويكونو les logiciels ويكون فيهم le service و
logiciel de facturation، هاد ال�سي خدمة، خدمة اللي هي كثيرة واللي 
كيشتغل عليها السيد الوزير مشكورا على العمل اللي كيقوم به، واللي 
إن شاء هللا، غادي تخلي أنه هاد ال�سي اللي غادي يتزادهم هذا بعد غادي 
يكون معاهم واحد االتفاق على يعني le modèle النموذج االقتصادي 
اللي كاين عندهم داخل هاد les centres، كيفاش غادي نتقاسمو يعني 
بين الدولة اللي كتعطي واحد املجهود كبير اآلن في التمويالت، وبين هاد 
ال�سي اللي غادي يجي منl›assurance maladie obligatoire كيفاش 
غادي يكون واحد التوازن بيناتهم باش يمكن تحسنو اإلمكانيات ديال 
الناس اللي كيشتغلو فهاد القطاع بما فيهم أطباء وممرضين وهذا وهذا، 
 à واحد يعني واحد املساهمة à un moment donné ألنه إيال ما كانتش
l›acte، زعما كيفاش غادي دير باش تموتيفي هاد الطبيب وال غادي دير 
باش هاد املمرض حتى هو اللي كيساهم فواحد النشاط وبداك ال�سي، 
هاد ال�سي كلو خصنا واحد la machine اللي غادي تبدل فلهذا هو أكبر 
اليوم ما�سي مشكل ديال املادة، ألنه املشروع  املشكل ديال الصحة 
 la الكبير اللي جاء به سيدنا هللا ينصرو، ديال الحماية االجتماعية هو
base اللي غادي يمول يعني هاد اإلصالح ديال الصحة كلو، ولكن خصنا 
من بعد كيفاش هاد ال�سي خصو يم�سي لهنا؟ وكيفاش هاد ال�سي؟ ألنه 
كانش  ما  ألملانيا  كيم�سي  اللي  اليوم  الطبيب  يشوف  غادي  الطبيب 
خاصني نقول السمية، كيم�سي ل�سي دولة سواء أملانيا، كيم�سي ل�سي 
 le chef يعني le chef de centre دولة كيتقدم في السبيطار كيم�سي عند
 6ème2année, 7ème2année كيقول له أنا مغربي عندي de service
كيقول له أجي ناخذك هو كيتكلف له باالوراق كيتكلف له بكل �سي باش 
ياخذو، ومنين كيم�سي كيلقى 5 د املرات 6 داملرات الصالير ديالو يعني 
كيفاش غادي نتنافسو مع هاد الدول اللي حتى هي عندها حاجبات، 
 peut être واحنا راه ما عندنا حتى مشكل زعما أنه اللي مهم على أنه
 l›attractivité auونعطيوهم شوية ديال ،un peu plusخاصنا نفورميو
niveau de la régularisation، فهاد le côté يعني rémunération احنا 
في نقاش فيه، احنا في حوار فيه حتى، إن شاء هللا، تكون األمور واضحة.

 les besoins doivent 80 % ديالles médicaments املشكل ديال
être assurés، بغيناla fabrication تكون locale تكون منتوج يكون 
املنتوج محلي، بغينا la préférence وطنية ياك كذلك؟ بغينا واحد 
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السياسة ديال les génériques كذلك خصها تكون ياك؟ وهاد ال�سيء 
يعني la carte du soin وles prix des médicaments راه كاين دبا الهيئة 
وكاين واحد العدد داملنظمات ألنه فعال احنا غادي ندوزو لهاد املواطنين 
 les ما�سي ما كانتش عندهم الصحة، كانت عندهم الصحة غير هما دابا
exigences ديال املواطنين غادي يطلعو ألن كاين واحد املنظومة اللي 
 il vaهي جديدة، إذن غادي يكون طلب كثير، وهاد الطلب الكثير غادي
faire appel à une demande اللي هي importante خصنا نواكبوها 
وخصها تقنن وخص إعادة ديال الهيكلة ديال هاد ال�سيء ديال السياسة 
يعني الدوائية، فلهذا on créent كنخلقو يعني بعض les outils باش 

نقدرو نستغلو فيهم؛

 l›AMO: la ديال  للقضية  نرجع  بعد  من  على،  تكلمنا  بعد،  من 
 ،décrets 22 احنا عملنا la protection socialeا ،protection sociale
تناقش  خاصك  املهن  دخل  باش  وفعال  املهن،  جميع  ندخلو  حاولنا 
وخاصك دير حوار مع les professionnelles، هادي نقدر عليها، هادي 
ما نقدرش عليها، سير وأجي وداك ال�سي من بعد كتبقى معاها واحد 
الحل وكّدير االتفاق واسميتو، لكن أنا غير بغيت نأكد بأنه هاد ال�سي 
 l›assurance maladieاللي غادي يعطي la protection socialeديال
obligatoire راه هو إجباري، اليوم عملنا باش يدخلو 11 مليون ديال 
املغاربة خصهم يدخلو، كاين اإلمكانية باش يدخلو، من بعد أش غادي 
يبقى لينا؟ غادي يبقاو لينا les2ramidistes،les2ramidistes في اآلخر، 
إن شاء هللا، فهاد السنة باش نبقاو في الوعد اللي كاين فيه، غادي يكون 
التعميم ديال الحماية االجتماعية اللي طلقو جاللة امللك هللا ينصرو، 
كان  واألمهات سواء  اآلباء  ذلك  في  بما  املغاربة  يشمل جميع  وغادي 
لديهم عمل حر يعني un TNS أو ال ما كانش عندهم وغادي يستافدو 
من التغطية الصحية ديال الصحية اللي كاينة ألنه ما تنساش بأن 
»الراميد« عندو واحد الفئة اللي ما عندهاش هاد اإلمكانيات، وحتى هو 
 les avantagesغادي يدخل، إن شاء هللا، وما غادي �سي يخلص، طبعا
اللي كانوا عندو، les avantages اللي كانوا عندو اليوم راه غادي يبقاو 
عندو دائما على األقل، واحنا ولكن l›AMO جاية باش تحسن يعني 

العرض اللي غادي يكون في املستقبل، إن شاء هللا.

واحد  االجتماعية  الحماية  ديال  القضية  في  غير  نقول  بغيت 
باإللزامية يعني اإللزامية والتضامن،  النقطة مهمة، ألنه باش نفكر 
هذا موضوع تضامني، إيال اليوم أنت مريض حيث �سي واحد كيخلص 
عليك، إيال مريض وكداوى راه حيث �سي واحد تيخلص عليك، وإيال 
غدا بغيتي غادي تكون مريض وخاص �سي واحد يخلص عليك خصك 
تخلص دابا il2suffit2pas2de2s›inscrire، ونقولو راه هو كاين، راه خص 
 d›ailleurs باش الناس خصها اسميتو، وهذا هو عندي l›obligation
اجتماع مع الوزارات املعنيين، مع les chambres مع هذا للتحسيس 
بأن الناس خصها تبدا تساهم، وما�سي مساهمة حتى نكون مريض، 

ألن داك�سي غادي يكون عندو les limites ديالو اللي غادي يمكن يّدار، 
ألنه هذا مشروع ديال صاحب الجاللة، مشروع تضامني اللي خاص 
كل�سي يدير يديه في جيبو الناس اللي عندهم اإلمكانيات، واللي هما 
موقعين، وعندهم مهن، وعندهم des professions خاصهم يساهموا 
باش يحميو اوالدهم وباواتهم وعائلتهم وصحابهم والناس اآلخرين اللي 
كاينين في املناطق ça c›est très important، يعني ما�سي غير نقولو احنا 
كنسجلو وبأن أنت عندك 150 درهم خاصك تخلصها، وأنت عندك 
200 درهم خاصك تخلصها، خاصك تساهم ألن هي مساهمة إجبارية، 
 bien يعني فهاد النظام ديال الصحي، كيبقاو الناس اللي ما عندهمش
 la population ramidiste اإلمكانيات واللي هما كاينين معروفين في sûr
هادوك راه عندهم نظام خاص غادي تجي به الحكومة، إن شاء هللا، في 

األشهر املقبلة.

املهم أنه يعني، إن شاء هللا، حقيقة يعني الحكومة اشتغلت بجدية، 
الحكومة في ظرف بعض األشهر يعني وجدنا واحد الرؤية اللي هي موحدة، 
et on a un programme اللي غيمكن لنا نطبقوه، أنا اليوم جد فرح 
ألنه كنحس بأنه aussi املعارضة هي منخرطة يعني مع الحكومة فهاد 
البرنامج اللي هو ما يمكن إال يكون إيجابي يعني للمواطنين، وبأنه كل 
�سي غادي يتعاون باش نجحوه، إن شاء هللا، ألن النجاح ديال الصحة 
هو في الحقيقة محاربة ديال التهميش، وال بد أنه on2profite دابا وصلنا 
لواحد ما�سي غير حيت احنا هنا، وصلنا لواحد la maturité أنه يمكن 
بالدنا اليوم مع هاد املشروع الكبير اللي جاب سيدنا هللا ينصرو، ديال 

الحماية االجتماعية،

 nous avons ،أنه نطبقوه ونزلو التطبيق ديالو في أحسن الظروف
ans2 4 باش نحاولو نزلو ما يمكن أن ننزله،  et2 demi2 devant2 nous
ونتمناو على هللا أنه ما كاين مشكل أنكم تفكرونا إيال نسينا �سي حاجة، 
وال تقولوا لنا باقي هادي ما وصالتش وال هذا، ولكن ثقتي كاملة كرئيس 
ديال الحكومة في السيد الوزير، أنه، إن شاء هللا، هو والفريق ديالو 
ومعاه وزارة املالية ومع الوزراء اآلخرين بأنه غادي ينجحو هاد البرنامج 
أنا ها هو يقول لكم شحال عملت معاه اجتماعات ماراطونية اللي 

pour la mise en œuvre ديالsous-programme، ولقيت كذلك عند 
 professionnelle الوزارة ديالو واحد يعني، تبارك هللا، واحد الرؤية
يعني بالنسبة للمستقبل، واآلن الصحة خصها منظور يعني مستقبلي، 
باراكا ما نشوفو في اللور، آش ّدار وال آش ما ّدارش، خصنا نبنيو جميع، 

شكرا لكم.

ا س  لا رئيس:

النواب،  والسادة  السيدات  الحكومة، شكرا  رئيس  السيد  شكرا 
السيدات والسادة الوزراء، رفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلا سابذةلواألربذين

ا تاريخ: االثنين 20 ذو القعدة 1443ه)20 يونيو 2022(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  جودار  محمد  السيد  ا رئاسة: 
النواب.

زواال  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  ساعات،  ثالثة  ا ت2ق ت: 
والدقيقة الثانية والخمسين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج ولل
التالية:

-إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

-االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛

-الشباب والثقافة والتواصل؛

-النقل واللوجستيك.

ا س  لمحم لج2دار،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

افتتحت الجلسة.

ا س  ننلا 2زيرين،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول أعمالها 30 سؤاال موزعة على القطاعات 
التالية: القطاع األول إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة، القطاع الثاني االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، القطاع 
الثالث الشباب والثقافة والتواصل، وأخيرا قطاع النقل واللوجستيك.

وفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمع إلى 
املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها 

مشكورا، تفضلوا السيد األمين

ا س  لطارقلق نرقلأمينلاملجلس:

شكرالا س  لا رئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد النائب أحمد تويزي عن فريق 
األصالة واملعاصرة بمقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون 

التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات.

ا س  لرئيسلالجلسة:

بالتي عفاك، السيدات والسادة النواب أرجو اإلصغاء إلى السيد 
أمين املجلس، تفضلوا.

ا س  لطارقلق نرقلأمينلاملجلس:

تويزي  أحمد  النائبين  السيدين  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
ومحمد اشرورو عن فريق األصالة واملعاصرة بمقترح قانون تنظيمي 
يق�سي بتتميم املادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب أحمد تويزي والسيدة 
النائبة حورية ديدي عن فريق األصالة واملعاصرة بمقترح قانون يق�سي 

بتتميم املادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة األسرة.

الحموني رئيس  النائب رشيد  السيد  املجلس من  وتوصل مكتب 
فريق التقدم واالشتراكية وباقي أعضاء الفريق بمقترح قانون يق�سي 
بتغيير وتتميم املادتين 34 و45 من القانون رقم 67.12 املتعلق بتنظيم 
العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو 

لالستعمال املنهي.

ومن السيد النائب عبد هللا بووانو رئيس املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية وباقي السيدات والسادة النواب املوقعين من أعضاء املجموعة 
للمواد  االستراتيجي  املخزون  بتدبير  يتعلق  قانون  بمقترح  النيابية 

الغذائية.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب أحمد تويزي والسيد 
محمد صباري عن فريق األصالة واملعاصرة بمقترح قانون يق�سي بتغيير 
وتتميم املادة 62 و63 و64 من القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة 

الشغل.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 6 إلى 20 يونيو 2022، 237 سؤاال شفويا، 327 
سؤاال كتابيا، 195 جوابا عن األسئلة الكتابية وتم سحب سؤال كتابي 

واحد، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرالا س  لاألمين،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 
رقم 21.94 يتعلق بسندات القرض املؤمنة وذلك مباشرة بعد حصة 

األسئلة الشفهية هاته.

كما أود حضرات السيدات والسادة اإلشارة فيما يخص الطلبات 
املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب املحترمين بناء على املادة 
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152 من النظام الداخلي إلى أنه قد برمجت الطلبات التالية: أسعار 
الكتب املدرسية عن فريق التجمع الوطني لألحرار، الزيادة املرتقبة في 
أسعار الكتب املدرسية والتدابير واالجراءات التي ستتخذها الحكومة 
فريق  عن  التالميذ  وأولياء  آلباء  املنهكة  الشرائية  القدرة  لحماية 
عن  املدرسية  الكتب  ألسعار  املرتقب  االرتفاع  واملعاصرة،  األصالة 
الفريق االشتراكي، الزيادة في أسعار الكتب املدرسية عن فريق التقدم 

واالشتراكية.

حضراتلا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع   
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  بقطاع  ونستهلها 
الوزيرة  السيدة  بأنها  املحترمين  النواب  السادة  نشير  نبغي  املدينة، 
أصرت على الحضور رغم إصاباتها بوعكة على صعيد الركبة وستجيب 
على األسئلة وهي جالسة، فباسمكم نتمنى لها الشفاء العاجل، السؤال 
األول عن البناء في العالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب.

ا نائبلا س  لمصطفىلإبراه ميل)ييطةليظام(:

السيد الرئيس، غير واحد التنبيه املسائل التقنية هناك في الوقت 
اللي انتما كتكلمو السيد الرئيس هناك عدة ترجمات األمازيغية واملتلقي 
خارج هاد القاعة هادي يعني كاين واحد اإلشكال في التلقي، إيال كانوا 
الناس ديال régie يضبطو هاد املسألة هادي باش الترجمة كتبقى على 

حدة والكلمة ديال السيد الرئيس على حدة، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا على املالحظة، سؤال عن البناء في العالم القروي للسيدات 
تفضلي  واالشتراكية،  التقدم  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2لزهر2لامل2من:

العالم  في  البناء  إشكاليات  ملعالجة  املتخذة  اإلجراءات  هي  ما 
القروي؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيدة الوزيرة، تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

شكرا السيدة النائبة لطرحكم هاد السؤال عندكم الحق السيدة 
وبنفس  املعاملة  بنفس  نتعاملو  باش  اليوم  علينا  تيصعب  النائبة 
املساطر في العالم القروي والعالم الحضري فيما يخص رخص البناء، 
وفي هاد اإلطار قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات املواجهة 
مسؤولي للوكالة الحضرية واملفتشيات الجهوية مرتبطة بهاد تبسيط 
املساطر تراخيص البناء في العالم القروي، وهذا طبقا املواد 35-34-
36 من القانون 12.90 وهاد اإلجراءات هي اللي كتسمح بإنزال على 
تقنية وإدارية غير  املواطن وثائق  إلزام  املساحات هكتار واحد عدم 
ضرورية ثم تحديد مدارات الدواوير غير املغطاة بوثائق التعمير، وباش 
نعطيكم بعض املعطيات السيدة النائبة تتدرس تقريبا 16 ألف ملف 
خالل السنة األخيرة، 16 ألف ملف اللي تتهم البناء بالوسط القروي أو 
معدل %32 من مجموع من امللفات على الصعيد الوطني، %67 حظيت 
باملوافقة دون اللجوء إلى لجنة االستثناءات واللي تتعلق ببقع أرضية 
اللي مساحتها أقل من 1000 متر مربع و%79 من امللفات التي حظيت 
باملوافقة تتعلق بمشاريع بناء داخل املراكز والدواوير و%80 من طلبات 

الترخيص بالوسط القروي.

ا س  لرئيسلالجلسة:

في  املحترمة  النائبة  السيدة  الوقت،  انتهى  الوزية  السيدة  شكرا 
تعقيبيكم على الجواب.

ا نائبةلا س  2لزهر2لامل2من:

شكرا السيدة الوزيرة، أوال كنتمناو لك الشفاء العاجل السيدة 
الوزيرة، فعال السيدة الوزيرة الدورة اللي صفتوها 1058 راه الجهة 
ديالنا مشكورة كتقوم بواحد لقاءات تشاورية في تدبير هاد امللف، ولكن 
كاين واحد التمييز كبير في تدبير الترخيص بالبناء في العالم القروي الغير 
مغطاة بوثائق التعمير بحال قرى السهول ما�سي هي قرى الصحراء، 
ما�سي هي قرى الجبال،..، آيت أقبلي، فم العنصر عندنا فوارق مجالية، 
السيدة الوزيرة جهة بني مالل خنيفرة كتعاني من إشكالية تدبير ملفات 
االستثمار باملناطق الغير مغطاة واللي قلتي اللي كتقل فعال املساحة 
ديالها على هكتار، ألن في املادة 34 من مرسوم 832.92.2 فيه شروط 
تعجيزية، فيها أن يكون هكتار 1 على 50 مترو، 8 مترو ونص ديال لعلو، 
10 مترو على الطريق كلها هادي راه شروط تعجيزية، ما هي غير تساهم 
لنا االستثمار للشباب ديالنا  إلى املدن وغتحد  لنا الهجرة من القرى 
والنساء ديالنا اللي في املناطق الجبلية اللي عندنا مواقع سياحية جبلية 

.géo parc m›goun ممتازة في املنتزه العالمي

السيدة الرئيسة، فعال اللجنة اإلدارية املختصة خصها تعتمد على 
واحد املبدأ املرونة لدراسة هاد املشاريع االستثمارية، وتبسطوا لنا هاد 
املراسيم، وتراجعوا هاد املرسوم هذا مهم جدا السيدة الوزيرة اللي هو 

مرسوم 832.92.2 اللي من قانون 90.12 املتعلق بالتعمير، وشكرا.
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ا س  لرئيسلالجلسة:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا نائبلا س  لالحسينلآنتلأولح ان:

شكرالا س  لا رئيس،

بالعالم  البناء  العاجل.  الشفاء  ليك  كنتمناوا  الوزيرة  السيدة 
الجبلية  املناطق  على  وكنسطر  والجبلي  الوزيرة  السيدة  القروي 
كتعرف مجموعة من اإلكراهات مع غياب وثائق التعمير التي ال تتالءم 
مع خصوصية هاد املناطق مما ينتج عنه حرمان الساكنة من حقهم 
في السكن الالئق، لذلك يجب صياغة قوانين تتالءم مع هاد املناطق 
ونشجاعوا الناس يعني تبقى في املناطق ديالهم، ونوضعوا الحد لهجرة 
يعني نحو املدن ونحاربوا البناء العشوائي، وهذا املشكل السيدة الوزيرة 
ديال البناء بالعالم القروي يعني كيطرح فهاد املؤسسة التشريعية منذ 
زمن، لذلك يعني بغينا من هاد الحكومة تكون عندها إرادة سياسية 

لحل هاد املشكل، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

التعقيبات؟  في  معارضة  كاينش  ما  أغلبية  دائما  األغلبية  شكرا، 
تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لف صللا زره2ني:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة كنشكروك على املجهودات الجبارة اللي كتعملي مني 
تعينتي فهاد الوزارة، ولكن السيدة الوزيرة عندنا إشكاالت في أرا�سي 
الجموع، عندنا جماعة ايير اللي هي تابعة إلقليم آسفي أنها مغطية 
ب plan d›aménagement ولكن أرا�سي الجموع ووقع لنا إشكاالت 
ومخليين الناس ما كيقدروش يبنيوا، هذا احنا بتعاون معكم مع وزير 
الداخلية خصكم تحلوا لنا هاد اإلشكال ألنه إشكال قائم بالذات ديالو 
وحاصر الناس اللي من ذوي الحقوق، أنا ما كندويش على الناس اللي 
خارجين على اللي ما�سي من ذوي الحقوق، من ذوي الحقوق الناس ما 
لقاوش فين يسكنوا مع والديهم ألن الداخلية دايرة ليهم الحصار على 

البناء العشوائي، وشكرا السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ا نائبلا س  لعب لا 2اح لا شافيي:

شكرا السيدة الوزيرة على املجهودات اللي قمتوا بها منذ توليكم 

املهمة الوزارية، يعني عمل جبار، عمل اللي منقطع النظير من خالل 
اللي قمتوا بإخراجها في ظرف قيا�سي، كذلك واحد  التهيئة  تصاميم 
الباب،  فهاد  املساطر  تبسيط  أجل  من  الدوريات  ديال  املجموعة 
الجبل  وكاالت  إخراج  على  العمل  على  الوزيرة  السيدة  نناشدكم 
والصحراء من أجل يعني تبسيط هاد املساطر وتكون الرؤية واضحة، 

وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة تفضلوا للرد على التعقيبات. باقة �سي حاجة.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

إيوا فرحت.

شكرالا س  لا رئيس،

شكرالا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

في الحقيقة هاد كما قال جاء على لسان واحد النائب املحترم هاد 
املوضوع من نهار عقلنا على البرملان وهو تيطرح بنفس الطريقة، هو اللي 
خصوا يدار خص أوال مؤسسة داخل املؤسسة، الوكاالت الحضرية 
ما يمكنلهومش يتعاملوا مع العالم القروي والعالم الحضري بنفس 
اللي  الجديد  به  جايين  اللي  التصور  وهاد  بقطب  وخاص  الطريقة، 
يكون  غادي  وكالة حضرية جهوية   12 ديال  املرة  ديك  عليه  تكلمت 
قطب مختص للدراسات، التخطيط وكذلك تدبير امللفات ديال العالم 

القروي باش ياخذ بعين االعتبار الخصوصيات ديالهم.

املسألة الثانية حان الوقت إلعادة النظر في القوانين، ما يمكنش 
احنا نبقاو تنتمشاو بقانون عندو 30 سنة، بالدنا الحمد هلل اللهم لك 
ولكن  التعمير صعيب  قطاع  مشاكل  فيها  ازدهرات،  عام   30 الحمد 
خصنا نعاودوا النظر وناخذوا بعين االعتبار الواقع الحالي ديال بالدنا، 
وإن شاء هللا من هاد القوانين اللي غادي نعاودوا فيهم النظر هو هذا 
ديال العالم القروي في انتظار إعادة النظر هذا النص القانوني، ها 
احنا خدامين بالدوريات وبالتبسيط وبالتحسيس وخاصة التحسيس، 
ولكن  دوريات  من خالل  تخاذ  اإلجراءات  ديال  املجموعة  واحد  ألن 
ما كتفعلش في أرض الواقع، كاين بعض املناطق تيستعملوها ولكن 
مناطق أخرى وأقاليم أخرى ما تيخذهاش بعين اإلعتبار. وفي هاد اإلطار 
كاينة قافلة تحسيسية غادي تنطلق في شهر يوليوز وغادي نشتغلوا 
مع املهنيين ومع املواطنين ومع التقنيين ديال اإلدارة باش يفهموا هاد 
املساطر ويبسطوهم ويفسروهم للمواطنين ويفعلوا كذلك املساعدة 
التقنية واملعمارية اللي تتعطي تصاميم باملجال للمواطنين وهاد ال�سيء 

الناس ما عارفينوش..
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ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن برنامج املدن الجديدة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لاسماع للا بره2مي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن سياسة وزارتكم في تطوير 
وتنمية املدن الجديدة تامنصورت نموذجا؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرا ال�سي البرهومي على طرح السؤال ديالكم كيف تتعرف هاد 
املشروع الكبير ديال املدن الجديدة تعطاتو االنطالقة في سنة 2004 
والهدف منو كان هو التخفيف على املدن الكبرى واألقطاب الكبرى 
بخلق مدن في جوانب هاد املدن الكبرى، كاين 4 املدن تامسنا، شرفات، 
تامنصورت، الخيايطة، اللي هاد املدن كاينة في مساحة ديال 4 آالف 
و300 هكتار، إال أن تتعرف واحد البطء حقيقي كيما تتعرف وخاصة 
مدينة تامنصورت اللي هي موضوع السؤال ديالكم السيد النائب، مدينة 
تامنصورت دارت واحد النسبة ديال 200 ألف نسمة، نهار تخلقت كان 
الهدف ديالها هي 200 ألف نسمة استفدات منها لحد الساعة 75 ألف 
نسمة، تخصصات ليها 160 هكتار ديال املرافق العمومية لحد الساعة، 
61 مرفق اللي تنجز من أصل 260، كذلك تنجزات 36 ألف وحدة 

سكنية من أصل 40 ألف، أشنو هما أسباب هذا البطء؟

أوال- التسوية العقارية، واحد املجموعة ديال هاد املدن وخاصة 
تامنصورت تتعرف واحد اإلشكال في العقار، وفي هذا اإلطار مشتغلين 
لذوي  الحلول وخاصة  لقاوا  نحاولوا  باش  الداخلية  وزارة  حاليا مع 

الحقوق اللي تيعانيوا باقي لهيها.

املشكل الثاني هو غياب القطب اقتصادي أنا ما�سي ضد الفكرة 
ديال املدن الجديدة ولكن باش تكون واحد الجاذبية املدينة راه ما 
وهاد  الحيوية  بواحد  تتخلق  املدينة  وستيلوا،  بورقة  تنخلقوهاش 
واحد  خاص  داملواطن  اليومية  وبالحياة  بالعيش  مرتبطة  الحيوية 

القطب اقتصادي اللي يجعل الناس يجيوا يعيشوا فهاد املناطق.

كاين كذلك املشكل ديال الطريق ما بين مراكش وتامنصورت ما 
حدنا ما حليناش هذاك املشكل ديال النقل ما بيناتهم بجوج تيصعب 
على املواطنين اللي عايشين في املدينة العتيقة باش يخرجوا ويمشيو 

كاينش؟  ما  واش  كاين  واش  املركوب  يتسناو  ويبداو  املدينة  لواحد 
واألسعار غادي وتترتفع وهاد ال�سي كل عندو تأثير، وداك ال�سيء عالش 

خصنا نحلوا هاد املشاكل. في هذا اإلطار..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لاسماع للا بره2مي:

فيكم،  املعهودة  والجدية  الصراحة  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 

املشاكل،  ديال  املجموعة  واحد  كتعيش  تامنصورت  مدينة  حقيقة 

ومن بين هاد املشاكل السيدة الوزيرة هو الوثيقة ديال التعمير، مدينة 

تامنصورت تخلقات بال commission ad hoc لحدود الساعة جميع 

التجزيئات كتدوز بال commission ad hoc وهذا اإلشكال الحقيقي 

وكذلك السيدة الوزيرة برنامج إقالع كتعرفوا أنه بمدينة تامنصورت 

سطر لها برنامج إقالع منذ 2014 فيه مجموعة من املشاريع اللي غادي 

تنهض باملدينة، ولكن لألسف مجموعة من يعني الوزارة لم يعني ما 

التزماتش يعني املشاريع اللي خاصها تنجزها في املدينة ديال تامنصورت 

وكاين إشكاالت كذلك كتعاني منها يعني الوزارات ما التزماتش باملشاريع 

اللي خاصها تنجزها في املدينة ديال تامنصورت وكاينة إشكاالت كذلك 

كتعاني منها مجموعة من األسر املرحلة السيدة الوزيرة، عندنا 3 آالف 

أسرة بنات بالكروكي، مؤسسة العمران أنا كنحملها املسؤولية في هاد 

الشأن هذا، بنات بالكروكي ما خداتش رخصة ما خداتش بالن في حين 

االتفاقية ديال الترحيل كتأكد بأن العمران كتخلص الرخصة وكتخلص 

البالم للجماعة، اليوم عندنا 3 آالف أسرة كتجيها TNB ساكنين ولكن 

كتجيهم la TNB عالش ؟ ألنما عندهمش رخصة وما عندهمش بالن 

إشكال حقيقي السيدة الوزيرة كنطلب منك يعني تصدرو �سي دورية 

باش يتحل هاد املشكل ديال 3 آالف أسرة كذلك السيدة الوزيرة البد 

ما نتكلم على مشكل ديال دوار، دواويرهما دوار آيت علي، دوار زغادنة، 

دوار اوالد كبور اللي داخل مدينة تامنصورت ال يعقل مدينة جديدة فيها 

دواوير وخصنا نديرو إعادة الهيكلة والخطير في األمر أنه هاد الدوار ديال 

آيت علي اللي استافد من إعادة الهيكلة واللي ما اكتمالتش املاء الصالح 

للشرب كيشرب املا ديال البير ديال الجمعية، والخطير في األمر السيدة 

الوزيرة وبغيتكم تفتحوا تحقيق في هذا الشأن هذا، ما اكتمالتش..

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت شكرا، السادة النواب هل من تعقيب إضافي؟ إذن 
نمر إلى السؤال املوالي عن اإلجراءات املحفزة للنهوض بالتعمير والبناء 
الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.
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ا نائبلا س  لالحسينلأزوكاغ:

إذن عن منطق املراقبة والعقاب، أشنا هي اإلجراءات التحفيزية اللي 
موجدة الحكومة باش أنها تيسر الحق ديال املواطنين بالعالم القروي 

من حقهم الدستوري في السكن الالئق؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرا السيد النائب، في طرحكم هذا السؤال كانت واحد الدورية 
ولكن هذه  املراقبة  تتجعل  اللي  هي  كانت  اللي   17.07 تتعرفو  كيف 
الدورية فقط جاءت في مرحلة انتقالية في انتظار املصادقة واإلصدار 
النصوص  جميع  على  تصادق  وفاش   66.12 القانوني  النص  ديال 
التنظيمية املتعلقة بهذا القانون والت هاديك الدورية ما بقات عندها 
حتى �سي قيمة قانونية، آخر النصوص اللي صدرات بالجريدة الرسمية 
في تاريخ 16 ماي 2022 اللي كتسمح جميع اإلجراءات ديال املراقبة في 
بغينا  اللي  الحضري، فيما يخص اإلجراءات  والعالم  القروي  العالم 
ناخذو فيما يخص -أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم- فيما يخص العالم 
القروي خاصنا نعرفوا أول حاجة خاصنا نعرفوا هي هاد التراخيص 
ما�سي خصنا نبداو نقدموها للمواطنين بحال إيال كان �سي عقوبة وال 
�سي إرادة من طرف الحكومة وال من طرف حق قانون تصادق عليه 
عقوبة للمواطنين، الرخصة هي الضمانة ديال سالمة املواطنين، احنا 
اللي تيهمنا ما�سي فقط تطبيق القانون، تطبيق القانون من أجل واحد 
الهدف، هذا الهدف هو تنمكن من هداك املواطن وتنطمأن عليه ألن 
 Béton armée الرخصة تتبنى على واحد البالن على واحد الدراسة متاع
وهي اللي تتسمح هداك املواطن يكون محمي، الهدف الثاني من هاد 
التراخيص هو نحافظوا على واحد انسجام معماري داخل بالدنا إيال 
مشينا كلنا في العشوائية أشنا هو هاد التراب اللي بغينا نخلقو جميع 

أشنو هو هاد التصور املستقبلي اللي بغينا نوضعو..

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

ا نائبلا س  لالحسينلأزوكاغ:

السيدة الوزيرة، وأنتم كذلك رئيسة، املنطق ديال الزجر لألسف 
الفريق  في  احنا  ولذلك  ديالوا  القوانين  وجبنا  فيه  اجتهدنا  اللي  هو 
ديال  والتعديل  التجديد  أنه  ديال  املبادرة  هاد  تنأيدوا  االستقاللي 
الترسانة القانونية، ألنه أوال تتناقض وتتعارض مع الدستور مع السمو 
والعلوية ديال الدستور خصوصا الفصل 31 من الدستور اللي تينص 

على السكن الالئق للمواطنين، لألسف كذلك حتى الحكومة ما عمرها 
دارت �سي عرض سكني موجه للعالم القروي التحجج كذلك بأنه هاد 
الشرط ديال الكتار غادي نعالجوه بالتحديد ديال يعني املدارات ديال 
الدواوير فهاد املسألة واقعية ما فيها حتى حاجة، كذلك على مستوى 
إعادة الهيكلة اليوم بالعكس غرقات الجماعات، ألنه دارت بزاف ديال 
األمور مثال zone non aménagée ما يمكنش هادوك العائالت يجتمعو 
باش يديرو باش يديرو الهيكلة ويديروl›enquête foncière ولذلك فآن 
األوان أنه نصفو العالم القروي ألنه كذلك وثائق التعمير تعيد إنتاج 
نفس الفوارق القائمة، احنا تنجتهدو باش أنه نقلصو الفوارق ما بين 
التعمير وكذلك هاد املراقبة وهاد  املدن والقرى، فإذا به هاد وثائق 
طبيعة يعني املقاربة اللي تنديروها في اتجاه العالم القروي خصوصا 
البناء خصها تبدل لتيسير هاد الحق هذا وخصوصا أنه القرويين ما 
عمرهم تيطلبو �سي مساعدات من الدولة، أنه تيجتهدو الفالحين تيجتهدو 
باش يزرعو املحاصيل ويأمنوا األمن الغذائي باش يوفروا اإلمكانيات 
باش يبنيو السكن ديالهم لوليداتهم وكذلك الكسيبة ديالهم، إذن احنا 

عندنا..

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم فريق التجمع الوطني لألحرار.

ا نائبلا س  لع قلخزو:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

شكرالا س  2لا 2زير2لاملحترمة،

السيدة الوزيرة، نسائلكم هل واش عندكم �سي برنامج استعجالي 
من أجل تأهيل املراكز الكبرى في العالم القروي نظرا لضعف البنية 
التحتية اللي كاينة حاليا فهاد الساعة؟ السيدة الوزيرة، عندنا واحد 
العدد ديال املراكز الكبرى في العالم القروي بجهة درعة تافياللت بصفة 
عامة وإقليم تنغير بصفة خاصة، وتنطلبو ليكم السيدة الوزيرة، باش 
تنتمناو لكم  دير زيارة للميدان وتشوف هاد ال�سي بعينيكم، وشكرا. 

الشفاء العادل، إن شاء هللا، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال أحد، 
السيدة الوزيرة في 40 ثانية.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا السادة النواب على التعقيب ديالكم، وأنا تنأكد ليك السيد 
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النائب بأن تنتفهم وقلتيها كرئيسة كنعرف أشنا هو اإلكراه والضغوطات 
اللي كاين في قطاع التعمير من طرف املواطنين، ولكن عاوتاني راه ما 
يمكن ليناش نمشيو خارج القانون ونقولو بأن األسباب والظروف ديال 
هاد األشخاص اللي كيعانيو دور املنتخبين هو املواكبة، نفعلو بعدا هاد 

املساطر اللي صادقنا عليها، فيما يخص املادة..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن ارتفاع تكلفة ملف رخصة 
البناء على ساكنة العالم القروي والشبه القروي، للسيدات والسادة 
تفضلوا  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  املحترمين عن  النواب 

السيد النائب املحترم، السيدة النائبة.

ا نائبةلا س  2لعائشةلا ك2ط:

ا س  2لا 2زير2لاملحترمة،

بوابة رخص تعرف عراقيل تحد من فاعليتها فيما يخص تقليص 
آجال تسليم الرخص وترفع من تكلفتها، فما هي إجراءاتكم الكفيلة 
بتخفيف هذه التكلفة، تكلفة ملفات رخصة البناء التي تثقل كاهل 

ساكنة العالم القروي؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

النائبة على هاد السؤال، غير باش نوضح معاكم  شكرا السيدة 
املهندس املعماري هو اللي تيتولى تحديد املعطيات التقنية الضرورية من 
أجل احتساب الرسوم اللي خص يأدي بها املستثمر وفقا للمقتضيات 
ديال املادة 33 من مرسوم رقم 2.18.577، أما املنصة نتاع »رخص« 
فقط هي آلية ديال الرقمنة كتسمح لتبسيط وتخفيف املساطر رغم 
أن احنا كلنا عارفين بأن راه كاين فيها واحد البطء، وبأن خصنا نوهو 
بهاد املنصة ولكن خصنا كذلك نعاودو النظر في واحد املجموعة ديال 
التقنيات باش نجعلوها أكثر فعالة. الوكاالت الحضرية كيستخلصو 
اإلجابات ديالهم، والجماعات كذلك وحاليا تنشتغلو مع وزارة الداخلية 

باش نشوفو كاين جوج دالحوايج:

-1 نعاودو نقلصو من داك الضغط ديال املساطر في العالم القروي 
والترخيص في العالم القروي، إذن تبسيط املساطر في إطار دورية؛

-2 الدراسة نتاع إمكانية املراجعة هذه الرسوم باش ناخذو بعين 
ونوعية  القروي،  العالم  ديال  الخصوصيات   : األشياء  االعتبار جوج 
املشاريع كذلك ألن ما يمكن لناش نستخلصو بنفس الطريقة املشاريع 
الكبرى واملشاريع الصغرى، كاين كذلك املساعدة التقنية واملعمارية 

إيال تفعالت، ودابا دوزنا 7 اتفاقيات يااله تفعالت وحدة في جهة بني 
مالل تتسمح الدعم ديال املهندسين املعماريين الطبوغرافيين ومكاتب 
الدراسات باش يتعطاو التصاميم باملجان للمواطنين، وكذلك املواكبة 
 c›est une في ورش البناء باملجان من طرف املهندس املعماري، هاذي

grande avancée ولكن راه خصها تتفّعل.

ا س  لرئيسلالجلسة:

املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى 
للتعقيب.

ا نائبلا س  لابراه ملاجنين:

شكرالا س  لا رئيس،

في  كان  سواء  قائمة  البناء  إلى  دائما  الحاجة  الوزيرة،  السيدة 
العالم القروي أو في العالم الحضري، هذا اإلعفاء اللي تكلمتي عليه في 
األخير من مصاريف امللف من أجل البناء في العالم القروي لم يفّعل، 

وضرورة مراجعة هذه املساطر بالعالم القروي مع تخصيص املناطق 

الجبلية بإجراءات أقل بساطة، ألن مع تطبيق الضابط العام للبناء 

هو  يخضع  وأصبح  اإليجابي،  بالتمييز  االنفراد  القروي  العالم  فقد 

اآلخر لضوابط صارمة في إطار الورش املهندس املعماري تتبع األشغال 

من طرف مكتب دراسات مثله مثل املجال الحضري، أصبح املواطن 

ملزم باإلدالء بعقد مع املهندس املعماري يشترط توقيعه من طرف 

هيئة املهندسين املعماريين، إضافة إلى دفتر الورش تسلمها لهيئة مع 

تحديد عدد امللفات لكل مهندس معماري في الشهر، هاذ القضية ديال 

التحديد ديالهم 10 ملفات لكل مهندس مثال في إقليم تارودانت على 

سبيل املثال، هذه اإلجراءات وغيرها أدى إلى ارتفاع تكلفة ملفات طلب 

الحصول على رخصة البناء في بعض املناطق من 2000 درهم إلى أكثر 

من 10 آالف درهم، طول اآلجال الذي يحصل فيها املواطن على رخصة 

البناء ابتداءا من وضع امللف عند املهندس املعماري بحكم الحصة 

املحددة لهذا األخير، خاصة في األقاليم التي تتوفر على عدد محدود 

من املهندسين املعماريين، املثال ديال تارودانت 3 ديال املهندسين في 

إقليم يضم 89 جماعة بين حضرية وقروية، وحتى بعد طول االنتظار 

قد يجابه املواطن برفض امللف يعني يعاود املسطرة عاود من جديد، 

وحتى بعد طول االنتظار.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا النائب املحترم انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ ليس 
هناك تعقيب إضافي، إذن نمر إلى السؤال املوالي على القضاء على دور 

الصفيح، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.
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ا نائبلا س  لا زبيرلحب ق:

السيدة الوزيرة، حتى أنا بدوري نتمنى لك الشفاء، نتساءل عن 
التدابير املتخذة الستكمال برنامج القضاء على أحياء الصفيح؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

ا س  لا رئيس،

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال اللي بغيت نأكد ليكم واحنا 
اللي تعطاتو  البرنامج مدن بدون صفيح  كحكومة، تنعتبرو بأن هاذ 
االنطالقة في 2004 من األولويات ديالنا، أوال: ألن تنرفضو كليا باش 
تنمية املدن ديالنا تم�سي بسرعتين، ما عندنا ش 2 ديال املواطنين عندنا 
مغربي واحد، وكي كيستفد املغربي بواحد التنمية خص الجميع داخل 
السكن  في  الحق  ديال  الدستوري  بحقهم  ولو  يستافدو  ديالنا  املدن 
الالئق، فلذلك كونوا على يقين بأن غادي نشتغلو فهاذ امللف، وحققت 
الدولة ديالنا مجهود جبار فهاذ املوضوع، لحد الساعة 300 ألف أسرة 
برنامج مدن بدون صفيح واللي  اللي استفدات من  لدبا   2004 منذ 
مشات ولجو لواحد السكن الئق بها، أول حاجة خصنا نمشيو بمقاربة 
جديدة ما يمكلناش نبقاو غاديين على 85 مدينة كيف كنا قلنا في األول 
غادي نركزو %70 ديال الصفيح كيتواجد ما بين الصخيرات، تمارة، 
زو بعدا 

ّ
جرسيف، العرائش، الدار البيضاء الكبرى، مراكش وسال، نرك

على هاذ %70 ونعالجو املشكل فهاذ %70 عاد ذيك الساعات نمشيو 
في هدف ثاني إن شاء هللا، واللي قلت ليكم تتمثل %70، الحاجة اثانية 
الجماعات  رؤساء  وخاصة  كتعرفو  ونتوما  اإلحصاء  نضبطو  خصنا 
بأن أصعب عملية هي ضبط اإلحصاء، انطلقنا في واحد املقاربة ديال 
 les2drones2pour2figer2les استعمال الوسائل التكنولوجية، تنستعملو
territoires هاد les drones هما اللي كيسمحو لينا اليوما نديرو واحد 
املواكبة تقريبا شهرية فينما تزادت �سي حاجة كنعرفوها وتدخلوها في 
اإلحصاء، كذلك واحد السجل الوطني وهاذي أول مرة تينطلق فيها �سي 
حكومة هو سجل وطني اللي تيضبط جميع املستفيدين على صعيد 

اململكة، ألن ذيك الساعات..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، السيد النائب املحترم تفضلوا 
للتعقيب.

ا نائبلا س  لا زبيرلحب ق:

 أنه 
ّ
شكرا السيدة الوزيرة على التوضيحات واملجهودات املبذولة، إال

هناك اختالالت كبيرة في بعض املناطق وأخص بالذكر مدينة السمارة، 
ساكنة الربّيب والكايز التي تعاني األمرين من انعدام ظروف العيش 
الكريم منذ أكثر من 30 سنة، واملنطقة الوحيدة التي بقيت في األقاليم 

الجنوبية ال زالت تعاني من دور الصفيح.

السيدة الوزيرة، يعيب على الحكومات املتعاقبة عدم االهتمام بهذا 
املشكل الكبير رغم تحويل هذا املشروع إلى مشروع ملكي منذ 2015، 
ولهذا أملنا كبير في هذه الحكومة وفيكم السيدة الوزيرة بشكل خاص 
التوضيحات  بعض  هادي  السمارة،  ملدينة  زيارتك  أثناء  شاهدته  ملا 
اإلحصاء اللي كان في 2007 كانت فيه 2800 منزل وبنيت إلى حد الساعة 
العدد  للمشكل، ألن  كافي وما هو حل  1000 هذا غير  1800 وبقيت 
تضاعف بالكثير وأصبحت تقريبا كل أسرة تتوفر على ثالث عائالت على 
األقل، إذن البد من بحث حلول سريعة وتوزيع املنازل التي أنجزت حتى 

ال تضيع.

وفي األخير أنوه باملجهودات التي تقوم بها السلطات املحلية وعلى 
رأسها الجهة والسيد الوالي، السيد العامل، وكالة الجنوب والجماعة 

الحضرية واملجلس اإلقليمي، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيبات إضافية السادة النواب؟ تفضلوا السيد النائب 
املحترم من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل ال�سي الوطاس.

ا نائبلا س  لعب لا رح ملا 2طاس:

في  اللي عبرتي به  السيدة الوزيرة، كنشكروك على هاد الحماس 

الكلمة ديالك ملي تكلمتي على مدن الصفيح، بغيت هنا نهضر على واحد 

املنطقة كنظن املغاربة كلهم كيعرفوها اللي هي منطقة سيدي مومن 

اللي فيها 20 ألف ديال األسر مازال كتعيش في مدن الصفيح واللي كان 

من املقرر عبر عدة اتفاقيات توقعات أنها تنتهي في 2010 احنا دبا 12 عام 

من بعد 2010 والزال نفس السكان، نعطي بالذكر دوار الرحامنة اللي 

فيه 12 ألف أسرة الزال ينتظر، واملشكل اشنو هو؟ املشكل هو كنقولو 

ما نديرو والوا راه غادي يرحلوا في 2007 راه غادي يرحلوا في 2008 راه 

غادي يرحلوا في 2009 احنا في 2022 داك الناس ما كيستافدوش من 

داك ال�سيء اللي خصهم يستفادوا منوا كساكنة واملشكل مزال مطروح.

ثانيا بغيت نعبر على الطريقة اللي اللي تتداول بأن بها غادي نحلوا 

املشكل، احنا كسكان ديال منطقة سيدي مومن اللي كنعيشوها مع 

السكان كنعرفوا بأن هاد هاد القضية هاد الطريق ربما ما غاديش 

تأتي األكل ديالها وبالتالي خصنا نكلسوا معكم إيال كان ممكن السيدة 

الوزيرة باش نعطيكم بعض االقتراحات اللي ممكن تسرع الوتيرة ديال 

هاد العملية، شكرا جزيال السيدة الوزيرة.
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ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا نائبلا س  لأحم لبريجة:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، بعد استنفاذ األهداف ديال البرامج ال ديال إعادة 
اإلسكان وال إعادة اإليواء وال إعادة ديال الهيكلة بات من الضروري 
اعتماد مقاربات جديدة لحل إشكالية السكن الغير الالئق بمدينة الدار 
البيضاء بصفة عامة وعمالة مقاطعة السيد البرنو�سي وخاصة سيدي 

مومن كما جاء على لسان السيد النائب، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة تفضلوا للرد على التعقيبات.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

السمارة  ديال  املوضوع  هاد  طرح  على  تنشكرك  النائب،  السيد 
وكيما قلتي أنا مشيت لعين املكان و زرت السمارة وتنعرف مخيمات 
الوحدة، وما يمكن لينا كمغاربة غير نوهوا باملجهودات اللي دارت في 
فيها  أكيد  السمارة  ولكن  الصفيح،  مستوى  على  الجنوبية  األقاليم 
إشكال اإلتفاقية األخيرة ديال 2015 تتعرف بأن قبل من 2015 كانت 
كذلك واحد اإلتفاقية وتنجز واحد املشروع ولكن مازال ما كمل، تنعتبر 
بأن السمارة راه تنشتغلوا مع السيد رئيس الجهة وتنشتغلوا مع السيد 
شاء  وإن  باملشكل  واعيين  البرملانيون  النواب  وجميع  والجميع  الوالي 
هللا تنتمناوا باش في هاد الوالية الحكومية هاد املشكل ديال املخيمات 

الوحدة ما يبقاش في التراب ديالنا.

فيما يخص سيدي مومن..

ا س  لرئيسلالجلسة:

سيدي مومن.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

فيما يخص سيدي مومن لحد الساعة كانوا اتفاقيات كانوا مبالغ 
مهمة مبرمجة ولكن التنفيذي غير واقعي، اللي خصوا يدار هو خص 
يجلس الجميع وتكون واحد اإللتقائية ما بين املنتخبين وما بين الوزارة 
وما بين السلطات املحلية ونقرروا واش هاد الناس غيترحلوا؟ واش هاد 

ال�سيء واقعي وال ما�سي واقعي؟ ألن يمكن ليا حتى أنا نجي وندير واحد 
االتفاقية ونكتب ليكم واحد املبلغ مالي وتنعرف بأن ماعمروا غادي 
يتفعل، أنا تنعتبر بأن ديك الساكنة ما بقيش نكذبوا عليهم ونقولوا ليهم 
راه غادي نرحلوكم في الوقيتة اللي احنا ما زالين كاع ما عندنا العقار ال 
العمومي ال الخاص باش نرحلوهم من هاديك املنطقة إما نديروا إعادة 
الهيكلة ولكن ايال بات دار إعادة الهيكلة ما دارش باملعايير السابقة ّدار 

إعادة الهيكلة اللي غادي تعطي الكهربة للمواطنين ما�سي فقط...

ا س  لرئيسلالجلسة:

بعض  مآل  عن  املوالي  السؤال  شكرا،  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
اتفاقيات الشراكة املبرمة مع مجموعة »العمران«، للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا نائبلا س  لمحم لح ادق:

السؤال الخر ديالنا إعادة التهيئة العمرانية.

ا س  لرئيسلالجلسة:

آه رقم 6، عفوا السيد النائب، عفوا السيد النائب، كاين سؤال من 
قبل سؤال سادس، سؤال عن إعادة التهيئة العمرانية ببعض املناطق 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل ال�سي حدادي.

ا نائبلا س  لمحم لح ادق:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الرئيسة، نتمنى لك الشفاء العاجل بإسم فريق التجمع 
الوطني لألحرار، 2014 السيدة الوزيرة دارت إتفاقية إطار كانت فيها 
الثالث  الترابية  والجماعات  الداخلية  وزارة  كانت  اإلسكان،  وزارة 
واحد  الدرهم،  ديال  مليون   230 قدرها  البشرية،  التنمية  ومبادرة 
2009، هو كان  البيضاء سنة  الدار  إلى مدينة  اللي اضافت  املنطقة 
عبء كبير هذا ديال الدار البيضاء، الجماعات ما يمكنش يتحملو هاد 
ال�سي، جماعة الدار البيضاء صعيب عليها أن تحمل واحد البناء اللي 
هو تيعرف واحد الهشاشة كبيرة وانعدام البنية التحتية، في 2016، 
في 2014 دارت إتفاقية في 2016 تعطات االنطالقة من طرف صاحب 
الجاللة هللا ينصرو، 2018 باش تسال لينا األشغال في 2018. اآلن ما 
زال لم ينتهي األشغال واملرافق باقي ما كاينش، هناك عدة مشاكل تطرح 
في هذا امللف، يعني أنه صعوبة تنفيذ امللف، املشكل العقاري وعدد 
ديال األمور فعال مجهود كبير أن وزارة اإلسكان دارت آنذاك 150 مليون 
ديال الدرهم، فهادي اتفاقيات مشات للمكان ديالها، اآلن املواطنين 
يتساءلون أين وصلت هاد االتفاقية؟ والسؤال األهم السيدة الوزيرة، 
هل هناك اتفاقيات أخرى اللي خصها تكون فهاد الحي اللي مبني بالطوب 
ومبني بالبني ومبني في ظروف آخر ما نقدروش ندوي في الظروف اللي 
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تبنات فيها، ولكن راه تقريبا الساكنة ديال 70.000 من الساكنة، شكرا 
السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا للنائب املحترم، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرا السيد النائب، تيظهر ليا بأن تتكلم على إتفاقية 2016 ألن 
كانوا عدة اتفاقيات، ولكن أظن تتهضر على ديال الهراويين اللي هي 
في  بعمالة مقاطعة موالي رشيد واللي تقدمت قدام سيدنا  اتفاقية 
12 فبراير 2016 واللي فيها واحد الغالف مالي ديال 230 مليون الدرهم 
واللي تتساهم فيه الوزارة 150 مليون الدرهم، كان الهدف منها هو إنجاز 
الطرق الضرورية لفك العزلة من هاد املناطق وتهيئة بعض املرافق 
العمومية الضرورية الستجابة الحاجيات ديال املواطنين واملواطنات. 
اإلكراهات أنت كتعرفها السيد النائب، بأن خاص يتهدمو املباني اللي 
متواجدة في الطرق، وتحرير العقار باش نديرو فيها املرافق العمومية، 
وكذلك تمكنت شركة »العمران« بواحد التقييم أولي بأن 90 % ديال 
األشغال كمالت، ولكن هاد 90 % فقط في املناطق اللي تحرر فيها العقار، 
هو في الواقع أنا اجتمعت، وهذا هما من الحلول اللي درنا، اجتمعت في 
إطار اللجنة املركزية مع السيد الوالي في الوزارة، وشفنا هاد االتفاقيات 
اللي كانت توقعات أمام صاحب الجاللة، واللي تتعرف   2016 ديال 
واحد اإلشكال في التنفيذ: أوال الدراسات األولية كانت غير واقعية؛ ثانيا 
ما ضموش الجماعات الترابية، فلذلك كيتفاجأو الجماعات الترابية 
بأن خصهم يديرو نزع امللكية وهما ما عندهمش اإلمكانيات، وتنعرفو 
بأن دوك الجماعات الترابية صعيب عليها تحمل بحال هاد املبالغ في نزع 
امللكية، وفهاد اإلطار طلبت أنا من اللجنة املركزية باش يعاودو النظر 
في الدراسة يعطيونا أرقام واقعية، وبناء على هاد األرقام غادي نوقعو 
اتفاقية وال ملحق باتفاقية اللي غادي يمكننا باش نجزو، إن شاء هللا، 

هاد املشاريع املهمة اللي اعطاها سيدنا االنطالقة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لح ادق:

شكرا على االستجابة لهذه أوال لقبولك لهذا املوضوع، موضوع مهم 
جدا أن نخاطب فيك السيدة الوزيرة، الوزيرة، الرئيسة، البرملانية، 
املحامية تجمعين الحس االجتماعي كذلك أن هاد املنطقة هي منطقة 
سوداء وإيال ما دخلناش في أقرب وقت سيكون عندها مشاكل كبيرة، ألن 
ال حديقة، ال نادي نسوي، ال دار شباب، ال ملعب ال حتى حاجة، هادو 
30 مترو، كاين اللي عندو 40 مترو، وكاين اللي عندو 50 مترو، كاين اللي 

عندو 20 مترو، يعني مشكورين السيد املدير العام للوكالة الحضرية 
والسيد الرئيس العام ملقاطعة موالي رشيد أنهم دارو اجتماع حول 

تصميم التهيئة وهذا مخرج أسا�سي لهاذ العملية شكرا لك.

ا س  لرئيسلالجلسة:

املوالي،  السؤال  إلى  نمر  تعقيب إضافي؟ ال أظن،  شكرا، هل من 
سؤال عن مآل بعض اتفاقيات الشراكة املبرمة مع مجموعة العمران، 
للوحدة  استقاللي  الفريق  عن  املحترمين  النواب  السادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لرش  لساج :

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  2لا 2زير2لاملحترمة،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

أن تعثر مجموعة من املشاريع السكنية التي تدخل في إطار شراكة بين 
مجموعة العمران والجماعات الترابية، تدعو للتساؤل عن اإلجراءات 

املتخذة لتسريع وثيرة تنفيذ هذه املشاريع السكنية؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

تتهضرو على االتفاقية ديال اللي دازت مع الجماعة الصخيرات، 

مو عليه، هاذي اتفاقية اللي 
ّ
وهذا هو املوضوع األسا�سي اللي بغيتو تكل

توقعت في 4 مارس 2020، واللي تتهدف تعديل االتفاقية املوقعة لها 

قة بتخصيص عقار املدينة الجديدة لتامسنا حّددات 
ّ
في 2008، واملتعل

االلتزامات ديال مختلف األطراف، ثم تتطلب مؤسسة العمران باش 

تبني واحد املساكن منخفضة التكلفة عددها 480، بثمن 130 ألف 

درهم، املستفيد غادي يساهم 80 ألف درهم والجماعة ب 50 ألف 

درهم، حصيلة اليوم الدراسات التقنية والهندسية جاهزة في انتظار 

تحديد الئحة املستفيدين من طرف السلطة، مادة ما يمكليناش نطلبو 

من مؤسسة العمران باش تفّعل واحد االتفاقية اللي مستهدفة واحد 

يكونش  وما  األشغال  وتبدا  االتفاق  تم  واللي  بالخصوص  الساكنة 

عندها هاذ املستفيدين، ألن غادي تدخل في عملية اللي غادي تخسر 

فيها، العمران غتخسر العقار والجماعة ما غاديش توصل للهدف غير 

يصيفطو ملؤسسة العمران الالئحة انتاع املستفيدين راه مستعدة تبدا 

األشغال من غدا إن شاء هللا.
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ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا نائبلا س  لرش  لساج :

شكرا للسيدة الوزيرة على هاذ الجواب، غير بغيت نبّين ليكم السيدة 
الوزيرة بأن الالئحة موجودة عند السلطات املحلية وكّنا في إطار واحد 
االجتماع ما بيننا و بين السيد رئيس الدائرة ودرنا واحد املحضر داخل 
إدارة العمران، فالوقت اللي كانت االتفاقية جاهزة وتم التوقيع عليها، 
إذن فيما يخص املشكل هو أن شركة العمران خّصها باش تبدا بالتنفيذ 
ألن مجموعة من العائالت اللي تينتظرو السيدة الوزيرة، الناس اللي 
مشّردين، الناس اللي ساكنين عند العائالت ديالهم كتلقاي في الدار 10 
 donc ،ديال الناس 12 الناس تيتناوبو حتى على النعاس السيدة الوزيرة
هنا واحد املشكل اجتماعي اللي احنا على على يقين السيدة الوزيرة 

بأنك غتاخذيه بعين االعتبار، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا نائبلا س  لعب لا ذزيزلدرويش:

شكرالا س  لا رئيس،

يشافيك وهللا  نقولو لك هللا   
ّ
إال بعدا  بيّدينا  ما  الوزيرة  السيدة 

يقّويك، على هاذ املهمة اللي هي مهمة صعبة ويعني وكبيرة ولكن الحمد 
هلل لذينا الثقة الكاملة فيك، نظرا آلش؟ ألنه إلملامك باملوضوع ديال 
التعمير يعني بجملته، وها أنت قلتي أنه راه البّد من إعادة النظر في 
واحد املجموعة ديال ترسانة القوانين، أنا باإلضافة غير بغيت نّدخل 
فيما يخص واحد االتفاقية وأنت تتعرفي السيدة الرئيسة، اتفاقية 
جماعة تسلطانت اللي هي أنت يعني من جماعة تسلطانت ومن مراكش 
ومن املغرب، تنعتبروك أنتيا مغربية مراكشية من تسلطانت وبرملانية 
املنطقة وشهد فيك يعني الجدية وهذا، تنشوفو مآل هاذ اإلتفاقية 
اللي تسنات في 2013 وخصها تكمل في 2015، أمام سيدنا، ولكن مع 
ه دارت 2 دواور 

ّ
األسف الشديد أن مؤسسة العمران إلى يومنا هذا يال

ديال  كبير  املشكل  واحد  مع  آخرين،   2 فواحد  بدات  كملتهومش  ما 
ي دارتها مؤسسة العمران ومع األسف 

ّ
واحد التجزئة في أوالد يحيى الل

ت املاء العادم تيعوم على واحد 
ّ
الشديد أن الواد الحار.. ما درتوش وخال

الساكنة ديال واحد تجزئة في جماعة تسلطانت، ولدينا الثقة الكاملة 
بأن تتخذين السيدة الوزيرة، مشكورة باش تحلي هاد املشاكل، إن شاء 
هللا، ألنه السكان ثاقوا فيك وإن شاء هللا، بغيناك باش تدخلي وديري 
يد هللا فهاد، إن شاء هللا، كي تنقولو فهاد االتفاقية وباألخص ديال 
ألنه كاينين دواوير اللي هي »زمران« و«نزالة« و«الخدير الجديد« اللي 
كان الدوار فيه 5000، 6000 دار وأنت تتعرفي هاد ال�سي ما كاين الش 

غير مجرد أنني بما أنني ثاني برملاني وتجمعني معك، الحمد هلل، صداقة 
طويلة وعمل وكل �سي وهذا، تنتمنا من هللا أنه باش هللا يجازيك بخير أنه 
تعاونينا وتعاوني هاد الساكنة ويكتب ليك هللا األجر ديال هاد الساكنة 

إيال حليتي ليه املشكل.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيدة الوزيرة عندكم الوقت تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرا السيد النائب، أنا هذا هو الجواب اللي تعطاني من طرف 
مؤسسة »العمران« بأن ما زال ما توصلوا بالالئحة بطريقة رسمية، 
يقدر كان ّدار واحد املحضر ولكن واش هادو هما املستهدفين اآلخرين 
اللي اتفقو عليهم داخل املجلس الجماعي، وفي الحقيقة رئاسة املجلس 
الجماعي والسلطات املحلية هما اللي خصهم يراسلوهم، وأنا تنواعدكم 
بهاد  بأن غادي ندير املواكبة ديال هاد املشروع ونتأكد بأن توصلنا 

الرسالة ونفعلو، إن شاء هللا.

فيما يخص »تسلطانت«، ال�سي عبد العزيز الدريوش كنا تنتنافسو 
ونتحملو  اليد  في  اليد  نديرو  بغينا  بالعكس  ودابا  الوقيتة  فواحد 
املسؤولية جميع، أنتما ترابيا وأنا وطنيا باش، إن شاء هللا، نحققو لهديك 
الساكنة اللي تستحق منا الكثير واللي هي في جوانب مدينة مراكش وما 
تستافدش لحد الساعة من واحد التنمية اللي عرفاتها مدينة مراكش، 
ولكن هذت هو الهدف ديالنا وهذا هو الدور ديالنا وغادي نشتاغلو، 
وتنتمناو مستقبال باش جميع الدراسات اللي تنتوصلو بها محليا تكون 
واقعية، ألن اإلشكال الحقيقي هو فاش تنوصلو لتفعيل إتفاقية تنلقاو 
طلعات   cocotte-minute الدراسات  واحد  ّدارت  مبالغ  ناقصة  بأن 
غير باش تسنى االتفاقية ونديرو بها السياسة ولكن في أرض الواقع ما 
تتفعلش، ما تتفعلش لصعوبة ضبط هاديك الدراسات. فأنا تنطلب 
منكم رؤساء الجماعات، واملسؤولين املحليين باش ّدار دراسة دقيقة 
في البداية باش هديك الساكنة ما تيبقاش فقط األمل تيولي الواقع، إن 

شاء هللا، ديالهم تتغير، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي عن التأخر في إصدار 
الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التهيئة  تصاميم 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.. نعم.. ال هو هذا 

نعم، ال السيد النائب ال،.. 9، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لالحمامي:

شكرالا س  لا رئيس،

التهيئة  إحداث تصاميم  في  التأخر  إن  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
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اإلجراءات  هي  ما  ذلك،  وراء  الكامنة  األسباب  عن  للتساؤل  يدعو 
املتخذة للتعجيل بإصدار هذه التصاميم حتى تواكب متطلبات التنمية 
االختالالت  وتزاود  املنشودة،  والعمرانية  واالجتماعية  االقتصادية 

والصعوبات واإلكراهات؟ شكرا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

السيد الرئيس واش هذا السؤال الثامن وال التاسع؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

الثامن.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

الثامن، واخا هادي كانت واحد املناقشة..

ا س  لرئيسلالجلسة:

ال الثامن كان خلط عند السيد النائب احنا صححناه.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا، السيد النائب على السؤال ديالكم، كل�سي كيعرف وتنأكد 
يكون  لينا  تتسمح  اللي  وثيقة  إستراتيجية،  وثيقة  التعمير  وثيقة  بأن 
عندنا واحد التصور استباقي للوضعية االقتصادية واالجتماعية ديالنا، 
هاد الوثيقة هي اللي كتسمح لينا نديرو واحد zoning نعرفو اشنا هو 
العرض السكني متنوع، يكونوا عندنا مرافق عمومية، يكونوا عندنا 
الطرقان، وهاد تصاميم التهيئة تصاميم أساسية. الغريب في األمر هو 8 
داملدن ديالنا الكبرى اللي عليهم الضغط في الطلبات املعمارية ما كانوش 
عندهم تصاميم التهيئة، تنلتزم أمامكم اليوم بأن في شهر يوليوز هاد 
ثمنية نتاع املدن رغم اللوبيات، رغم اإلكراهات، رغم املحاوالت ديال 
إسقاط هاد تصاميم التهيئة تنفضل أنا يكون تصميم تهيئة غير مر�سي 
توضع  الوثيقة  هاد  اللهم عمش وال عمشة، ضروري   1000% عليه 
وليست قرآن منزل، ليست قرآن منزل، إيال بان فيها العيب نعاودو فيها 
النظر، ولكن باش نكونوا في غياب وثائق التعمير هادي إهانة لبالدنا 

وإهانة للتنمية ديال بالدنا.

باش  معدل ستة سنوات  بأن  تتعرفو  واش  البطء،  فيما يخص 

نصادقو على واحد الوثيقة اللي الحياة ديالها عشر سنوات، 33 متدخل، 
130 توقيع، مسطرة معقدة ومافيهاش �سي حاجة اللي تتجعلنا نضبطو 
اآلجال ديالها باستثناء l›entête public، هي اللي فيها 30 يوم هو األجل 
الوحيد اللي مضبوط من طرف القانون، وفهاد اإلطار غادي نجيبو 
ليكم، إن شاء هللا، وكنحيلو على األمانة العامة في شهر دجنبر قانون 

جديد..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيدة النائبة املحترمة، السيد النائب تفضلوا للتعقيب.

ا نائبلا س  لمحم لالحمامي:

غير  التوضيح،  وعلى  اإلجابة  على  الوزيرة  السيدة  شكرا  أوال 

بالنسبة ألن عندنا آمال فيك كبير السيدة الوزيرة، بحال اللي قالوا 

اإلخوان، حكم رئيسة الجماعة وكتعرف املعاناة اللي كيعانيوها رؤساء 

الجماعات، وهنا خاصو يكون عندك واحد اإلحساس أو واحد اإلملام 

باش نحلو هاد اإلشكاليات. تصميم التهيئة ديال طنجة على سبيل املثال 

السيدة الوزيرة، ثالثة دالخطرات وهو تيترفض لوال التدخل األخير ديال 

السيد الوالي مهيدية مشكورا، على أساس إخراج ديال هاد الوثيقة 

هي  اللي  الطريقة  واحد  ودارت  الوجود،  لحيز  التهيئة  تصميم  ديال 

استثنائية هو كل تصميم ديال مقاطعة تيّدار بوحدو، حيث اإلشكاليات 

اللي مطروحة هي أن كل منطقة وعندها ثقافتها وعندها خصوصيات 

ديالها، تصميم التهيئة هو اللي كيعطي فرص ديال التشغيل، فرص 

الحق في السكن، فرص واحد املجموعة ديال األشياء هو اللي كيهيء 

لنا األرضيات تصميم التهيئة. تصميم التهيئة السيدة الوزيرة، ما خصنا 

�سي نبقاو نهضرو غير على االستثمارات الكبرى ولكن اللي كنالحظ أنا 

السيدة الوزيرة، خصو يكون واحد التنسيق تام بين الوكاالت الحضرية 

والجماعات الحضرية اللي هو الدور ديالها سلبي في تصميم التهيئة، هنا 

خصو يكون واحد التنسيق تام حيث احنايا كرؤساء الجماعات كنبقاو 

في املواجهة ديال املواطنين، واحنايا هما اللي كنمثلو املواطنين، الحمد 

هلل، احنا حصلنا على مجموعة ديال األصوات صوت علينا املواطنين 

من أجل الدفاع على املصلحة ديال املواطنين ما نخليوش واحد الجهة 

معينة اللي كتحكم في تصاميم إعادة الهيكلة. مجموعة من القوانين 

السيدة الوزيرة...

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السكن  املوالي عن دعم  للسؤال  نمر  إذن  ما كاينش تعقيب إضافي، 
املوجه للطبقة املتوسطة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.
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ا نائبلا س  لعب لا صمادلخناني:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، كنتمناو لك الشفاء، السؤال ديالنا ما هي اإلجراءات 
اللي غادي تقوموا بها من أجل دعم الطبقة املتوسطة للحصول على 

السكن؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، وأنا متفقة معاك كليا بأن 
خاص يّدار واحد العرض سكني جديد ولكن بمقاربة جديدة، تتعرف بأن 
البرنامج ديال السكن االجتماعي اللي اعطى صاحب الجاللة، االنطالقة 
في 2010 إنتهى في 2020، ومكننا من إنجاز 600 ألف وحدة سكنية 
و100 ألف وحدة باقي في طور اإلنجاز في أفق 2026. البرنامج املوجه 
للطبقة املتوسطة الذي انطلق في سنة 2013 واللي كان اعتمد على واحد 
املجموعة ديال التسهيالت الضريبية ما كانش مع األسف ناجح وفقط 
التعاقد بشأنه 11 ألف وحدة، وأكيد ما تنجزات حتى 1000 وحدة فهاد 
الورش الكبير ديال الطبقة املتوسطة. تتشتغل الوزارة حاليا في إطار 
البرنامج  بواحد  املواطنين  انتظارات  مع  والتجاوب  االستثمار  تشجيع 
اللي غادي يضم واحد البرنامج للطبقة االجتماعية، للطبقة املتوسطة، 
والطبقة األكثر هشاشة ولكن ما يمكن لياش نجي ونعرضو عليكم اليوم 
ألن خصو يخضع للمشاورة واملناقشة داخل واحد الحوار جهوي وطني 
اللي غادي ينطلق في شهر 7 واللي غادي يمكننا باش تكون عندنا وجهة 

نظر ديال املهنيين وديال املواطنين من خالل املجتمع املدني..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا نائبلا س  لعب لا صمادلخناني:

الطبقة  بها،  تفضلتو  اللي  املعطيات  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
بها  واالهتمام  مجتمعي،  نسيج  أي  ديال  أمان  صمام  هي  الوسطى 
مسألة أساسية، لكن أوضاع الطبقة املتوسط أصبحت مقلقة بزاف 
األسعار  غالء  بسبب  اإلنهاك  لدرجة  وصالت  حيث  الوزيرة  السيدة 
وتجميد األجور، والبد لحكومتكم أن تمر إلى السرعة القصوى واحنا 
بغيناكم تنجحوا ألن النجاح ديالكم هو نجاح بالدنا، في هذا السياق 
خصكم تكونوا عمليا وواقعيا باش ما تزيدش وضعية الطبقة الوسطى 
تأزم أكثر. معروف أن هناك إقرار لتدابير تفضيلية لتشجيع االستثمار 

لتشجيع السكن ديال الطبقة املتوسطة، لكن السؤال اللي مطروح 
عليكم دابا هو كيفاش غادي تحولوا الوعود إلى حقيقة في ظل غالء 
إجراءات  تاخذوا  الوزيرة  السيدة  اليوم خصكم  البناء،  مواد  أسعار 
ملموسة وتعتمدوا آليات مبتكرة لدعم سكن الطبقة املتوسطة من 
خالل تعزيز العرض السكني وتعبئة العقار العمومي وتشجيع املنعشين 
الخواص على االستثمار في هذا الصنف ديال السكن، وهاد ال�سي كلو 
دون  ومالية  وجبائيا  عقارية  واضحة  والتزامات  إجراءات  خالل  من 
التفريط في مواصفات الجودة، وخص أيضا مؤسسة العمران تلعب 
الدور ديالها في هاد املوضوع، شكرا السيدة الوزيرة وكنتمناوا ليك مرة 

ثانية الشفاء العاجل.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب املحترم فريق العدالة والتنمية، األصالة؟ األصالة واملعاصرة.

ا نائبلا س  لعزيزلا لبار:

السيد الرئيس احنا أصدقاء.

ا س  لرئيسلالجلسة:

مرحبا.

ا نائبلا س  لعزيزلا لبار:

الطبقة  الوزيرة اسمعنا بتمعن، باستثناء  حقيقة شكرا للسيدة 
املتوسطة والصغيرة وتشجيع االستثمارات البد من تطبيق تصاميم 

التهيئة.

les zones tampons في املدن  أوال- بعض االقتراحات يعني أوال 
العتيقة ما بين 100 و250 مترو خارج األسوار منذ 1923، فالبد من 

إيجاد الحلول السريعة في هذا الشأن.

ثانيا- l›article 28 البد من اإلسراع في تطبيقها عن طريق تعديل 
املرسوم التطبيقي الحالي من أجل إيقاف التالعبات والتماطل في بعض 

الوكاالت الحضرية.

ثالثا- احنا البد من تطبيق الدوريات السبع التي أصدرتها الوزارة 
والتي رفض بعضها املدير العام للمحافظة العقارية في تحدي صارخ 

للحكومة.

رابعا- نصفق ونشد بحرارة على يدي السيدة الوزيرة التي أخرجت 
تشجيع  أجل  من  الحكومة  هاد  تاريخ  في  نوبة  أول   la VNA قانون 

االستثمارات األجنبية عامة والشركات.

الوضعية  تسوية  في  اإلسراع  هو  كوله  ذلك  من  واألهم  خامسا- 
العقارية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل تشجيع االستثمارات 



9827 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1482–222ذي القعدة14432  )222يونيو20222( 

للتنمية االقتصادية، فأنا جد متأكد بأن كلنا عن طريق قلنا السيدة 
أيديهم  يمدون  ال  فاملقاولين  الحكومة،  مع  تنجحي  غادي  الوزيرة 
للصدقة بل يطالبون الحكومة بتبسيط وتسريع املساطر اإلدارية نظرا 
للصعوبات االقتصادية والغالء الباهظ، فمحاربة البيروقراطية القاتلة 
هي الزم محاربتها ما يمكنش طبق األمور، شكرا السيدة الرئيسة، السيد 

الرئيس، استسمح.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا ال�سي اللبار، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة 
تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

ا ساد2لا ن2اب،

اللبار كتعرف بأن دايرة  اللي بغيت نأكد عليه ال�سي عبد العزيز 

خرجات  اللي  أشهر   7 ظرف  في  الدوريات   7 من  وأكثر  جبار  مجهود 

باش نبسطوا املساطر ونخففوا على املستثمرين ألن بالدنا في حاجة 

اللي قال االستثمار ما�سي االستثمار من أجل  لإلستثمار، واإلستثمار 

االستثمار ألن تيخلق فرص الشغل كيخلق واحد الدينامية اقتصادية 

داخل بالدنا واللي با تجعل إن شاء هللا بالدنا غادية وتطور وتتنمى أكثر 

وأكثر، فلذلك راه غادي نستمر les zones tampons جاب هللا كاين ال�سي 

مهدي بنسعيد، املراسيم ديال les zones tampons احنا تندخلوهم 

في تصاميم التهيئة على طريق قرار من وزارة الثقافة، فلذلك أنا فاش 

ننساحب من القاعة راه يعاود يجاوبك ال�سي بنسعيد. كاين مجهود جبار 

تيدار تا في مدينة طنجة وعرفت أشنا هما املشاكل اللي كاينة، وعرفت 

اإلكراهات اللي كاينة، ولكن كونوا على يقين بأن املدراء ديال الوكاالت 

الحضرية ما�سي ما يمكن ليناش نعمموا ما يمكن ليناش نعمموا، ولكن 

أغلبيتهم ناس اللي تيشتغلوا اللي عندهم خبرة واللي عندهم رغبة باش 

يحسنوا الوضع، ألن تا هما إيال دازوا هاد تصاميم التهيئة تتسهال عليهم 

العملية تاع الترخيص ألن كل �سي ولى مرهوب فهاد السنوات األخيرة في 

غياب وثائق التعمير، وهذا غير هادي باش يولي اإلدارة ديالنا تتخاف من 

التوقيع، احنا بغينا اإلدارة توقع وتحمل املسؤولية ولكن في إطار قوانين 

ووثائق مضبوطة وواقعية وفعالة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

في  الحاصل  التأخر  عن  العاشر  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الفريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التهيئة  تصاميم  إخراج 

الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لي2رلا  ننلا هارو�سي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن التأخر الحاصل في إخراج تصاميم 
التهيئة؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

في الحقيقة كان علي نطلب وحدة املوضوع باش نعاود نأكد ليك 
السيد النائب املسطرة تتنطلق من الدراسة من طرف الوكالة الحضرية 
إما مكتب الدراسات إن الوكالة الحضرية هي اللي تتنطلق، من بعد تدوز 
 la CTLالبحث العمومي مباشرة من بعد تتم�سي l›enquête publique
la commission locale اللجنة املحلية، من بعد منها تتخضع للقراءة 
 la commission nationale ل  تتطلع  عاد  املنتخبة  املجالس  ديال 
املركزية اللي تدير التحكيم فيها وتتعاود تهبط باش ياخذوا بعين اإلعتبار 
العامة  األمانة  من  للحكومة  العامة  لألمانة  تتم�سي  عاد  املالحظات، 
للحكومة خصنا نتسناوا نوبتنا باش تنشر في الجريدة الرسمية. هاد 
املسطرة طويلة معقدة خصنا نعاودوا فيها النظر، وراه جايبين لكم 
نص قانوني إن شاء هللا اللي غادي نعتمدوا على واحد املجموعة تاع 

املبادئ.

أوال: هاد التصاميم التهيئة خصوا يكون أكثر مرونة.

ثانيا: خصنا نضبطوا املهلة ديال املصادقة.

ثالثا: نمشيوا في الجهوية ما خصهاش تبقى فقط شعار عندنا في 
بالدنا، ولكن نفعلوها وهاد تصاميم التهيئة في بالصت ما يطلعوا للمركز 
غادي يولي تيتصادق عليهم بقرار على مستوى رئيس الجهة والوالي هذا 
هو الدور ديال هاد ال�سي، وتنتمناوا باش إن شاء هللا هاد الوكاالت 
الدور  12 وكاالت حضرية غيولي  عليها هاد  تنشتغلوا  اللي  الحضرية 
ديالهم هو هاد الدور تتخطط وضبط املساطر فيما يخص تصاميم 

التهيئة، لحد الساعة بالدنا راه مغطية ب 84%..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة: انتهى الوقت، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لي2رلا  ننلا هارو�سي:

شكرالا س  2لا 2زير2،

نعلم جيدا السيدة الوزيرة أنكم جئتم بإجراءات مهمة تهم قطاع 
التعمير اإلسكان وسياسة املدينة وهو ما ملسناه خالل تقديم عرضكم 



عدد1482–222ذي القعدة14432  )222يونيو20222( الجريدة الرسمية للبرملان9828  

أمام اللجنة ملناقشة املوضوع سؤال متعلق بالتأخر الحاصل في إخراج 
تصاميم التهيئة، وهي مناسبة لننوه باملجهودات التي تقومون بها بالرغم 
من أن قطاع التعمير يعيش مجموعة من اإلكراهات والتحديات، من 
بينها التأخر الحاصل في إخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير، التأخر 
في منح تراخيص البناء رغم إطالق خدمة رقمية في مجال التعمير، عدم 
تحديد املسؤولية بين كل متدخل في اللحظة التي ينبغي أن تتحمل كل 
األطراف مسؤوليتها. بالنسبة لتصميم التهيئة السيدة الوزيرة راه يعني 
لإلشارة راه فهمناها يعني تصميم التهيئة يعني كيبقى 10 سنين وهادي 
زعما صعيب يعني غادي ترهنوا مدينة أو ال املدن كاملة على 10 سنين، 
 les ديال  هاديك مشكل  وكذلك  ديالو  التقليص  واحد  يكون  خاص 
règlements هو كثر وكثر هداك هو الكارثة العظمى، هذا هو يعني ألنه 
إيال كان تصميم التهيئة موجود راه غادي يحتل البناء العشوائي ويبقاوا 
هادوك اللوبيات غيتقضاوا عليهم كاملين إن شاء هللا و.. ديالنا وشكرا 

السيدة الوزيرة بارك هللا فيك.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا للنائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش، نمر إلى 
السؤال املوالي عن تداعيات الزيادة املتتالية ألثمنة مواد البناء منذ 
الفريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات   2022 سنة  بداية  بناء 

االشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2لا نزهةلأباكريم:

شكرالا س  لا رئيس،

كما تعلمين السيدة الوزيرة املحترمة منذ بداية هاد السنة واألثمنة 

ديال مواد البناء في ارتفاع مهول بلغ نسبته في بعض املواد %180، وكان 

لهاد ال�سي تداعيات وتأثير سلبي اجتماعيا واقتصاديا نذكر من بين هاد 

تأثيرات:

حالة عطالة،  في  دالعمال  األغلبية  وبقات  البناء  أوراش  توقفت 

اضطرت مقاوالت البناء اللي فازت بالصفقات العمومية أنها توقف وما 

تحترمش االلتزامات ديالها بل أنها تراجع األسعار ديالها، كذلك حدثت 

نزاعات بين املهنيين والزبناء ديالهم ألنهم ما قدروش يحترموا االلتزامات 

الالئق لم  اللي كانوا كيأملوا يحصلوا على سكن  ديالهم، واملواطنين 

يتمكنوا من ذلك.

أوال  وزارتكن  به  قامت  ماذا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نسائلكن 

لتشخيص الوضع لتتبع ومواكبة انعكاس هاد االرتفاع في األثمنة على 

مشاريع واملهنيين والزبناء واملواطنين، وثانيا للتدخل من أجل التخفيف 

من آثار هذه الظرفية االستثنائية التي يعيشها القطاع الذي تدبرنه، 

وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

السيدة النائبة على طرحكم هذا السؤال اللي هو مع األسف هاد 
الواقع املر اللي تنعيشوا اليوم وراكمنا األزمات جات أزمة كوفيد اللي 
ما زال ما خرجنا منها تا جات هاد األزمة ما بين أوكرانيا ورسيا وهاد 
ال�سي كل عندو تأثير ما�سي فقط على مواد البناء بل على واقع املغاربة 
والعيش ديال جميع املغاربة والقدرة الشرائية ديالهم، ولكن في القطاع 
 ،189% ارتفع ب  الزاج  األثمنة،  بعض  ونعطيكم  أكيد  تندبر،  اللي 
النحاس ب %91، األلومنيوم ب %51، الكابل ديال الضو ب 32%، 
الخشب %25، الحديد %19، وهاد ال�سي أكيد غيكون عندو تأثير وعندو 
مضاعفات على األسعار ديال القطاع ديال البناء، ما يمكنش لياش 
نعطيكم أرقام، وما يمكن لياش نعطيكم التقرير ومن باب املسؤولية ما 
يمكن لياش نجيو ونزايد عليكم باألرقام ألن ما زال ما عندناش مساحة 
كافية مع هاد األزمة باش يكون عندنا l›impact réel ديال األزمة، اللي 
في  بطء  وكاين  تأخير  كاين  العمران  نعكيطكم هو مؤسسة  لي  يمكن 
األوراش كاملة ديالها، ولكن ما زال ما توقف حتى �سي ورش، و تنتمنى 
 l›impact باش تكون عندنا واحد الوقت كافي واحد 6 شهور باش نشوفو
ونشوفو كيف غادي كذلك نتجاوبو معاه، ولكن فهاد اإلطار أشتغلنا مع 
السيد رئيس الحكومة بطلب من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير 
التجهيز على الدورية اللي صدرت من طرف السيد رئيس الحكومة فيما 
يخص املقاوالت اللي كتشتغل في الصفقات العمومية، واللي سمحت 

لهاد املقاوالت واحد التخفيف مهم..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا لكم ، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة 
فيما تبقى من الوقت.

ا نائبةلا س  2لا نزهةلأباكريم:

السيدة الوزيرة، نحن واعون أن األزمة عاملية ولكن السيدة الوزيرة 
رئيس  السيد  ديال  ذكرتو  اللي  التدبير  الحكومات،  تعرف  األزمات  في 
الحكومة مشكور مهم، ولكن غير كافي وال يرقى إلى املستوى املطلوب ألن 
األزمة في تصاعد فتفاقم، وهذا ينذر باالنفجار ونسأل هللا أن يوفقكم في 

إيجاد حلول ملا نعيشه من هاد الظرفية االستثنائية، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  املحترمة، هل  النائبة  السيدة  شكرا 
السؤال املوالي، سؤال آني عن إشكالية عدم تسوية الوضعية القانونية 
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املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  العقارية  التجزئات  لبعض 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لاشرورو:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، بإسم فريق األصالة واملعاصرة كنتمناو ليك الشفاء 
العاجل، مع ذلك أصريتي باش تحضري في الجلسة ديال األسئلة، وهذا 
التشريعية؛  للمؤسسة  خاصة  أهمية  تعطي  الحكومة  أن  على  دليل 
السكنى  وزارة  باألحرى  أو  الدولة  االستقالل،  منذ  الوزيرة،  السيدة 
التجزئات  ديال  املجموعة  واحد  حدثت  الترابية  الجماعات  وبعض 
عقارية، مع األسف، إلى يومنا هذا هم مجموعة من املستفيدين اللي 
العدد ديالهم كثير وكثير بزاف ما عندهمش الرسوم العقارية اللي كتثبت 
امللكية ديالهم، السيدة الوزيرة، كتعرفي الدور ديال الرسم العقاري 
أو Titre في االنتعاش االقتصادي في تحقيق االستقرار االجتماعي، في، 
يعني، تمكين املستفيدين من الحصول على قروض إلى آخره إلى آخره، 
وبالتالي نسائلكم السيدة الوزيرة، ماذا تنوون فعله كوزارة لحل هاد 

اإلشكالية اللي كتعيشها املدن واملراكز ديال بالدنا؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد  ولعلمكم  السؤال،  املحترم على هذا  النائب  السيد  شكرا 
النائب املحترم أن هاد املشكل يتعلق أساسا بمشاريع قديمة وموروثة 
التسوية  هاد  ديال  املسطرة  بأن  تتعرف  ديالها،  التسوية  نعمل على 
تخضع الواحد املذكرة ديال 25 يوليوز 2000، واللي تتوضع 2 الشروط؛ 
أن يكون العقار عموميا، وأن تكون هذه التجزئة تنجزات إصدار القانون 
25.90، إيال كانوا هاد الشروط كتمكن السيد الرئيس وال السيدة رئيسة 
تع الجماعة باش تبدا وتنطلق في املسطرة في جانب املحافظة، ما يمكن 
لياش نعطيك األرقام على الصعيد الوطني، ألن هاد املعطيات ما زال ما 
عندنا ولكن يمكن لي نقول ليك مؤسسة العمران لحد الساعة من أصل 
985 عملية تمكنت العمران من تصفية 590 عملية أي %60 واحد 
النسبة ديال %60 من أصل 313 ألف رسم عقاري تمكنت املجموعة 
من استصدار 238 ألف رسم عقاري أي واحد النسبة ديال %75، ولكن 
متفقة معاك السيد الرئيس وتنعرف املوضوع اللي جبتي ليا في الجماعة 
ديالكم بأن واحد املجموعة داألحياء اللي تتسمى بام ما عندها عالقة 
بالحزب، تتسمى بام اللي ما أحياء اللي كانوا في يامات في السبعينات 
والثمانينات واللي إن شاء هللا غادي نخرجوا دورية مع املحافظة العامة 

والسيد وزير الفالحة باش نشتغلوا عليهم ونسويوا الوضعية العقارية، 
ألن الرسم العقاري هو واحد الضمان اجتماعي لهاديك األسرة اللي ما 

عندو ثمن، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب املحترم تفضلوا للتعقيب.

ا نائبلا س  لمحم لاشرورو:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب الصريح واملقنع، أكيد السيدة 
الوزيرة بأنه هناك عدة متدخلين وأكيد أيضا أن وزارتكم عندها يعني 
اليوم استعداد وعندها الجرأة باش تحل هاد اإلشكالية هادي، السيدة 
الوزيرة يمكنا نعتبروا هاد الورش هذا اللي هو مهم مدخل من مداخل 
الدولة االجتماعية، ويمكن أيضا نعتبروه بأنه هاد العمل اللي غادي 
يدار وال هاد الورش هذا اللي غادي يدار جبر ضرر جماعي لهاد الناس 
هادو، الناس البسطاء الذين ينتظرون من هذه الحكومة أن تفك لهم 
واحد العدد ديال املشاكل اللي تيعيشوها، اليوم يعني واحد رب العائلة 
إيال ما عندوش الرسم العقاري راه ما تيقدرش باش يحس االستقرار، 

شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ا نائبلا س  لخل للا ص نيي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، غير يعني في نفس السياق اللي ثار السيد النائب 

وهو كنطلبوا منكم التدخل ديالكم لتسوية واحد الوضعية قانونية 

ديال تجزئات الكوشة بمدينة تازة، هاد التجزئة اللي حداتها الوزارة 

ديالكم في الثمانينات ولحد اليوم املستفيدين كذلك مازال ما قدوش 

يتوصلوا بالرسوم العقارية ديالهم ويمكن لهم يحفظوا البنيات ديالهم، 

الوزارة  بين  قائم  نزاع  كاين  فربما  التجزئة  لهاد  وبالنسبة  فكنطلبوا 

ديالكم ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وبعض الخواص، فإيال كان 

املشكل هكذا السيد الوزيرة ربما كاين بين 2 ديال الوزارات فيلتاجأوا 

للسيد رئيس الحكومة للتحكيم وحلوا املشكل وفكوا هاد الناس، شكرا 

السيدة الوزيرة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

من فريق األصالة واملعاصرة.
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ا نائبلا س  لخل فةلمج  ق:

ا س  لا رئيس،

الوزيرة  السيدة  لكم  العاجل  بالشفاء  العميقة  القلبية  دعواتي 
املحترمة، تعقيبي اإلضافي نابع من واقعيتكم في التعاطي مع مشاكل 
التعمير السيدة الوزيرة املحترمة، لذا ألتمس منكم بمعية السيد وزير 
الداخلية أنكم تسهروا على إصدار واحد املذكرة تعمم على السيدات 
والسادة عمال األقاليم على مجموع التراب الوطني اللي تخول اليوم 
في إطار التمركز اإلداري أنهم يتاخذوا يشخصوا املشاكل اللي كاينة في 
التجزئات العقارية، ويتاخذوا قرارات كفيلة بحل املشاكل اللي كتخبط 

فيها التجزئات العقارية باململكة املغربية، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا ترابل إع ادل وزير2ل املنص2رقل ا زهراءل فاطمةل ا س  2ل
ا 2طنيلوا تذميرلواإلسكانلوس اسةلامل ننة:

شكرا السادة النواب، وأنا متافقة معكم كليا هو املعطيات اللي 
ناقصينا احنا لحد الساعة في الوزارة هو هاد التشخيص على الصعيد 
وفي  املحلية  السلطات  مع  محليا  وتتعالج  تتصلح  حالة  وكل  الوطني 
إطار واحد اإللتقائية، هاد االنتقائية وهو املشكل الحقيقي كاين واحد 
النقص في الحكامة اليوم كاينة إرادة سياسية غادي نديروا التشخيص 
وإن شاء هللا غادي نشتغلوا مع السيد وزير الداخلية باش نحاولوا 
نخلقوا دينامية جديدة، ونحيدوا علينا هاد امللف بطريقة نهائية كيف 
العمران سمحات باش تحل مشاكل واحد املجموعة ديال  مؤسسة 
التجزئات، غادي إن شاء هللا في جانب املنتخبين نحلوا هاد املشاكل 

األخرى.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  نشكركم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة مرة أخرى باسم جميع مكونات املجلس نتمنى لكم الشفاء، 
ننتقل إلى القطاع املوالي وهو االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة بسؤال 
عن املبادرات الحكومية الستجابة بالدنا القوية للتحديات املفروضة 
بفعل التغييرات املناخية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

التجمع الوطني األحرار، السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

ا نائبةلا س  2لزينةلشاه م:

شكرالا س  لا رئيس،

الحكومية  االستعجالية  املبادرات  الوزيرة، عن  السيدة  نسائلكم 
ملواكبة التحديات املفروضة بفعل التغيرات املناخية؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة لكم الكلمة.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

املناخ  بأجندة  القوي  املغرب  التزام  إطار  في  كتعرفوا  ما  فكيف 
الدولية، اتخذ املغرب تدابير وإجراءات تندرج في إطار تنفيذ أهداف 
الثاني  الفصل  غيبدا  اللي  املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
للحد والتخفيف من  في.. واعتماد سياسات قطاعية طموحة  ديالها 
انبعاثات الغازات الدفيئة، وكسياسات طاقية اللي كتهدف إلى إنشاء 
قدرة إنتاجية للكهرباء من أصل الطاقات املتجددة تفوق %52 من املزيج 
الطاقي إلى أفق 2030 وهذا مثال واحد من السبعة ديال القطاعات اللي 
دخلناهم في االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة. وموازاة مع هاد 
اإلجراءات قامت الوزارة بإعداد املخطط الوطني للمناخ لفترة 2020-

2030 وقمنا بتحيين املساهمة املحددة الوطنية وفقا ملقاربة تشاركية 
وشاملة عرفت مراجعة املشاريع القطاعية سواء املتعلقة بالتخفيف 
اللي حطيناه هو  أن مستوى  الصدد كنعرفوا  وفي هذا  التكيف،  أو 
اللي  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  خفض  بخصوص  طموح  مستوى 
كيصبح %45.5 عوض %42 في أفق2030، واملغرب هوأول دولة اللي 
 c°1.5 مع السيناريو ديال en accord حطات واحد السيناريو اللي هو
de changement climatique، وتماشيا مع مضامين اتفاق باريس احنا 
اشتغلنا على إعداد االستراتيجية للتنمية املنخفضة الكربون في أفق 
إعداد مخططات قطاعية ذات بصمة  2050، واحنا كنخدموا على 
كربونية منخفضة في أفق 2050. ونظرا لألهمية البالغة الذي يوليها 
بلدنا للحد من هشاشة النظم اإليكولوجية ومواجهة اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية الخطير لتغير املناخ، قام املغرب بإعداد املخطط الوطني 

االستراتيجي للتكيف بحلول عام 2030 اللي كيهدف إلى تنفيذ..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، تفضل السيدة النائبة املحترمة 
دائما عن فريق التجمع للتعقيب.

ا نائبةلا س  2لزينةلشاه م:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد اإلفادات املهمة، كنقدروا الوعي 
ديالكم املسؤول بخصوص هاد امللف اللي عطاه جاللة امللك واحد 
األهمية كبيرة خصوصا من بعد COP 22 اللي تدار في مراكش، واللي 
التغيرات  لهاد  خاصة  األولوية  واحد  إيالء  على  خاللو  من  كيحرص 
املناخية خصوصا بالنسبة للبلدان اإلفريقية اللي كتعتبر ضحية ديال 
املمارسات ديال بلدان الشمال، احنا كنا واعيين بأن التحديات املناخية 
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كتفرض إكراهات جسيمة على املغرب خصوصا املتعلقة باضطراب 
معدل التساقطات املطرية وكذلك التغيرات ديال درجة الحرارة وموجة 
الجفاف املتعاقبة وهاد ال�سي كيأثر بشكل سلبي على املواد الطبيعية أو 

االحتياطات املائية وعلى اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

ديال  موسم   20 من  أكثر  عرف  األخيرة  سنة   70 هاد  في  املغرب 
الجفاف وهاد ال�سي أثر كما قلت سلبيا على االقتصاد الوطني وعلى 
املساهمة دالقطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام، السيدة الوزيرة 
ما غاديش نكونوا متشائمين لكن خصنا ندقوا ضروري ناقوس الخطر 
في السيناريوهات ديال التغيرات املناخية، وخصوصا أننا عارفين أن في 
السنوات املقبلة باقي املغرب غادي يكون في واحد الوضعية أكثر صعوبة 
بالنسبة الرتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات والظواهر الطبيعية 
املتكررة، لذلك نحتاجوا واحد االعتماد ديال مقاربة محكمة لضبط 
هات التغيرات املناخية، عندنا ثقة في املستقبل وعندنا كل الضمانات 
في الحكومة وفي الرئيس ديال الحكومة وكل الكفاءات إن شاء هللا اللي 

غتدبر هاد القطاع، وكنتمناوا أنكم تقوموا باملتعين فهاد املجال.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي، إذن نمر إلى السؤال املوالي سؤال متعلق بتحسين نظام 
فوترة استهالك املاء والكهرباء للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لبنذط ة:

ا س  2لا 2زير2،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

عرف نظام فوترة استهالك املاء والكهرباء مجموعة من االختالالت 
التي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين من األسر املغربية، 
لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير واإلجراءات للحد من هذه 

االختالالت؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

وا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

هو أوال نظام الفوترة اللي معمول به ما كاين فيه أي تغيير، ما 
كانت فيه حتى زيادة في الفواتير ديال استهالك الكهرباء ولكن خصني 
نعطي واحد نبذة على كيفاش كيتم الفوترة اللي جاري بها العمل، كاين 

لالستعمال  بالنسبة  الكهرباء  استهالك  فاتورات  الحتساب  طريقتين 
املنزلي، كتطبق تعريفة تدريجية على الزبناء اللي ال يتجاوز استهالكهم 
القدرة  طبعا  اإلعتبار  بعين  تأخذ  وهي  كيلواط/ساعة   150 الشهري 
الشرائية للمواطنين ذوي الدخل املحدود، وبينما يتم اعتماد التعريفة 
الشطر  عليهم تسعيرة  تطبق  الزبناء، حيث  لباقي  بالنسبة  االنتقائية 
الذي يتواجد فيه استهالكهم، وذلك للحث على اإلقتصاد ديال الطاقة 
الكهربائية وتفادي االستهالك الغير املعقلن لهذه املادة الحيوية، فنظام 
الفوترة املعتمد من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح الشرب 
يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، وكيرتكز على مراقبة 
الكشف للعداد بصفة منتظمة مرة كل شهرين، ولكن لفوترة شهرية، 
فكيتسلم الزبون فاتورته على كل شهر وبالتعاقد، وعيا منا باألهمية 
بدا  الفوترة،  بنظام  متعلقة  للزبناء  الخدمات  نحسنو  باش  الخاصة 
إلى بعض  الطريق غنشير  ديال  الخريطة  الوطني وضع واحد  املكتب 
النظام معلوماتي  أو كاعتماد واحد  فيها  اللي  الحلول  الحاالت بعض 
S.A.P اللي هو متطور، تعميم تدريجي للقراءة الشهرية للعدادات، بدل 
.. مرة كل شهرين، وتطوير مشروع نظام  قراءة العدادات زبناء جل 
 la télé relevé معلوماتي جديد لتدبير قراءة العدادات وتدبيرها عن بعد
des compteurs واقتناء عدادات ذكية مما يسمح بفوترة االستهالك 
الشهري للزبون بشكل أدق، وطبعا ملا الزبون غادي يبدا حتى هو ينتج 

الكهرباء ديالو..

ا س  لرئيسلالجلسة:

املحترم،  النائب  السيد  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تفضلوا للتعقيب.

ا نائبلا س  لمحم لبنذط ة:

شكرا السيدة الوزيرة ، السيدة الوزيرة، احنا ما كنهضروش على 
ثمن الكهرباء وال، كنهضرو على، يعني، الطريقة ديال التحصيل ديال 
الوزيرة،  السيدة  ال،  كل شهرين،  قلتي  الفواتير،  هاديك  استخالص 
3 سنين ما كيجيش  لي، احنا في سال كيجيوا مرة في عامين،  اسمح 
الفاتورة ما كتجيش بصفة نهائية، وعمالة سال فيها واحد الجزء اللي 
هو تابع للمكتب الوطني للكهرباء كاين إشكال كبير، وإيال بغى يخلص 
خصو يم�سي لعمالة الصخيرات يم�سي لعين عودة وال يم�سي للخميسات 
سيدي عالل البحراوي، وما كتجيش الفاتورة، ما كتجيش على أساس 
استهالك شهري كما هو معمول به في التدبير املفوض، عندنا شركات 
كيجيوا كل راس الشهر كيجي تيقول ها شحال عندك وعندك آجال 
ديال االستخالص، إيال فتي 8 كيصيفطوا لك الورقة الحمراء تخلص 
وال يقطع لك الضو، هاد املسألة هادي في سال، السيدة الوزيرة، عام 
وعامين من بعد الناس خرجت لهم 20 ألف، 30 ألف درهم، وما قدش 
يخلص، وم�سى لطرق غير مشروعة وكيبرون�سي وكياخذ الضو بطريقة 
غير قانونية، واملجلس األعلى للحسابات رصد هاد ال�سي في 2019 46 
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مليار سنتيم مشات في 2019، وجا املدير العام لهنا، وكان، يعني، ناقشنا 
املكتب  باش كيعمل  فالطريقة  العامة،  املالية  مراقبة  لجنة  في  معه 
السيدة الوزيرة راه ما كاينش هاد ال�سي، تتقول أنه كل شهرين، راه ما 
كيجيوش بخطرة وكيم�سي املواطن كيخلص داك ال�سي جزافي، ومن 
بعد تيقول ليه وراه عندك 20 ألف من بعد سنة سنتين من بعد كيجي 
يقطع ليه، هاد ال�سي راه املواطن تتعرفوا العالم القروي، الهشاشة 
والفقر وعاد زيد هاد القضية ديال التنقل راه صعيب على سال، السيدة 

الوزيرة،..

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمصطفىلابراه مي:

شكرالا س  2لا 2زير2،

السيدة الوزيرة، أنا أؤكد الكالم الذي قاله النائب الذي من قبلي، 
إقليم القنيطرة الفواتير ال تؤدى بطريقة منتظمة واملكتب الوطني نهج 
واحد السياسة ديال العقاب الجماعي، كيقطع على الدواوير كاملة اللي 
أدى واللي ما أداش، وهذا نعطيكم على سبيل املثال عند دوار دكاكلة 
والكرايز وعامر السفلية ومكرن وكيقولك خصهم حتى تيخلصو وهذا 
أدى لواحد املجموعة داألضرار وهذا إجراء غير دستوري وغير قانوني، 
ولهذا نطلبو منكم السيدة الوزيرة هللا يكثر خيركم هاد الناس يخرجو 

يعطيو الفواتير ويردو الناس التيار الكهربائي.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ السيدة الوزيرة في 30 ثانية إيال بغيتو تجاوبو.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

ال السيد الرئيس، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

بمختلف  العشوائية  املطارح  تأهيل  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر 
الجماعات الترابية بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لالحسينلب2حس ني:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة الوزيرة، يعتبر تأهيل املطارح العشوائية من أهم التحديات 
باإلضافة  والجبلي،  القروي  بالعالم  الترابية  الجماعات  تواجه  التي 
لتداعياتها على صحة املواطنين وعلى البيئة، لذلك نسائلكن عن خطة 

وزارتكن لتأهيل املطارح العشوائية بمختلف الجماعات الترابية بالعالم 
القروي والجبلي؟ وشكرا.

ا س  2لرئيسةلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

إيال اسمحتو قبل الجواب على هذا السؤال الثالث على املطارح 
فريق  رغب  فإذا  املوضوع،  وحدة  فيه   7 السؤال  عندك  العشوائية 

التجمعي املحترم في طرح السؤال إيال بغيتو.

ا س  لرئيسلالجلسة:

أ  قبل  يدبر  املوضوع خصو  فيه وحدة  اللي  19 هو  رقم  السؤال 
األستاذة تيصعاب علينا دابا، تفضلوا.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

شكرا على هاد السؤال،

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

فكيما كتعرفوا للتغلب على..

ا س  لرئيسلالجلسة:

نعم؟

ا نائبلا س  لهشاملاملهاجرقل)ييطةليظام(:

نقطة نظام السيد الرئيس، مادام فريق التجمع الوطني لألحرار ما 
عندوش مانع ممكن.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هاد ال�سي ما فيهش مانع هاد ال�سي فيه تدبير الجلسة هاد �سي خاصو 
يدبر قبل الجلسة فيه جميع املكونات ديال املجلس بما فيها رئاسة 

ووزارة وفرق، شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

شكرالا س  لا رئيس،

باش نتغلبو على هاد اإلشكاليات املرتبطة بتدبير معالجة النفايات 
واستدراك التأخر الحاصل التأخر الكبير اللي حصل كنا درنا في سنة 
2006 كيما كتعرفو إقرار واحد القانون 28.00 املتعلق بتدبير النفايات 
والتخلص منها وقام قطاع التنمية املستدامة سنة 2007 بشراكة مع 
وزارة الداخلية بإعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية واملماثلة 
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لها، وتم إلى حدود سنة 2021 آخر سنة 2021 تحقيق عدة إنجازات 
الدرهم ساهمت  ديال  مليار   21 اإلجمالي حوالي  االستثمار  بلغ حجم 
فيه الوزارة ديال االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة 3 ديال املليار 
ديال الدرهم وكان فيه بزاف داإلنجازات بما فيها الرفع من معدل جمع 
النفايات باملراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى %96 عوض 44% 
اللي كانت في سنة 2008، فاملشكلة هو أن عملنا واحد تقييم ديال هاد 
البرنامج الوطني للنفايات املنزلية اللي كان بين بأن فيه بزاف ديال النقص 
الحاصل في القدرات املالية والتقنية للجماعات الترابية، االقتصار على 
عملية الطمر مما يطرح مشكل توفير العقار الضروري وضعف تثمين 
والتواصل  التحسيس  وضعف  املصدر  من  الفرز  وتشجيع  النفايات 
حول إشكاليات تدبير النفايات املنزلية، فأخذا بعين االعتبار هاد النتائج 
كنشتغلوا على بلورة مجموعة من التوصيات لتحسين وضعية تدبير 
النفايات املنزلية، وعلى هذا األساس أنا غتكلم على املستوى القانوني 
احنا كنحثو على ضرورة تعديل القانون 28.00 وذلك بإدخال مجموعة 
من التعديالت اللي نص عليها القانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق 
وطني للبيئة والتنمية املستدامة وعلى مستوى الحكامة يجب تعزيز 
وعلى  لها  واملماثلة  املنزلية  للنفايات  أنجع  لتدبير  املؤسساتي  اإلطار 
املستوى املالي من الضروري القيام بمراجعة النموذج املالي املعمول به 

حاليا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا نائبلا س  لالحسينلب2حس ني:

شكرا السيدة الوزيرة، كتعيش بالدنا صعوبات كبير بخصوص تدبير 
ومعالجة النفايات بمختلف أصنافها مما يستدعي تدخال عاجل. السيدة 
الوزيرة، بداية على مستوى قطب تازناخت الكبرى بإقليم ورززات التي 
تضم 5 الجماعات، وكذلك قطب سكورة 5 جماعات وقطب إيغرم ن 
أوكدال 5 جماعات، هذه املناطق تعيش صعوبات وإكراهات بخصوص 
تدبير النفايات وانتشار املطارح العشوائية، لذلك يتعين إحداث مطارح 
مراقبة وفق املعايير املعتمدة لتستفيد منه الجماعات املذكورة آنفا، مع 
العلم أنه تم تخصيص قطعة أرضية ببلدية تازناخت في انتظار الشروع 
في إنجاز هذا املشروع، ونفس ال�سيء بجماعة سكورة وإيغرم ن أوكدال.

السيدة الوزيرة، وفي هذا اإلطار ومن أجل تأهيل املطارح العشوائية 
الفاعلين  إشراك  التالية:  باملقترحات  إليكن  نتقدم  عامة  بصفة 
الجهويين واملحليين املعنيين بمجال التدبير البيئي ومصاحبة الجماعات 
الترابية ومجموعة الجماعات من أجل تنزيل مشاريع مبرمجة في هذا 
املجال؛ اتخاذ وزارتكن بشراكة مع وزارة الداخلية لإلجراءات والتدابير 
املناسبة لتأهيل هذه املطارح وجعلها ترقى إلى مستوى املطارح املراقبة؛ 
مواكبة الوزارة للجماعات الترابية ومجموعة الجماعات في إطار شراكة 
ومدها بالتمويالت والخبرة الالزمة ملساعدتها على تأهيل املطارح ألن 

الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات ال يمكنها وبإمكانياتها الذاتية 
املالية والتقنية أن تحل املشاكل املرتبطة بهذا املجال؛ إحداث مطارح 
مجهزة ومراقبة على املستوى الجهوي، تجميع النفايات وتثمينها وإعادة 

استعمالها أو تدبيرها وفرز..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ا نائبلا س  لن2سفلشيرق:

أزوللفالون،لتزوللفالون،

ورززات كتعرفوها بأنها من أنظف املدن املغربية، والنفايات ديالها 
كلها كتم�سي لواحد املطرح ديال النفايات اللي كاين في الجماعة ديال 
تارميغت واللي كيستقبل بين 160 حتى 200 ألف 200 طن في نهار، هاد 
الجماعة اللي كنترأسها أنا كنستقبل الشكايات واملعاناة ديال الساكنة 
بشكل يومي، الريحة والدخان والتلوث ديال املحيط خاصة الدواوير 

ديال تالث تاجدة وتكمي جديد قهراتهم، لوال تدخل ديال السيد العامل 

مشكورا ال كانت الوضعية كارثية.

السيدة الوزيرة، كنتمناوا تعجلوا باالتفاقية اللي فيها 18 مليون 

ديال الدرهم بغينا نفكوا هاد املشكل هللا يجازيكم بخير، ثم بالنسبة 

للديناصور ديال تازودا اللي كاين في الجماعة ديال ايمي ن أوالون بغينا 

أنه تعجلوا بهاد املشروع هذا ألن الساكنة ما زاال كتسنى نهار م�سى ما زال 

ما رجعش، سولنا السيد وزير الثقافة قالك سولوا السيدة الوزيرة..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت املخصص لكم، هل من 

تعقيب إضافي آخر؟ نمر إلى السؤال املوالي عن االستثمار وتطوير البنيات 

التحتية واألساسية الستقبال الغاز الطبيعي من الخارج واستعماله في 

أفق تأمين السيادة الطاقية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق االشتراكي السيد النائب املحترم تفضلوا.

ا نائبلا س  لعب لا يادرلا طاهر:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

البنيات  في  االستثمار  حول  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

التحتية للغاز الطبيعي في أفق تأمين السيادة الطاقية؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
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ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

فكما تعلمون فإن مجمل الكميات ديال الغاز الطبيعي اللي كانت 
تستورد من الجزائر كانت مخصصة أوال وحصريا إلنتاج الكهرباء في 
محطتين تحدارت وعين مطهر وأنا مشيت في تاحدارت األسبوع املا�سي 
وغاديا نشوف عين مطهر إن شاء هللا غدا، وبالرغم من عدم تجديد 
العقود الخاصة بأنبوب الغاز املغربي األوربي كان توقف هاد املحطتين 
على االشتغال فإنه لم يالحظ كيف ما شفتوا أي انقطاع أو عجز على 

مستوى تلبية احتياجات البالد من الكهرباء.

من اإلجراءات اللي خذينا لتحصين السيادة الطاقية لبالدنا عملنا 
على وضع واحد الخطة استعجالية فيما يخص الغاز الطبيعي بهدف 
الصناعي،  القطاع  حاجيات  وحتى  الكهرباء  توليد  حاجيات  تلبية 
وكيوصل حاليا مجمل هاد الحاجيات اللي شفناها اآلنية إلى نصف 

مليار متر مكعب سنويا في املدى القصير، اشتغلنا على محورين اثنين:

إلى  املغرب  تاريخ  في  مرة  وألول  الولوج  يخص  األول  املحور  أوال- 
السوق العاملية للغاز الطبيعي املسال، قمنا بنشر طلب واحد العروض 
العالمي الستيراد الكميات الالزمة عبر البواخر، ورغم  على املستوى 
هاد الظرفية الصعبة اللي كيعرفها العالم توصلنا من طرف كبريات 
الشركات العاملية إلنتاج وتسويق الغاز الطبيعي بعشرات من العروض، 
خضعت هاد العروض لواحد املسطرة مستعجلة للدراسة وتفاوض مع 
هاد الشركات التي قادتها واحد اللجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، 

وسوف إن شاء هللا يوقع أول عقد هذا األسبوع أوال األسبوع املقبل؛

املحور الثاني: من أجل ضمان السيادة في هاد املجال كتعلق بإنشاء 
خيارات  هناك  املسال  الطبيعي  الغاز  بتحويل  كتسمح  تحتية  بنية 

مطروحة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تفضل السيد النائب املحترم 
للتعقيب.

ا نائبلا س  لعب لا يادرلا طاهر:

شكرالا س  لا رئيس،

تشتغل  وإعادة  االستثمار  بالنسبة  معاك  احنا  الوزيرة،  السيدة 
املحطة ديال تهدارت وديال االلترا، ولكن بالنسبة املحور الثاني هو 
االستثمار على املدى املتوسط والبعيد فالغاز الطبيعي، احنا فالفريق 
الرؤية واضحة حول استمرار استهالك  االشتراكي ما عندناش واحد 
هاد املادة هادي على املستوى العالمي وهاد املادة بحال اللي كتعرفوا 

كتأثر بالتحوالت والتقلبات املناخ الجيوسيا�سي الدولي فحال اليوم راه 
الفاتورة ديال املكتب الوطني للكهرباء إلنتاج الكهرباء راه فاقت 50 مليار 
ديال الدرهم، لذلك احنا في الفريق االشتراكي كنطلبو منكم يعني املرور 
بسرعة للطاقات املتجددة وخصوصا photovoltaïque وملا ال باش تفتح 
امللف ديال الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء الوطنية، الطاقات البديلة 
السيدة الوزيرة هي البديل الحقيقي لتحقيق السيادة الطاقية الوطنية 
وتحرير املغاربة من قبضة هاد الشركات املوزعة ديال الطاقة بحال 
اللي وقع اليوم في الغازوال والبنزين، وباملناسبة كنطلبو منكم تلزموهم 
باش يبنيو الخزانات باش نوصلو ل 60 يوم ديال املخزون االستراتيجي 
وكاينة النقطة الثانية هي ديال النجاعة الطاقية، النجاعة الطاقية رغم 
مرور5 سنوات من اعتمدتها البالد كنشوفو املصالح الوزارية ما فيها 

واحد التأخر وكثر من هاد ال�سي في هاد الوضع ديال األزمة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي عن الطاقات البديلة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق الحركي تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لمب يع:

شكرالا س  لا رئيس،

البحث عن مصادر  الوزيرة، استراتيجيتكم فيما يخص  السيدة 
طاقات بديلة؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

فهو طبعا كنشتغلو على تنويع ديال مصادر الطاقة بما فيها الطاقات 
كانت  اللي  الوطنية  الطاقية  االستراتيجية  بأن  ونذكركم غير  البديلة 
اعتامدات في 2009 كتعطي واحد القوة واحد الباقة طاقية متنوعة 
بما فيها النجاعة الطاقية النجاعة الطاقية في االستهالك وفي التشغيل 
وقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 52 مشروع من الطاقات املتجددة بواحد 
 60 من  أكثر  وعندنا   gigawatt 4جيكاواط  كتناهز  إجمالية  القدرة 
مشروع اليوم قيد التطوير واإلنجاز بقدرة إجمالية كتبلغ 4.6 جيكاواط 
gigawatt باستثمار إجمالي يناهز حوالي 52 مليار ديال الدرهم وهادي 
الباقة الطاقية الوطنية، فمن أجل تسريع  هذا غير كافي باش نوعو 
هاد الوتيرة ديال االنتقال الطاقي احنا بلورنا مجموعة من املبادرات 
والبرامج الجديدة بما فيها الطاقات املتجددة فكيفما كتعرفو كنشتغلو 
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400 ميغا واط إلنجاز مشاريع  مع واحد برنامج ديال قدرة إجمالية 
من الطاقة الشمسية الفوتو ضوئية بهدف دعم املقاوالت املتوسطة 
والصغرى واعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات 
تحلية املياه املبرمجة بوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية الشروع في بلورة 
واحد البرنامج جديد اللي هو l›opairg:0 للتأهيل الطاقي املرافق التربوية 
الطلبة  ودور  واملستوصفات  املدارس  بالقرى  وخاصة  واالجتماعية 
للطاقة  التكنولوجية  للكلفة  املهم  للتحسن  اعتبارا  وذلك  واملساجد 
الشمسية وبغينا نحطو فيهم واحد شبكة كهربائية صغيرة تنسميوهم 
les minigrides ألجل ضمان االستقاللية ديال تزويد الساكنة من اللي 
تيكون عندك واحد 15 منزل 20 منزل متقارب وخلق أنشطة سوسيو 

اقتصادية تهم التربية إلى آخره.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا نائبلا س  لمحم لمب يع:

شكرالا س  لا رئيس،

 2009 في  دارت  عليها  تكلمتي  اللي  االستراتيجية  الوزيرة،  السيدة 
فواحد السياق فواحد يعني الجو معين اليوم تبدالت املعطيات اليوم 
الطاقة  في  كبير  عندنا خصاص  واحنا  واألزمة فرص،  أزمة  كنعيشو 
اليوم خصنا نرفعو اإليقاع ديال استعمال الطاقات املتجددة بالتوسيع 
ديالها، اللي مستعملة غير واحد الطرف غير نعطيكم أن الطاقات الحية 
مستعملة %10 من الثروة الوطنية، مثال .. على البحر اللي عشرات 
دعمتوهاش  ما  إيال  الشمسية  الطاقة  كاين،  اللي  ال�سي  ذاك  املرات 
بالدعم املباشر على الضخ و ذاك ال�سي يعني هاذي هي الوسيلة باش 
يمكن توّسع، ثانيا: دير واحد تصور يكون واضح يكون شجاع الكفاءات 
تنظن عندكم، ولكن خصكم الشجاعة باش تديرو تبحثو على مصادر 
السبعينات  في  مجدية  غير  كانت  النفطية،  الصخور  عندنا  أخرى 
أقل،  يعني  ديالها  اإلنتاج  ديال  والثمن  التكنولوجية  تطورات  اليوم 
عندنا الطاقة كما قال األخ النووية، عندنا الفوسفاط عندنا صناعة 
الهيدروجين من املاء، هاذي كلها وسائل السيدة الوزيرة اللي تيمكن 
تغّير الوجه الطاقي ديال البالد ديالنا ونحّدو من التبعية ديالنا للخارج، 
 اآلليات ديال 

ّ
النقطة األخرى هي توسيع املجال للولوج إلى اإلمكانيات وال

إنتاج الطاقة البديلة، اليوم عندنا الطاقة العضوية هذا منتوج ديال 
املغرب األخضر ما استعملناهش هذا أسا�سي جدا، الطاقة الشمسية 

احنا من أغنى البلدان في العالم ديال هاذ الثروة هاذي الوطنية.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي عن استراتيجية الوزارة لتأمين املخزون الطاقي 

ببالدنا، للسيدة النائبة املحترمة ريم شباط تفضلوا مشكورين.

ا نائبةلا س  2لريملشباطل:

اتجهت الوزارة لتأمين املخزون الطاقي ببالدنا نسائلكم؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

وطبعا املخزون الطاقي للبالد فيها جميع التكنولوجيات اللي كنهضرو 
عليها بما فيها التكنولوجيات الطاقية الكهربائية، ولكن دبا غنتكلم على 
املواد البترولية فكيف ّما كتعرفو كتبلغ القدرة اإلجمالية ديال تخزين 
ل تقريبا 57 يوم 

ّ
املواد البترولية فهاذ اآلنية 1.8 مليون طن، اللي كيمث

من االستهالك الوطني اإلجمالي ديال اليوم، في إطار السياسة الطموحة 
اللي كينهجها املغرب من أجل الرفع من مستوى املخزون االحتياطي 
بالبالد وتأمين حاجيات السوق الوطنية، كتعمل الوزارة على مواكبة 
إنجاز املشاريع املبرمجة والتسريع ديالها من طرف الخواص، إلنجاز قدرة 
إجمالية إضافية للتخزين ديال املواد البترولية كتوصل 777 ألف متر 
مكعب استثمار مالي يناهز 2.7 مليار ديال الدرهم في أفق 2023، وتفعيال 
للتعليمات امللكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة 
التشريعية األولى واملتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، 
ق باملخزون االستراتيجي للمواد األساسية كتعمل هاذ الوزارة على 

ّ
كتعل

إرساء واحد نظام جديد لتدبير املخزون االحتياطي، في إطار الشراكة 
ما بين القطاعين العام والخاص، والوزارة كتعمل على إحداث واحد 

الهيكلة مؤسساتية كتسهر بأساس على التتبع الدقيق والخاص.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزير، انتهى الوقت، السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2لريملشباط:

عرفت  الطاقية  املواد  أن  كاملين  كنعرفو  كيما  الوزيرة،  السيدة 
ارتفاع في العالم كلو ما�سي غير في بالدنا، وما كاين �سي جائحة اليوم أكثر 
من جائحة ارتفاع األسعار، لكن الحكومة عندها آليات باش تضبط 
واملنافسة  األسعار  حرية  قانون  تفّعل  باش  الحكومة  ونّبهنا  األسعار 
من تسقيف تكريس األسعار، يمكن للحكومة تخّفض الضريبة على 
آذان  الحكومة  TVA، لكن  اللي هي  القيمة املضافة  االستهالك وعلى 
السيدة  صابر  زال  ما  راه  الشعب  للمواطنين،  مسّوقاش  ما  صماء 
الوزيرة، واش بغيتو الفتنة تنوض في البالد؟ الحكومة اليوم واجب عليها 
ترّد االعتبار لشركة السامير باش يستافد املواطن املغربي من تخفيض 
املحروقات حيث  تكونش مضاربات لشركات  املحروقات، وما  أسعار 
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هي املستفدة اآلن من هذا الوضع، ولإلشارة فإن أوروبا عاشت أزمة 
خانقة نهاية سنة 2008 مع بداية 2009، وصل فيها البترول 150 دوالر 
ما تزاد حتى ريال في عهد حكومة عباس الفا�سي شفاه هللا، اللي دّعمات 

املحروقات والشعب ما تأزمش، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش تعقيب إضافي إذن نمر 
إلى السؤال املوالي، وهو سؤال آني عن تدبير النفايات املنزلية واملطارح 
املراقبة، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني 

األحرار السيد النائب املحترم ال�سي رفيق.

ا نائبلا س  لي2رلا  ننلرف ق:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  2لا 2زير2لاملحترمة،

األهداف  من  مجموعة  املنزلية  للنفايات  الوطني  البرنامج  حدد 
منها الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستويات جد 
متقدمة، وكذا إنجاز مطارح مراقبة النفايات املنزلية املماثلة لها في كل 
مركز حضري. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير املحترمة عن حصيلة 
تنزيل هذا البرنامج خاصة فيما يرتبط بتدبير النفايات املنزلية ومطارح 
املراقبة؟ وما هو تصور وزارتكم فيما يتعلق بتدبير النفايات بالعالم 

القروي؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا س  2ل  لىلبنذليلوزير2لااليتياللا طاقيلوا تنم ةلاملست امة:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

فنكمل الجواب على السؤال األول وغنحث على التوصيات اللي 
قمنا بها في التقييم ديالنا، فكيما قلت لكم على املستوى القانوني وعلى 
مستوى الحكامة كاين ما يّدار كاين بزاف ديال الحوايج ما يّدارو واحنا 
تنواكبو، ولكن على املستوى املالي كيف ما قلت في التعقيب األول من 
الضروري القيام بمراجعة النموذج املالي املعمول به حاليا، ففي إطار 
تفعيل هاد املخرجات ديال دراسة التقييم ديالنا وديال من طرف جهات 
أخرى عملنا واحد مجموعة من اإلجراءات لتحسين تنفيذ هاد البرنامج، 
فعملنا واحد إبرام اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات املنزلية بين وزارة 
والتجارة  والصناعة  املستدامة  والتنمية  الطاقي  واالنتقال  الداخلية 
واالقتصاد واملالية والجمعية املهنية لشركات اإلسمنت اللي كتهدف في 
أفق 2030 بزاف دالحوايج منها التثمين الطاقي للنفايات املنزلية بالنسبة 
ديال 45 %، وتطوير املنظومات الصناعية في مجال تدوير وتثمين ديال 

واحد  كنوضعو  االتفاقية  هاد  مضامين  ولتنفيذ  املنزلية.  النفايات 
املخطط عمل من أجل بلورة وإنجاز مجموعة من املشاريع ديال التدبير 
الطاقي للنفايات املنزلية بعدة مراكز طمر وتثمين النفايات اللي قدينا 
عليها، كما أن الوزارة بصدد االشتغال على تعديل القانون ديال 28.00 
املتعلق بتدبير النفايات ومالءمته مع مقتضيات القانون اإلطار 99.12 
فكنعملو على تقليص إنتاج النفايات عند املصدر ووضع نظام الجمع 
االنتقائي للنفايات كنحثو على هاد النقطة؛ تعزيز تقنية فرز وتثمين 
النفايات في إطار مراقبة االقتصاد الدائري؛ اعتماد مبدأ املسؤولية 
النفايات  بتدبير  إطار حكامة خاص  النفايات ووضع  املوسعة ملنتجي 
وتحفيز طبعا البحث العلمي والتنمية واالبتكار. كما كتعرفو الحكومة 
تنكب حاليا على تنزيل املرحلة الثانية لالستراتيجية الوطنية للتنمية 

املستدامة اللي من خاللها غنحققو واحد املجموعة من األهداف.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب املحترم 
عن فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لي2رلا  ننلرف ق:

شكرا السيد الوزيرة املحترمة على جوابكم وعلى كل التوضيحات 
التي تفضلتم بذكرها، إال أنه يالحظ في هذا الصدد أن إشكال تدبير 
النفايات املنزلية في مختلف مدن وأقاليم اململكة وإنجاز مطارح مراقبة 
في املجال الحضري بل حتى القروي ال زالت تكشف لنا العديد من 
االختالالت والنقائص لدرجة لم يستطع معها البرنامج الوطني لتدبير 
املتعلقة  تلك  سيما  له،  املسطرة  األهداف  تحقيق  املنزلية  النفايات 
باملعالجة والتثمين وإرساء حكامة جيدة على مستوى املراقبة والتتبع 
للطريقة التي يتم بها طمر ومعالجة هذه النفايات املنزلية واملماثلة سواء 
من طرف الشركات املفوض لها بتدبير هذا املرفق والتي في الغالب األعم 
قد ال تحترم ما هو منصوص عليه في دفاتر التحمالت، ومن جهة أخرى 
التدخل لدى بعض الجماعات وعدم قدرتها على  اإلقرار بمحدودية 
االلتزام بتعهداتها ولعل ما زكى هذا الطرح السيدة الوزيرة، هو التقرير 
األخير للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2019-2020 الذي أماط 
اللثام عن ما يشهده هذا القطاع من مشاكل مرتبطة أساسا بضعف 
البنية التحتية وخلق املواقع املالئمة إلحداث مطارح املراقبة واملنشآت 
مع العمل على تقديم حجم وكميات النفايات املمكن إنتاجها مستقبال. 
إن من جملة ما أشار إليه التقرير كذلك عدم استكمال املخططات 
املديرية ألغلب عماالت وأقاليم اململكة ملسطرتها رغم الشروع بخصوص 
تدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها على صعيد نفوذها الترابي 

في عالقتها بتوفير..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ نشكر 
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السيدة الوزيرة على حسن املساهمة في هذه الجلسة وننتقل للقطاع 
املوالي الشباب والثقافة والتواصل في سؤال عن تأهيل مراكز االستقبال 
الفريق االشتراكي، تفضلوا  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2لح ا2ل ذرايش:

لتأهيل  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  نسائلك عن  الوزير،  السيد 
جائحة  بعد  اإلقفال  من  سنتين  ضل  في  االستقبال  مراكز  وتوسيع 

كورونا؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

وا ثيافةل ا شباب،ل وزيرل بنسذ  ل مه قل محم ل ا س  ل
وا ت2اصل:

شكرالا س  لا رئيس،

السيدة النائبة املحترمة كنشكرك على هاد السؤال، في البداية أود 
التذكير أن مراكز االستقبال هي فضاءات تضعها الوزارة حاليا رهن 
اإلشارة للوفود الشبابية املغربية واألجنبية املؤطرة واملنظمة، إذ أثناء 
تنقلها من أجل ممارسة أنشطتها املختلفة الثقافية الرياضية وغيرها، 
قلت حاليا ألن مباشرة فاش غنخرجوا بطاقة الشاب إال وأن أي شاب ما 
�سي البد يكون عضو فواحد الجمعية غيقدر يولي يقدر يستافد من هاد 
املراكز. حاليا الوزارة عندها 44 مركز استقبال املجموع ديالهم تقريبا 
2144 موزع على مختلف األقاليم وجهات اململكة، كما أن عدد من 
هذه املؤسسات تعرف بعض اإلكراهات في تدبيرها بسبب الخصاص 
في املوارد البشرية كيف ما كتعرفوا، إضافة إلى إغالق هاد املؤسسات 
وتوقفها السنتين بسبب جائحة كورونا، لكل هاد األسباب فإن األولوية 
تقديم  من  تتمكن  حتى  الفضاءات  هذه  تأهيل  بإعادة  تتعلق  اليوم 
تأهيل  برنامج  أطلقنا  ولهذا  الشباب،  انتظارات  مستوى  في  خدمات 
كافة مراكز االستقبال خالل سنتي 2022 و23، ولتفادي أن تعود هذه 
املؤسسات للحالة التي كانت هي عليها اليوم فقد أعدنا تصورا جديدا 
لتدابيرها بحكامة ونجاعة وذلك بإدراجها ضمن مصالح الدولة املسيرة 
املصالح  الدراسة مع  في طور  SEGMA هو مشروع  بصورة مستقلة 

املعنية بوزارة االقتصاد واملالية، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

ا نائبةلا س  2لح ا2ل ذرايش:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، ولكن السيد الوزير أنت 
كتقول لهاد مراكز استقبال مجهزة باألسرة ومجهزة بالتجهيزات وكاين 

وكاين، احنا اللي كنالحظوا يعني كاين واحد العجز في االعتمادات املالية 
يعني  املراكز،  هاد  داخل  والتجهيزية  التحتية  البنية  لتقوية  الكافية 
نطلب منك السيد الوزير الدير واحد الزيارة ما تكونش رسمية تكون 
مفاجأة لهاد املراكز صراحة باش توقف املشاكل اللي كتعاني من هاد 
املراكز، خاصة في ظل غياب األطر ما كيناش هاد األطر، ها هي كاينة 
mais هاد األطر ما كتشتغلش شبه منعدمة،  effectivement كاينة 
وإيال كانت هاد األطر كاينة ما كيناش أصال التكوين ديالهم هادي من 
مجالية  العدالة  واحد  من  البد  الوزير  السيد  أخرى  من جهة  جهة. 
ما عندهومش  الجبلية  املناطق  الجبال؟  فينا هما  القرى؟  فينا هما 
مراكز االستقبال، احنا كنعانيوا السيد الوزير هاد مراكز االستقبال 
كتفتح غير في أيامات الشتاء شهر 11 شهر 12 وال في الصيف في مراكز 
االصطياف، خص تكون على مد السنة كلها خص تكون فعالية ونشاط 
داخل هاد مراكز االستقبال. من جهة أخرى احنا في العيون جهة العيون 
الساقية الحمراء كنعانيوا من غياب في التجهيزات، امليزانية ما كتكونش 
maintenance من بعد اإلصالحات ديال داخل هاد املراكز، عاوتاني 

األطر ونتمناوا تعد زيارة السيد الوزيرة، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا انتهى الوقت السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ 9 الثواني 
كافية؟ ياهلل كاين تعقيب إضافي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2لشف يةل شرف:

السيد الوزير في انتظار تجويد خدمات التخييم بجهة الدار البيضاء-
متنفس  كان  الذي  رحال  مخيم سيدي  هدم  بقرار  تفاجأنا  سطات، 
للشباب والجمعيات واألطفال بهاد الجهة اللي كتعرف اكتظاظ سكاني 
وما كينش مراكز ديال التخيام، ما كيناش تما في جهة الدار البيضاء-
سطات وكنعرفوا هاديك املنطقة كيف دايرة، وهاد املخيم كان متنفس 
للشباب واألطفال فبالتالي تفاجأنا بالقرار ديال الهدم ديالو في غياب دور 

الوزارة التي تقاعست عن اإلبقاء لهذا املخيم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير.

وا ثيافةل ا شباب،ل وزيرل بنسذ  ل مه قل محم ل ا س  ل
وا ت2اصل:

هو السؤال ديال التخييم جاي ألن هذا سؤال على مراكز االستقبال 
اللي ما�سي هما اإلشكالية ديال املخيمات، اللي غنجاوب عليها من بعد، 
ألن كاين 3 أسئلة مبرمجة حول التخييم، غير بالنسبة ملراكز االستقبال 
أنا متفق معك السيدة النائبة %100، وغيكون إن شاء هللا هاد�سي اللي 
كتقوليه كل �سي احنا غاديين فيه، لهذا فاش اقترحنا sigma إال وأن 
باش يوليو des recettes عند هاد مراكز االستقبال باش ما يبقاوش 
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يعيشوا هاد اإلشكالية، هاد اإلشكالية عشناها اليوم عالش؟ ألن واحد 
 la النهار قرروا الحكومات السابقة باش بال ما نجبدوا أسماء أن تكون
gratuité اللي خرجات اليوم أن اليوم هاد مراكز االستقبال ما بقاوا 
كيستقبلوا تا واحد في الحقيقة، إذن غنجهزوهم إن شاء هللا بإذن هللا 
فهاد السنة والسنة املقبلة في إطار اإلمكانيات اللي عند الوزارة، ومن 
بعد مباشرة من بعد غنخدموا بواحد الطريقة جديدة باش ما تبقاش 
تعاني من دعم دائما الرباط فهاذ مراكز االستقبال في جهات اململكة، 

أما إيال كان �سي خصاص في إقليم من أقاليم املمكلة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى التوقيت، السؤالين املواليين رقم 21 و22 
وهما سؤالين آنيين لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بحصيلة املعرض 
النواب  والسادة  السيدات  على  أقترح  لذا  بالرباط،  للكتاب  الدولي 
الوزير،  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة  دفعة  طرحهما 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2ل ط فةل بل ح:

شكرالا س  لا رئيس،

سنة 2022 جعلت من مدينة الرباط عاصمة الثقافة في العالم 
اإلسالمي وعاصمة الثقافة اإلفريقية، وبالتالي نحن نثمن مبادرة تنظيم 
الدورة 27 من املعارض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط، وال يفوتنا 
كذلك السيد الوزير باش نهنئكم على قدرتكم على تنظيم هذه الدورة 
من املعرض خاصة بعد أشهر من تعيينكم على رأس هذه الوزارة، وبعد 
ف املعرض ملدة سنتين وبالرغم من الظروف الصعبة بخصوص 

ّ
توق

كورونا اللي مازال ما قالتش الكلمة ديالها، وبالتالي نحن نسائلكم عن 
ديالكم  االستراتيجية  هي  ما  كذلك  ونسائلكم  الدورة  هذه  حصيلة 

املستقبلية في هذا اإلطار؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الثاني في وحدة املوضوع 
للسيدات السادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2لث2ريةلا ذزاوق:

مميزا  ثقافيا  حدثا  مؤخرا  بالدنا  الوزير، شهدت  ا  السيد  شكرا 
تمثل في تنظيم املعرض الدولي للكتاب والنشر فأي 2022 في دورته 27 
بالرباط، باعتباره واحدا من أهم امللتقيات الثقافية واألدبية في العالم 
العربي وإفريقيا، والذي ينظم ألول مرة بالرباط بعدما كان ينظم في الدار 
البيضاء منذ انطالقه عام 1989، بعد سنتين بيضاء بسبب جائحة 
كورونا التي بّينت حاجات إنسانية إلى القراءة أكثر، بناء عليه نسائلكم 

السيد الوزير املحترم عن حصيلة املعرض الدولي للكتاب بالرباط؟ هل 
هناك توجها لتنظيم معارض جهوية للكتاب بمختلف جهات اململكة؟ 

وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا للجواب عن السؤالين.

وا ثيافةل ا شباب،ل وزيرل بنسذ  ل مه قل محم ل ا س  ل
وا ت2اصل:

شكرالا س  لا رئيس،

جدا،  مهم  كنعتبرو  السؤال  هاذ  على  النائبات  السيدات  شكرا 
أوال نجاح هاذ املعارض كان نجاح مشترك مع جميع املؤسسات اللي 
ساعدونا بما فيهم البرملان، اللي كان ألول مرة كيحضر معنا في معرض 
الكتاب وثانيا بمساهمة جهة الرباط سال القنيطرة لوال وجودها معنا ما 
كانش يمكن هاذ النجاح يكون فهاذ املستوى، بعض األرقام باش قبل ما 
نتكلمو على املستقبل عدد املشاركين تقريبا 712 عارض اللي عرضو تما 
فهاذ املعرض، الدول تقريبا 55 بلد، عدد الكتب املعروضة 100 ألف 
عنوان، عدد النسخ املبيعة حوالي مليون و500 ألف كتاب تباع يعني 
تزادت %37، كيساوي تقريبا هاذ ال�سي le2chiffre2d›affaire إيال تكلمنا 
على مليون و500 ألف كتاب تقريبا ما بين 75 مليون درهم حتى 115 
مليون درهم، إيال اعتبرنا يعني كل مواطن شرا ما بين 50 و100 درهم 
الكتاب، واحنا كنعرفو بأن كاين اللي كيشري ب 10، 20، 30 وكاين اللي 
كيخرج ب 200، 300، 400 حتى ل 1000، 3000، 4000 درهم البعض 
منهم، إذن املساهمة ديال وزارة الثقافة والجهة الحمد هلل ها النتيجة 
ديالها اليوم السوق ديال الكتاب عرف واحد يعني واحد التطور ب 
115 مليون درهم تقريبا، التغطية اإلعالمية تقريبا 43 منبر إعالمي اللي 
عرفت تقريبا حضو 100 صحافي وصحافية يوميا تقريبا في املعرض، 
وبغيت نشكرهم كذلك باسميتكم ألنهم ساهمو معنا بواحد الطريقة 
اللي هي أوال مجانية، البعض كان كيعتقد بأن كانت هناك مساهمة من 
 الصحافة ساهمت معنا ألن الصحافة الدور ديالها 

ّ
طرف الثقافة، ال

بالطبع هي تعريف املجال الثقافي، ولكن حتى هي تتساهم باش نعّرفو 
ديال  الحضور  لوال  إذن  املجتمع،  في  الكتاب  ديال  وبالدور  بالكتاب 
الصحافة ما كاينش يمكن يكون هاذ الدورة بهاذ املستوى اللي عرفنها 
نسبة الر�سى على الخدمات املقدمة لفائدة العارضين تقريبا 98%، 
بالطبع كيف ما الحظتوا كان هداك النقاش حول الدار البيضاء الرباط، 
أنا في الحقيقة بغينا نتفاداو هاد اإلشكالية، اليوم مور هاد الدينامية 
اللي طلقها هاد املعرض إال وأن كيتبين لينا أن كاين واحد العطش من 
طرف املغاربة باش يكونوا هاد املعارض في جميع جهات اململكة وهاد 
يبقى معرض  اللي غانخدموا عليه إن شاء هللا، ما خصوش  ال�سيء 
واحد في الرباط أو في الدار البيضاء خاص يكونوا معاريض في جميع 
جهات اململكة، واحنا كنخدموا دبا حاليا باش لقاوا واحد االتفاقية مع 
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الجهات اململكة مع الجماعات باش يساعدونا باش يكون الكتاب حاضر 
في جميع األقاليم والجهات د اململكة، ألن بدون مساعدة الجهات ما 
يمكن ليناش نجحوا فهاد املجال، حتى الكتاب خصوا اإلستثمار خصوا 
االستثمار خصو marketing ديالوا خصوا الجمالية ديالو اللي كيخلي 
باللقاءات  كيهتموا  للقاءات  كيحضروا  كيجيو  املواطنين  املواطنات 
وبالطبع كيتعطشوا حتى هما للقراءة، فإذن هاد العملية احنا غنسهروا 
عليها مع رؤساء الجهات، وآنذاك غيكون واحد برمجة يعني املتوقع هو 
أن يولي مهرجان للكتاب فكل جهة وكل شهر من السنة باش الكتاب 

يكون هاد املهرجان يكون املستمر مايكونش غير مرة في سنة، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فريق األصالة 
واملعاصرة للتعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2ل ط فةل بل ح:

شكرا السيد الوزير على هاد املعطيات اللي قدمة لنا، معطيات 
مرفوقة باألرقام اللي كتبين على النجاح الدورة، وكيما كتعرفوا كاين 
هناك بعض الجهات اللي كتحاول تقلل من نجاح ديال هاد الدورة 
واملسألة جد طبيعية ألن كل نجاح وكل إصالح عندوا جيوب املقاومة، 
خاصة وأنتم السيد الوزير في أشهر قليلة استطعتم باش ديروا واحد 
الدينامية في الوزارة بالرغم من امليزانية الضعيف اللي كتوفروا عليها. 
كنطالبوكم مرة أخرى السيد الوزير لتنظيم مجموعة من املعارض في 
مجموعة من الجهات، وعدم االقتصار على دورة واحدة في السنة بل 

األكثر، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة ألحد النواب تفضلوا السيدة 
النائبة عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ا نائبةلا س  2لث2ريةلا ذزاوق:

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

شكرا السيد الوزير على التوضيحات واملعطيات التي قدمتموها 
بخصوص هذا املوضوع الهام، وفي هذا الصدد البد أن ننوهكم على 
النجاح الكبير الذي حققته الدورة 27 من املعرض الدولي للكتاب الذي 
كان بشهادة الجميع من أكثر النسخ تنظيما بل كان عرسا ثقافيا وطنيا 
وإفريقيا بامتياز، وبكل صدق إن اختياركم ملدينة الرباط كان موفقا 
خاصة أن الرباط تحتضن تظاهرتي عاصمة الثقافة اإلفريقية وعاصمة 
الثقافة اإلسالمية خالل العام الجاري، ما يعني إدراج معرض الكتاب 

ضمن الفعاليات والتظاهرات الثقافية التي تقام في إطار التظاهرتين، 
إن نجاح هذا املعرض..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، انتهى الوقت السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ السيد الوزير يمكن لكم تاخذوا الكلمة فيما تبقى من الوقت.

وا ثيافةل ا شباب،ل وزيرل بنسذ  ل مه قل محم ل ا س  ل
وا ت2اصل:

شكرالا س  لا رئيس،

فقط  ديالكم،  التعقيب  على  النائبات  السادة  أخرى  مرة  شكرا 
بغيت نقول كذلك أن غيتم إشراك كذلك وزارة التعليم العالي كذلك 
ألن التحدي اليوم ليس فقط بالكتاب بل القراءة ثقافة القراءة خصنا 
نبداوها من املدرسة، لهذا سوف يكون انخراط يعني الوزراء في هاد 
املجال باش تكون استراتيجية منسجمة في إطار حكومة منسجمة اللي 

كتفكر في املغاربة، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي األسئلة 3 املوالية 23، 
24، 25 وهي أسئلة آنية لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بالتحضير 
للمخيمات الصيفية لسنة 2022، لذا أقترح طرحها السيدات السادة 
النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، 
السؤال األول للسيدات السادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة من فريق األصالة.

ا نائبةلا س  2لخ نجةلحج2بي:

شكرالا س  لا رئيس،

الوزير املحترم، عن اإلجراءات والتدابير املتخذة  نسائلكم السيد 
لضمان استفادة األطفال من املخيمات الصيفية لهذه السنة، ال سيما 

بعد توقفها اضطراريا ملدة سنتين؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  شكرا، 
فريق التجمع الوطني لألحرار، السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لاسماع للا زيت2ني:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، أعلنتم مؤخرا على االنطالقة الفعلية ديال 
االنفرادي  التوقف  من  عامين  بعد  للجميع  العطلة  الوطني  البرنامج 
اللي تالقت بشراكة  النسخة  بسبب جائحة كورونا، وغتستافد هاد 
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ما بين الوزارة ديالكم املحترمة والجامعة الوطنية للتخييم من برنامج 
العرض  مميزات  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  لهذا  أوراش، 
التربوية  التربوية لهذه السنة ومدى تسهيل الولوج للخدمة  التخييم 
تدبير  في  التشاركية  املقاربة  القروية وتطوير  املناطق  في وجه طفولة 

البرنامج؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لالحسينلا رح2ية:

شكرالا س  لا رئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن االستعدادات الجارية في أفق 
التحضير لتنظيم املخيمات الصيفية ملوسم 2022؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب عن كل هذه األسئلة،  شكرا، 
تفضلوا املنصة السيد الوزير.

وا ثيافةل ا شباب،ل وزيرل بنسذ  ل مه قل محم ل ا س  ل
وا ت2اصل:

شكرالا س  لا رئيس،

السادة النواب، فبعد نهاية املعرض الدولي للنشر والكتاب ستتجه 
الطفولة  لفائدة  املوجهة  الوطنية  البرامج  أهم  ألحد  قريبا  األنظار 
املغربية إن لم يكن أهما بالنظر إلى حجم التعبئة على جميع املستويات 
التي تطلبها تنظيم عملية التخييم، وجوابا على األسئلة التي تفضلتم 
بطرحها أو بالتأكيد كما أشرت إلى ذلك داخل مجلس املستشارين على 
أننا سنحرص تنفيذا لهذا البرنامج على العودة إلى روح ومغزى تنظيم 
مختلف  من  املغاربة  األطفال  تمكين  في  املتمثلة  الصيفية  املخيمات 
مناطق اململكة خاصة املنتمون للعالم القروي واملناطق النائية، مع 
قضاء عطلتهم الصيفية، مع التزام بالتصدي ألي محاوالت استغالل 
هاد البرامج لخدمة أغراض سياسية أو جمعوية فئوية، هذا وقد أطلقت 
الوزارة خالل شهر أبريل املا�سي العرض الوطني للتخييم بشراكة مع 
الهيئات  االستفادة،  يحدد سقف  والذي  للتخييم  الوطنية  الجامعة 
و للتخييم  الوطني  البرنامج  واملجالت  االستفادة  املستفيدة وشروط 

agenda االشتغال في إطار االستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذها 
لتنظيم وإنجاح هذا املوسم ويمكن تحديد اإلجراءات املتعلقة بتحضير 

تنظيم عملية التخييم فيما يلي:

- تأهيل وإصالح وتجهيز املخيمات حيث تحرص الوزارة على صيانة 
وتهيئة الفضاءات للتخييم لتكون جاهزة ملوسم الصيف وطيلة فترة 

الدورات  ومن  التخييم  عملية  من  املستفيدين  الستقبال  السنة 
التكوينية ومن اللقاءات الدراسية؛

- تطوير وتحسين العرض التربوي البرنامج الوطني للتخييم وجعله 
في  واملساهمة  املغربية  للطفولة  الدستورية  الحقوق  للتعميم  آلية 

التنشئة االجتماعية وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة؛

- تكوين األطر التربوية املشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم 
وتحديث مناهج تكوين وتنويع محاوره.

التدبير  وحكامة  القانونية  الترسانة  تطوير  بمحور  يتعلق  وفيما 
لبلوغ الفعاليات املرجوة فقد تم إحداث لجنة استشارية مركزية ولجن 

وإعداد نصوص  للتخييم،  الوطني  البرنامج  لتنزيل  استشارية جهوية 

تنظيمية تحدد نوع الشهادات والدبلومات التي تمنح في نهاية دورات 

واللجن  مركزية  االستشارية  اللجنة  وقد وضعت  هذا  التكوين،  مدة 

الجهوية على عقد اجتماعات كل أسبوع للبت في الطلبات املشاركة 

وتحديد الجمعيات املستفيدة والحصيص املخصص لها واإلجراءات 

والتدابير الضرورية لتأطير البرنامج والتي تهتم اتخاذها على املستويات 

املالية واإلدارية والتقنية، أما فيما يخص التغذية هاد النقطة مهمة 

جدا ستعمل الوزارة على تعميم دليل شروط الصحة والسالمة داخل 

املخيمات الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة والذي 

القيمة  من  الرفع  بعد  خاصة  التغذية  جودة  تحسين  في  سيساهم 

التقديرية ملنحة التغذية الفردية من 30 إلى 50 درهم بالنسبة لألطفال 

و60 درهم بالنسبة للشباب وهادي أول مرة كتدار في الحكومة، وسنقوم 

بالتصدي بقوة ألي محاولة التالعب بالجانب الغذائي لهؤالء األطفال 

يتعلق  وفيما  السابقة،  السنوات  في  كيجرى  كان  ال�سي  هاد  لألسف 

لصالح  التكميلي  النقل  خدمات  توفير  على  الوزارة  ستعمل  بالنقل 

إلى  العبور  محطة  من  القطارات  ستستعمل  التي  املشاركة  الهيئات 

املخيمات والتي ستشمل النقط التالية طنجة فاس مكناس جديدة 

تازة وجدة ومراكش، كما سيتم توظيف كل التقنيات التواصل الحديثة 

لتقاسم املعلومات مع املستفيدين في حينه بما في ذلك باملوقع الرسمي 

للوزارة واملنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج »vacance.ma« وشبكات 

التواصل االجتماعي. وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة ستسهر على تفعيل 

املراقبة من خالل زيارة منتظمة ملراكز التخييم عبر لجن وطنية جهوية 
بل حتى زيارات وزارية وبالطبع أي نائب أو نائبة ممكن يساعدنا ويعاونا 
باملالحظات ديالو في األقاليم أو الدائرة اللي كينتمي ليها إال وغيكون 

مرحب به، شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر على التعقيبات، سنبدأ بأحد النواب عن 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة.
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ا نائبةلا س  2لخ نجةلحج2بي:

السيد الوزير، لنا فيكم كامل الثقة لتدبير هذه املرحلة، مرحلة 
التخييم لهذه السنة، يجب خلق مخيمات دامجة لألطفال املعاقين 
وأطفال التوحد واألطفال املكفوفين إلى آخره، وكذا األطفال املر�سى 
بداء السكري أصبح أمرا ملحا، كذلك السيد الوزير املحترم، نلح على 
االهتمام بأطفال العالم القروي وفتح املخيمات املغلقة وعلى سبيل 
امليل«  للحصر مخيم »زكوطة« سيدي قاسم، مخيم »واد  املثال ال 
إلى غير ذلك. وكذلك في إطار تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة 
املجالية، السيد الوزير املحترم، هناك تساؤالت عديدة حول مخيمات 
القرب والتي تقدم خدمات نهارية لفئة عريضة من أطفال األحياء الهشة 
تابعة  بها، هل هي  كمخيم »املرجع« فاس مثال وتواجد عدة مسابح 
لوزارة التربية الوطنية والرياضة؟ هل هناك شراكة ما بين الوزارتين؟ 
كذلك املرجو منكم السيد الوزير املحترم، إعطاء أولوية إلقليم موالي 
يعقوب حتى يستفيد من املخيمات، وكذلك السيد الوزير املحترم، دعم 

ومواكبة الجمعيات املختصة في التخييم عبر ربوع اململكة، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

فريق  عن  النواب  ألحد  الكلمة  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لاسماع للا زيت2ني:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، وعلى كل املعطيات اللي 
تقدمتو بها بخصوص هاد املوضوع، السيد الوزير كلنا يعلم دور وأهمية 
املخيمات الصيفية بالنسبة لألطفال باعتبارها فضاءات للترفيه وأيضا 
لتنمية قدراتهم الثقافية واإلبداعية. لذلك فسنة ثانية من التوقف 
التي  القيود  بسبب  للجميع«  »العطلة  الوطني  للبرنامج  االضطراري 
فرضتها جائحة كورونا وأيضا الحجر املنزلي كانت كافية لتترك تأثيرات 
سلبية على صحة ونفسية األطفال الذين هم في حاجة للترويح على 
أنفسهم وتطوير إدراكاتهم من خالل التفاعل املباشر مع أقرانهم وهو ما 

يتوفر بشكل كبير خالل فترة التخييم.

السيد الوزير املحترم، نحن على يقين أن الوزارة أخذت جميع هذه 
»عطلة  برنامج  لتنظيم  استعداداتها  خالل  االعتبار  بعين  املعطيات 
للجميع« سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو في ما يرتبط بالعرض 
التخييمي التربوي، وهو ما ملسناه سواء عند انطالق برنامج التخييم 
أو من خالل جوابكم اليوم، إال أننا نتمنى أن يكون هناك املزيد من 
منها: توسيع  نعتبرها أساسية  التي  املواضيع  بمجموعة من  االهتمام 
االستفادة من التخييم بالنسبة لألطفال بالعالم القروي؛ أيضا إعادة 
النظر في مسألة التنقل من املناطق البعيدة للمخيمات مما يرفع من 
تكلفة التخييم ويحرم بالتالي أبناء املناطق النائية من التخييم؛ وكذا 

تطوير البرامج التربوية املوجهة لألطفال..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، أعطي الكلمة ألحد 
النواب عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضل السيد 

النائب املحترم، تفضل ال�سي الرحوية.

ا نائبلا س  لالحسينلا رح2ية:

شكرالا س  لا 2زير،

نسجل بكل ارتياح استئناف تنظيم املخيمات الصيفية املعتادة، 
بعد سنتين متتاليتين من اإلغالق التام لهذه الفضاءات بسبب إجراءات 
وتدابير حالة الطوارئ الصحية. لذا يتطلب إعادة تأهيلها وتجهيزها من 
جديد باملتطلبات واملستلزمات الخاصة الستقبال املستفيدين للموسم 
القادم، ما يهمنا السيد الوزير، هو تسجيل تطور نوعي على البرنامج 
املوجه  العرض  وتحسين  التنظيم  جودة  حيث  من  للتخييم  الوطني 
لفائدة الشباب على اعتبار موسم التخييم هو مرحلة مكملة ملرحلة 
املدرسة والبيت في مجال التأطير وتكوين الشخصية الشباب وتنمية 

قدراتهم الذاتية والعقلية والفنية والبدنية والسلوكية.

وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى السهر حسن تدبير موسم التخييم 
املقبل، مع اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات االحترازية، ونتمنى أن يترك 
السيد الوزير الشاب املشرف على قطاع الشباب بصماته على هذا 
املرفق الحيوي بتطوير األساليب واملمارسات املتعلقة بتدبير صفقات 
مختلف  على  واالنفتاح  الخدمات  هذه  بتجويد  والتغذية  التوريد 
بمشاركة  املستمر  التقييم  أساليب  اعتماد  مع  وتنويعها،  العروض 
مساهمة الشباب وأسرهم واألخذ بعين االعتبار مقترحاتهم ومالحظتهم 
الفورية على مستوى الخدمات والعروض املقدمة، دون يعني إقصاء 

وتهميش أبناء العالم القروي، وشكرا السيد الوزير.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت تفضلوا.

وا ثيافةل ا شباب،ل وزيرل بنسذ  ل مه قل محم ل ا س  ل
وا ت2اصل:

أنا غير باش مع هللا أكبر، غير باش يطمأنو األخوات واإلخوان السادة 
النواب والنائبات كاع املالحظات اللي كتكلمو عليها مالحظات يعني مهمة 
ومهمة جدا، وأنا متفق معكم فيها لهذا ما درناش لجنة وحدة لتتبع 
هاذ اإلشكالية ، هناك 3 لجان بما فيهم l›inspection générale اللي 
مو على حياة ديال األطفال 

ّ
فناها كذلك مع املدراء كلهم، ألن هنا كنتكل

ّ
كل

ديالنا وما كاينش مهم من غير األطفال ديالنا، فغيكون واحد التتبع شبه 
يومي من طرف جميع األطر ديال الوزارة، وتقومو بيا كيديرو املجهودات 
التامة ديالهم باش ينّجحو هاذ املرحلة باش ينجحو هاذ املرحلة باش 
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تكون أحسن املراحل السابقة، ما غاديش تكون أحسن مرحلة ألن مازال 
بغينا نطّورو مازال بغينا مجموعة ديال األشياء نجيبوها إن شاء هللا، 
التعقيب اللي طرحاتو السيدة النائبة قبيلة بالنسبة للمخيمات ديال 
بعض املخيمات اللي تسّدو أعتقد في جهة الدار البيضاء، هذاك املخيم 
واضحين،  نكون  باش  والتواصل  الثقافة  الشباب  لوزارة  تابعش  ما 
 وكيكون هناك 

ّ
كيكونو تابعين بعض املرات للجماعات أو العماالت إال

إشكال فيه بالنسبة لألرض أو إشكالية قانونية، أما بالنسبة للمخيمات 
هم حاليا 

ّ
اللي تابعة لوزارة الشباب إال من غير اللي ما زال ما وجدو كل

األخوات واإلخوة خّدامين باش يكونو جاهزين في 15 يوليوز إن شاء هللا، 
شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكرك على حسن املساهمة في هذه الجلسة 
ونمر إلى القطاع املوالي املبرمج وهو قطاع النقل واللوجستيك، بسؤال 
عن معالجة إشكالية ضعف القدرة التنافسية لدى مقاوالت النقل 
الطرقي، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لادريسلساورلاملنص2رق:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زير،

ا ساد2لا ن2ابلوا نائباتلاملحترمين،

املتخذة ملعالجة إشكاليات ضعف  املواكبة  التدابير  نسائلك عن 
ارتفاع  استمرار  أمام  الطرقي  النقل  لدى مقاوالت  التنافسية  القدرة 
األسعار للغازوال بشكل غير مسبوق؟ في ظل تفاقم األزمة املحروقات 

مخالفات في الجزيرة الخضراء التقليص من التأشيرة؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

على  للرد  الوزير  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السؤال.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

تجاوز  أجل  من  السؤال،  هاذ  طرح  على  النائب  السيد  شكرا 
اإلكراهات اللي تتعرفها مقاوالت النقل الطرقي وبعد واحد الجوالت من 
املشاورات مع املهنيين تم االتفاق على تحديد األولويات التي من شأنها 
أن ترفع من تنافسية املقاولة النقلية اليوم، فهاذ الصدد قامت الوزارة 

باتخاذ واحد املجموعة من اإلجراءات والتدابير منها تخصيص ديال 
250 مليون ديال الدرهم لتجديد الحظيرة، مواصلة مجانية التكوين 
للسائقين املهنيين بتكلفة 100 مليون ديال الدرهم، انطالق استفادة 
مواصلة  وأيضا  املعاشات،  ونظام  االجتماعية  الحماية  من  املهنيين 
العمل على تبسيط ورقمنة املساطر اإلدارية، من جهة أخرى كتشتغل 
لجن تقنية مختلطة تتكون من مصالح الوزارة واملهنيين على تحديد 
للنقل  بالنسبة  املثال  سبيل  على  وبرمجتها،  أخرى  عملية  إجراءات 
الطرقي للبضائع كتعمل الوزارة حاليا على تفعيل األوراش اإلصالحية 

التالية:

أوال: صياغة تصور شامل لحل إشكالية الحمولة؛

ثانيا: تحديد شروط الولوج إلى امليناء؛

ثالثا: التعريفة املرجعية بأثمنة النقل؛

رابعا: دراسة موضوع مقايسة أسعار املحروقات وأثمنة النقل؛

حن ورقمنته، أما فيما يخص 
ّ

وخامسا: العمل على إصالح بيا ن الش
الزيادة في ثمن املحروقات فإن الدعم املخصص للمهنيين بلغ 1.4 مليار 
درهم من خالل 3 عمليات واستفاد منها أكثر من %90 من املستهدفين 
وتدرس الحكومة إمكانية الرفع من قيمة هذا الدعم، كما تنكّب الوزارة 
على دراسة الحلول املقترحة من طرف املهنيين فيما يخص األنماط 

األخرى، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لادريسلساورلاملنص2رق:

شكرا السيد الوزير، حقيقة بأن العمل اللي كتقومو به راه أنتم 
مشكورين عليه والحكومة كذلك، ولكن السيد الوزير، ما نساوش بأن 
احنا الدول املجاورة اللي أمامنا هي الجزيرة الخضراء دولة إسبانية 
اليوم  اليوم،  احنايا،  علينا  استفادة مضوبلة  إستفادة،  راه عندهم 
الغازوال في إسبانيا كيعمل 1,80 أورو، هي 19,50 درهم، احنا في املغرب 
راه وصل ل16 درهم السيد الوزير، هاد الناس هادو كيدعمو الناس 
ديالهم ب«TVA«ا 21 % وعندهم الغازوال املنهي 38 سنتيم، هي كتجي 
تقريبا 4 دراهم. إذن هاد الناس هادو راه واصل لهم املازوت كيوصل 
12 درهم، 11 درهم واحنا كيوصلنا كيوصل 21 درهم زيد 500 د األورو 
في كل رحلة في الخزيرات إذن هاد ال�سي خطير جدا السيد الوزير. احنا 
اليوم كنقولو بأن املهنيين كيقولو خصهم برنامج سنوي مع املصدرين 
ومع املوردين، راه كاين مشكل وانتما كتعرفو بأن برنامج »إنطالقة« 
راه العدد كبير ديال املهنيين اللي خذاو الكاميوات فهاد البرنامج وهما 
واقفين، راه إيال ما خدمش النقل الكبير راه الصغير ما عمرو يخدم، 
راه النقل الكبير دابا راه 20، %30 واقفة دالشاحنات دياولو عالش ما 
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النقل؟  كايناش إذن كيفاش غيخدم  التأشيرات ما  الفيزات،  كاينش 
كيفاش غيخدم النقل الصغير؟ إذن راه عندنا مشكل..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد الوزير، فيما تبقى من الوقت 9 ثواني، نمر سؤال عن االرتقاء 
بنوعية وجودة الخدمات املقدمة في بعض مطارات اململكة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، السيد 

النائب املحترم تفضلوا.

ا نائبلا س  لالخل للا ص نيي:

شكرالا س  لا رئيس،

خالل  كبير  التطور  واحد  عرفت  بالدنا  مطارات  الوزير،  السيد 
السنوات املاضية، ولكن خدمات داخل أغلب املطارات باقي فيها بعض 
املشاكل والنواقص. على هذا األساس نسائلكم السيد الوزير، كيفاش 

ناويين تنهضو بجودة الخدمات في مختلف مطارات اململكة؟ وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال، في البداية بغيت نذكر 
أن بالدنا املغرب تتوفر على 25 مطار منها 19 مطار دولي، بغيت نخبركم 
أيضا أن املكتب الوطني للمطارات كيتوفر على استراتيجية للفترة ما 
بين 2021-2025 كتهدف إلى الرفع من الطاقة االستيعابية للمطارات 
من أجل مالءمتها مع تطور الرواج، وأيضا تهدف إلى تحسين جودة 

الخدمات املقدمة للمسافرين ومالءمتها مع تطلعاتهم.

فيما يخص جودة الخدمات، تجدر اإلشارة إلى أن املكتب يعتمد 
2 ديال البرامج من أجل التقييم ديالها: البرنامج األول سميتو جودة 
الخدمات املطارية aéroport service qualité تحت إشراف املجلس 
الدولي للمطارات وتيتم إنجاز استطالعات دورية كل ثالث أشهر ملعرفة 
آراء املسافرين وتقييم مستوى رضاهم عن الجودة؛ من جهة أخرى كاين 
برنامج SKYTRAX هو مرجعية خاصة باملنظمة الدولية عفوا تتقيم 
االفتحاص  تيتم  مرجعي،  جودة  مستوى  مع  مقارنة  املطارات  جودة 
ديال هاد الجودة من طرف مفتحصين مختصين على الصعيد الدولي، 
التحسين  كنطمحو  مشرفة  نتائج  على  املغربية  املطارات  تتحصل 
ديالها. باإلضافة إلى ذلك تم إطالق منهجية lean six sigma للتدبير 
الجودة واإلنتاجية والنجاعة بمطار محمد  من أجل تحقيق أهداف 

الخامس الدولي فيما يخص منظومة استقبال املسافرين الدوليين عند 
الوصول، ثم غادي يتم تعميمها على باقي املنظومات ثم توسيعها إلى 

املطارات الدولية األخرى، شكرا والسالم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم التعقيب، تفضلوا.

ا نائبلا س  لخل للا ص نيي:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، احنا عارفين أنكم كتبذلو 
مجهودات كبيرة، ولكن بغينا نشوفو هاد النتائج على أرض الواقع حيث 
املطارات هي الوجه ديال بالدنا. ما بقاش مقبول يوم السيد الوزير، أن 
ي كيوصل كيبقى كيتسنى يعني 

ّ
�سي مسافر عبر أحد مطارات اململكة مل

بالساعات باش يخرج من املطار إما بسبب طول مدة االنتظار في إجراءات 
املراقبة، أو ال بسبب طول مدة تسلم األمتعة، أو ال بعض املرات كنلقاو 
املسافر وال �سي أجنبي تالف في املطار يعني في ظل ضعف خدمات اإلرشاد. 
كذلك السيد الوزير، ما نساوش املضايقات والصعوبات اللي كتالقي 
املسافرين خارج املطار مع وسائل النقل العمومي باش يتنقلو الملدن 
ديالهم، وهاد ال�سي اللي كنهضرو عليه السيد الوزير، يعني كيهم اليوم 
ماليين دالناس حيث غير بمناسبة »عملية مرحبا« غادي يتوقع عبور 
تقريبا 7 ماليين مسافر عبر مطارات البالد، وهاد ال�سي اللي خصو اليوم 
خصنا الزيادة في املوارد البشرية واالستثمار في الصيانة وفي الرقمنة 
كيما قلتو السيد الوزير؛ ومن جهة أخرى السيد وزير، بغينا إحداث 
املطارات األخرى، وبغينا  الضغط على  ينقص  باش  مطارات جديدة 
نعرفوا السيد الوزير هنا باملناسبة يعني فوقاش ناويين تفتحوا املطار 
ديال تازة اللي غيقدر يستافدوا منو واحد املجموعة داألقاليم اإلقليم 
منها إقليم ديال تازة، الدريوش، كرسيف، وهاد األقاليم اللي عندها 
واحد الجالية الكبيرة في الخارج، وهاد املطار يعني اللي تخسرات عليه 
فلوس كثيرة باش يتبنى ودون أن يصلح. على األقل اليوم السيد الوزير 
نستغلوه على األقل مبدئيا غير للرحالت الداخلية وما يبقاش مسدود 
وشكرا السيد الرئيس، وهاد املطار معروف بسيدي حمو مفتاح، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا نائبلا س  لأحم لا ذبادق:

شكرالا س  لا 2زيرلاملحترم،

في نفس السياق ديال مطار سيدي حمو مفتاح املوجود بالدائرة 
الترابية كلدمان التابع إلقليم تازة، هاد املطار السيد الوزير ولى كيحظى 
بواحد األولوية خاصة خاصة من مغاربة العالم املنحدرين من إقليم 
تازة، هاد املغاربة اللي داروا واحد الفيدرالية و كيترافعوا اليوم على هاد 
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املطار باش يخرج لحيز الوجود، كما كتعرفوا السيد الوزير بأن املغاربة 
املنحدرين من إقليم تازة عندهم واحد النسبة هي مهمة جدا، وكيضخوا 
واحد األموال في التحويالت ديالهم أو العائدات ديالهم إلقليم تازة هي 
مهمة وتقدر باملاليير، هاد الجالية هادي كطالب السيد الوزير بأن هي 
مستعدة باش الدير استثمارات خاصة بإقليم تازة وجلب استثمارات 
أخرى، ولكن كيشرطوا بأنه خص يتم فتح ديال هاد املطار هذا اللي 

الشك أنه غادي يأدي للتنمية الشاملة في إقليم تازة، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

املشكل هو حقيقة  ولكن  �سيء  املطارات  ديال  الفتح  هي بسرعة 
التوفر ديال الخطوط امللكية الخطوط اسمحوا لي دولية باش توصل 
لهاد املطارات، ويعني الوزارة مستعدة تواكب أي شركة ديال الخطوط 

اللي عندها رغبة باش تحط الطائرات ديالها فهاد املطار، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

بالعالم  النقل  وتطوير  تأهيل  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 
األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لسذ  لأتغالست:

شكرا للجميع، بالدور ديالي أسأل هللا تعالى الشفاء العاجل لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا. السيد الوزير الساكنة ديال 
العالم القروي ال زالت تعاني من صعوبات وإكراهات فيما يخص التنقل 
في غياب إجراءات كفيلة بتطوير وتأهيل وتجويد خدمات هذا القطاع، 
حتى يساهم بشكل إيجابي في فك العزلة وإنعاش الحياة االقتصادية 
وزارتكم  عمل  برنامج  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  واالجتماعية، 

للنهوض بهذا األخير في العالم القروي، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

النهوض  تتعرفوا  كيف  السؤال،  هذا  على  النائب  للسيد  شكرا 
من  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  وإدماجه  القروي  بالعالم 

أولويات هاد الحكومة ويعتبر النقل وسيلة ضرورية لفك العزلة عن 
الساكنة القروية، وأيضا املساهمة في تنمية املناطق القروية. من أجل 
تحقيق هاد األهداف الوزارة ديال النقل اعتمدت نمط النقل املزدوج، 
طلبات  ملعالجة  األولوية  إعطاء  على  للنقل  الوطنية  اللجنة  وتتعمل 
الرخص الخاصة بهاد النقل بعد موافقة اللجان اإلقليمية، وتيستافد 
هاد النمط أيضا من برنامج تجديد وتكسير املركبات، كما يستفيد من 
برنامج التكوين املجاني املقدمة من طرف الوزارة، ومن أجل استجابة 
تفعيل  يجب  النقل،  يخص  فيما  القروي  العالم  لحاجيات  أفضل 
مضامين الجهوية املتقدمة الخاصة بالنقل، وتعمل الوزارة مع مختلف 
الكفيلة  والتدابير  اآلليات  تحديث  على  املعنية  الوزارية  القطاعات 

بذلك، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم تعقيب.

ا نائبلا س  لسذ  لأتغالست:

بخصوص  جوابكم  معرض  في  جاء  ما  على  الوزير  السيد  شكرا 
برنامج عمل الوزارة للنهوض إلصالح وتطوير هذا القطاع، وكما تعلمون 
السيد الوزير أن الساكنة ديال العالم القروي ال يرقى قطاع النقل إلى 
التنقل لقضاء أغراضها،  في  مستوى تطلعاتها، حيث تجد صعوبات 
وكما تعلمون السيد الوزير أن العالم القروي راه فيه 2 ديال األصناف 
ديال النقل فيه النقل املزدوج والنقل السري، احنا ما عندناش الكيران 
وما عندناش TGV ما عندناش. وهاد النقل املزدوج اللي تحدثوا عليه 
السيد الوزير راه اليوم راه ما بقى تا �سي واحد بغاه، ما بقاوش الناس 
باغيين يخدموا به نظرا للتكاليف، يجب السيد الوزير إعادة النظر في 
دفتر التحمالت ديال هاد كناش التحمالت ديال هاد النقل املزدوج، 
وكذلك املساهمة في تعبيد وتوسيع الشبكة الطرقية بالعالم القروي، 
وكيما قلت ليكم أن النقل السري حتى هو راه كيلعب واحد الدور حيوي 
هام في إنعاش الحياة االجتماعية بالعالم القروي، السيد الوزير، يجب 

وضع إطار قانون، واحد اإلطار باش يتهيكل هاد القطاع هذا..

ا س  لرئيسلالجلسة:

تعقيب  من  هل  التوقيت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2لع2يشةلز فى:

شكرالا س  لا رئيس،

للنهوض  حكومي  برنامج  عندكم  برنامج  في  قلتم  الوزير،  السيد 
بالنقل في العالم القروي، واقع الحال يقول �سيء آخر السيد الوزير، 
اليوم النقل في العالم القروي راه ال يقيس تطلعات الساكنة وال يضمن 
كرامة املواطنة واملواطن املغربي في العالم القروي، ال يعقل الخطاف 
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أو ما يسمى العتاق هو اللي كيوفر خدمة النقل، احنا كنعرفو النقل هو 
أحد ميكانيزمات كيحقق التنمية ألي منطقة، إذن أين الوزارة؟ اليوم 
خصكم تديروا واحد االتفاقية مع وزارة التجهيز باش تجهزوا الطرقات 
واحنا أي واحد، اليوم عندنا الجالية ديالنا على بّرا، كيجيوا للقرى، 
كيقول واش ما كتبدلش هاد البالد هادي، اليوم، السيد الوزير، املرأة 
كتبغي كتدوز هي حاملة، شكون غيديها إيال ما كاين نقل؟ ملي كتبغي تولد 
احنا كنشوفو فيديوهات، راها مؤثرة ويدمي لها القلب، ألنه ما يمكنش 
يبقى العالم القروي مهمش كيعاني من اإلقصاء والتهميش، واحنا في 
ظل الدولة اإلجتماعية، النقل حق من حقوق يضمنها الدستور، اليوم 

ساكنة العالم القروي يمتطون البهائم، وشكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيد الوزير.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

باش نشكر السيد النائب والسيدة النائبة، أنا كنت قلت بأنه النقل 
املزدوج فعال ما تيستاجبش للتطلعات ديال العالم القروي، ولكن الحل 
ما كيكمنش في حل مركزي داخل الوزارة في الرباط، تيكمن في التفعيل 
ديال املسؤوليات اللي معطية للجهة في قانون الجهوية اللي هي يمكن لها 

توصل هاد النقل القروي للمستوى اللي تنرغبو لو، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم، السؤال املوالي عن ارتفاع تذاكر العبور عبر الرحالت 
البحرية من وإلى املغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 

الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم للحم2ش:

ا س  لا رئيس،

السيد الوزير، عن غالء تذاكر البواخر بين الضفتين، ماذا قمتم 
لعتق مغاربة العالم؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيد الوزير، تفضلوا.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

شكرالا س  لا رئيس،

بغيت  البداية  في   ، السؤال  هذا  على طرح  النائب  السيد  شكرا 
نشير أن وزارة النقل واللوجيستيك تولي اهتمام بالغ لعملية العبور، 
وتتسهر على توفير عرض مهم ومتنوع للنقل البحري على الخطوط ال 
القصيرة املتوسطة والطويلة باملوانئ املغربية ونظيرتها في أوروبا، وتجدر 

بين املغرب وأوروبا  للمسافرين  الدولي  البحري  النقل  إلى أن  اإلشارة 
قطاع إخضاع لإلتفاقية الدولية وتؤمنه سفن مغربية وأوروبية، كما 
تخضع أثمنته ملبدأ العرض والطلب، من أجل االستجابة للطلب على 
الخطوط البحرية الذي يعرف ارتفاعا هاما خالل أيام عودة الجالية 
املغربية املقيمة بالخارج قامت الوزارة هاد السنة بتنسيق مع جميع 
بساعة  السفن  من  كاف  عدد  لتعبئة  املعنية  املؤسسات  الهيئات 
منها  وإيابا،  ذهابا  مسافر  ألف   490 إلى  تتوصل  أسبوعية  إجمالية 
حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة، كما أود نشير أن 
الوزارة اعتمدت دفتر تحمالت يلزم الشركات املحلية احترام شروط 
الصلة الخطوط البحرية وال سيما ما يخص السالمة وتهيئة الفضاءات 
وأثمنة  وسالمة  جودة  كثب  عن  الوزارة  وتتابع  باملسافرين  الخاصة 
خدمات النقل البحرية خالل هاد الفترة، وفيما يخص أثمنة التذاكر 
عرفت بالفعل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى 
االرتفاع غير املسبوق ألسعار املحروقات على املستوى العالمي، كما أننا 
نعمل مع السلطات املينائية على دراسة التدابير املمكن اتخاذها والتي 
من أجل عفوا تحسين منظومة العبور البحري والوصول إلى حلول 

أنجع في املستقبل، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم للحم2ش:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، ولكن في الحقيقة ال يقنعني، ألن 
غنمشيو باملنطق السيد الوزير، ما بين طنجة وطريفة كاينة 30 كيلومتر، 
التذكرة كّدير 550 أورو، املسافة يعني الثمن اللي كان ديال الغازوال 
قبل كان ما بين 8، 9 دراهم، ليوما ارتفع 14، 15 درهم، يعني ارتفاع اللي 
كاين هو 68 %، من املفروض ملا كنا كنخلصو التذكرة ب1700 درهم، 
ليوما على أكبر، يعني، على أكثر تحديد خصنا ما تفوتناش 2850 درهم، 
وما نمشيوش بعيد السيد الوزير، غنعطيك واحد املثال بجوار ما بين 
سبتة املحتلة والجزيرة الخضراء، ليوما ها هي التذكرة إيال بغيتي تدخل 
اإلنترنت 200 أورو aller et retour، هاد الناس هادو السيد الوزير، 
اللي  بالنسبة  كياخذوها  ربما  املحروقات  ديال  االرتفاع  كيحترمو ألن 
كيزيدوها في التذكرة، هذا ما عرفش املشكل إينا هو؟ واش في الحكومة 
املغربية؟ واش في القطاع ديالكم أنكم ما عرفتوشاي يعني تحاورو مع 
هاد الشركاء؟ ربما كنلقاو الشركات اإلسبانيولية هي شركة إسبانيولية 
في.. كاين إشكالية هو الحوار من الحكومة ومن القطاع ديالكم السيد 

الوزير، هاد الشركات ديال اللي كيشرفو على هاد النقل ما بين يعني..

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد 
النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا.



عدد1482–222ذي القعدة14432  )222يونيو20222( الجريدة الرسمية للبرملان6ذ98  

ا نائبلا س  لعادللا  ف2ف:

السيد الوزير، بالفعل راه هاد الرحلة البحرية اللي تكلم عليها السيد 
النائب ديال طنجة املدينة-طريفة راه والت أغلى رحلة في العالم، راه ما 
كاينش �سي رحلة بحرية عندها هاد الثمن هذا، واحنا في البداية ديال 
»عملية مرحبا«، إذن السيد الوزير، ضروري خصكم تشوفو �سي حل 

ألن هاد ال�سي هذا غير منطقي وما كيدخلش لعقل.

ا س  لرئيسلالجلسة:

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

ا نائبلا س  لمحم لوا زين:

شكرالا س  لا رئيس،

أزمة  أول  في  وتنكر  تنهزم  الطموحات  واسعة  الكفاءات  حكومة 
أمام املحروقات، الدليل ال بديل اللهم التبرير والتعليل العليل، احنا 
كنجيو لهنا السيد الوزير، واحنا كنظنو كنجيبو دموع املغاربة غادي 
تمسحوهم ساعا جاب ليا هللا غنبقاو نجيبو كلينيكس نمسحو دموع 
عندكم  ولكن  السحرية  العصا  عندكمش  ما  إيال  صحيح  الحكومة. 
سحر العصا راكم نازلين به على املغاربة، ما عندك هللا غالب أنت أيضا 
صحيح، ولكن اليوم املغربي هو اللي مغلوب ما�سي غير اللي محلي، ها هي 
الجالية دابا غادي تخرج، ها أنتما غادي تستقبلوها بطريفة بطريقة ال 
تخلو من طريفة إيال مكانتش يعني فيها تطرف. السيد الحاج لحموش 
أعطى نموذج صارخ أو واحد املقارنة ما بين الذكرة اللي كاينة ما بين 
سبتة وطريفة اللي هي ضعف املسافة اللي كاينة ما بين طنجة وطريفة 
ب30 % زادو، احنا 250 % أعباد هللا، وشوية ديال العفة أعباد هللا، 
شوية ديال الكبدة على املغاربة أعباد هللا، راه ما غتخليو فيهم كبدة على 
هاد البالد هادي، واللهم اشهد إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت اللهم 

فاشهد.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ هل من 
تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا للرد على التعقيبات.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

      40 بين  ما  تزادت  بين طنجة وطريفة  ما  التذاكر  بسرعة شكرا، 
و50 %، واألرقام واضحة، سبتة-الخزيرات نقل داخلي إلسبانيا وهم 
يعني تيدعموه، فما�سي هو ثمن مرجعي، ونقل داخلي، donc املقارنة 
غير ممكنة. أما الزيادات ديال املحروقات وما وقع من زيادات أخرى تبرر 
املستوى ديال الثمن، ما تيجعلناش ما تنتكلموش مع الشركات ديال 
املالحة البحرية راه احنا تنتكلمو معاهم باش نشوفو كيف يمكن لهم 

يخفضو نسبيا األثمنة، ولكن مع األسف الثمن اللي كاين اليوم فهو 
مقارنة مع 2019 كيتفسر ملا ازداد في املحروقات، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تأهيل قطاع اللوجستيك 
للوحدة  الفريق االستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا رزاقلاحل2ش:

إعادة  على  بالعمل  برنامجها  في  الحكومة  التزمت  الوزير،  السيد 
هيكلة القطاع اللوجستيك وتحديثه حتى يساهم في تطوير االقتصاد 
الوطني وتعزيز تنافسيته، فهل لدى الحكومة برنامج محدد األهداف 

لتأهيل هذا القطاع الحيوي؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير تفضلوا.

ا س  لمحم لعب لالجل للوزيرلا نيللوا ل2جست ك:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال، كيف تتعلمو املغرب 
اللوجيستيكية  للتنافسية  طموحة  وطنية  استراتيجية  عندو  بالدنا 
وهاد االستراتيجية قامت في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع الخاص 
والقطاع العام، وتتهدف هاد االستراتيجية للتذكير إلى تقليص نسبة 

التكاليف اللوجيستيكية تنبني على خمسة محاور:

املحور األول: هو إقامة شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية؛

ثانيا: ترشيد وتكثيف أروجة البضائع؛

املحور الثالث: بروز فاعلين رائدين؛

الرابع: تطوير الكفاءات الالزمة؛

والخامس: تحسين حكامة القطاع.

من  متنوعة  عروض  تطوير  تم  االستراتيجية  هذه  مع  وتماشيا 
البيضاء  والدار  املدينة  املتوسط وطنجة  في كل من طنجة  محطات 
واملحمدية والقنيطرة، وتم كذلك تطوير عروض للتكوين باإلضافة إلى 
إحداث الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية واملرصد الوطني 
للتنافسية اللوجيستيكية، كما عملت الحكومة واملجالس الجهوية على 
إدراج تنمية املناطق اللوجيستيكية ضمن برامج عقود التنمية الجهوية 
على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200 هكتار، وستعمل هذه الوزارة 
على تسريع وتيرة إنجاز هذه املناطق اللوجيستيكية إضافة إلى مالءمة 
التموين  تعرفها سالسل  التي  املستجدات  مع  الوطنية  االستراتيجية 

واإلمداد وال سيما فيما يخص مجال الرقمنة، وشكرا.
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ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا رزاقلاحل2ش:

السيد الوزير، البد من الرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع 
من خالل تعزيز اإللتقائية والتنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف 
املتدخلين، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين املنتجين واملوزعين 
اللوجيستيكية وكذلك  لتنمية األنشطة  الوكالة املغربية  وتقوية دور 
تطوير مناطق مخصصة لألنشطة املرتبطة باللوجيستيك ذات جودة 
عالية على غرار مشروع الرائد الذي تم تدشينه مؤخرا بميناء طنجة 

املتوسط، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي، إذن نشكر 
السيد الوزير على حسن املساهمة ديالو في هذه الجلسة بهذا نكون قد 
استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونمر إلى املادة 
152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، هناك أربعة طلبات لها وحدة 
الكلمة  أعطي  املدرسية  الكتب  أسعار  بارتفاع  يتعلق  األمر  املوضوع 

للمتحدث األول عن الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لاألمينلا بياليلا طاهرق:

ا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

منذ شهور مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمغاربة في استمرار 
من  املواطنين  على جيوب  املبرر  والغير  املزعج  الزحف  عبر  متواصل 
خالل االرتفاع اليومي ألسعار املواد األساسية دون أي مبادرة شجاعة 
من حكومتكم لوقف هذا الغول، وما يعاني ذلك من حرمان الفئات 
العريضة من املغاربة من حقها في اقتناء املواد األساسية والضرورية 
آخرها تلويح بزيادة في أسعار الكتب الدراسية، وما ذلك إلى استمرار 
في اإلجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية للفئة الفقيرة خاصة بالعالم 
القروي وأحزمة البؤس وزيادة مستوى فقرهم وحرمانهم إذ في هذا 
الحرمان مئات األطفال لهذه األسر من حقهم في التعليم، وبالتالي ارتفاع 

نسبة الهدر املدر�سي بسبب الفقر والحاجة.

وذلك  مسؤوليتها  تتحمل  ال  الحكومة  إن  املحترم،  الوزير  السيد 
بابتكار حلول واتخاذ مبادرة لحماية املغاربة هذه الزيادة دون أي وزع 
أخالقي واجتماعي وذلك صونا للحياة الكريمة لكافة املغاربة، وكما جاء 
على لسان زميلي في املعارضة بغيت غير نفهم هاد الحكومة، السيد 
الوزير املحترم، دائما نردها على األزمات العاملية، ما هو دور الحكومة 

إيال ما كانتش هاد الحكومة اللي تقدر كيفاش تبدع في األزمات العاملية 
والوطنية واملحلية.

السيد الوزير املحترم، راه ..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لاألمينلا بياليلا طاهرق:

راه في داركم إيال ماكونت�سي تقدر..

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيد النائب املحترم انتهى التوقيت، سال الوقت السيد النائب، 
نمر إلى املتحدث الثاني عن فريق التقدم واالشتراكية، فريق التقدم 

واالشتراكية تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  2ليزهةلمي اد:

شكرالا س  لا رئيس،

ا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

الضوء على موضوع مهم  اليوم من أجل تسليط  الكلمة  نتناول 
وأسا�سي يهم املاليين من املغاربة، ويتعلق األمر بعزم الناشرين إقرار 
زيادات في أسعار الكتب املدرسية، ويأتي كذلك الحديث بشأن الرفع من 
أسعار األدوات املدرسية وخاصة الدفاتر بدعوى ارتفاع تكلفة الورق 

وكلفة في السوق الدولية.

السيد الوزير، إن هذه الزيادات من شأنها أن تثقل كاهل ماليين 
األسر املغربية الفقيرة واملتوسطة بأعباء جديدة، وهي املتأثرة أوضاعها 
املواد  أسعار  غالء  جراء  من  سلبا  الشرائية  قدرتها  و  االجتماعية 
األساسية، و بسبب انعكاسات الجائحة على الدخل والشغل وبسبب 
من  للتخفيف  التدخل  عن  الحكومة  امتناع  وبفعل  جفاف،  موسم 
وطأة االرتفاع الفاحش ألثمنة املحروقات، كما أن هذه الزيادات إذا لم 
تتدخل الحكومة من منعها وسمحت بحصولها فعال من شأنها أن تفاقم 
من النسب املهولة للهدر املدر�سي، وال سيما في القرى ولذا التلميذات 
التي  في تقويد كل املجهودات  الفقيرة، وهو ما سيساهم  وفي األحياء 

تقومون بها ألجل الحد من االنقطاع عن الدراسة.

وعلى هذا األساس نطالب منكم السيد الوزير أال تعتبروا هذا األمر 
سهال وأن تستحضروا حجم الغضب ومدى االحتقان الذي يمكن أن 
يسببه، علما أن القطاع حافل أصال باملطالب واملشاكل وهو ليس بحاجة 
إلى أسباب توتر أخرى، ولذلك نرجوا منكم السيد الوزير أن تستعملوا 
كل الوسائل التي تتيح للحكومة التدخل بغاية ضبط أسعار الكتب 
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املدرسية والدفاتر وباقي األدوات املدرسية، تفاديا ملشاكل اجتماعية 
إضافية وحرصا على سالمة وسالسة الدخول التعليمي املقبل، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، أعطي الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق التجمع الوطني 
لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لب2دريية:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، في البداية نبغي نتمنى حظ موفق لألبناء ديالنا اللي 
كيجتازوا اليوم امتحانات البكالوريا، وكذلك نبغي نشكر األطر التربوية 
واألساتذة الساهرة على هاد االمتحانات، أبينا إال أن نثير معكم هذا 
الكتب هذه  اليوم موضوع االرتفاع الذي قد تعرفه أسعار  املوضوع 
السنة، وهي الزيادة الناتجة كما تعلمون ويعلم الجميع ناتج عن ارتفاع 
أسعار النقل واملواد األولية وطنيا ودوليا، وبقدر ما يتفهم املغاربة أسباب 
هذه الزيادات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية في مختلف 
املجاالت، وبقدر ما خلقت هذه الزيادة قلقا وتوترا لدى املواطن بشكل 
عام نحن ندرك جيدا حجم وثقل املسؤولية امللقاة على الحكومة وأن 

الحلول ليست سهلة، ولكن هذا قدرنا أغلبية وحكومة.

هناك  أن  الكتب  أثمنة  ارتفاع  إشكالية  في  الوزير  السيد  نالحظ 
حضور كبير للمقاربة الربحية عند بعض الناشرين، وهنا فتح قوس 
السيد الوزير هاد الناس دالناشرين راه خصكم تجلسوا معهم وديروا 
معاهم واحد املقاربة وديروا معهم يتعلموا شوية راه ما�سي دايما كاين 
الربح، راه كاين خص يتعلموا واحد شوية التضامن ألن اليوم املواطن 
ما بقاش قادر يزيد أكثر. أال ترون السيد الوزير أن الخزانات املدرسية 
يجب أن تعود لتلعب دورها التربوي في دعم التالميذ واألسر املعوزة كما 
كانت سابقا، وذلك عبر شراء الكتب وكرائها للتالميذ؟ أال ترون السيد 
الوزير أننا نعيش في العالم الرقمي فعدد من الكتب يمكن تحميلها دون 
أن نرهق األسر ونعفيها من شرائها؟ نحن على يقين أنكم ستبدعون في 
إيجاد الحلول والبحث عن املخارج نحن معكم وبجانبكم للبحث عن 

الحلول الجذرية لهذا املشكل، وفقكم هللا، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة للمتحدث الرابع عن 
فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب املحترم، تفضلوا مشكورين.

ا نائبلا س  لهشاملصابرق:

شكرالا س  لا رئيس،

 152 املادة  إطار  في  الكلمة  أتناول  بدوري  املحترم،  الوزير  السيد 
واملناهج  الكتب  في  الزيادة  موضوع  بخصوص  الداخلي  القانون  من 

الدراسية، تنعرفوا بأنه السيد الوزير هو من أشرف على إعداد النموذج 
وكان  النقاشات  لجميع  حاضر  كان  وأنه  البالد  في  الجديد  التنموي 
اإلجماع بأنه ال نموذج تنموي جديد إال بالرفع من قيمة التعليم، فبعد 
ذلك تولى حقيبة التعليم وأخذ قرارات اللي كانت قرارات قوية وكانت 
قاسية وكانت الغاية منها هو االرتقاء بالفرد واملجتمع من خالل املنظومة 
التعليمية، محاربة الهدر املدر�سي ولكن لألسف أمام الزيادة في ثمن 
الكتب واملناهج الدراسية ما يمكنش في الوضعية الحالية اللي منهكة 
فيها األسر التعليمية بالزيادات املفروضة خالل األزمة العاملية اللي كاينة 
أنه يترتب على ذلك أن األسر لن تكون لها اإلمكانية في مواكبة أبنائها من 
أجل التعلم، اللي غادي يعطينا systématiquement الهدر املدر�سي، 
في الوقت اللي كنشوفوا بأنه الدعم ديال املقاصة مشاو ألتاي والسكر 
والزيت كنظن بأنه أهم حاجة هو التعليم وال تقدم ألي أمة إال بالتعليم 
ما�سي باملاكلة، املاكلة صحيح من أساسيات وضروريات الحياة ولكن 
راه ما ممكنش تقدم بالدنا بال تعليم إذن خصنا نختار آش من طريق 
السيد الوزير؟ واش بغينا االرتقاء بالفعل بالفرد واملجتمع؟ واش بغينا 
نجاح ديال النموذج التنموي الجديد اللي تقدم أمام صاحب الجاللة؟ 
وال بغينا نمشيوا في إعادة إنتاج ما كانت تقوم به السياسات العمومية 

السابقة وهنا أنه التبصر ديال الوزارة هو أنه تكون لها موقع..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم على املداخلة ديالكم، أعطي الكلمة 
السيد الوزير للرد على جميع املتحدثين، تفضل السيد الوزير.

ا س  لمصطفىلبانتاسلا 2زيرلاملنت بل  ىلرئيسلالحك2مة،ل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملان،لا ناطقلا رسميلباسملالحك2مةل

ي ابةلعنلا س  2ليادنةلفتاحلا ذل2قلوزير2لاالقتصادلواملا  ة:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يسعدني أن أبسط أمام مجلسكم املوقر نيابة عن السيدة وزيرة 
االقتصاد واملالية املعطيات التالية:

فتفاعال مع هذا املوضوع أود أن أحيط مجلسكم املوقر علما بأن 
الحكومة بالفعل توصلت بملتمسين من الجمعية املغربية للناشرين 
تطلب من خالله مراجعة أسعار الكتب املدرسية نظرا الرتفاع تكاليف 
اإلنتاج وال سيما ورق الطباعة. وبعد أن أخذت الحكومة علما بهذا 
املوضوع، بادرت إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة 
األسعار، والتي تترأسها وزارة االقتصاد واملالية لدراسة امللتمس واتخاذ 
اإلجراءات املناسبة، في إطار مقاربة تشاركية تستحضر ما نعيشه اليوم 

من ظروف استثنائية.

 والبد من التذكير بأن الكتب املدرسية املعنية باقتراح هذه الزيادة 
تهم املستويين االبتدائي واإلعدادي، وتندرج بنسبة %70 ضمن املبادرة 
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الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية »مليون محفظة« التي أطلقها 
جاللة امللك حفظه هللا سنة 2009 والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد 
من 4.5 مليون من التالميذ، ولحد اآلن لم يتخذ أي قرار مع العلم أن 
االقتراح املقدم لن يشمل كل الكتب املدرسية فهو يتعلق ب 186 كتاب 

مدر�سي من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

إن املوضوع ما يزال قيد الدراسة من طرف لجنة األسعار املشتركة ما 

بين الوزارات، مع األخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية 
الحالية ومستحضرين طبعا القدرة الشرائية لألسر املغربية، وشكرا 

السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الجميع على حسن اإلصغاء، نشكر  الوزير، نشكر  السيد  شكرا 
الجلسة  إلى  نمر  بكاملها،  الجلسة  فهاد  واكبنا  اللي  الوزير  السيد 
التشريعية الخاصة بالدراسة والتصويت على النص الجاهز،لويرفعل

هذهلالجلسة.
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محضرلالجلسةلا ثامنةلواألربذين

ا تاريخ: االثنين 20 ذو القعدة 1443ه )20 يونيو 2022(.

ا رئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وواحد  ساعة  ا ت2ق ت: 
الخامسة زواال والدقيقة الثالثة والخمسين.

ج وللاألعمال: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض املؤمنة.

ا س  لراش  لا طا بيلا ذلميلرئيسلمجلسلا ن2اب،لرئيسل
الجلسة:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا 2زير،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
على مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض املؤمنة، الكلمة 
للسيد الوزير نيابة عن السيدة الوزيرة، وزيرة املالية لتقديم مشروع 

القانون، تفضل السيد الوزير.

رئيسل املنت بل  ىل ا 2زيرل بانتاس،ل مصطفىل ا س  ل
الحك2مة،لاملكلفلبا ذالقاتلمعلا برملان،لا ناطقلا رسميلباسمل

الحك2مة،لي ابةلعنلا س  2لوزير2لاالقتصادلواملا  ة:

س  يال علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
محم لوعلىلآ هلوصحبهلأجمذين.

ا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يطيب لي أن أقدم أمامكم أو أمام مجلسكم املوقر مشروع قانون 
94.21 املتعلق بالسندات املؤمنة نيابة عن السيدة وزيرة االقتصاد 
واملالية، واسمحوا لي في البداية أن أعبر عن خالص شكري للسيد رئيس 
اللجنة وللسيدات والسادة النواب على اهتمامهم الكبير وتعبئتهم خالل 
املناقشة العامة والتفصيلية ألحكام مشروع القانون، وال يفوتني أن 
أشكر جميع الفرق واملجموعة النيابية على مساهمتها في تجويد هذا 

النص.

ا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يندرج إعداد مشروع القانون رقم 94.21 املتعلق بسندات القروض 

املتعلقة  الحكومة  املعتمدة من طرف  إطار االستراتيجية  في  املؤمنة، 
بتطوير القطاع املالي ببالدنا، وتعبئة االدخار الطويل األمد، وتنويع أدوات 
تمويل االقتصاد عموما، وقطاعي العقار والجماعات الترابية على وجه 
الخصوص. فكما، عفوا، ال يخفى عليكم يلعب القطاع البنكي املغربي 
دورا هاما في مواكبة التطور االقتصادي لبالدنا، حيث واكب القطاع 
العشر  خاصة خالل  بالدنا  عرفتها  التي  لالستثمار  املتسارعة  الوتيرة 
سنوات األخيرة، باإلضافة إلى ذلك تميزت السنوات األخيرة بانخراط 
القطاع في دعم االستثمار العمومي عبر املؤسسات واملقاوالت العمومية، 
كما أتيحت للجماعات الترابية إمكانيات جديدة لالقتراض بهدف تمويل 
مشاريعها. هذا النمو والذي تم باملوازاة مع مراجعة وتشديد القواعد 
االحترازية املطبقة على األنشطة البنكية، جعل من الضروري التفكير 
في تطوير وتنويع آليات تمويل القطاع البنكي وعلى وجه الخصوص تلك 
املوجهة للقطاع العقاري والجماعات الترابية، وفي هذا اإلطار يندرج 
القانون املتعلق بسندات القروض املؤمنة املعروض  إعداد مشروع 
على حضراتكم. وتتميز هذه السندات بكونها آلية تمويل آمنة مقننة 
بنظام خاص تصدر حصريا من طرف مؤسسات االئتمان وصندوق 
اإليداع والتدبير بعد ترخيص من لدن بنك املغرب، وهي تخول لحامليها 
االستفادة من الضمانات املتكونة من محفظة ديون قروض عقارية أو 
محفظة قروض للجماعات الترابية أو للمؤسسات واملنشآت العامة. 
وبفضل هذه املميزات، فإن سندات القرض املؤمنة تعد من بين أدوات 
االستثمار األكثر طلبا على الصعيد األوروبي خاصة والدولي عامة سواء 
من طرف املستثمرين املؤهلين واملستثمرين من األشخاص الذاتيين، 
حيث يقدر على املستوى األوروبي مجموع جاري سندات القرض املؤمنة 
في متم سنة 2020 بأزيد من 2900 مليار أورو، يتمركز أكثر من نصفها 
في أربع دول وهي أملانيا، وفرنسا، وإسبانيا والدنمارك ال�سيء الذي جعل 
من هذه السندات أداة أساسية لتمويل القطاع البنكي في هذه الدول 

خالل السنوات األخيرة.

وبالرجوع إلى مشروع القانون املعروض على حضراتكم، والذي تم 
إعداده استنادا على أحسن املمارسات على الصعيد الدولي، فهو يهدف 
هذه  جودة  بتحسين  الكفيلة  املقتضيات  تحديث  إلى  خاصة  بصفة 
السندات، وضبط املخاطر املرتبطة بها وحماية أفضل لحاملها. ويمكن 

تلخيص أهم هذه املقتضيات فيما يلي:

ضرورة الحصول قبل أي إصدار لسندات القرض املؤمنة على  2.1
تصريح من والي بنك املغرب باعتباره الجهة التي يعود إليها اختصاص 

اإلشراف على إصدار هذه السندات ورقابة أنشطتها؛

ضمان تغطية جارية لسندات القرض املؤمنة في كل وقت،  2.2
من خالل ديون تمثيل ملعايير محددة مكونة ملحفظة التغطية وهي التي 

تقيد في سجل للتغطية؛

تعيين مراقب للسجل التغطية يسهر على املحافظة بشكل  2.3
دائم على تغطية سندات الدين املؤمنة، وكذا ضمان احترام املؤسسات 

املصدرة اللتزاماتها املتعلقة بأنشطة سندات القرض املؤمنة؛
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رصد الديون املكونة ملحفظة التغطية حسب األولوية لضمان  2.4
سداد رأس املال وأداء الفوائد املتعلقة بسندات القرض املؤمنة، وإن في 

حالة فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية قضائية إزاء البنك.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

تلكم هي الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 94.21 املتعلق 
سيلبي  املشروع  هذا  بأن  ملقتنعون  وإننا  املؤمنة،  القرض  بسندات 
احتياجات املستثمرين املتعلقة باألدوات املالية الطويلة األجل وذات 
املردودية الثابتة، كما سيقدم للمؤسسات املصدرة أو املصدرة العديد 
تمويل نشاطها، والسالم  آليات  بتنويع  بالخصوص  تتعلق  املزايا  من 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة مقررة لجنة املالية والتنمية 
النائبة  السيدة  تفضل  خيير،  مديحة  النائبة  السيدة  االقتصادية 

فتيحة وال مديحة؟ خيير.

ا نائبةلا س  2لمادنحةلخ ير،لميرر2للجنةلاملا  ةلوا تنم ةل
االقتصادنة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

والتنمية  املالية  لجنة  تقرير  املوقر  ملجلسنا  أقدم  أن  يشرفني 
94.21 يتعلق بسندات  االقتصادية بخصوص مشروع القانون رقم 
القرض املؤمنة، وذلك بعد إحالته عليها بتاريخ 13 أبريل 2022. عقدت 
اللجنة اجتماعا بتاريخ 17 ماي 2022 ترأسه السيد محمد شوكي رئيس 
لتقديم  خصص  واملالية  االقتصاد  وزيرة  السيدة  بحضور  اللجنة، 
عرض بشأن مشروع القانون السالف الذكر. تناولت فيه اإلطار العام 
إلعداد هذا املشروع بما فيه أساسا االستراتيجية املعتمدة من طرف 
الوزارة املتمثلة في مواصلة تطوير القطاع املالي، تعبئة االدخار الطويل 
األمد وتنويع أدوات التمويل مع مراعاة أفضل املمارسات الدولية في هذا 
املجال. وأوضحت السيدة الوزيرة، أن سندات القرض املؤمنة كأداة 
مالية أملتها ضرورة تعبئة املزيد من املدخرات الطويلة األمد ووضع 
آليات تمويل جديدة ملواكبة زيادة معدل االستثمار، وما يعرفه النشاط 
البنكي من تطور وال سيما على مستوى قروض الرهن العقاري والقطاع 
العمومي، ومواكبة متطلبات توسيع نطاق تمويل الجماعات الترابية، 
على  الوزيرة،  السيدة  وأكدت  االدخار.  معدل  استقرار  عن  فضال 
األهمية البالغة التي يكتسيها هذا املشروع بالنظر لألهداف املتوخاة 

التي  السندات  على  املطبق  القانوني  النظام  تحديد  حيث  من  منه 
تصدرها مؤسسات االئتمان املعتمدة وصندوق اإليداع والتدبير طبقا 
ملقتضيات القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات 
املعتبرة في حكمها. وبتاريخ 19 ماي 2022، عقدت اللجنة اجتماعا ثانيا 
خصص للمناقشة العامة لذات املشروع همت عدة جوانب تمحورت 
باألساس حول أسباب وحيثيات إعداد هذا املشروع وتوقيت إحالته 
على مجلس النواب، ومدى قدرة سندات القرض املؤمنة على منافسة 
األدوات املالية املتداولة بالسوق املالي، باإلضافة إلى مسألة اإلحالة على 
نصوص تنظيمية في عدد من مواد مشروع القانون وما قد يطرحه ذلك 
من إشكاالت على مستوى التنفيذ. وفي هذا السياق، أفادت السيدة 
الوزيرة، أن املغرب ينهج مقاربة استباقية منذ قرابة 20 سنة فيما 
يخص الشأن املالي، وذلك باملقارنة مع بلدان في نفس مستوى النمو 
املالي  القطاع  على صالبة  التركيز  على ضرورة  وشددت  االقتصادي، 
باالبتكار ومواكبة التطورات الدولية ذات الصلة، ضمانا لتنويع أدوات 

التمويل ومسايرة للدينامية التي يعرفها االقتصاد الوطني.

واعتبارا للطبيعة التقنية ملشروع القانون، اتفق أعضاء لجنة املالية 
املادة  ملقتضيات  لجنة فرعية طبقا  االقتصادية على خلق  والتنمية 
94 من النظام الداخلي ملجلس النواب قصد االنكباب على الدراسة 
التفصيلية ملواد املشروع، حيث تم عقد اجتماع لهذه األخيرة بتاريخ 26 
ماي 2022 ترأسه السيد رئيس اللجنة بحضور السيدة مديرة الخزينة 
واملالية الخارجية بوزارة االقتصاد واملالية، التي قامت بتقديم وتفسير 
مواد مشروع القانون واإلجابة على مختلف التساؤالت املثارة، وإعطاء 
كذلك التوضيحات الالزمة في هذا الشأن، وتجدون ملخصا لذلك في 
ملحق ضمن هذا التقرير. وبتاريخ 3 يونيو 2022، عقدت لجنة املالية 
والتنمية االقتصادية اجتماعا خصص لتقديم تقرير اللجنة الفرعية 
بخصوص هذا املشروع وتعميق النقاش بشأن عدد من مواده، وال سيما 
ما يتعلق بنسبة فائض القيمة اإلسمية لديون التغطية بالنسبة ملجموع 
القيمة اإلسمية لسندات القرض املؤمنة املصدرة والفوائد املتعلقة بها، 
ومصير بعض الصناديق التي تمول الجماعات الترابية، وكذا الفلسفة 
من تجديد بعض النسب التي تضمنها املشروع في مستويات معينة، 
القرض  للقيمة اإلسمية لسندات  أق�سى  %20 كحد  وخاصة نسبة 
املتعلقة  للسندات  بالنسبة   15% نسبة  على  املصدرة عالوة  املؤمنة 

بالقروض الرهنية.

وجوابا على ذلك، أوضحت السيدة الوزيرة، أن الحكومة تحرص 
والحاجيات  الطلبات  ملختلف  لالستجابة  املالية  األدوات  تنويع  على 
املعبر عنها من لدن املستثمر، وخلق نوع من التنافسية على مستوى 
الوطني  االقتصاد  تمويل  بهدف  األبناك  توفرها  التي  املالية  األدوات 
بكلفة أقل، وتشجيع تمويل املشاريع على مستوى الجماعات الترابية 
مبرزة أن صندوق التمويل الجماعي ال يمنح قروضا مؤمنة، كما أبرزت 
كذلك في شأن النسب التي تضمنها مشروع القانون، أن الهدف منها هو 
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طمأنة املستثمرين وتمويل االستثمار بكلفة أقل. وبتاريخ 7 يونيو 2022 
التجمع  فريق  التالية:  النيابية  الفرق  من  بتعديالت  اللجنة  توصلت 
الوطني لألحرار، فريق األصالة واملعاصرة، الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، وتعديالت من 

الفريق االشتراكي.

وفي اجتماعها املنعقد بتاريخ 15 يونيو 2022 تداولت اللجنة بشأن 
والتصويت  القانون  مشروع  بخصوص  املقدمة  التعديالت  مختلف 
على مختلف مواده وفقا للنتائج الواردة بالجداول ضمن هذا التقرير، 
وصادقت عليه كما تم تعديله باإلجماع، وهللا ولي التوفيق، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

لفرق  املداخالت  املناقشة  باب  نفتح  النائبة،  السيدة  شكرا 
واملجموعة النيابية، فريق التجمع الوطني لألحرار في حدود 10 دقائق، 

تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لعالءلا  ننلا بحراوق:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زير،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة اليوم باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، 
في هذه الجلسة العمومية التي ستخصص للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون رقم 94.21 املتعلق بسندات القروض املؤمنة. إننا اليوم 
بصدد املصادقة على مشروع قانون يكت�سي أهمية بالغة بالنظر إلى 
املستجدات التي جاء بها، وهي مناسبة نثمن من خاللها إقدام الحكومة 
على اإلسراع بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود ملا سيكون له من 
تداعيات إيجابية على مستوى فتح نوافذ جديدة لتعزيز االدخار الوطني، 
وبالتالي املساهمة في تمويل االقتصاد الوطني وتعزيز النمو االقتصادي 
الفريق  داخل  تنويهنا  على  للتأكيد  أيضا،  مناسبة  وهي  عام.  بشكل 
بالعمل الحكومي خصوصا فيما يتعلق بحرص الحكومة وحزمها على 
مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي وذلك على الرغم من الظرفية 
االقتصادية العاملية الصعبة، والتي أرخت بظاللها بدون شك على عدد 
من القطاعات االقتصادية ببالدنا. فالبرنامج الحكومي أكد على اتخاذ 
إجراءات فورية إلنعاش االقتصاد في أعقاب أزمة »كوفيد19-« وذلك 
من خالل حزمة من اإلجراءات امللموسة، وأيضا من خالل إصالح اإلطار 
التشريعي والتنظيمي لالقتصاد الوطني وتحسين شروط التمويل من 
االقتصاديين  الفاعلين  تواجه  التي  والتكلفة  املخاطر  تقليص  خالل 
واملستثمرين، ووضع أسس اقتصاد متنوع ينتج نموا داخليا مستداما، 

وكذا تسريع إصالح وتطوير منظومة سوق الرساميل باملغرب كما جاء في 
البرنامج الحكومي. وعلى هذا األساس، فإن املشروع قانون رقم 94.21 
القانوني  النظام  تحديد  إلى  يهدف  املؤمنة  القرض  بسندات  املتعلق 
وفقا  املعتمدة  البنوك  تصدرها  التي  املؤمنة  السندات  على  املطبق 
للقانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في 

حكمها وصندوق اإليداع والتدبير.

وللتذكير، فإن السندات املؤمنة فيه هي سندات تصدر عن مؤسسة 
ديون  محفظة  من  املتكونة  الضمانة  من  حامليها  ويستفيد  مصدرة 
بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية واملؤسسات واملنشآت 
بمبادرة  التنويه  من  بد  ال  وهنا  التغطية،  محفظة  تدعى  العمومية 
الحكومة إلشراك قروض الجماعات الترابية في محافظ التغطية ألن 
التوفر على تمويالت جديدة من طرف  في  ذلك سيساعد الجماعات 
املؤسسات املصدرة. ينحصر إصدار السندات املؤمنة على املؤسسات 
املصدرة سالفة الذكر، على أن يكون مرخصا بتصريح من طرف والي 
بنك املغرب، وتتجلى األهداف الرئيسية لسندات القرض املؤمنة في 
تعبئة موارد طويلة األمد ومنخفضة التكلفة لتمويل اإلسكان خاصة، 
وأيضا تمويل الجماعات الترابية واملؤسسات واملنشآت العمومية، كذا 
تزويد البنوك بطرق جديدة إلعادة تمويل أنشطة القروض الطويلة 
األمد وتدبير األصول والخصوم، كذا تزويد املستثمرين املؤسساتيين 

بتوظيفات آمنة وطويلة األمد.

وبالعودة إلى املقتضيات الهامة التي جاء بها مشروع القانون الذي 
السندات  أن  يالحظ  الجلسة،  هذه  في  عليه  املصادقة  بصدد  نحن 
جودة  ذات  آمنة  توظيفات  بمثابة  للمستثمرين  بالنسبة  هي  املؤمنة 
ومخاطر قليلة اعتبارا لخصائصها الجوهرية واملزايا التي تتيحها لهؤالء 
املستثمرين، كما أنها تلبي حاجياتهم املتعلقة باألدوات املالية الطويلة 
األجل وذات النسب الثابتة كما تقدم سندات القرض املؤمنة، العديد 
حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  ملؤسسات  بالنسبة  املزايا  من 
والخصوم  األصول  إدارة  ذلك  في  بما  والتدبير،  اإليداع  وصندوق 
»ALM« والبساطة والتكلفة، ذلك أنها تسمح لهذه املؤسسات بتعبئة 
املوارد الطويلة األمد لتمويل اإلسكان والجماعات الترابية واملؤسسات 
واملنشآت العمومية، كما أنها توفر املزيد من املوارد ذات امتياز مقارنة 
قد  التي  التسنيد  إصدارات  وكذا  املضمونة،  غير  الدين  مع سندات 
أو  املصدرة  للمؤسسات  بالنسبة  فقط  ليس  جمة  مخاطر  تحمل 
املستثمرين، ولكن بالنسبة للسوق املالي بشكل عام، ألن الفرق بين 
إصدارات التسنيد وسندات القرض املؤمنة هي أن إصدارات التسنيد 
la titrisation كتخرج القروض من امليزانية من les bilans وبذلك تبقى 
املخاطر، في حين أن سندات القرض تستعمل فقط كتغطية، وتقدم 
سندات القرض املؤمنة أيضا مجاال أوسع للمستثمرين، عفوا، ففي 
البنوك  تصدرها  التي  بالسندات  املؤمنة  السندات  تقارن  دول  عدة 

العمومية للتنمية أو املؤسسات املعتمدة متعددة األطراف.
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ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زير،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار، نثمن عاليا ما جاء في املقتضيات 
القانونية لتنظيم إصدارات السندات املؤمنة، ذلك أنه سيكون على 
كل بنك أو مؤسسة ائتمان أو صندوق اإليداع والتدبير قبل إصدار 
السندات الحصول على تصريح من والي بنك املغرب، وهذا األخير يتأكد 
من توفر املؤسسة املصدرة على اإلجراءات املناسبة، واألدوات الالزمة 
إلدارة ورصد ومراقبة األنشطة واملخاطر املرتبطة بهذه األنشطة، كما 

يجوز لوالي بنك املغرب سحب هذا الترخيص في حاالت محددة داخل 

هذا املشروع قانون. كما نص مشروع هذا القانون على وجوب ضمان 

تغطية جاري السندات املؤمنة في كل وقت من خالل الديون املقيدة في 

محفظة التغطية، على أن تمتثل هذه الديون ملعايير محددة لضمان 

حماية أفضل لحاملي السندات املؤمنة. وترصد الديون املكونة ملحفظة 

الفوائد  وأداء  املال  الرأس  سداد  لضمان  األولوية  حسب  التغطية 

املتعلقة بالسندات املؤمنة، وال يمكن ألي دائن آخر ملؤسسات االئتمان 

بأي  املطالبة  والتدبير  اإليداع  وصندوق  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات 

حق في الديون املقيدة في محفظة التغطية، وذلك حتى السداد الكلي 

ملستحقات حاملي السندات املؤمنة.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زير،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

إن أهمية مشروع هذا القانون تظهر بجالء من خالل التدقيق في 

مخرجات املناقشة العامة والتفصيلية ملضامينه داخل لجنة املالية 

والتنمية االقتصادية، ذلك أن اإلجماع على مختلف مقتضياته كان 

السمة البارزة خالل مختلف أشغال اجتماعات هذه اللجنة التي كانت 

مخصصة للدراسة والتصويت على هذا املشروع قانون، وهي مناسبة 

ننوه فيها داخل فريقنا بالعمل الجبار الذي قامت به مكونات اللجنة 

أغلبية ومعارضة لبلوغ اإلجماع، حيث دفع طابع األهمية الذي يكتسيه 

هذا املشروع مكونات اللجنة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من ممثل 

عن كل فريق ومجموعة نيابية لدراسة املشروع بشكل مستفيض قبل 

الوصول إلى مرحلة اإلجماع.

واعتبارا لكل هذه املزايا التي يحملها مشروع القانون رقم 94.21 
املتعلق بسندات القرض املؤمنة، وعلى ضوء كل ما سبق فإننا داخل 
هذا  مشروع  على  باإليجاب  سنصوت  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق 

القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا س  لا رئيس:

السيد  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
 9 في حدود  النائب  السيد  اللبار، تفضل  ال�سي عزيز  النائب املحترم 

دقائق و30 ثانية.

ا نائبلا س  لعزيزلا لبار:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زير،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة مشروع قانون رقم 94.21 املتعلق بسندات القرض املؤمنة. 
ال يسعنا بداية إال أن نسجل بارتياح كبير األجواء اإليجابية التي عرفتها 
والتصويت  الدراسة  أطوار  االقتصادية، طيلة  والتنمية  املالية  لجنة 
على هذه املبادرة التشريعية الهامة، التي تأتي في إطار ترسيخ وتحسين 
منذ  بالدنا  انتهجته  الذي  العميق  اإلصالحي  واملسار  األعمال  مناخ 
أكثر من عقدين لتطوير وتحديث منظومتنا االقتصادية واملالية. وهي 
إصالحات تحتمت لتجسيد طموحات البالد في تحقيق التطور السيا�سي 
السادس  محمد  امللك  لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  واالقتصادي، 
نصره هللا وأيده، وكذا الحاجة إلى ضرورة مالءمة الترسانة التشريعية 
الوطنية للمعايير الدولية، وتوصيات املنظمات والهيئة الدولية، خاصة 
الشفافية، وتحسين مناخ األعمال، وتعزيز فعالية ومناعة  في مجال 
النظام البنكي واملالي للبالد، وهو ما سمح بتحقيق تحوالت عميقة كان 
لها األثر الكبير في تحقيق تقدم ومكاسب مهمة لبالدنا، وال سيما على 
مستوى بناء منظومة اقتصادية ومالية وبنكية أثبتت صالبتها ومناعتها 
في وجه العديد من الصدمات واألزمات القوية، وها الحكومة دارت اللي 
عليها فيما يخص القروض املؤمنة، بقي على األبناك أن تتعامل وّدير 
التقدم الحاصل في هاد الجانب،  بوجه هذه الظروف. فبالرغم من 
والذي كان له دور حاسم في تحسين هذه العديد من املؤشرات وخاصة 
مؤشر مناخ األعمال، إال أننا على صعيد تحسين شروط تمويل بعض 
القطاعات االقتصادية والولوج للتمويل بالنسبة للنسيج املقاوالتي، ال 
زال هناك العديد من الصعوبات والعراقيل في التمويل، وما أدراك ما 
العراقيل في هذا الشأن، هذا الوضع طبعا هو نتيجة لتراكم اختالالت 
عديدة منها ما يتعلق بضعف انخراط البنوك في إيجاد الحلول املناسبة 
أيضا  ولكن  املقاوالتي،  للنسيج  بالنسبة  وخاصة  التمويل  إلشكالية 
لتراكم طويل من السياسات الحكومية التي كانت تنقصها الشجاعة 

الكافية والرؤى الواضحة ملواجهة هاد الواقع.

والصدق  واإلرادة  والشجاعة،  الرؤية،  فوضوح  الرئيس،  السيد 
هو ما يمكن من تحقيق األهداف مهما كانت صعبة، وهو ما مكنكم 
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السيد الوزير، من الصمود خصوصا في مثل هذه الظروف االقتصادية 
واملالية الصعبة التي نعيشها منذ أكثر من سنتين ونصف على الصعيد 
الدولي والوطني، وجعلكم تقفون بقوة في وجه اإلكراهات غير املسبوقة 
دون التراجع عن أي التزام من التزامات الحكومة، أو التخلي عن برنامج 
أو مشروع من املشاريع امللتزم بها. وهنا، ال بد أن نشيد بهذا الصمود في 
ظل االرتفاع الكبير لنفقات املقاصة مقارنة مع االعتمادات املفتوحة 
برسم قانون املالية لسنة 2022، واضطرار الحكومة إلى اللجوء إلى فتح 
اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم ستخصص لتغطية تضاعف 
نفقات املقاصة، وذلك دون انعكاس سلبي على تعميق عجز امليزانية أو 
إلغاء أو تجميع اعتمادات في امليزانية وخاصة ميزانية االستثمار، أييه 
بدون الرجوع إلى امليزانية. هاد الوضوح السيد الرئيس، هو ما سمح 
بإخراج هذه املبادرة الهامة بعد تأخير طويل، وسنوات من التردد في 
إرساء نظام قانوني خاص بسندات القرض املؤمنة، وإخراج هذه األداة 
التمويلية الجديدة إلى النور والتي لطاملا انتظرتها املؤسسات البنكية 
االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  للقانون  طبقا  املعتمدة 

والهيئات املعتبرة في حكمها.

ففي الوقت الذي سجلنا فيه تأخرا كبيرا بهذا الخصوص، عرف 
السوق العالمي لسندات القرض املؤمنة توسعا قويا للغاية على مدى 
السنوات العشر املاضية حيث بلغت قيمته أكثر من 3 تريليونات أورو 
three trillions euros، منها حوالي %90 في الدول األوروبية وخصوصا 
أملانيا، وإسبانيا، وفرنسا، والسويد والدانمارك وغيرها...، وهذا راجع 
إلى تأثير األزمة املالية العاملية لعام 2008 اللي بدات، يعني، في داك 
العهد األمور االقتصادية اللي بدات من داك الدولة الذي كان هذا، 
حيث أصبح إصدار هذه السندات مصدرا آمنا جديدا لتمويل البنوك 
خاصة وأن األزمة سلطت الضوء بشكل خاص على أهمية الجمع بين 
دورا  اآلن  تلعب  والتي  السندات،  الضمانات، ومرونة إصدار  صالبة 
مهما حقيقة في تعبئة تمويالت لالقتصاد األوروبي. وفضال عمن تتيحه 
تعبئة موارد طويلة األجل ومنخفضة التكلفة لفائدة املؤسسات البنكية 
واالقتصاد الوطني، فإن سندات القرض املؤمنة تؤمن موارد أكثر فائدة 
للمستثمرين مقارنة بسندات الدين غير املضمونة أو عمليات التسنيد 
من  عريضة  فئات  أمام  واسعا  آفاقا  تفتح  أنها  كما  وغيرها،  أصول 

املستثمرين املتحملين.

وكما جاء في عرضكم، السيدة الوزيرة.. وكما جاء في عرض السيدة 
الوزيرة املحترمة، فاألهداف الرئيسة لوضع سندات القرض -هاد ال�سي 
في اللجنة- القرض املؤمنة تتجلى في تعبئة إمكانيات هامة للمؤسسات 
البنكية إلعادة التمويل خاصة لفائدة قطاعات استراتيجية مثل السكن 
والجماعات الترابية من خالل تزويد البنوك بطرق جديدة إلعادة تمويل 
وتزويد  والخصوم،  األصول  وتدبير  األمد،  الطويلة  القروض  أنشطة 
املستثمرين من توظيفات آمنة وطويلة األمد. وبالتالي فهذا املشروع 
سيسمح باستفادة االقتصاد الوطني من آلية تمويلية جديدة، وجاذبة 
وآمنة أثبتت قوتها على مدى طويل من املمارسة في العديد من الدول 

املتقدمة ال سيما وأنها آلية تتمتع بضمانات عالية ومدعومة بسلة من 
الضمانات القوية، وبالتالي يستفيد حاملها من ضمان وحماية كاملة، 
بحيث يمكن اعتبارها على قدم املساواة مع السندات الحكومية. فإن 
كان من مسؤوليتنا عدم التساهل مع أي خلل قد يعتري نظامنا املالي 
والترسانة القانونية التي تنظمه، فإنه من مسؤولياتنا أيضا أن نكون 
منفتحين على التجارب التي من شأنها تطويرها وإغناءها ومالءمتها مع 

أحسن املمارسات الدولية.

فعلى مستوى األمن القانوني، يضمن املشروع إطارا قانونيا وتنظيما 
األمن  مستوى  وعلى  للمستثمرين،  القصوى  الحماية  يوفر  صارما 
االقتصادي سيتم ضمان األصول من خالل قواعد صارمة وانتقائية 
أهمها وضوح تحديد األصول املؤهلة لضمان سندات القرض املؤمنة، 
وحصريا ذات ضمان عمومي أو رهن عقاري من الدرجة األولى فضال عن 

سن قواعد رقابية مستمرة وصارمة.

محفظة  تكوين  القانون  يضمن  املؤسساتي،  األمن  مستوى  على 
الترقية من طرف املؤسسة املصدرة لضمان سندات القرض مع إلزامية 
تقييد األصول في ميزانيتها ضمانا لسداد القروض املؤمنة للمستثمرين. 
وعلى مستوى الرقابة واإلشراف، سيتم إخضاع العملية برمتها ملراقبة 
وإشراف بنك املغرب، وخاصة ما يتعلق بالترخيص بإصدار سندات 
التأكد من  باستمرار  القرض املؤمنة، كما أن بنك املغرب سيضمن 
أن املؤسسة املصدرة لديها الشروط واألدوات الالزمة إلدارة ومراقبة 
للمخاطر املرتبطة بهذه األنشطة، لذلك فنحن بصدد التشريع والتأطير 
إلحدى التجارب الناجحة، والتي بدون شك ستساهم في دعم التنمية 
إلى  تقليدي  غير  منفذا  وستشكل  ببالدنا،  واالجتماعية  االقتصادية 
التمويل، ليس فقط أمام القطاع العقاري وقطاع السكن، ولكن أيضا 
لالقتصاد  الحيوية  القطاعات  أمام  إضافية  تمويلية  فرصا  سيفتح 
االجتماعي  والوقع  األثر  ذات  املبتكرة  املشاريع  سيما  وال  الوطني، 

واالقتصادي املهم واإليجابي.

ا س  لا رئيس،

تلكم بعض املالحظات ارتأينا أن نسجلها في فريق األصالة واملعاصرة 
بمناسبة مناقشة هذه املبادرة ذات الصبغة التقنية والتي تندرج في 
إطار تطوير قطاع استراتيجي كالقطاع البنكي. فنحن في فريق األصالة 
واملعاصرة، وها نحن اليوم في األغلبية وكما كانت مواقفنا السابقة التي 
لطاملا تفاعلنا من خاللها إيجابيا مع اإلصالحات التي ينتهجها بلدنا في 
القطاع املالي، حيث واكبنا ودعمنا حتى من موقعنا في املعارضة كافة 
املبادرات التي جاءت لتعزيز وتطوير منظومتنا املالية وصادقنا عليها 

باإلجماع، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا اعطيتك دقيقة من عندي السيد 
النائب، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، النائبة املحترمة 

السيدة مديحة خيير.
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ا نائبةلا س  2لمادنحةلخ ير:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
القرض  بسندات  املتعلق  القانون  مشروع  مناقشة  في  والتعادلية، 
املؤمنة، هذا املشروع الذي جاء ليشكل اإلطار القانوني املطبق على 
الفراغ  وسد  االئتمان،  مؤسسات  تصدرها  التي  املؤمنة  السندات 
مالية طويلة  تعبئة موارد  املجال، وذلك من أجل  في هذا  التشريعي 
األمد ومنخفضة التكلفة في أفق مواكبة متطلبات التحول االقتصادي 
الوطني لتحقيق نمو قوي قادر على إنعاش الدورة االقتصادية وخلق 
مناصب الشغل، ما دامت هذه السندات تمكن املستثمرين من مجال 
أوسع من التوظيفات املالية اآلمنة وطويلة األجل وذات نسب ثابتة. وما 
دامت كذلك هذه السندات املؤمنة تتيح لألبناك تعبئة موارد لتزويد 
املصدرين بطرق جديدة إلعادة تمويل أنشطة القروض الطويلة األمد 
املؤمنة  السندات  هذه  كذلك  دامت  وما  والخصوم،  األصول  وتدبير 
تتيح لألبناك تعبئة موارد مالية لتمويل الجماعات الترابية واملؤسسات 
واملقاوالت العمومية التي غالبا ما تجد صعوبة في الحصول على هذا 
النوع من التمويل، كذلك ما دامت هذه السندات تشكل فرصا كبيرة 
لتمويل السكن بشكل خاص بموارد طويلة األجل وذات تكلفة منخفضة 

ملواجهة األزمة السكنية التي ال زالت تؤرق األسر املغربية.

املشروع  هذا  من  املتوخاة  األهداف  تحقيق  إن  الوزير،  السيد 
بأبعاده املالية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية، بالنظر ملا تتيحه 
هذه التمويالت من فرص مهمة لتحقيق التحول االقتصادي املنشود، 
رهين بما ستتخذه الحكومة من إجراءات مواكبة كفيلة بضمان التدبير 
الجيد والناجع والفعال للمخاطر املتعلقة بسندات القروض املؤمنة 
طبقا ملقتضيات املادة 25 من هذا املشروع، كفيلة بتحقيق التوازن 
بين متطلبات السر املنهي الواردة في املادة 38 من هذا املشروع، وتطبيق 
بانخراط  كذلك  وكفيلة  املعلومات،  على  بالحصول  املتعلق  القانون 
األبناك نعم األبناك السيد الوزير، االنخراط الفعلي لألبناك في تنفيذ 
هذا القانون بعيدا عن الصعوبات واإلكراهات والقيود املسطرية التي 
تفرضها، وكذا سعر الفائدة الذي يجب أن يكون مشجعا ومحفزا بدل 
أن يظل عائقا، وذلك انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية، بمناسبة 
افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة، عندما 
دعا جاللة امللك نصره هللا وأيده، األبناك إلى تعزيز دورها التنموي إضافة 
إلى الدعم والتمويل التي توفره للمقاوالت الكبرى، وخاصة من خالل 
تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض واالنفتاح أكثر على أصحاب 
املقاوالت الذاتية وتمويل الشركات الصغرى واملتوسطة، وكذا املزيد 

من االلتزام واالنخراط اإليجابي في دينامية التنمية التي تعيشها البالد، 
خاصة فيما يتعلق بتمويل االستثمار، ودعم األنشطة املنتجة للشغل 
واملدرة للدخل، وتغيير بعض العقليات البنكية لتجاوز التصرفات التي 
للقروض  الشباب  املقاولين  ولوج  واالستثمار وصعوبة  التنمية  تعيق 

وإنشاء املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

بالقيام  القانون، يقت�سي التعجيل  كما إن التنفيذ السليم لهذا 
ببعض اإلصالحات املتالزمة واملترابطة باعتبارها كال ال يتجزأ بما فيها 
واملقاوالت  املؤسسات  بإصالح  املتعلق  اإلطار  القانون  تنزيل  أساسا 
في  النظر  إعادة  الوجود،  إلى حيز  العمومية، إخراج ميثاق االستثمار 
قانون التجارة والقانون املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة 
في حكمها، وغيرها من اإلصالحات الواردة في البرنامج الحكومي املتعلقة 
بهذا املجال، وذلك بالنظر للتكامل القائم بين ضمان التنفيذ السليم 

ملقتضيات هذا القانون وهذه اإلصالحات املنشودة.

والتعادلية على  للوحدة  الفريق االستقاللي  الغاية، حرص  ولهذه 
األغلبية  في  موقعه  من  انطالقا  املشروع  هذا  مع  اإليجابي  التعامل 
النيابية املتميزة بقوتها االقتراحية وانسجامها الكامل، وذلك من خالل 
التعديالت التي تقدم بها بمعية فرق األغلبية النيابية من أجل إغناء 
مشروع القانون السالف الذكر، كل هذا في إطار التعاون بين السلطتين 
االقتصادية  التنمية  آليات  تعزيز  فيه  ملا  والتنفيذية  التشريعية 
واالجتماعية التي يتطلع إليها املواطنون، وهللا ولي التوفيق، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

النائبة  السيدة  االشتراكي  للفريق  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترمة سلوى البردعي، السيدة املحترمة سلوى الدمناتي.

ا نائبةلا س  2لسل2ىلا  مناتي:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
األيب اءلواملرسلين.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زير،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب، 
في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض 
املؤمنة املرتبطة بتحديد النظام القانوني املطبق على سندات القرض 
التي تصدرها مؤسسات االئتمان املعتمدة وصندوق اإليداع  املؤمنة 
االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  للقانون  طبقا  والتدبير 
والهيئات املعتبرة في حكمها. ولقد سجلنا بإيجاب تقديم هذا املشروع 
الذي يعتبر أداة مالية اعتمدتها العديد من الدول املتقدمة منذ عقود، 
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التي  واملالية  االقتصادية  األزمة  تداعيات  ملواجهة  أوروبا  في  خاصة 
يعرفها العالم. إننا اليوم أمام نص تشريعي الهدف األسا�سي منه هو 
تنويع أدوات التمويل في ظل الشح الذي أصبحنا نعيشه فيما يتعلق 
بمصادر التمويل، وفي ظل النسب املتغيرة لفوائد القروض التي تكون 
في العديد من األحيان مجحفة في حق املستثمرين، وأيضا في ظل نظام 
ضريبي يفتقد لالستقرار تتغير نسبه مع كل مشروع قانون مالي سنوي ما 

يؤثر سلبا على جاذبية االقتصاد الوطني.

الترابية  الجماعات  في  ملحوظا  خصاصا  اليوم  نعيش  أننا  كما 
تفعيل  أجل  من  املالية  لألغلفة  العمومية  واملنشآت  واملؤسسات 
االستراتيجيات واملخططات التنموية. فسندات القرض املؤمنة تعتبر 
محفظة للتغطية يستفيد حاملها من الضمانات املكونة من محفظة 
واملؤسسات  الترابية  الجماعات  قروض  ديون  أو  رهنية  بنكية  ديون 
واملنشآت العمومية بهدف االرتقاء بالقطاع املالي وتعبئة االدخار طويل 

األمد وتنويع أدوات التمويل.

وعلى هذا األساس، تعاملنا في الفريق االشتراكي مع هذا املشروع 
بنوع من املسؤولية والجدية بحكم الظرف االقتصادي واالجتماعي التي 
نعيشه والتي تتسم باستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، والحرب 
الروسية األوكرانية واملتغيرات املناخية. ففي مثل هذه الظروف نحتاج 
إلى التفكير في ابتكار طرق تمويل جديدة ضمن تصور شامل للقطاع 
املالي، كما نؤكد على ذلك في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إذ ندعو 
ومتكاملة  متماسكة  مقاربة  مبادرات جريئة ضمن  اتخاذ  إلى ضرورة 

تأخذ بعين االعتبار مختلف أبعاد املنظومة املالية الوطنية.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زير،

لقد قمنا كفريق في املعارضة، بالتفاعل اإليجابي مع هذا املشروع 
حيث بادرنا إلى تقديم مجموعة من التعديالت التي كنا نأمل على أن 
تتعامل معها الحكومة بنوع من اإليجابية وأن يتسع صدرها ملقترحاتنا 
التي تهدف إلى تجويد مقتضيات املشروع، لكن لألسف من بين 12 
تعديال في غاية األهمية لم تتفاعل الحكومة باإليجاب إال باثنتين منها، 
حيث حرصنا على تقديم تعديالتنا بشكل متناسق تترابط املقترحات 
فيما بينها ضمن منظور منسجم ومتماسك. في املقابل تعاملت الحكومة 
مع تعديالتنا بشكل تجزيئي وانتقائي في قبولها أو رفضها، حيث أخذت 
الحكومة بالتعديلين فقط تقدمنا به كمعارضة ورفضت باقي التعديالت 
بل رفضت مطلقا التعديالت التي قدمتها حتى األغلبية البرملانية. ويتضح 
أن الحكومة تريد إعطاء إشارة بأنها حكومة تنفرد بالتشريع وتريد أن 
تجعله من اختصاصها الحصري، وبالتالي وبسلوكها هذا تفوت علينا 
كمعارضة برملانية حقنا املشروع في تعديل مقتضيات مشاريع القوانين 
بل وتفوت على نفسها فرصة املساهمة الجماعية لتجويد النصوص 
التشريعية. وعالوة على التعديالت التي تقدمنا بها، طرحنا تساؤالت 

على  يتعين  والذي  املشروع  هذا  من جوانب  العديد  مشروعة حول 
الحكومة معالجتها وتقديم األجوبة الضرورية عليها.

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

إصدار سندات القرض املؤمن يخضع إلى ترخيص خاص من طرف 
بنك املغرب، هل يمكنكم أن تحددوا لنا معالم هذا الترخيص الخاص، 
وطبيعته وآليته؟ وهل هناك مسطرة واضحة في هذا الباب فيما يتعلق 
بتعبئة املزيد من املدخرات الطويلة األمد وتطوير أدوات تمويل جديدة؟ 
هل قامت وزارتكم بدراسة معينة لتقييم األنماط التي كانت سائدة إلى 
اليوم؟ وما هي املؤشرات التي تعتمدونها واألثر الذي تنتظرون تحقيقه 
من هذا املشروع؟ هل لكم أن تحددوا األهداف املتوخاة من هذه األداة 
التي تعتبرونها مناسبة سواء فيما يرتبط بزيادة معدل االستثمار كيف 
ذلك؟ أو في تطوير النشاط البنكي؟ وما هي توقعاتكم بهذا الخصوص؟ 
أو تعزيز تمويل الجماعات الترابية، هل توجد هناك تقارير تقييمية لهذا 
املوضوع؟ إن موضوعا من هذا القبيل ليس موضوعا تقنيا محضا نظرا 
آلثاره القوية على النشاط االقتصادي وخاصة املجال املالي والبنكي، 
في تعزيز االستثمار ال بد من توفير جميع املعطيات  ونظرا ملساهمته 
هذا  من  املنشودة  اآلثار  من  املنتظرة  والتوقعات  املؤشرات  وعرض 
املشروع. وعلى الرغم من كل ذلك، فإننا في الفريق االشتراكي نصوت 
باإليجاب على هذا املشروع متأسفين لعدم األخذ بكل التعديالت التي 
تقدمنا بها، وآملين أن يتم تدارك األمر مستقبال حتى نستطيع تقوية 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  أساسية  كرافعة  املالي  القطاع 

ببالدنا، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق الحركي السيد النائب 
املحترم ال�سي محمد املخنتر.

ا نائبلا س  لمحم لاملخنتر:

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

بوجهة  لإلدالء  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
نظرنا وموقفنا من مشروع القانون الخاص بسندات القرض املؤمنة، 
هذا املشروع الذي اجتهد قدر اإلمكان في مجال توسيع قاعدة تمويل 
االقتصاد وتوسيع إمكانية مسايرة متطلبات زيادة العرض في قطاع 
العقار وتمويل املؤسسات واملنشآت العمومية والجماعات الترابية. ال 
يسعنا السيد الرئيس، إال أن نثمن ما ورد في هذا املشروع من وسائل 
وآليات تمكن النظام البنكي من موارد طويلة األمد ملسايرة احتياجات 
املقاوالت وتمكين بعض القطاعات من التمويل بتكلفة قليلة وغير منهكة 
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للمقاولة، وذلك حسب ما جاء في عرض الحكومة واملذكرة التقديمية 
لهذا املشروع، كما نثمن أيضا كل اإلجراءات االحترازية التي تفرض على 
مؤسسات االئتمان وعلى رأسها املؤسسات البنكية حماية املستثمرين 
في حالة التصفية املالية، ووضع الضوابط الخاصة باألولوية وتصفية 
األصول املالية مع ما يتبع ذلك من إجراءات تهم تغطية احتياجات 

الخزينة ملواجهة مطالب املستثمر في السندات املؤمنة.

ا س  لا رئيس،

إننا نعتبر في الفريق الحركي بأن تطوير نظامنا املالي واملصرفي وسوقنا 
النقدية وكافة أشكال تمويل االقتصاد هدفا استراتيجيا في ظل ندرة 
املوارد املالية طويلة األمد، وتشعب طرق التمويل واألخطار املحدقة 
بالنظام املالي على املستوى العالمي، ناهيك عن صعوبة احترام قواعد 
Bâle التي تعتبر دستورا للتعامالت املصرفية في مجال السالمة املالية، 
ولكن من الواجب في تقديرنا كمعارضة قراءة هذا املشروع في ضوء 
ما يعيشه اقتصادنا الوطني وما يجب توخيه من حذر في التعامل مع 
موضوع السندات املؤمنة حتى ال تتسبب في سلبيات نحن في غنى عنها. 
العقاري  القطاع  التساؤل ملاذا ركز هذا املشروع على  لنا  وهنا يحق 
باألساس؟ صحيح السيد الرئيس، أن أزمة 2008 املالية والتي امتدت 
وامتداداته  العقاري  بالقطاع  بدأت  أخرى  اقتصادية  قطاعات  إلى 
املالية، ولهذا ال نتمنى أن يكون هذا املشروع مجرد آلية متجددة ملواجهة 
أزمة العقار فقط، وذلك إيمانا منا بأن األسباب ليست دائما مالية 
ولكنها متعددة األبعاد، وتتعلق مثال بإشكالية الوعاء العقاري والقدرة 
الشرائية للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، باإلضافة إلى ملفات 
أخرى لها عالقة بتدبير مخططات التهيئة والتعمير في العديد من مدننا 
ومراكزنا الحضرية، وكذلك عدم التعامل الجاد مع االحتكار العقاري 
ُل الطلب على السكن إلى فرصة لتحقيق أرباح استثنائية بل  الذي ُيَحّوِ

خيالية أحيانا.

إن هذا املشروع حضرات السيدات والسادة، ال يجب أن يكون أداة 
لحل أزمة تمويل قطاع معين وترك القطاعات األخرى خارج مواجهة 
مخاطر تمويلها، فهناك مشاريع في بعض القطاعات األساسية والحيوية 
ال تجد التمويل عبر تمويالت مؤمنة، مثل الصناعة والصناعة التقليدية 
والسياحة وعدد كبير من الخدمات في القطاعات في أمس الحاجة إلى 

التمويل ملواجهة أزماتنا بنفس اإلرادة والرغبة في املالءمة.

ا س  لا رئيس،

هناك مشكل آخر نعتقد بأنه يجب حله بكثير من الحكمة والعمق 
زال محدودا  السوق ال  فهذا  املال  بسوق  األمر  ويتعلق  االستراتيجي، 
فاعلون  فلدينا  أيضا،  محدود  املؤسسات  هذه  عبر  فيه  واالستثمار 
كشركات  االجتماعي  واالحتياط  التأمين  مجال  في  محدود  عددهم 
التأمين، وصناديق التقاعد، واالحتياط االجتماعي وبعض املؤسسات 
هذه  طرف  من  استثمارها  يمكن  التي  االحتياطات  لكن  الصغرى، 

املؤسسات تتناقص بحيث أن صناديق التقاعد تفقد سنويا احتياطاتها 
وشركات التأمين تواجه مصاريف زائدة بفعل استمرار حوادث السير 
والشغل وبعض األخطار األخرى، علما أن هذه املؤسسات تعتبر بكل 
تأكيد الفاعل األسا�سي في سوق سندات الخزينة العمومية ذات األمد 

الطويل واملتوسط.

ا س  لا رئيس،

طويلة  موارد  من  األبناك  تمكين  في  فقط  يكمن  ال  اإلشكال  إن 
األمد ملواجهة مشاكل تمويل القطاع العقاري أو جزئيا تمويل املنشآت 
العمومية والجماعات الترابية، ولكن اإلشكال يتعلق بدعم االدخار وهنا 
نشير إلى غياب إجراءات تحفيزية لجلب االستثمار األجنبي طويل األمد 
ولتحسين وضع حسابات االدخار لألسر، فال بد في تقديرنا من وضع 
إطار خاص ملجال االدخار املوجه لالستثمار على غرار الحوافز الجبائية 

في مجال األنظمة التكميلية للتقاعد.

ا س  لا رئيس،

نعتبر بأن تطوير وانفتاح السوق املالي على األبناك يتطلب أمدا طويال 

وجهودا للبحث على توسيع املوارد وليس التزاحم حول ما توفر منها، 

فاملشكلة ليست تقنية واملشكلة أيضا ليست في تأمين محفظة لضمان 

حماية املستثمر ولو برعاية بنك املغرب، ولكن األمر أكبر من ذلك إذ ال بد 

من وضع استراتيجية متكاملة تمكن كل املقاولين من الولوج إلى التمويل 

وليس جزءا منها فقط.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلوا ساد2لا 2زراء،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2اب،

تم  الذي  املؤمنة  القرض  بسندات  املتعلق  القانون  مشروع  إن 

مهم  مشروع  املاضية،  السنوات  خالل  األساسية  عناصره  إعداد 

ونتمنى أن تؤخذ مالحظات السيدات والسادة النواب التي أثيرت على 

هامش مناقشة بعين االعتبار، لكننا كفريق ومن موقعنا في املعارضة 

البناءة واملواطنة واملسؤولة نطلب من الحكومة بإلحاح جرعات من 

الثقة واملؤمنة لفائدة املغاربة وال نريد منها أن تتدخل تشريعيا وتدبيريا 

وتواصليا وإيجاد حلول ألزمة عنوانها الغالء املهول في كل �سيء، بدل 

ترك الحبل على الغارب والركون إلى منطق التبرير وتعليق كل �سيء على 

الخارج.

يمكن  ما  كل  في  املشروع، سنساندكم  هذا  في  وكما سنساندكم 

اعتباره تفاعال إيجابيا واستجابة واعية وواعدا إلنتظارات املواطنات 

واملواطنين املغاربة وال سيما في معيشهم اليومي، وشغلهم، وتعليمهم 

وصحتهم وغير ذلك كثير، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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ا س  لا رئيس:

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
االجتماعي النائب املحترم ال�سي العباس الومغاري.

ا نائبلا س  لا ذباسلا 2مغارق:

أشرفل علىل وا سالمل وا صال2ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترم2ن،

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
االجتماعي، في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 94.21 الذي يتعلق 
املشروع  املؤمنة، وكما ال يخفى عليكم، فإن هذا  القرض  بسندات 
يطرح في ظرفية اقتصادية صعبة، نعيشها على ضوء ارتفاع أسعار 
املواد، وعلى رأسها املحروقات، وانعكاساتها على اقتصادنا الوطني. ومن 
أجل ذلك، فإن املشروع الذي نحن بصدده يندرج في سياق اإلصالحات 
املتواصلة التي شهدها القطاع املالي إلى تحديد النظام القانوني املطبق 
على سندات القرض املؤمنة التي تصدر عن مؤسسات االئتمان املعتمدة 
والهيئات  االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  للقانون  طبقا 
املعتبرة في حكمها، وصندوق اإليداع والتدبير باعتبار هذه السندات 
تصدر عن مؤسسة مصدرة، فيستفيد حاملها من الضمانة املكونة من 
محفظة ديون متعلقة بقروض رهنية أو ديون متعلقة بقروض لفائدة 
محفظة  تدعى  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات  الترابية  الجماعات 

التغطية.

ا س  لا رئيس،

يهدف  اليوم،  مناقشته  بصدد  نحن  الذي  القانون  مشروع  إن 
األمد  طويلة  موارد  لتعبئة  املؤمنة  القرض  سندات  وضع  باألساس 
ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، باإلضافة إلى تمويل 
الجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية، وتجويد املصدرين 
أي األبناك بطرق جديدة إلعادة تمويل أنشطة القروض طويلة األمد، 
وتدبير األصول والخصوم وتزويد املستثمرين املؤسساتيين بتوظيفات 
آمنة وطويلة األمد. يأتي مشروع قانون 94.12 الذي أعدته الحكومة، 
عبر قطاع االقتصاد واملالية، في ظل تطور القروض البنكية املوجهة 
القتناء العقارات خالل العشر سنوات األخيرة، حيث انتقل حجمها 
من 150 تقريبا 150 مليون درهم سنة 2011، إلى حجم 233 مليون 
درهم سنة 2021، وبموازاة مع هذا التطور عرفت القروض املمنوحة 
لكل من اإلدارات املحلية والشركات العمومية غير املالية ارتفاعا كبيرا في 
نفس الفترة، حيث بلغت إلى حدود سنة 2021، 23 مليار درهم موجهة 

لإلدارات املحلية، وما يقارب 53 مليار ديال الدرهم موجهة للشركات 
العمومية، إن حجم هذه القروض صالحة كأداة مالية لتحقيق أهداف 
تمويلية عن طريق إصدار سندات مؤمنة بترخيص من بنك املغرب، 
وتحت مراقب محفظة التغطية الذي يضمن احترام املؤسسة املصدرة 
لجميع التزاماتها املتعلقة بأنشطة سندات القرض املؤمنة، كما تطبق 
على سندات القرض املؤمنة أحكام القانون املتعلق بدعوة الجمهور إلى 
االكتتاب الشفاف وإلزام املؤسسة املصدرة بنشر املعلومات املتعلقة 
بأنشطتها في مجال سندات القرض املؤمنة، كما يتوفر حامل سندات 
التغطية  املكّونة ملحفظة  الديون  امتياز ترصيد  املؤمنة على  القرض 
املتعلقة  الفوائد  وأداء  املال  رأس  سداد  لضمان  األولوية،  حسب 
بسندات القرض املؤمنة. وعلى صعيد أفضل املمارسات الدولية في 
هذا املجال، يعّد هذا الصنف من السندات واألدوات األكثر طلبا على 
الصعيد األوروبي، يقدر مجموع جاري هذه السندات في متم سنة 2020 
بأزيد من 2900 مليار أورو، إذ يحتل سوق السندات املؤمنة مكانا مهّما 
في استراتيجية التمويل للبنوك، وقد اجتذب هذا النوع من السندات 
املستثمرين من خالل تصنيفها الجيد من وكاالت التصنيف الدولية 

وصالبة وانتظام أدائها.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

إال  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  في  لنا  يمكن  ال 
اإلشادة بهذا املشروع الذي سيدعم عصرنة منظومتنا املالية، وإرساء 
املهم على  الوقع  له  البنكي، وسيكون  القطاع  بجودة  االرتقاء  ثوابت 
السوق املالية وعلى تمويل االقتصاد الوطني عموما، لهذا كله سنصوت 

باإليجاب لصالح هذا املشروع، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

واالشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم ال�سي محمد عواد.

ا نائبلا س  لمحم لع2اد:

بسملهلللا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زيرلاملنت ب،

ا س  اتلوا ساد2لا ن2ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة اليوم، باسم فريق التقدم واالشتراكية 
القروض  املتعلق بسندات  القانون  بمناسبة مناقشتنا هذه ملشروع 
املؤمنة، إننا نعتبره نصا تشريعيا هاما ينسجم مع املبادئ التوجيهية 
لبالدنا ويتما�سى مع املمارسات الدولية الفضلى في مجال التمويل البنكي 
وأهدافه التنموية. وهو نص له أيضا أهميته البالغة بالنظر إلى اندراجه 
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ضمن استراتيجية تطوير القطاع املالي لبالدنا واستهدافه لتعبئة االدخار 
طويل األمد، كما أن هذا النص التشريعي يأتي بأداة جديدة وموثوقة 
ستساهم من دون شك في تنويع أدوات التمويل، ال سيما وأن عنصر 
التمويل غالبا ما يكون من بين أكبر العوائق في إنجاز املشاريع. وبنفس 
أهمية اإلقرار هذه، النص القانوني بدعم مسار التحول االقتصادي 
والتعجيل وتقوية املؤسسات االئتمانية بشكل يسمح بتحديد األولويات 
حسب االستحقاق للجهات املستفيدة من هذه السندات، وبما يضمن 
شفافية مسطرة عملية اإلقراض وتحصينها، بمتطلبات الحكامة إسوة 
بالتجارب الدولية في هذا املجال، لذلك وجب إحداث وكاالت مستقلة 

للتنقيط في هذا النص لألهمية البالغة.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زيرلاملنت ب،

ا ساد2لا ن2اب،

إن مساندة فريق التقدم واالشتراكية لهذا املشروع القانوني نابعة 
من قناعتنا بأن نظامنا التمويلي كان في أمس الحاجة إلى هذه الوسيلة، 
بل ربما أننا تأخرنا في إقرارها وذلك بالنظر إلى أنه يتم تداول سندات 
القرض املؤمنة في أوروبا أكثر من قرنين، وهي األكثر طلبا من بين أدوات 
االستثمار املالي في أوروبا. ومن جانب متصل، ال بد من اإلشارة إلى أن 
حجم القروض البنكية املوجهة للسكن سنة 21 تجاوز 233 مليون 
درهم، كما بلغت القروض املمنوحة لإلدارات املحلية حوالي 25 مليار 
درهم، والقروض املمنوحة للشركات العمومية 53 مليار درهم، وهو ما 
يبرهن مرة أخرى على أن التنمية في بالدنا كانت وال تزال محتاجة إلى مثل 
هذه املقاربة التمويلية العملية واملضمونة وذات املصداقية. ثم إن هذا 
املشروع قانون جاء في صيغة إيجابية تجعل من حاملي هذه السندات 
متمتعين بالحماية املتجسدة في الضمانة املتكونة من سلة تغطية متينة 
وصلبة، وهي ديون قروض بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات 
الترابية. ولذلك، فإن هذه الحماية الخاضعة للمراقبة بشكل مستمر 
التنصيص  من خالل  للتغطية،  قوية  محفظة  تشكل  أن  شأنها  من 
هذه  عليها  تأسس  التي  الديون  على  املفروضة  العالية  املعايير  على 
السندات. وهنا من الضروري استحضار وضعية املؤسسات املستفيدة 
ع طبيعة املخاطر 

ّ
من سندات القروض حسب طبيعتها من خالل توق

االقتصادية التي تختلف حسب طبيعة القرض، وهنا نستحضر ضرورة 
التمييز بين مختلف أنواع قروض السكن ومعايير ضمانها، ويضاف إلى 
هذا كون القانون سيعطي األولوية لتخصيص أرصدة محفظة التغطية 
من أجل سداد رأس مال وفوائد سندات القرض املؤمنة وهو ما يمثل 
ليس فقط عنصرا للحماية، ولكن أيضا عنصرا للتحفيز على اإلقبال 

على هذا النوع من التوظيفات املالية.

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 2زيرلاملنت ب،

ا ساد2لا ن2اب،

األمن  محددات  من  يلزم  بما  محاط  املشروع  هذا  أن  نعتبر  إننا 
االقتصادي واملؤسساتي والقانوني، وال سيما بالنظر إلى الدور املناط 
ببنك املغرب وللترخيص للمؤسسات املصّدرة ومراقبة نشاطها ومدى 
املؤمنة  القرض  سندات  حاملي  إن  بها،  املعمول  للمعايير  امتثالها 
سيستفيدون من حماية مزدوجة ترتبط األولى بالحقوق املمنوحة لكل 
دائن عادي وتتصل الثانية بالضمانة املكونة من محفظة التغطية، 
وهذه الحصانة نعتقد أنها سوف تمكن من تزويد السوق بآلية جديدة 
ومبتكرة للتمويل وبوسيلة إلعادة التمويل وتعبئة طويلة األمد منخفضة 
التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، والجماعات الترابية واملؤسسات 
واملنشآت العمومية وأيضا تزويد املستثمرين املاليين بتوظيفات آمنة 
وطويلة األمد. فهذا النظام هو ثالثي األبعاد والغايات، فهو يمنح البنوك 
أدوات جديدة إلعادة تمويل اإلقراض الطويل األمد ويضع رهن إشارة 
املستثمرين املؤسساتيين أدوات توظيف آمنة وقليلة املخاطر، ويتيح 
في نفس الوقت للجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية 

موردا جديدا لتمويل مشاريع تنموية.

وفي األخير، نعبر عن دعمنا في فريق التقدم واالشتراكية لهذا النص 
القانوني، فإننا نؤكد على وجوب أن يتسم عمل األبناك في هذا املجال 
بالكثير من الفعالية والشفافية والحكامة، ونؤكد أيضا على ضرورة 
إحاطة هذه التجربة وال سيما في بدايتها بكثير من املواكبة والتوجيه من 
طرف بنك املغرب باعتباره مؤسسة وطنية ذات أدوار غاية في األهمية، 

وله من الخبرة ما يكفي إلنجاح هذا الورش املالي الجديد، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، آخر متدخل املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية النائبة املحترمة السيدة عائشة الكوط.

ا نائبةلا س  2لعائشةلا ك2ط:

ا س  لا رئيس،

ا س  2لا 2زير2لاملحترمة،

ا س  لا 2زيرلاملحترم،

عف2الا س  2لا 2زير2لمالحاضراشلمذايا.

األخ2اتلا نائباتلاإلخ22لا ن2اب،

ا سالملعل كملورحمةلهللالتذالىلوبركاته،

قبل البدء، ال يفوتني أن أدعو لصاحب الجاللة بالشفاء العاجل 
النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني  املديد.  والعمر 
القانون  والتصويت على مشروع  الدراسة  إطار  في  والتنمية  للعدالة 

94.21 الخاص بسندات القرض املؤمنة.
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ا س  لا 2زير،

لقد انخرطنا إيجابيا في املناقشة والتصويت على مشروع القانون 
هذا نظرا لعدة اعتبارات:

-أوال: مشروع قانون سندات القرض املؤمنة هذا طال أمد انتظاره، 
استكمال  في  يجد سبيله  ولم  السابقة  الحكومة  في  إعداده  تم  فقد 
املسطرة التشريعية في البرملان، واآلن ما دام تم تقديمه فال يمكننا إلى 
االنخراط في إخراجه. ففي الدول املتقدمة يتم التعامل بهذا النوع من 
السندات منذ قرون، وقد أثبتت صالحيتها وصمودها في األزمات بل 

وشكلت جزءا من حل هذه األزمات املالية؛

-ثانيا: من شأن التصويت على مشروع القانون هذا أن يساهم في 
خفض تكلفة ولوج املواطنين للسكن باعتباره حقا يصون كرامتهم، وإذ 
سيمكن من تعبئة موارد مالية طويلة األمد ومنخفضة التكلفة، لذلك 

َن فعال من بلوغ هذا الهدف؛ ِ
ّ
يجب السهر على أن ُيَمك

-ثالثا: من شأن هذا القانون تحريك وتعبئة االدخار الوطني الداخلي 
والخارجي، وذلك من خالل تمكين املستثمر من تلبية احتياجاته ألدوات 
مالية طويلة األجل ثابتة املردودية وقليلة املخاطر بالخصوص، باعتبار 

خصائصها الجوهرية؛

موارد  تعبئة  من  القانون  هذا  سيمكن  للبنوك  بالنسبة  -رابعا: 
جديدة طويلة األمد منخفضة التكلفة ستوفر السيولة الالزمة لتمويل 
طلبات قروض السكن وقروض للجماعات الترابية، كما ستمكنها من 

تنويع سلة املنتوجات املالية املقدمة للزبائن؛

-خامسا: بالنسبة للجماعات الترابية، نعتبر أن هاد سندات القرض 
نعرف  فنحن  مشاريعها،  لتمويل  جديدة  إمكانيات  ستشكل  املؤمنة 
جميعا الصعوبات التي تواجهها الجماعات الترابية وخصوصا الجهات 
في تمويل املشاريع الكبرى املهيكلة. فمشروع القانون هذا باإلضافة إلى 
املراسيم التي تحدد القواعد التي تخضع لها عمليات االقتراض التي 
ن هذه األخيرة من االقتراض ليس فقط لدى 

ّ
تقوم بها الجماعات ستمك

صندوق التجهيز بل أيضا لدى جهة أخرى من أبناك وأسواق الرساميل، 
للجماعات  املالي  التدبير  في  حقيقية  ثورة  ل 

ّ
يشك أن  نريده  هذا  كل 

وترشيد مواردها، سواء املتأتية من امليزانية العامة أو من هذه األداة 
الجديدة. على العموم، ما دام مشروع هذا القانون الخاص بسندات 
القرض املؤمنة كما أسلفت سيقدم امتيازات ألطراف عديدة: املواطن، 
املستثمر، األبناك، الجماعات الترابية، فال شك أنه سيحدث دينامية 
في االقتصاد الوطني بفتح آفاق تمويلية جديدة ال يمكن ألي عاقل إال 
باإليجاب على هذا املشروع  التصويت  التجاوب معه. كما قّدرنا أن 
وإخراجه للوجود سيساهم بشكل أو بآخر في تحسين مؤشر مناخ األعمال 
»دوين بيزنيس«، باعتبار أن اإلصالحات التشريعية واملؤسساتية واملالية 

تدخل في تحسين جاذبية البلد تجاه املستثمرين األجانب.

أننا  للعدالة والتنمية  النيابية  في املجموعة  الوزير، نعتبر  السيد 

ساهمنا بمسؤولية وبكل تجّرد من أي خلفيات خالل اللجينة التقنية، 
تلك  خالل  للتجويد  مقترحات  وقّدمنا  النقاش  في  األم  اللجنة  وكذا 
املناقشة وتفاعلنا مع مقترحات باقي الفرق، لم نقّدم مقترحات مكتوبة 
ل لجينة تقنية تتم املناقشة والتوافق 

ّ
ألنه جرت العادة أنه عندما تشك

داخلها وال يليها تقديم أي مقترحات أخرى. لكل ما سبق وبالنظر إلى 
األجواء اإليجابية التي مر فيها النقاش وتدارس املقترحات بشكل حيادي، 
ونظرا لتعدد التدابير الحمائية لهذه الديون وضمان حقوق أصحابها 
املعنية  اإلدارة  من  ونطلب  املشروع،  هذا  على  باإليجاب  سنصّوت 
اإلسراع بإخراج مختلف املناشير املصاحبة له، والعمل املستمر على 
تحديث القطاع املالي الذي أصبح ضرورة ملحة مع التطور التكنولوجي 

املتسارع، وشكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذن نمر إلى عملية التصويت على 
عليها  كما صادقت  للتصويت  األولى  املادة  أعرض  القانون،  مشروع 

اللجنة:

املوافقون: إجماع؛

املادة 2 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، الكلمة ل.. سحب؟ 
تم سحب التعديل، إذن أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها 

اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، اإلجماع؛

املادة 14 ورد بشأنها تعديل تم سحب التعديل، ورد بشأنها تعديل 
من الفريق االشتراكي تم سحب التعديل.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

سحب  تم  االشتراكي،  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   51 املادة 
التعديل.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

تعديل ورد من الفريق االشتراكي يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل 
رقم 67 تم سحب هذا التعديل.

إذن أعرض للتصويت مشروع القانون برمته، كما صادقت عليه 
اللجنة: اإلجماع؛

يتعلق   94.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بسندات القرض املؤمنة. شكرا على حسن تعاونكم، رفذتلالجلسة.
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