
صفحة

ملسدةاملث نية1-1عدن1551  119جا ندامج 199919 )113نجد 131113(

ISSN 2458 - 5629

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

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس النواب
املدة النيابية 2021–2026–السنة التشريعية الثانية : دورة أكتوبر 2022

فهرست

)دورة أكتوبر 2022(

محضر الجلسة السادسة والسبعين ليوم االثنين 10 جمادى األولى 1444ه 
10550)5 دجنبر 2022(....................................................................................... 

جد 9امجعا 9:امناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:
- الداخلية؛

-الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛
-الصناعة والتجارة؛

-اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
محضر الجلسة السابعة والسبعين ليوم االثنين 12 جمادى األولى 1444ه )7 

10580دجنبر 2022(............................................................................................ 

جد 9امجعا 9: جلسة تشريعية تتعلق بالدراسة والتصويت على:

- مشروع قانون إطار رقم 06.22 يتعلق باملنظومة الصحية الوطنية.

- مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 

رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

49 و92 من الدستور.

محضر الجلسة الثامنة والسبعين ليوم الخميس 13 جمادى األولى 1444 ه 

 ................................................................................... 10615)08 دجنبر 2022(.

جد 9امجعا 9: الدراسة والتصويت مشروع قانون املالية 50.22 للسنة 

املالية 2023 في قراءة ثانية له.

محضر الجلسة التاسعة والسبعين ليوم االثنين 17 جمادى األولى 1444ه 

 ................................................................................... 10617)12 دجنبر 2022(.

الشهرية  الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  مجعا 9:ا جد 9ا

املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

صفحة



عدد1551–119جمادى األول14441  )113دجنبر20221( الجريدة الرسمية للبرملان13553  

محضراملجلسةاملس نسةا ملسبعين

ملت ريخ: االثنين 10 جمادى األولى 1444ه )5 دجنبر 2022(.

ملرئ سة: السيد محمد صباري النائب األول لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  وإحدى  ساعتان  ملتوقيت: 
الثالثة زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مجعا 9:  جد 9ا
الحكومية التالية:

- الداخلية؛

-الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

-الصناعة والتجارة؛

-اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ملسيدامحاداصب رياملد ئبامج 9الرئيسامجلساملدومب،ا
رئيساملجلسة:

محادا سيدن ا علىا هللاا ملرحيم،ا صلىا ملرحانا هللاا بسما
أشرفامملرسلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات نظام مجلسنا، 
نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية، ويتضمن جدول أعمالها 30 

سؤاال شفهيا موزعة على القطاعات التالية:

- الداخلية؛

- الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

- الصناعة والتجارة؛

- وأخيرا، قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل 
والكفاءات.

وبمناسبة احتضان مجلس النواب خالل الفترة املمتدة بين 4 و6 
دجنبر 2022، حوار البرملان اإلفريقي الثاني للشباب، الذي ينظمه البرملان 
اإلفريقي بشراكة مع مجموعة شباب البرملان اإلفريقي، تحت عنوان: 
»تعزيز الحكم الرشيد من خالل القضاء على الجوع وسوء التغذية، 
وتعزيز دور برملان الشباب في الهيئة التشريعية إلفريقيا«، يحضر معنا 
في هذه الجلسة وفد تجمع الشباب بالبرملان اإلفريقي بمعية مكتب هذا 
التجمع، وبرئاسة السيدة النائبة ليلى داهي، وباسمكم جميعا نرحب 

بالبرملانيين الشباب، إذن نرحب بكم ونتمنى لكم مقاما طيبا، متمنين 
ألشغالكم النجاح والتوفيق.

ننهئ  أن  وباسمكم جميعا،  الجلسة،  هذه  بداية  في  أيضا  دعوني 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وأفراد الشعب املغربي 
قاطبة، وأفراد املنتخب املغربي، العبين ومدربا، وطاقما إداريا، وطاقما 
تقنيا، وكذا الجامعة امللكية لكرة القدم على هذا اإلنجاز املشرف، وبلوغ 
هذا الدور املتقدم، متمنين لهم بطبيعة الحال التوفيق في القادم من 

األدوار.

وطبقا ملقتضيات املادة 149 من نظامنا الداخلي، أعطي الكلمة اآلن 
للسيد أمين املجلس لتالوة املراسالت الواردة على الرئاسة.

ملسيداط رقاقديرياأمينامملجلس:

شكرماملسيداملرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
وشروط  املستقلين،  املتصرفين  عدد  بتحديد  يتعلق   40.22 رقم 

ومسطرة تعيينهم في األجهزة التداولية للمقاوالت العمومية؛

كما توصل مكتب املجلس من السيد امبارك حمية وباقي نائبات 
ونواب فريق التجمع الوطني لألحرار بمقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 
قانون  الشغل، ومقترح  بمدونة  املتعلق   65.99 القانون رقم  64 من 
 17.95 رقم  القانون  من  و448   447 املادتين  وتتميم  بتغيير  يق�ضي 

املتعلق بشركات املساهمة؛

كما توصل مكتب املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين 
بمقترح قانون تنظيمي، يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 

130.13 لقانون املالية؛

وتوصل مكتب املجلس باستقالة السيد النائب الحبيب املالكي من 
عضوية مجلس النواب عن الدائرة االنتخابية املحلية خريبكة.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 28 نوفمبر إلى 5 دجنبر 2022: 45 سؤاال شفويا، 119 
سؤاال كتابيا، 67 جوابا عن أسئلة كتابية، وتم سحب سؤال كتابي 

واحد، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرماملسيدامجمين،

والسادة  السيدات  أحيط  أعمالنا،  جدول  في  الشروع  قبل  إذن 
النواب املحترمين، علما على أن الرئاسة توصلت بمراسلة من السيد 
البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير 
يخبر من خاللها أن السيد وزير الصناعة والتجارة سينوب عن السيد 
وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في 
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اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه، نظرا اللتزاماته بمهمة رسمية خارج 
أرض الوطن.

كما توصلت الرئاسة أيضا بمراسلة من السيد الوزير املنتدب لدى 
رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان، يخبر من خاللها أن السيد 
وزير الصحة والحماية االجتماعية أبدى استعداده للتفاعل مع طلب 
التحدث في موضوع عام وطارئ، الذي تقدم به السيد الرئيس إدريس 
في  املهول  »النقص  الحركي حول موضوع:  الفريق  رئيس  السنتي�ضي، 
املوارد البشرية املتخصصة في الصحة النفسية، أمام النسب املرتفعة 
لالضطرابات العقلية والنفسية املسجلة ببالدنا«، وذلك على أن تتم 

برمجته في جلسة عمومية الحقة.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  طرح  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الداخلية، مرحبا السيد الوزير، األسئلة السبعة األولى 
بالتفاوتات املجالية واالجتماعية، لذلك  لها وحدة املوضوع، وتتعلق 
ستطرح دفعة واحدة، لذلك نعطي السؤال األول للسيدات والسادة 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

واضعي السؤال.

ملد ئباملسيدامحا نياتوحتوح:

شكرماملسيداملرئيس،

في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بأحر التهاني لصاحب الجاللة، ولكل 
املغاربة على النتائج اللي حققها املنتخب الوطني، وكنتمناوا له التوفيق 
في املقابالت املقبلة. بخصوص السؤال، عن سياسة الحد من التفاوتات 
املجالية واالجتماعية والنهوض بساكنة العالم القروي نسائلكم السيد 

الوزير؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النواب املحترمين من  آني للسيدات والسادة  الثاني وهو  السؤال 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزالشهب:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

مجخومتا مإلخومناملدومبامملحت3مين،

سؤالنا مرتبط السيد الوزير، بالبرنامج امللكي ديال تقليص الفوارق 
االجتماعية واملجالية بالوسط القروي 2017-2023، لذا نسائلكم ما 
هي اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم من أجل تسريع تنزيل هذا 

الورش امللكي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، السؤال الثالث وهو سؤال آني أيضا للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداع ن9املسب عي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

ونحن على بعد أشهر قليلة من نهاية برنامج تقليص الفوارق املجالية 
واالجتماعية، نسائلكم السيد الوزير، ما هي الحصيلة؟ وما هي اآلفاق 

ديال هاد البرنامج؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الرابع وهو آني أيضا للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االشتراكي، فليتفضل تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملحقاأمغ ر:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، سؤالي عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق املجالية 
واالجتماعية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الخامس وهو سؤال آني أيضا للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداحا ني:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة للحد من 
اقتصادية واجتماعية  تنمية  في ضمان  بما يسهم  املجالية،  الفوارق 

شاملة ومتوازنة ومنصفة بين مختلف جهات وأقاليم اململكة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

أيضا  آني  سؤال  وهو  السادس  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداحسناع ريف:

شكرماملسيداملرئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن مدى التقدم في تسريع وتيرة 
تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية املنجزة واملبرمجة على املديين 

القريب واملتوسط؟ وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال السابع واألخير، وهو آني أيضا للسيدات والسادة النواب 
أحد  فليتفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  من  املحترمين 

النائبات أو النواب املحترمين، تفضلوا السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاع ئشةاملكوط:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذونها للحد من التفاوتات 
املجالية، وتحقيق العدالة املجالية ما بين األقاليم نسائلكم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

من  الوزير،  السيد  للمنصة  تفضلوا  ال  تفضلوا،  الوزير  السيد 
األفضل غتكون عندك األريحية، تفضلوا.

ملسيداعبداملومفيالفتيت،ا زيراملدمخلية:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

السامي  الخطاب  في  الواردة  السامية  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 
 30 يوم  وأيده،  السادس حفظه هللا  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش املجيد، يتم تنزيل برنامج تقليص 
الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة املمتدة ما 
بين 2017 و2023، والذي رصدت له ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 50 
مليار درهم. فقد سطرت لهذا البرنامج ثالثة أهداف وهي: فك العزلة 
عن الساكنة القروية من خالل إنشاء الطرق واملسالك واملعابر؛ تعميم 
وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات األساسية املتعلقة بالكهرباء واملاء 
الصالح للشرب والصحة والتعليم؛ توفير الشروط الالزمة لتعزيز وتنويع 
القدرات االقتصادية للمناطق القروية والجبلية، ال�ضيء الذي سيؤدي 
مؤشرات  تحسين  وبالتالي  للساكنة  املعيشية  الظروف  تحسن  إلى 

التنمية البشرية في هذه املناطق.

وكحصيلة أولية لهذا البرنامج برسم الفترة 2017-2022، فقد تم 
إعداد 6 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية املجال القروي، بقيمة 
إجمالية تناهز 41,43 مليار درهم، أي بنسبة %83 من املبلغ اإلجمالي 
العمل  ومخططات  مشاريع  دراسة  حاليا  وتتم  للبرنامج.  املخصص 
درهم  مليون  يقدر ب8,41  مالي  بغالف   ،2023 برسم سنة  الجهوية 
مقسم بين املجالس الجهوية ب 3,6 مليار درهم، صندوق تنمية العالم 
القروي والوزارات املعنية: الفالحة، الصحة، التربية الوطنية والتجهيز 
 415,85 البشرية ب  للتنمية  الوطنية  املبادرة  درهم،  مليار   3,93 ب 
مليون درهم، وأخيرا املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب 459 

مليون درهم، وبهاد 8 غنكملوا 50 مليار إن شاء هللا.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

وزارة  تقوم  الذكر،  السالف  البرنامج  وتنفيذ  تنزيل  الستكمال 
الداخلية عبر اللجن الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية، 

بتتبع ومواكبة هذا البرنامج عبر ما يلي:

تسريع وتيرة إنجاز املشاريع التي في طور اإلنجاز؛ 1•

بين  اإلنجاز  مهام  توزيع  ملخطط  توازن  إيجاد  على  العمل  1•
منفذي  على  الضغط  لتخفيف  الجهة  على صعيد  الشركاء  مختلف 

املشاريع؛

الخاص  املعلوماتي  بالنظام  املعطيات  تحيين  على  العمل  1•
بالبرنامج؛

برمجة املشاريع فور التوفر على الدراسات الخاصة بها، مع  1•
العمل على تفادي تجاوز كلفتها نسبة %10؛

توجيه االستثمارات في اتجاه املناطق األقل نموا؛ 1•

مواصلة برمجة وإنجاز مخطط العمل للسنة املتبقية يعني  1•
2023؛

التقييم  الداخلي، ودراسة  التدقيق  لجنة  مقترحات  تفعيل  1•
النصف املرحلي للبرنامج؛

آليات  خلق  عبر  وذلك  املنجزة،  املشاريع  استمرارية  توطيد  1•
فراغا  تعرف  التي  املشاريع  وصيانة  تدبير  على  تسهر  وميكانيزمات 

مؤسساتيا في مرحلة ما بعد التسليم؛

املندمج،  التشاركي  الترابي  التخطيط  مقاربة  ترسيخ  وأخيرا  1•
واملبني على منهجية تراعي تحديد الحاجيات واألولويات لضمان فعالية 

ونجاعة االستثمارات املبرمجة.

أما فيما يخص وقع وأثر املشاريع املنجزة، فقد تم استهداف 1066 
جماعة ترابية بالوسط القروي، واستفاد 142 مركزا ذات طابع قروي، 
وكذا 59 جماعة ذات طابع حضري، والتي تعرف تدفقات وتفاعالت 
منتظمة للساكنة القروية. كما تم خلق أزيد من 103 مليون يوم عمل، 

و234.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الولوجية،  مؤشر  الجماعات حسب  وضعية  بتغيير  يتعلق  وفيما 
فيمكن إعطاء األمثلة التالية:

تحسنت  التي  الجماعات  عدد  بلغ  القروية،  للكهرباء  بالنسبة   -
وضعيتها 418 جماعة؛

- بخصوص التزود باملاء الصالح للشرب، فقد بلغ عدد الجماعات 
تحسن  على  كنتكلموا  حين  جماعة،   246 وضعيتها  تحسنت  التي 
الوضعية يعني كندوزوا عادة من الفئة »1-3« اللي كاين خصاص للفئة 

»5-6« لنقص الخصاص؛
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- فيما يتعلق بتأهيل الطرق واملسالك القروية، بلغ عدد الجماعات 
التي تحسنت وضعيتها 358 جماعة؛

عدد  بلغ  فقد  التعليمية،  البنيات  وتجهيز  تأهيل  -وبخصوص 
الجماعات التي تحسنت وضعيتها 128 جماعة؛

عدد  بلغ  الصحية،  البنيات  وتجهيز  بتأهيل  يتعلق  فيما  -وأخيرا، 
الجماعات التي تحسنت وضعيتها 157 جماعة.

نرجع فيما يخص الطرق واملسالك القروية، ألنه برنامج مهم فهاد 
البرنامج الشمولي، حين كنتكلموا على تحسن الوضعية في 358 جماعة، 
يعني الجماعات اللي والت من فئة »5-6« انتقلت ل967 جماعة ترابية 

على صعيد الجماعات اللي تقريبا 1500 جماعة.

أما فيما يتعلق بالصعوبات واملعيقات التي تعترض هذا البرنامج، 
فيمكن إجمالها فيما يلي:

- ارتفاع أثمنة مواد البناء نظرا للظرفية االقتصادية التي تعرفها 
بالدنا، شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم؛

بسبب  بالدنا  عرفتها  التي  السياحية  للوضعية  السلبية  اآلثار   -
فيما  املالية  الصعوبات  بعض  عرفت  بحيث  كورونا؛  جائحة  انتشار 
يتعلق بالغالف املالي املرصود لجميع املخططات، وكذلك عرفت بعض 
هذا  في  تراجعا  القطاعات  بعض  على  املشرفة  الوزارات  مساهمات 
امليدان. ولكن اآلن غادين في طريق أننا نستبقوا التأخر اللي تعرف فهاد 
املرحلة هادي. على كل حال، برنامج 2017-2023، آخر 2023، إن شاء 

هللا، البرنامج غيكون وصل لألهداف ديالو.

أخيرا السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمون، 
يبقى برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي، 
الحكومية األخرى، له خصوصياته وظروف  للبرامج  برنامجا تكميليا 
تنزيله، فهو ال يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط كمساهمة 
لسد النقص واالختالالت التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة 
نفسها. كما أن ربح رهان الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية ال 
يقتصر على تبني املزيد من االستثمارات العمومية لتدارك الخصاص 
فحسب، بل يتعين توظيف هذه االستثمارات للرفع من قدرات الجهات 
وتنافسيتها  جاذبيتها  وتقوية  االستثمارات  استقطاب  مستوى  على 

االقتصادية.

املجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  مدة  بأن  التذكير  يجب  وأخيرا، 
واالجتماعية بالعالم القروي قد أشرفت على نهايتها، حيث لم يتبقى 
سوى إعداد وإنجاز مخطط العمل لسنة 2023 بحول هللا. لذا يتعين 
البرنامج، من خالل إنجاز  التي حققها هذا  التوقف عند النجاحات 
مشاريع في قطاعات املاء الصالح للشرب، والكهربة القروية، وتأهيل 
البنيات التحتية لقطاعي التعليم والصحة، وكذا بناء وتأهيل وإصالح 
تحسين  من  القروية  الساكنة  يمكن  مما  القروية،  واملسالك  الطرق 

الولوج إلى الخدمات األساسية، وتوفير الشروط الالزمة لتعزيز وتنويع 
إلى  سيؤدي  الذي  ال�ضيء  الجبلية،  للمناطق  االقتصادية  القدرات 
التنمية  مؤشر  تحسين  وبالتالي  للساكنة،  املعيشية  الظروف  تحسن 

البشرية في هذه املناطق.

إذن كل هذه اإلنجازات، وكذا الخبرة املكتسبة من خالل املنظومة 

وتتبع وتقييم البرنامج عبر تنفيذ توصيات اللجان وكذا نظام معلوماتي 

لجغرافية والدواوير املستهدفة، والذي على أساسه يتم تحديد األولويات 

حسب قطاعات التدخل املعتمدة، إضافة إلى مسألة تقوية وتطوير 

تشكل  البرامج،  تنفيذ  على  تعمل  التي  البشرية  والكفاءات  القدرات 
رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبال، والسالم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، واآلن نبدأ تعقيبات السيدات والسادة النواب 

السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  ونبدأ  املحترمين، 

النائب.

ملد ئباملسيدامحا نياتوحتوح:

شكرا السيد الوزير على هذا الجواب وعلى املجهودات اللي كتقوموا 

بها للحد من التفاوتات املجالية واالجتماعية، تنفيذا لتوجيهات صاحب 

فهاد  خاصة.  بعناية  القروي  العالم  ساكنة  كيخص  اللي  الجاللة، 

املجهودات السيد الوزير، اليوم ال يمكن ألحد ينكرها، ألنها ملموسة 

والكل يعرف ويقدر النتائج املحققة واألثر ديالها على املواطنين. سواء 

تعلق األمر بتشييد وصيانة الطرق واملسالك القروية، أو تشييد وصيانة 

املاء  شبكتي  توسيع  أو  والصحة،  التعليم  لقطاعي  التحتية  البنيات 

والكهرباء. فكل هذا ساهم بشكل كبير في التخفيف من املعاناة ديال 

وفك  األساسية،  للخدمات  ولوجها  ودعم  القروي  العالم  الساكنة 

العزلة عليها.

غير أنه السيد الوزير، كاين مجموعة ديال املناطق وساكنة مهمة في 

عدد من مناطق في املغرب، ما زالت تحتاج إلى مضاعفة الجهود لتنال 

حظها من هذه البرامج، وأخص بالذكر بعض الجماعات بإقليم الناظور، 

كجماعة »بوعرك«، قرية »أركمان«، »بني شيكر«، »بني سيدال الجبل 

ولوطا«، »حا�ضي بركان«، وكذلك »بني وكيل«. فهاد الجماعات ما زال 

فيها مجموعة ديال الساكنة مهمة ما زال ما وصلهاش املاء الصالح 

للشرب، وكذلك كاين مجموعة ديال الدواوير ما زال ماعندهاش الطرق. 

الولوج  في  كاين صعوبة  الطريق،  كاينش  ما  إيال  أنه  كتعرفوا  وانتما 

للتعليم، كاين صعوبة في الولوج للمسالك الطرقية وبالتالي عندنا فيكم 

الثقة وفي الحكومة، السيد الوزير، باش تاخذوا هاد ال�ضي بعين االعتبار 

وتساهموا في فك العزلة عن هاته املناطق، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيداعبداملعزيزالشهب:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، حقيقة نحن ال ننكر هناك 
مجهودات جبارة بذلت في امليدان، هناك التزام حكومي صادق، يعني 
التزمتوا ال في الغالف املالي املخصص لهاد البرنامج، وال كذلك مجموعة 
ديال البرامج اللي مخططة فهاد البرنامج، ال في مجال البنية التحتية، 
يعني عموما. لكن اآلن السيد الوزير، رغم هاد املجهودات الجبارة، وما 
زال هناك خصاص، ولهذا نحن في الفريق االستقاللي نقول، أن حان 
الوقت أن ننتقل من مقاربة التأهيل في املجال القروي إلى مقاربة ديال 
التنمية الشمولية، كما جاء على لسانكم السيد الوزير، هاد الفضاء 
وهاد العالم القروي اللي هو املحور األسا�ضي ديال بالدنا، خاص يكون 
فضاء ديال جلب االستثمار، ديال العيش الكريم، ديال أن ما يكونش 
نتمنى من  ولهذا  املحلية.  الساكنة  ديال  االستقرار  ديال عدم  فضاء 
الحكومة، إن شاء هللا، أنها تقوم بإعداد برامج أخرى مماثلة، للوصول 
إلى الطبقة الوسطى التي ما فتئ ينادي بها جاللة امللك، في الوسط 
القروي، إضافة إلى هذا السيد الوزير، فنحن كساكنة العالم القروي، 
نقول لكم أن هناك مجهودات فعال من طرف الحكومة، لكن نؤكد مرة 
أخرى الخصاص ما زال وخير مثال على ذلك املناطق الجبلية التي ما 
زالت تعاني من نسبة الفقر التي هي جد مرتفعة، وخصوصا في مجموعة 
داملناطق النائية، إضافة إلى هذا نلتمس منكم السيد الوزير، وننتظر 
القطاعات  انخراط جميع  ثاني إضافي، مع  برنامج  العمل على  منكم 

الحكومية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيب املوالي إلحدى النائبات أو السادة 
النواب من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداع ن9املسب عي:

شكرا السيد الوزير على الجواب الشافي والكافي، السبب األسا�ضي 
السيد الوزير اللي جعلنا نطرحوا هاد السؤال، وهو النجاح ديال هاد 
البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية، عالش نجح في 
نظرنا السيد الوزير؟ نجح ألن السادة العمال والوالة كيتعاملوا مع 
سياسوي  بمنطق  ما�ضي  موضوعي،  بمنطق  والفقيرة  الهشة  املناطق 
ضيق. هاد البرنامج فعال مهم، فك العزلة على العديد من املداشر، أنشأ 
العديد أو وفر اآلليات للعديد من املستوصفات، دور األمومة، سيارات 
اإلسعاف، سيارات النقل املدر�ضي، وبما أننا السيد الوزير، عشنا 3 
سنوات من األزمة »كوفيد«، األزمة االقتصادية والجفاف، فنطالب في 

الفريق الحركي بتمديد هاد البرنامج ل3 سنوات أخرى، إذا كان ممكن، 
علما بأن البرنامج الحكومي التزم بتقليص الفوارق املجالية من 46,6% 
إلى %39 حسب مؤشر »جيني«، نحن ال نرى أو نحن نرى بأن تقليص 
هاد املؤشر خالل عدة أشهر معدودة بنسبة 7 النقط �ضيء غير ممكن 

السيد الوزير.

وزارة  في  انتما  الجهات،  في  املشاريع  هاد  توطين  ملعايير  بالنسبة 
عدد  الجهة،  ديال  املساحة  على  الوزير  السيد  كتعتامدوا  الداخلية 
السكان، والنشاط االقتصادي، احنا نحن في رأينا إال كان ممكن نعكسوا 
ونشاط  ضعيف،  سكان  بعدد  الشاسعة  الجهات  ألن  املقاربة،  هاد 
اقتصادي ضعيف هي اللي محتاجة أكثر منا فهاد يعني هاد املشاريع. 
هناك أحياء السيد الوزير محيطة باملدن، أو على هوامش املدن، حتى 
هي في نظرنا بحاجة لهاد تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية؛ التطهير 

السائل، املاء الشروب، املسالك..

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، السيد النائب املحترم انتهى 
التوقيت، شكرا. التعقيب اآلن إلحدى النائبات أو السادة النواب من 

الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملحقاأمغ ر:

شكرماملسيداملوزير،

فنحن من طبيعة الحال ال ننكر املجهودات املبذولة من أجل تفعيل 
هاد البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية، 
تعاني من  النتائج اإليجابية، ما زالت هناك مناطق  فيعني رغم هاد 
العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات االجتماعية. وغادي نعطيك السيد 
الوزير، على سبيل املثال اإلقليم ديال الحسيمة، اللي استفد من بعض 
املشاريع، ولكن يعني في إطار هاد البرنامج، إال أنها كتبقى ضعيفة جدا 
مقارنة مع حجم الخصاص اللي كتعرفوا املنطقة في البنيات التحتية 
كتعرفوا  انتما  الطرقية.  بالشبكة  يتعلق  فيما  وخاصة  األساسية، 
الحسيمة السيد الوزير، بأن يعني عندها طابع جبلي وقروي بامتياز، 
ولذلك فنحن نطالبكم السيد الوزير، األخذ بعين االعتبار خصوصية 
املنطقة، ومضاعفة الجهود من أجل بناء هذه الطرق اللي اصبحت 
اللي  الساكنة  هاد  الساكنة،  ديال  الهامة  االنشغاالت  إحدى  اليوم 
كتعيش في ظروف قاسية وصعبة بسبب هاد غياب يعني هاد الطرق، 
ولذلك ما أريد أن أوصله إليك السيد الوزير هو أن من بين املشاكل التي 

نعاني منها في مدينة الحسيمة..

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، اآلن نعطي 
التعقيب إلحدى النائبات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، 

تفضلوا السيد النائب.
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ملد ئباملسيدامحاداحا ني:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالكم الغاية ديالنا من هاد السؤال 
كفريق األصالة واملعاصرة هو تثمين النموذج التنموي الجديد الذي 
نسعى جميعا على تحقيقه تحت قيادة جاللة امللك نصره هللا وأيده. 
إن جاللته أعطى االنطالقة للمرحلة األولى من برنامج تقليص الفوارق 
املجالية واالجتماعية سنة 2017 وتم الشروع في خمسة مخططات 
عمل سنوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية، واللجان الجهوية 
12 بميزانية تقدر 50 مليار درهم أي ما يناهز %60 من امليزانية املبرمجة 

إلى متم نهاية سنة 2023.

السيد الوزير، كذلك نثمن املجهودات املبذولة من طرف الحكومة 
يعرفها  التي  االقتصادية  والتحوالت  اإلكراهات  رغم  املتدخلين  وكل 
العالم، السيد الوزير يبقى الهدف األسمى هو إرساء عدالة مجالية 
واجتماعية عادلة ومنصفة كخيار دستوري وديمقراطي من أجل بناء 
مستقبل أفضل لجميع األسرة املغربية في القرى وفي املدن، وحتى يتسنى 
وكذا  والجبلية  القروية  للمناطق  االقتصادية  القدرة  وتعزيز  تنويع 
هوامش املدن التي ينبغي أن تؤدي إلى تحسن ملموس في الدخل وظروف 

عيش الساكنة.

الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  إلى  انتمائي  بحكم  الوزير،  السيد 
وكنائب عن إقليم العرائش، ما زالت مؤشرات التنمية لهذا اإلقليم ال 
تصل بعد إلى الركب ببعض األقاليم بالجهة رغم موقعه االستراتيجي 

والتنموي..

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبات  إلحدى  املوالي  التعقيب  التوقيت،  انتهى  النائب  السيد 
والسادة النواب من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا 

السيد النائب.

ملد ئباملسيداحسناع ريف:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيد الوزير، على جوابكم الشافي والكافي، أضيف أن قطاع 
االتقائية  عملية  في  محوريا  دورا  ويلعب  الواجهة  في  يظل  الداخلية 
الوزير  والتنسيق مركزيا وترابيا، ويتبين من العرض الجوابي للسيد 
عن مدى التقدم املحرز في تنفيذ املخططات الجهوية السنوية لتنمية 
املجال القروي واملناطق الجبلية منذ انطالق هاد البرنامج سنة 2017، 
والوقوف على حجم التمويل املوجه للمشاريع املندرجة في إطار هذا 
البرنامج من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب التي تساهم في فك العزلة 
عن الساكنة القروية وتوفير الخدمات االجتماعية واألساسية لها، إال 
أننا نالحظ وجود تفاوت واضح في مستويات تدخل القطاعات املعنية 
بتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية كالنقص في البنايات الصحية 

القروية، وفي توفير الخدمات العالجية الضرورية وقلة األطر الطبية 
والصحية. كما أن الهدر املدر�ضي ال يزال مستمرا في مجاالت القروية إلى 
جانب تدني مستوى الجودة التعليمية، وال تلزم الحاجة إلى مضاعفة 
الجهود لخلق دينامية اقتصادية وتوفير فرص شغل في العالم القروي 
الجفاف وقلة  تأخر األمطار واستمرار حالة  تعاني ساكنته من  الذي 
املوارد املائية، وكلما تقدمنا في تنفيذ هاد البرنامج سنتقدم في تقليص 
خلق  في  وسنساهم  القروية  الهجرة  من  فإننا سنحد  الفوارق،  هذه 
شروط اإلستقرار والهجرة املعاكسة من مدينة إلى القرية. وبهاد املناسبة 

كنطلبكم السيد الوزير ..

ملسيدارئيساملجلسة:

إلحدى  املوالي  التعقيب  التوقيت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
والتنمية  للعدالة،  النيابية  املجموعة  من  النواب  والسادة  النائبات 

تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامبرمهيمامجدين:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

جاء،  كيف  يعرف  الجميع  املجالية  الفوارق  تقليص  صندوق 
اليوم وأنتم تشرفون عليه عامل ساهم في حسن تنزيله وال يمكن إنكار 
في هذا االتجاه، لكن هل األهداف املرصودة  التي بذلت  املجهودات 
الهجرة؟ هل قرب  الكريم؟ هل حد من  العيش  تحققت؟ هل حقق 
تقريبا  تم استنفاذ  زالت ضعيفة بحيث  اآلثار ال  بأن  الصحة؟ أظن 
امليزانية املرصودة 50 مليار ديال الدرهم وما زال نصف بنك املشاريع 
املرصودة لم ينجز، هناك إكراهات مالية وأنتم في إطار البحث عن 
التمويل مع العلم أن هذا الصندوق لوحده لن يحل هذه املشكلة. يجب 
فتح هذه املجاالت الداخلية والجبلية لالستثمار العمومي الذي يتركز 
في أغلبه على الشريط الساحلي، أين وصل تفعيل صندوق التضامن 
بين الجهات؟ عمل لجان التنسيق بين الجهات التي حث عليها تقرير 
النموذج التنموي الجديد ال زال لم يفعل، هناك مشكل الحكامة في 
هذه املشاريع من حيث مؤهالت هذه املجاالت الترابية وهندسة املشاريع 
وتركيبتها املالية وتتبع اإلنجاز، القطاعات التي تم االستثمار فيها في هذا 
البرنامج 2017-2023 هي خدماتية غير قادرة على خلق الثروة، وهي من 
وظيفة الدولة تجاه مناطق تواجه خصاصا، سياق 2017 بمحددات 
استراتيجية أولية بهدف فك العزلة وتجويد الخدمات والدعم للقضاء 
يتطلب جيل جديد من  األمر   ،2022 ليس هو سياق  الهشاشة  على 
البرامج وفق رؤية استراتيجية حددت في النموذج التنموي، فك العزلة 
استمرار  إلى  أدت  الفوارق،  هذه  األنترنيت.  بالرقمنة وصبيب  أصبح 
ضعف االندماج االقتصادي الوطني قطاعيا وجغرافيا، والتي كان من 

إفرازاتها اقتصادات جهوية تعتمد أغلبها باألساس...
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، واآلن هل من تعقيبات إضافية 
وفق مقتضيات املادة 267 من النظام الداخلي؟ تفضلوا السيد النائب 

املعارضة، تفضلي تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداأحاداملعب ني:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير املحترم، كما تفضلتم، أن البرنامج أشرف على نهايته، 
وقلتم بأنه حقق إنجازات ال يمكن ألحد أن ينكر اإلنجازات التي حققها 
هذا البرنامج ونحن نثمنه. ولكن السيد الوزير، في نفس الوقت ال زالت 
هناك بعض التفاوتات في بعض املناطق، وقلتوا السيد الوزير بأن هناك 
مجموعة من اإلكراهات والصعوبات خاصة املتعلقة بغالء األسعار مما 
سيؤثر على التركيبة املالية للبرنامج برمته. ما نخشاه السيد الوزير، هو 
أن هاد البرنامج ما غاديش يكمل كامل، وبالتالي خاص مبالغ إضافية، 
كنطلبوا منكم السيد الوزير في البرنامج املستقبلي أن هاد البرامج تعطى 
لها األولوية، كما نطالب السيد الوزير في البرامج املستقبلية تعزيز آليات 
التتبع والحكامة واإلنصاف، وإعطاء األسبقية للمشاريع التي لها وقع 

مباشر على الساكنة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب على احترام الوقت، تفضلوا السيدة النائبة 
الجماني تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةالالاملحجةاملجا ني:

شكرماملسيداملرئيس،

قبل التعقيب على جوابكم السيد الوزير املحترم، نشيد بمجهودكم 
الفوارق  تقليص  حول  مطالبنا  مع  واإليجابي  العملي  وتجاوبكم 
االجتماعية، ولعل خير دليل على ذلك تدارك التأخير الذي كان حاصال في 
زيادة أجور عمال اإلنعاش الوطني، وتوصل هذه الشريحة بمستحقاتها 
كاملة خالل هذا الشهر مما خلف أثرا طيبا. لكن باملقابل، فإننا نطمح 
إلى عدالة اجتماعية أوسع وأعمق من ذلك لهذه الشريحة خاصة فيما 
يتعلق بتمكين ذوي املتوفين والعمال العاجزين من الحصول على أجور 
اإلنعاش، ونلتمس منكم أيضا التجاوب مع مقترحنا حول تقليص مدة 
توحيد أجور هؤالء العمال مع باقي القطاعات كالصناعية والتجارية 
الضمان  في صندوق  إدراجهم  أجل  من  االقتطاع  إجراءات  لتسهيل 
االجتماعي، وبالتالي استفادتهم من مشروع الحماية االجتماعية، شكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب؟ تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداعبداملرحيماشهيدارئيساملفريقامالشت3مكي:

شكرماملسيداملرئيس،

بالنسبة  بها  قمتم  اللي  التوضيحات  على  الوزير  السيد  شكرا 
للبرنامج، واللي ما تيشكش �ضي حد في األدوار اللي قام بها في البالد ديالنا 
في دعم التنمية في جميع املجاالت وفي تقليص الفوارق املجالية، فقط 
في الحديث ديالكم السيد الوزير تحدثوا على أن البرنامج عندو طابع 
تكميلي للبرامج اللي كاينة داخل الحكومية األخرى، ولكن اللي حصل 
في العديد ديال الجهات هو أن هاد البرنامج التكميلي هو اللي ولى أصلي 
في حين القطاعات انسحبت بذكاء من هاد املجاالت اللي تتقوم بها: 
في قطاع الصحة، في قطاع الطرق، هو ما حصل في األقاليم القروية 

واألقاليم الجبلية.

بالنسبة لنا السيد الوزير، احنا على نهاية هاد البرنامج وفي أثناء 
الحديث ديالكم تحدثوا على أن البرنامج قام في الكثير من املجاالت 
بتحسين الوضعية ديال الجماعات في قطاعات معينة، فاحنا كنقولوا 
اآلن احنا على أبواب نخرجوا من حالة االستثناء غنديروا برامج تكميلية، 
الجماعات الترابية هي املؤهلة للعب هذا الدور، %90 من الجماعات 
الترابية اليوم تعيش وضعية صعبة، إيال مشينا في اإلتجاه ديال أن 
للجماعات  تم�ضي  النوع  هاد  برامج من  في  اللي مشات  املالية  املوارد 
الترابية وتقوية املوارد ديالها املباشرة وغير املباشرة غادي نكونوا كتقوم 
باألدوار ديالها وفعال كتعطينا واحد النقلة ثانية للجهوية املتقدمة في 
بالدنا، مع أن الجماعات الترابية تتقوم باألدوار ديالها الحقيقية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا.

ملد ئباملسيدانوراملديناملهر �شي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، في إطار تعزيز الجهود التي يبذلها قطاعكم في تقليص 
األرا�ضي  تعبئة  مشروع  نذكر  واملجالية،  االجتماعية  الفوارق  هوة 
الساللية،  الجماعة  أعضاء  لفائدة  لالستثمار،  الساللية  الفالحية 
ومبادرة تمليك األرا�ضي البورية الساللية لذوي الحقوق. أنا أود بهذه 
املناسبة التنويه بمجلسنا على املراحل التي قطعتها هذه العملية، التي 
ينتظر نتائجها مجموعة واسعة من املعنيين في مختلف أقاليم اململكة، 
الشاغرة  األرا�ضي  من  الهكتارات  آالف  واستغالل  لتثمين  استعدادا 
باملناطق  شبابنا  تمكين  املناسبة  بهذه  ونقترح  لالستثمار.  والقابلة 
القروية من فرص إدماجية في النسيج االجتماعي املحلي، عبر التشغيل 
الذاتي واالستقرار الضامن لألمن الغذائي واالجتماعي، وتجديد األجيال 
العاملة في اإلنتاج الفالحي، عبر مختلف أقاليمنا وجهاتنا، شكرا السيد 

الوزير املحترم.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا باقي �ضي معارضة؟ تفضل، تفضلوا 
السيد النائب.

ملد ئباملسيدامبرمهيماخيي:

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

السيد الوزير، في إطار هاد البرنامج الطموح الحكومة املغربية دارت 
مجهود كبير في األقاليم الجنوبية، لتدارك الفوارق بين بعض املراكز في 
العالم القروي، وقرى الصيد البحري. تعرفون السيد الوزير أن على 
بوجدور  العيون،  اململكة جنوبا هناك من طرفاية حتى  يعني حدود 
الداخلة، هناك قرى صيد، ودارت الحكومة مجهودات كبيرة في إعمار 
هاد القرى، بمرافق اجتماعية، أحياء سكنية إلى غير ذلك. وهذا عمل 
املنهي  يواكبه االستقرار  لم  الحكومة، ولكن لألسف  اللي دارتوا  جبار 
للصيد البحري، هاد القرى ّدار فيها مجهود كبير واستثمارات كبيرة، 
وبغيناها تأدي دورها إلعمارها، ولتقريب اإلدارة من هادوك املواطنين 
اللي هما مهنيين في الصيد إلى غير ذلك. هناك كذلك السيد الوزير، 
مراكز القرى اللي كاينة في األقاليم الجنوبية، كذلك بذلت الحكومة فيها 
مجهودات كبيرة في االستثمارات، ولكن لم يتم استقرار املواطنين فيها، 
ونتمناوا، إن شاء هللا، أن الجماعات الترابية، تواكب هاد املجهودات في 
استقرار املواطنين والتخفيف على مراكز املدن الكبيرة، املدن الكبيرة 
ديال األقاليم الجنوبية أصبحت يعني مدن كبيرة، وفيها استثمارات 
ضخمة، ولكن يجب باملوازاة مع ذلك التخفيف عليها املراكز اللي كدور 

باملدن الكبيرة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير في إطار التعقيب.

ملسيداعبداملومفيالفتيتا زيراملدمخلية:

شكرماملسيداملرئيس،

هو اللي يمكن أننا نكونوا متفقين عليه، هو أن هاد البرنامج حدد 
واحد املجموعة د األولويات، واللي يمكن نقولوا مجمال بأنه قدر يحقق 
اللي  تقريبا  األقاليم  جميع  في  كنشوفوها  وهادي  كبيرة،  نسبة  منها 
استافدت من هاد البرنامج. لكن واش هاد البرنامج كان كافي باش أنه 
يحد بصفة نهائية بين الفوارق املجالية واالجتماعية؟ نكونوا صرحاء 
مع بعضنا، خصنا برنامج فحال هذا، وبرنامج آخر وبرنامج آخر، ألن 
الحاجيات أوال الحاجيات كثيرة، ومستوى متطلبات الساكنة غادية 
وكتطلع، النهار األول كنطلبوا مسلك، حين تيّدار مسلك كنطلبوا تولي 
طريق معبدة ديال 4 متر، من بعد تنطلبوا تولي 7 د املترو، كنطلبوا 
 branchementكنطلبوا النافورة  كتجي  حين  النافورة،  كتجي  املاء 
individuel كنطلبوا ندخلوا املاء للديور، حين كندخلوا املاء للديور 

تنطلبوا يعني التطهير السائل، حين كنديروا التطهير السائل كنطلبوا 
محطة تحلية، هاد ال�ضي معقول، ألن ما كنقولش هذا هو اللي خاصو 
يكون، أنا ما كنقولش ما خصوش يكون، هاد ال�ضي اللي خاصو يكون، 
ألن هكذا باش تنسايروا التنمية، وتنسايروا متطلبات الساكنة. غير 
هو خصنا نعرفوا باللي كندوزوا مرحلة بمرحلة، ما يمكنش ندوزوا من 
مرحلة اللي ما فيها والو ملرحلة اللي فيها كل �ضي، باش ندوزوا من هاد 
املراحل، كيطلب أوال الوقت، كيطلب الفلوس، كيطلب مجهود ديال 

كل �ضي، كيطلب واحد النوع د اإللتقائية بين جميع املتدخلين.

وهذا البرنامج هو باش نكونوا واضحين، من أحسن البرامج اللي 
املتدخلين،  ديال  مجموعة  فيه  مشاركين  عالش؟  اإللتقائية،  عرف 
الدولة عبر صندوق تنمية املناطق الجبلية مع وزارة التجهيز، وزارة 
الداخلية،  وزارة  الصحة،  وزارة  الوطنية،  التربية  وزارة  الفالحة، 
التجهيز، وزارة الفالحة، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة ووزارة 
الداخلية عبر NDH املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب إلى 
آخره، والجهات من جهة أخرى باش نجاوب بطريقة غير مباشرة والجهة 
عالش  البرنامج  هاذ  من   40% كتمّول  راه  الجهات  أخرى،  جهة  من 
الجهات؟ ألن الجهة هي اللي عندها تصور ديال النمو داخل الجهة، ألنه 
إيال مشينا بدينا نديرو جماعة بجماعة والحاجيات ديال الجماعة راه 
ما غنخرجوش عالش؟ ألن جميع الجماعات عندها املتطلبات ديالها 
بات خصهم يتحددو على حسب جماعة بجماعة، ألن في كل 

ّ
وهاذ املتطل

جماعة كاين متطلبات لكن هاذ املطلب خصهم يّدارو على صعيد الجهة 
باش نعرفو باش خصنا نبداو وفين خصنا نمشيو، هاذ البرنامج كيف 
قلنا هو برنامج اللي جا تكميلي لبرامج ديال الدولة اللي خصهم يبقاو 
خّدامين، وفي نفس الوقت البرنامج وصل اآلخر ديالو مازال ما كّملناش 
لنا بزاف حيث كانت الجائحة عرفنا بعض التأخر، اليوم وصلنا 

ّ
ألن تعط

%83 نسبة l›engagement لكن املشاريع مازال خدامة باقي لنا 2023، 
لكن الزم والبّد أنه يجي برنامج آخر باش يواكب البرامج الحكومية فهاذ 
القطاعات، ويمكن يتزادو قطاعات أخرى يمكن يخرجو قطاعات، لكن 
على كل حال هاذ البرامج هما برامج مهمة، واللي كيتستجب بطريقة 

مباشرة للساكنة وخصها تبقى وخصنا نزيدو فيها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن األسئلة كذلك 4 املوالية السؤال 8 و9 
و10 و11 كلها أسئلة آنية لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالجهوية 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال  املتقدمة، 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاسيدة:

ملسيداملرئيس،

السيد الوزير، حول اإلجراءات املتخذة لتمكين الجماعات الترابية 
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من الّدعم املالي والتقني والبشري في إطار الدينامية املتسارعة للجهوية 
املتقدمة نسائلكم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملدينارفيق:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من أجل استكمال 
تنزيل ورش الجهوية املتقدمة البالغ األهمية للرفع من فعالية ممارسة 

الجهات الختصاصها وتقوية للديمقراطية املحلية؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادا نمين:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير املحترم، كما تعلمون فإن الجهوية املتقدمة أصبحت 
خيارا استراتيجيا ال رجعة فيه، وفي هذا السياق نسائلكم عن التدابير 

املتخذة لتذليل الصعاب التي تعرقل تنزيله على الوجه األمثل؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا السيد الرئيس.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 9ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، عن مستجدات املواكبة واملقاربات املعتمدة لتفعيل 
الجهوية املتقدمة نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبداملومفيالفتيتا زيراملدمخلية:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الحالي خاصة فيما يتعلق بمحور 
استكمال ورش الجهوية املتقدمة، وتطبيقا للتوجيهات امللكية السامية 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده في هذا الشأن، 
حيث قال سيدنا املنصور باهلل في نص خطابه السامي الذي وجهه لألمة 
يوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش املجيد قال: »فالجهوية التي 
نريدها يجب أن تقوم على االجتهاد في إيجاد حلول مالئمة لكل منطقة 
التي يمكن أن توفرها  الشغل  حسب خصوصياتها ومواردها وفرص 
قطبا  تشكل  أن  يجب  والجهة  تواجهها،  التي  التنموية  والصعوبات 
للتنمية املندمجة في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها وبين مدنها 

وقراها بما يساهم في الحد من الهجرة للمدن«.

وتفعيال لتوصيات املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة قامت 
وزارة الداخلية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي تستهدف 

مواكبة الجهات تتلخص فيما يلي:

- تم إصدار نصوص تشريعية متعلقة بجهوية متقدمة؛

- إصدار دورية مشتركة بين وزارة الداخلية وزارة االقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، 
لدعم  االستراتيجي  البعد  على  جهة  من  الدورية  هاد  يؤكد  حيث 
املقاوالت، ومن جهة أخرى الدور املحوري للجهة، على اعتبار أنها هي 
صاحبة القرار، وذلك من خالل رئاسة اللجنة الجهوية املحدثة، للبث 

في طلبات الدعم.

- إعداد دليل توجيهي خاص بدعم املقاوالت.

- إعداد دليل توجيهي لتوطين وتنظيم مناطق األنشطة االقتصادية.

تصميم  إعداد  بتحديد مسطرة  يتعلق  إعداد مشروع مرسوم   -
النقل داخل الدائرة الترابية للجهة وتحيينه وتقييمه.

- إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد 
بين الدولة والجهات، وباقي املتدخلين.

- تفعيل مجموعة من اختصاصات الجهة الذاتية، في إطار اتفاقيات 
خاصة.

أما على املدى املتوسط، فقد تم االتفاق على استكمال تجويد 
من  وذلك  واملشتركة،  الذاتية  الختصاصاتها  الجهة  ممارسة  تفعيل 
للنصوص  بالنسبة  سواء  والتنظيمية،  التشريعية  املالءمة  خالل 
التشريعية والتنظيمية املؤطرة الختصاصات الجهة، أو تلك املؤطرة 
لالختصاصات القطاعية الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة، 
وفي هذا الصدد تم إعداد مسودة أجندة تشريعية، سيتم عرضها على 
إلى  املوضوعاتية  الورشات  للدراسة. وتسعى هذه  املوضوعية  اللجن 

تحقيق األهداف التالية:
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املتعلقة  اإلجرائية  اآلليات  حول  الجماعي  النقاش  اذكاء  1•
إتمام  يتعين  التي  االختصاصات،  لبعض  الجهة  ممارسة  بتفعيل 

إصدارها.

البت في مقتضيات مسودة مشروع مرسوم متعلق بتحديد  1•
مسطرة إعداد تصميم النقل الجهوي.

اقتراح سيناريوهات مناسبة بخصوص بعض االختصاصات  1•
في إطار املالءمة التشريعية والتنظيمية.

اقتراح النصوص التي تقت�ضي التعديل، أو التثمين في إطار  1•
املالءمة التشريعية.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

ورش  لتنزيل  رئيسيا  مدخال  والجهات  الدولة  بين  التعاقد  يعتبر 
الجهوية املتقدمة، ليشكل نمطا جديدا للحكامة وآلية إلعمال مبدأ 
الجهوية  التنمية  برنامج  بإعداد  يتعلق  وفيما  والتنسيق.  اإللتقائية 
وتنزيلها من خالل عقود برامج بين الدولة والجهات، فقد أولت وزارة 
الداخلية أهمية قصوى لتسريع إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية، 
خالل الوالية االنتدابية السابقة، حيث كللت الجهود املبذولة في هادا 
اإلطار، بالتأشير على 11 مقررا يتعلق باملصادقة على برامج التنمية 
الجهوية، ومن جهة أخرى تم العمل على إعداد الجيل األول لعقود 
برامج بين الدولة والجهات، وفق مقاربة تشاركية، حيث تم التوقيع 
والتأشير على 4 عقود، جهة فاس-مكناس، الداخلة-واد الذهب، بني 
املتعلقة  البرامج  عقود  توجد  فيما  نون،  وكلميم-واد  مالل-خنيفرة، 
بالجهات املتبقية، إما في املراحل النهائية أو في طور اإلعداد. ولتجويد 
برامج  عقود  وكذا  الحالية،  للوالية  الجهوية  التنمية  برامج  محتوى 

منبثق عنها، قامت الوزارة بما يلي:

- مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الترابية.

الدولة  بين  بالتعاقد  الوزارية،  الدوريات  من  مجموعة  إصدار   -
والجهة لتفعيل برامج التنمية الجهوية، واملتعلقة بمنهجية إعداد برامج 
بين  اإللتقائية  وتحقيق  بالتنسيق  املتعلقة  وتلك  الجهوية،  التنمية 

الجماعات الترابية وشركائها.

- إعداد مشروع مرسوم متعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد، 
وشكليات وشروط العقود املبرمة بين الدولة والجهات وباقي املتدخلين، 
وكيفية تتبعها وتنفيذها وتحيينها وتقييمها، ويهدف هذا املشروع إلى 
ترشيد مسلسل عملية التعاقد املمكن إبرامها بين الجهة والدولة، أو 

بينها وبين الدولة وباقي املتدخلين املعنيين، والسالم.

ملسيدارئيساملجلسة:

بالفريق  شكرا السيد الوزير، واآلن نفتح باب التعقيبات، ونبدأ 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاسيدة:

الجهوية  عملية  وثيرة  لتسريع  املعتمدة  الرؤية  بإيجابية  نسجل 
املتقدمة، باملوازاة مع الال تمركز فعلي، نتطلع إلى تسريع تحويل الوسائل 
من  تمكن  حتى  الجهات،  أساسا  فيها  بما  الترابية  الجماعات  لفائدة 
االطالع باختصاصاتها الذاتية واملشتركة واملنقولة، خاصة فيما يتعلق 
املساطر  وتبسيط  الذاتية،  واملوارد  وتنويعها  املالية،  املوارد  بتعزيز 
واالجتماعات  الجهود  نثمن  املحلية.  الجبايات  وتحسين  ورقمنتها، 
الدورية للجنة القيادة، خاصة بتنزيل ورش الجهوية املتقدمة باألقاليم 
اإلشادة  من  البد  وهنا  اإلداري،  الالتمركز  آليات  وتعزيز  الجنوبية 
بحسكم السيد الوزير، مع مختلف الشركاء، على إنجاح تنزيل األوراش 
الهيكلية الكبرى، ونلتمس منكم بذل مجهود إضافي لدعم هذه األقاليم 
وإدماجها في دينامية التحوالت الجديدة، وخاصة فيما يتعلق باالنتقال 
الرقمي وكذا تجويد مسلسل االنتقال الطاقي واالعتماد على الطاقات 
املتجددة، لتشجيع االستثمار في الطاقات البديلة الشمسية الريحية 
هذا  في  األقاليم  لهذه  الهائلة  اإلمكانيات  واستغالل  والهيدروجينية، 
املجال، وخاصة إلقليم السمارة، لتصبح رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة 

وعنصرا أساسيا في النهوض باالقتصاد املحلي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبات  السيدات  ألحد  املوالي  التعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
أو السادة النواب من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد 

النائب.

ملد ئباملسيدانوراملدينارفيق:

شكرا السيد الوزير على جوابكم الذي تضمن عناصر واضحة فيما 
يخص تفعيل الجهوية املتقدمة. وال شك أننا نثق فيكم لضخ املزيد من 
الفعالية لخيار الجهوية التي يوليها جاللة امللك نصره هللا، عناية خاصة، 
كما تجلى ذلك في عدد من توجيهات جاللته، آخرها رسالته السامية 
يوم  املتقدمة  الجهوية  حول  األولى  املناظرة  في  للمشاركين  املوجهة 
الجمعة 20 دجنبر 2019 بأكادير. لكن السيد الوزير املحترم، ال طريق 
نحو جهوية ناجحة دون العمل من أجل تنفيذ كل ما تضمنته قوانين 
الجماعات الترابية من آليات ومقاصد، وبعد مرور أكثر من 7 سنوات 
على دخول القانون التنظيمي للجهات حيز التنفيذ، البد أن نتساءل 
ماذا تحقق في مجال التحول نحو االختصاصات املشتركة واملنقولة، بل 

حتى الذاتية منها؟ وماذا حققت الجهوية في مجال العدالة املجالية؟

السيد الوزير املحترم، ال حديث عن الجهوية دون تفعيل وتسريع 
الالتمركز اإلداري الذي يشكل رافعة أساسية إلنجاح الجهوية املتقدمة. 
إن ميثاق الال تمركز الذي يلعب فيه السادة الوالة دورا مهما يبقى 
واحدا من املداخل التي تؤسس لتدبير إداري يؤطر العالقات بين إدارة 
مركزية في الرباط واملصالح املمركزة بالجهات، ويحدد القواعد املنظمة 

للعالقات..
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ملسيدارئيساملجلسة:

إلحدى  املوالي  التعقيب  التوقيت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
النائبات أو النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادا نمين:

شكرماملسيداملرئيس،

املصالح  خاللكم  ومن  أشكركم،  أن  البد  أوال  الوزير،  السيد 
الداخلية، على املجهودات التي تبذلونها ملواكبة تفعيل مشروع الجهوية 
املتقدمة. وأنتم تعلمون أن مسار هذا املشروع امللكي الضخم يتطلب 
منا جميعا مجهودا إضافيا لتنزيله السليم على أرض الواقع، لكن السيد 
الوزير، الجهات باقي عندهم بعض النواقص، اليوم الجهات في صدد 
إعداد البرنامج التنموي لسنة le PDR ،2027-2022. لكن في غياب 
والجهة، على  الدولة  بين  التعاقد  يتأسس عليها  يمكن  التي  العناصر 
مستوى الجهوي أقصد، ما غاديش يتوفقو، ألن القطاعات الحكومية 
األخرى ما عطاتش الصالحيات للجهات، إضافة أن هذه البرامج غير 
ملزمة. أما على صعيد اآلليات أو هيئات الحكامة، فالجهات محتاجة 
على   AREP املشاريع  تنفيذ  وكالة  طبعا  أحدثت  واملرافقة،  للمواكبة 
صعيد الجهات، لكن تبقى غير عبارة عن أقسام تقنية، ما عندهاش 
املوارد البشرية الالزمة باش تقوم بالواجب ديالها. ثانيا، مساطر تفويت 
 .Les SDR الجهوية  التنمية  شركات  مع  مقارنة  معقدة،  الصفقات 
صرف االعتمادات املالية كيخضع لتأشيرة وزارة املالية، في حين صرف 
االعتمادات املالية للجهات كيخضع لتأشيرة الخازن الجهوي، علما أن 
هاد الجهات هي اللي خلقات هاد الوكاالت، وبالتالي البد من وضع إطار 
مرن باش تبان القيمة املضافة ديال هاد الوكاالت. أما عن الجانب املالي، 
فإن االعتمادات املالية املرصودة من طرف الدولة لفائدة الجهات، ال 
تتطابق وحجم االختصاصات املوكولة لها. إضافة إلى مشكل تبويب 
امليزانية، الذي ال يتالءم مع مقتضيات تسيير الجهة، كغياب الفصول 

املتعلقة بالتواصل..

ملسيدارئيساملجلسة:

الدستوري  للفريق  املوالي  التعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا السيد الرئيس.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 9ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

السيد الوزير، مشكورين على كل ما قمتم به لتوفير جميع املتطلبات 
التشريعية والتنظيمية لجهتنا، لكن اليوم نحن في حاجة إلى مجموعة 
من متطلبات أخرى للحصول على نتائج ملموسة على أرض الواقع، من 
بين هاد املتطلبات ال بّد من مواصلة دعم املوارد املالية والبشرية للجهات 
مع إبراز املميزات الخاصة بكل جهة. بالنسبة لألهداف االستراتيجية 

للنموذج التنموي الجديد، ال بد من تحديدها في إطار سيا�ضي جهوي 
واضح وقابل للتنفيذ، بالنسبة السيد الوزير، كذلك يجب مواصلة 
الدولة  بين  ما  األطراف  واملتعددة  املشتركة  التعاقدات  تفعيل  يعني 
إطار  في  كلو  ال�ضي  وهاد  الخاص،  والقطاع  العام  والقطاع  والجهات 
إلتقائية وكذلك التجاوب مع انتظارات الجهة ومع كذلك االستراتيجية 
العامة للدولة، واحترام الرؤية الجهوية املعّبر عنها في »PDR«. السيد 
الوزير، احنا كنقولوا هاد ال�ضي ونحن على يقين بأن وبنجاعة املقاربات 
املعتمدة من طرف قطاع الداخلية لتحقيق وإنجاح الورش الحقيقي 
للجهوية املتقدمة، اللي جعل منها دستور 2011 ورش حقيقي للتنمية 

ببالدنا تحت قيادة جاللة امللك نصره هللا، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبداملومفيالفتيتا زيراملدمخلية:

أوال ثالث نقط اللي هما مهّمين، أنه فيما يخص مشروع الجهوية 
املتقدمة هو خيار خذاتو بالدنا دون رجعة، الجميع متفق بأن الجهوية 
املتقدمة هو الخيار ديالنا واحنا غاديين فيه، هادي هي النقطة األولى 
اللي خصنا نكونوا كاملين متفقين عليها؛ النقطة الثانية اللي خصنا 
نتفقوا عليها بأنه ورش الجهوية راه ما�ضي هدف، راه هو مسار، الجهوية 
ما عندناش هدف غنوصلوا نقولوا راه كّملنا الجهوية، الجهوية غادية 
يعني هو مسار اللي متجّدد حسب األولويات وحسب الوقت، وحسب 
هو مسار اللي غاديين فيه وغنبقاوا غاديين فيه إلى األبد؛ ثالثا: باش 
نجحوا فهاد املسار ونجحوا فهاد الجهوية خص التكامل بين الجميع، 
خصو  الجميع  املوقر  مجلسكم  منتخبين  الجهات،  رؤساء  حكومة، 
يشارك بطريقة أو بأخرى إلنجاح هاد الجهوية املتقدمة. إمتى غنكونوا 
وصلنا تقريبا للجهوية اللي بغينا؟ غنكونوا وصلنا لها نهار اللي يكونوا 
كتقوم  الجهة  تكون  خصها  واملشتركة  الذاتية  ديال  االختصاصات 
بها بطريقة سلسة ودون أي إشكال، عاد نكونوا وصلنا للبداية ديال 
الجهوية، وهادي خصنا نوصلوا لها في أقرب اآلجال هادي األولى؛ ثانيا: 
الجهات  امليزانية كينبثق من  امليزانية ومشروع  اللي يكون عندنا  نهار 
وكيطلع على الصعيد الحكومي وعلى الصعيد املركزي ما�ضي العكس، 
اليوم ما زال احنا في العكس نهار اللي نوصلوا بأن امليزانية ديال الدولة 
كّدار على الصعيد املحلي وتدوز على صعيد الجهات وتطلع على الصعيد 
الوطني ديك الساعة نكونوا وصلنا بأننا الجهوية حقيقة متقدمة، وباش 
نوصلوا لهاد النتيجة خص الجميع يشارك ونتعاملوا يعني بواحد النوع 

ديال األريحية مع هاد املقتضيات باش نمشيوا بهم لقدام، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، شكرا. 
ننتقل اآلن إلى قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
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والغابات، مرحبا السيد الوزير، السؤال املوالي هو سؤال عن النهوض 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التقليدي  الصيد  بقطاع 

الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةالعرميش:

شكرماملسيداملرئيس،

لتأهيل  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  نسائلك عن  الوزير،  السيد 
قطاع الصيد التقليدي؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

ديال  املنظومة  في  أساسيا  مكونا  التقليدي  الصيد  قطاع  فيعد 
الصيد البحري في بالدنا، إذ يضم واحد األسطول ديال 17.400 قارب، 
ويساهم بحوالي %7 بالنسبة لإلنتاج الوطني من حيث الحجم، و23% 
من حيث القيمة. وقد أقرت استراتيجية »أليوتيس« دعما متواصال لهذا 
القطاع لتطوير أدائه من خالل وضع مخططات تهيئة املصايد ومحميات 
بحرية لضمان الصيد املستدام، إنشاء 47 قرية للصيادين ونقط تفريغ 
مجهزة بكلفة 3,2 مليار ديال الدرهم، تجهيز ما مجموعه 14.000 قارب 
للصيد التقليدي بصناديق عازلة للحرارة، الرفع من الحمولة اإلجمالية 
لقوارب الصيد التقليدي، نظام تحديد هوية قوارب الصيد التقليدي 
ملنع القوارب غير القانونية، برنامج الدعم التقني واللوجستيكي واملالي 
للتعاونيات تقريبا 100 مليون ديال الدرهم اللي استافدت بها أكثر من 
100 تعاونية وقوارب امليناء ديال طانطان، تعميم التغطية االجتماعية 
والتأمين عن حوادث الشغل، إنجاز 22 وحدة طبية باملوانئ وبعض قرى 
الصيادين، ويتواصل العمل على تجهيز قوارب الصيد التقليدي بأجهزة 

السالمة البحرية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيدة النائبة في إطار التعقيب، تفضلوا، الصوت رجاء 
تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةالعرميش:

السيد الوزير، هاد ال�ضي كامل اللي قلت صراحة احنا كنشيدوا 
باملجهودات كتقوم به وزاراتكم، ولكن السيد الوزير، قطاع الصيد 
اقتصادية  مشاكل  عديدة،  مشاكل  من  يعاني  يزال  ال  التقليدي 

ضعف  من  يعاني  هو  التقليدي  الصيد  الوزير،  السيد  واجتماعية. 
الصيد  البحر  ومهنيي  البحارة  لجميع  الكاملة  الصحية  التغطية  في 
التقليدي، كذلك ضعف الطب البحري، وضعف في أسطول قوارب 
النجاة، ضعف في الدعم املخصص لتجهيز القوارب التقليدية بسترات 
النجاة، كذلك، السيد الوزير، هناك مشكل االكتظاظ الذي يعرفه 
جل املوانئ خاصة ميناء طانطان ميناء العيون بفعل زحف الرمال. 
نسائل، السيد الوزير، ال بد من واحد العالقة بين وزارة التجهيز لحل 
هاد املشكل، كذلك، السيد الوزير، هاد القطاع كيعيل مجموعة من 
العائالت، ولكن نظرا الرتفاع الغازوال ما عرفناش واش هاد العائالت 
يعيلوا عائالتهم وال يقابلوا القوارب باش يديروا الغازوال، ألن ال بد 
من الدعم لهاد الفئة، كذلك، السيد الوزير، احنا مع القوانين ومع 
التنظيمات، لكن ال بد من حق أبناء األقاليم الجنوبية من االستفادة 
باالستثمار في قطاع الصيد البحري التقليدي، ما يحصل في الداخلة في 
القوارب املعيشية نحن مع القوانين، ولكن ال بد من وجود حلول لهاد 

الفئة ألنها تعيل عائالت كثيرة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد النائب.

ملد ئباملسيداأحاداملع لم:

شكرماملسيداملرئيس،

أنا بدوري أطالب السيد الوزير بأنه إيجاد حل ملشكل ديال القوارب 
كبيرة  فيكم  ثقتنا  الذهب، خصوصا  الداخلة-وادي  بجهة  املعيشية 
السيد الوزير، أننا واحنا كمجالس منتخبة وكمنتخبين بجميع أشكالهم 
السياسية مستعدين ندخلوا معاكم ف�ضي برنامج اللي هو يكون إليجاد 
حل لهاد الفئة اللي كتعاني بواحد الشكل كبير السيد الوزير املحترم، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب، ما كاينش تعقيب عند املعارضة؟ تفضل 
السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداهللااأبركي:

ملسيداملوزيرامملحت3م،

إبتدأ  التقليدي  الصيد  بقطاع  للنهوض  ديالكم  الجواب  كنثمنوا 
من سنة 2007 بعد املخطط ديال »أليوتيس« اللي اعطى الثمار ديالو، 
واليوم البحارة كلهم عندهم الضمان االجتماعي وعندهم دابا غادي 
يدخلوا، الحمد هلل، في 12/1 في »l›AMO« بحالهم بحال املغاربة كلهم 
والتأمين اإلجباري، وتنهنيكم على هاد املسائل ديال الراحة اللي اليوم 
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أعطت األكل ديالها، وعلى األرقام اللي اعطيتونا في تهيئة املصايد وعلى 
تحديث األسطول. اليوم الفلوكة ديال الداخلة كانت كّدير 8000 درهم 
في األول ديالها، دابا اليوم كتدير 80 مليون، %100 باش طلع الثمن 
ديالها، إذن اليوم كنهنيوكم السيد الوزير على هاد النجاح، وتنقول لكم 
على القضية ديال األخطبوط وتعطيونا التاريخ ديالو اللي اسمو األمور 

كلها في التنظيم ديالها وفي هذا بأحسن إلى أحسن، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداممب ركاحاية:

شكرماملسيداملرئيس،

ارتباطا بقطاع الصيد البحري السيد الوزير، الحكومة بذلت مجهود 
جبار في دعم النقل من أجل الحفاظ على التسعيرة ديال النقل العمومي 
للمواطنين، حبذا السيد الوزير لو أن الحكومة اتخذت نفس القرار فيما 
يتعلق بدعم الغازوال بالنسبة لقطاع الصيد البحري، بطبيعة الحال 
هاد القطاع الحيوي واللي عرفت فيه ارتفاع املحروقات ب%60 أو ما 
يفوق ذلك ال�ضيء اللي انعكس على املدخول ديال مهنيي قطاع الصيد 

البحري وعلى البحارة عموما السيد الوزير، وشكرا جزيال.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

فيعني هذا القطاع كما قلت هو جد مهم، واستراتيجية »أليوتيس« 

ديالو،  وللتهيئة  ديالو  للتنظيم  كبير  املجهود  واحد  عمالت  اآلن  لحد 
والعمل متواصل، إن شاء هللا، كل املشاكل اللي طرحتوها هي في طور 

في  يعني  الداخلة  في  التنظيم  ديال  ال�ضي  وهاد  املشاريع،  ديال  يعني 

املناطق الجنوبية فيما يخص الراحة البيولوجية فهي أنا غادي نتكلم 

عليها في واحد السؤال، ولكن املسائل هي في الطريق ديال الحل ديالها، 

وبتشاور طبعا مع املهنيين. هاد يعني القطاع الحل ديالو واللي خدامين 

مع املهنيين هو التنظيم ديالو، وطبعا الدعم ديال الدولة هو مستمر 

ولكن غيخصنا نعرفوا فين يم�ضي الدعم؟ ولكن التغطية الصحية هي 

شاملة كملنا وإيال بقي �ضي حاجة راه في هاد الشهر، إن شاء هللا، غادي 

تكمل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

على جدول  باستدراك  توصلنا   13 للسؤال  بالنسبة  إذن  شكرا، 
أعمال مجلس النواب من فريق التجمع الوطني لألحرار، بموجبه تم 
الصالح  املاء  بتوفير  يتعلق  بسؤال جديد   13 رقم  السؤال  استبدال 

للشرب للرحل وملاشيتهم، تفضلوا أحد السادة النواب.

ملد ئباملسيداممب ركاحاية:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، يعتمد عدد كبير من الكسابة باملغرب على الرعي 
وماء  للشرب  الصالح  املاء  لتوفير  وزارتكم  أعدت  فماذا  والترحال، 

للتوريد لهذه الفئة املهمة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

املكونات  من  املاشية  بتوريد  الخاصة  املاء  نقط  تهيئة  فتعد 
األساسية ضمن برنامج الوزارة لتنمية وتهيئة املراعي وخاصة لصالح 
الرحل، وملواكبة تنزيل القانون 113.13 املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة 
وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية، وتم تخصيص مبلغ ديال 400 
مليون درهم لهذا الغرض في إطار البرنامج الوطني ملاء الشرب والسقي، 
وقد تم إلى حدود هاد السنة هاد 3 السنوات املاضية تهيئة 400 نقطة 
ماء ثابتة واقتناء 15 شاحنة صهريجية وتوزيع 1400 صهريج بالستيكي.

وفي إطار برنامج الحد من آثار تأخر التساقطات املطرية تم تخصيص 
ميزانية ديال 10 داملليون درهم فهاد السنة من أجل تهيئة 62 نقطة ماء 
لتوريد املاشية باملجاالت الرعوية، وزيادة على برامج نقط املاء لتزويد 
واللي كيستافد منو  الداخلية  به وزارة  واللي كتقوم  القروي  العالم 

الرحل كذلك.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد النائب في إطار التعقيب تفضلوا.

ملد ئباملسيداممب ركاحاية:

شكرا السيد الوزير على هذه املعطيات القيمة اللي أعطيت، واحنا 
كنثمنوا املجهودات اللي كتقوم بها وزارة الفالحة والصيد البحري في 
الحفاظ ودعم هاد الشريحة من الكسابة. انتما كتعرفوا على أنه السيد 
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هنالك  الذهب  وادي  العيون،  كلميم،  من  الجنوبية  األقاليم  الوزير 
أرا�ضي شاسعة مراعي شاسعة، وبطبيعة الحال كتعرف واحد الضغط 
تنزل الشتاء فهاديك األقاليم كتعرف ضغط من جميع  ي كتكون 

ّ
مل

األقاليم ديال الوسط وديال الشمال كينزلوا لها وبالتالي كاين مشكل 
ديال توريد املوا�ضي. لإلشارة اآلبار املتواجدة في هذه املناطق هي معدودة، 
معدودة السيد وزير ال�ضيء اللي خاصكم تدخلوا وتصايبو برنامج يكون 
منتظم مع الجهات أو مع األقاليم أو مع الجماعات املعنية من أجل 
حفر آبار تكون عندها عمق ديال 700 متر وأكثر باش تكون كفيلة في 
سنوات الجفاف لتوفير املاء ال الصالح للشرب وال املاء بالنسبة للتوريد، 
الصهاريج املائية اللي كتكلم عليها السيد الوزير، وال البالسيكية هذه 
مجهودات كديروها مهمة ومهمة بالنسبة للكسابة الصغار والكسابة 
املتوسطين، وكاين الكسابة اللي عندهم املئات ديال القطعان ديال 
اإلبل واآلالف ديال املوا�ضي إذن الحلول الجانبية بحال هكا ما تكفيهم، 
وبالتالي وجب التفكير من أجل خلق نقاط مائية مستقرة تكون معروفة 
األماكن ديالها وتكون مجهزة بتجهيزات حديثة باش نخففوا العبء على 

الكسابة وعلى كسابة اإلبل بالخصوص، وشكرا جزيال السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ إذن، تفضلوا السيد 
الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

فهاد البرنامج متواصل، أنا متافق معاك السيد النائب املحترم بأنه 
عندنا عدة يعني اإلمكانيات وآليات، كاين اآلبار، ولكن كاين هاد ال�ضي 
ديال الصهاريج البالستيكية اللي كنديروها في االستعجال، ولكن اآلبار 
خاصنا يكون عندنا األماكن اللي فيها الفرشة املائية، وكاين عندها، 
يعني، واحد الخارطة ديال الطرق ديال الرحل، واللي كنحاولوا نجهزوها 

في إطار ديال التهيئة داملراعي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي هو سؤال عن دعم وتشجيع الجيل الجديد 
من املقاوالت الفالحية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداسيدياص لحامإلنري�شي:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة ألجل 
دعم وتشجيع الجيل الجديد للمقاوالت الفالحية ببالدنا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

امللك  جاللة  أطلقها  اللي  األخضر«  »الجيل  استراتيجية  فتهدف 
املقاولين  من  جديد  جيل  إحداث  إلى   2020 فبراير  في  هللا،  حفظه 
الفالحيين عبر جلب وخلق فرص عمل لصالح الشباب واملستثمرين في 

الفالحة والخدمات الشبه الفالحية استنادا إلى عدة ركائز:

- أوال، تعبئة وتثمين مليون هكتار من األرا�ضي الجماعية مع وضع 
نظام تحفيزي مالئم وآليات ملواكبة وتأطير الشباب، آليات تحفيز اللي هي 
مختلفة ومتنوعة وفيها : صندوق التنمية الفالحية، برنامج الصناعات 
التجميع  والغذائية،  الفالحية  الصناعات  أقطاب  برنامج  الغذائية، 
التثمين  في  املقاولة  تشجيع  وعندنا  التضامنية،  والفالحة  الفالحي 

والصناعات الغذائية؛

- تشجيع الشباب على املقاولة في الخدمات الفالحية وشبه الفالحية 
والخدمات الرقمية املرتبطة بالقطاع الفالحي عبر نظام تحفيز خاص؛

مع  مالءمته  أجل  من  املنهي  والتأهيل  التكوين  عرض  تحسين   -
متطلبات سوق الشغل.

ولتنزيل هذه الركائز مع عدة شركاء، عملنا على إنشاء وتجهيز 12 مركز 
جهوي للشباب املقاولين، ويتم حاليا مواكبة حاملي ل1400 مشروع 
مقاولة، إحداث فروع محلية ملراكز االستشارة الفالحية، تجهيز خلق 
تعاونيات مقاوالتية، اليوم عندنا تقريبا 2200 فهاد السنتين املاضية 

ديال التعاونيات الفالحية واللي فيها تعاونيات خدماتية كذلك.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداسيدياص لحامإلنري�شي:

شكرماملسيداملوزيرامملحت3م،

هذه املبادرات كاملين بدورنا كنثمنوها ونتمناوا لها التوفيق، ولكن 
كان في إطار هاد املبادرة ديال التجهيز ديال مليون هكتار واملبادرة ديال 
هاد املراكز الجهوية اللي كاينة في 12 جهة، نبغي نقول لك على أنها تدارت 
مسائل اللي هي مزيانة في األقاليم الجنوبية فهذا التثمين ديال مليون 
هكتار. ولكن كنساءلك السيد الوزير، وال كنعقب عليك على الحصة 
ديال إقليم السمارة اللي كيبغي هو تكون عندو واحد النظرة خاصة ألنه 
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ربما هو اإلقليم اللي نصفوا التاريخ وظلمته الجغرافيا، ولكن نتمناوا 
على أنه يلقى القيمة ويلقى املكانة ديالو في العهد ديالكم السيد الوزير.

بالنسبة للمقاوالت الفالحية، اإلقليم ديال السمارة ما كيعرف ما 
فيهش املقاوالت الفالحية، ولكن نتمناوا باش الوزارة ديالكم تتواصل مع 
الجميع تكون واحد املقاربة تشاركية اللي يكون فيها الجميع باش الجميع 
يتجه لهذا الجيل الجديد من من املقاوالت اللي اعطى صاحب الجاللة 
نصره هللا، االنطالقة ديالو، ونتمناوا باش تكون مواكبة ديالهم من 
طرف، طبعا، من طرف وزارتكم ومن طرف املتدخلين االخرين، ونبغي 
نقول لك، السيد الوزير، على أن إقليم السمارة كانت ّدارت فيه تجارب 
فالحية في منطقة »أمغاال« منها املادة ديال الكينوا اللي كانت نجحت، 
ولكن نتمناوا تكون دراسات على أنواع الفالحة اللي تقدر تخدم لنا، اللي 
تقدر تكون عندنا في اإلقليم، واللي تقدر تواكب هذا الجيل الجديد من 
املشاريع اللي كتنويوا القيام بها، وشكرا السيد الوزير، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل 
النائب.

ملد ئباملسيدامحادامنامو�شى:

شكرماملسيداملرئيس،

الشباب،  يعني  تشجيع  ودعم  يعني خلق  إطار  في  الوزير،  السيد 
»أسني«  في جماعة  به  قمتوا  اللي  بالعمل  الوزير  السيد  نشيد  وأوال 
بإقليم الحوز وبغيت فهاد اإلطار هذا باش يعني كذلك إنشاء واحد 
محطة التبريد للمنتوجات الفالحية في دائرة »آيت ورير« وذلك تجاوبا 
مع الخطب امللكية من خلق فرص الشغل وكذلك تشجيع االستثمار، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

فاللي مهم واللي جاءت به استراتيجية »الجيل األخضر« هو التنوع 
يعني اآلليات ديال املواكبة وديال التحفيزات لهاد يعني الحاملين ديال 
هذاك  واحنا  كذلك،  ديالو  املؤهالت  عندو  السمارة  إقليم  املشاريع، 
التجارب اللي هضرتوا عليها احنا عندنا وغاديين، إن شاء هللا، فهاد 
البرنامج هذا ديال الشباب، عندنا مراكز ديال البحث اللي غادي تعمل 
في السمارة واللي غادي توجهنا خصوصا فيما يخص املناطق اللي فيها 

إمكانية ديال السقي.

ملسيدارئيساملجلسة:

الذاتي  15، وهو سؤال عن تحقيق االكتفاء  املوالي رقم  السؤال 
الفريق االستقاللي  املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  الغذائي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 

السيد النائب.

ملد ئباملسيداموالياملحسنابلفقيه:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

نسائلكم السيد الوزير عن االستراتيجية املعتمدة لتحقيق االكتفاء 
الذاتي الغذائي الكفيل بتعزيز السيادة االقتصادية وتحصينها في ظل 
املواد  معها  أخذت  والصراعات  بالتوتر  املطبوعة  الدولية  العالقات 

الغذائية بعدا استراتيجيا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

فتحت التوجيهات امللكية السامية، تمكنت بالدنا من تنفيذ سياسة 
متكاملة كتهدف إلى ضمان وفرة الغذاء وتعزيز التنمية الفالحية والقروية 
وحماية املوارد الطبيعية عبر تنزيل مخطط »املغرب األخضر«، واآلن 
استراتيجية ديال »الجيل األخضر«، والهدف هو ضمان األمن الغذائي 
املستدامة  اإلنتاجية  من  بالرفع  الغذائية  السيادة  أسس  تعزيز  عبر 
التوازن مع املؤهالت الترابية والتركيز على املنتوجات األساسية. فحيث 
تم تحقيق إنجازات مهمة بالنسبة لتغطية الحاجات الوطنية حسب 
السالسل، فمثال عندنا %100 بالنسبة للخضر والفواكه، %98 حتى 
%100 للمنتجات الحيوانية يعني الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، 
ي كتكون 

ّ
%44 بالنسبة للسكر، و%53 بالنسبة للحبوب كمعدل ومل

األمطار.

في  للمملكة  الغذائي  األمن  األخضر«  »الجيل  استراتيجية  وتضع 
وذكية  مستدامة  فالحة  تطوير  تعزيز  عبر  ديالها  االهتمامات  صلب 

مناخيا من خالل:

تكنولوجية  واعتماد  وناجعة،  متأقلمة  فالحية  أنظمة  اختيار   1-
التكيف والتأقلم؛

-2 تدبير مستدام ملياه السقي لضمان النجاعة وتثمين املاء عبر 
إنتاج أكثر بأقل كمية من املاء؛
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-3 تشجيع التثمين والصناعات الغذائية للرفع من القيمة املضافة؛

-4 العمل على الرفع من جاذبية القطاع الفالحي؛

-5 تأمين التمويل العادي للسوق الوطنية، وتعمل الحكومة على 
تصور ملنظومة وطنية متكاملة للمخزون االستراتيجي للمواد األساسية.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداموالياملحسنابلفقيه:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، علينا أن نعتز بالتطور الذي عرفه القطاع الفالحي 
الذي أصبح يمثل مكانة هامة في االقتصاد الوطني، من حيث مساهمته 
في الناتج الداخلي الخام من خالل اعتماد الفالحة عصرية موجهة نحو 
التصدير باألساس، ولكن تداعيات الظرفية االستثنائية التي طبعتها 
ضرورة  عن  أبانت  األوكرانية  الروسية  والحرب  »كوفيد19-«  أزمة 
بما  الفالحية وأهدافها االستراتيجية،  النظر في هذه السياسة  إعادة 
األخضر«  »الجيل  في  املتمثلة  الجديدة  الفالحية  االستراتيجية  فيها 
من أجل ضمان األمن الغذائي للمواطنين وربح رهان االكتفاء الذاتي 
الغذائي في املواد األساسية، بما فيها أساسا الحبوب، القطاني، الزيوت، 
السكر وغيرها والتي تكلف فاتورة استيرادها خزينة الدولة أمواال طائلة 
بالعملة الصعبة في أفق تحقيق أهداف السيادة الغذائية وتعزيز األمن 
االستراتيجي الغذائي كما دعا إليه جاللة امللك، بما يقت�ضي ذلك من 
دعم لهذه الزراعات لتحفيز الفالح على الزيادة في اإلنتاج واملردودية 
بما يقت�ضي ذلك من تثمين اإلنتاج الفالحي املحلي من خالل تحويله 
ودعم  الغذائية  للصناعة  تطوير  من  ذلك  يقت�ضي  بما  وتصنيعه، 
االندماج الكامل لسالسل القيمة الفالحية باعتبارها مصدرا للقيمة 
تعزيز  من  ذلك  يقت�ضي  بما  الشغل،  ولخلق فرص  املحلية  املضافة 
ودعم  االستراتيجي،  القطاع  هذا  في  الفاعلين  مختلف  بين  للتكامل 
قدراتهم وجعل التكنولوجيات الحديثة في خدمة االستدامة والقدرة 

على مواجهة التغييرات املناخية...

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  التوقيت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد 
املعارضة؟ األغلبية؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

أساس  على  يعني  جاءت  األخضر«  »الجيل  ديال  فاالستراتيجية 
املخرجات ديال مخطط »املغرب األخضر«، وجاءت باش ثمنها وكذلك 
باش تعالج بعض اإلشكاليات وبعض التحديات ومن بينها هاد ال�ضي 

ديال التأقلم مع التقلبات، فاالستراتيجية واضحة واألهداف واضحة، 
اللي خاص اليوم هو تحسين يعني وإدخال بعض التحسينات على بعض 
اآلليات وبعض املقاربات اللي كنستعملوها واللي هاد الظرفية كناخذوا 

يعني بها العبر باش..

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيد الوزير، قسمنا عليكم الوقت شكرا. إذن 
السؤال املوالي هو سؤال عن غالء تكاليف اإلنتاج الفالحي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداحسناملياني:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمناملوزيرمن،

بعدما أنعم هللا سبحانه وتعالى علينا بأمطار الخير، نطمح جميعا 
إلنجاح املوسم الفالحي، لذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات 
االستعجالية التي ستتخذونها لتمكين الفالح بمواجهة ارتفاع تكاليف 
والبذور  األزوتية  األسمدة  طبعا  األسمدة،  أساسا  فيها  بما  اإلنتاج 
واملبيدات واألعالف والغازوال طبعا وغيرها من املواد الفالحية، وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

فهاد الظرفية اللي عرفت يعني الغالء وارتفاع أسعار املواد الفالحية 
نتيجة عوامل طبعا دولية ومناخية، اتخذت الحكومة وهاد األمطار 
األخيرة اللي جاءت من بعد واحد التأخير يعني ديال املوسم، التأخير 
ديال شهر ونص، فنتمناوا من هللا يكمل عليها، اتخذت الحكومة عدة 

إجراءات لدعم الفالحين عبر حلقات سالسل اإلنتاج:

-1 دعم املدخالت الفالحية فيها الحبوب والدعم ديال البذور ديال 
الحبوب وكذلك الشمندر؛

-2 دعم التحاليل املخبرية؛

-3 الحفاظ على أثمنة األسمدة الفوسفاتية ما خصناش ننساوها 
ألنها حتى هي طلعات على الصعيد الدولي، ولكن بقات عندنا في نفس 
هذا، واحنا كنشوفوا كيفاش يمكن لنا التدخل في بعض السالسل 

لدعم يعني األسمدة األزوتية؛
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-4 الرفع من املساحة املؤمنة من مليون حتى 1,2 مليون هكتار؛

-5 دعم األعالف ديال املاشية، وإن شاء هللا، زيادة على الدعم غادي 
نحاولوا باش تكون اإلعفاء من »TVA« على األعالف اللي مستوردة؛

-6 تعزيز وتقوية مناعة القطيع ضد األمراض املعدية؛

-7 التحفيزات واإلعانات املالية لتشجيع االستثمار في إطار صندوق 
التنمية الفالحية، واللي غادي توصل هاد السنة، إن شاء هللا، 3,7 مليار 

ديال الدرهم؛

-8 دعم مستمر لسالسل اإلنتاج عبر إقرار عقد البرامج لكل سلسلة؛

طبقة  خلق  إطار  في  الشباب  لدعم  جديدة  إعانات  وإرساء   9-
متوسطة ومشاريع فالحية تضامنية اللي هي متنوعة وكندعموها واللي 

كتهم الفالحين الصغار والفالحين املتوسطين.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداحسناملياني:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، كما أننا نقدر املسؤولية الجسيمة 
امللقاة على عاتق الحكومة في ظل الظرفية الصعبة التي تجتازها بالدنا، 
لكن الصعوبات واإلكراهات التي يعاني منها الفالح بعد سنة فالحية 
مطبوعة بالجفاف، واستمرار تداعيات جائحة كورونا، واالرتفاع املهول 
الفالحي  املوسم  إنجاح  تحديات  وكذا  األساسية،  الفالحية  املواد  في 
والرفع من اإلنتاج واملردودية للوصول إلى 75 مليون قنطار كما جاء في 
القانون املالي. يقت�ضي من الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم، وتوفير 
وسائل اإلنتاج بأثمنة مناسبة للفالحين وال سيما الصغار منهم الذي 
تأزمت أوضاعهم مما اضطرهم إلى خوض وقفات احتجاجية متتالية 
للتعبير عن تذمرهم واستياءهم كما هو الشأن بالنسبة للفالحين بعمالة 

مكناس.

السيد الوزير، هاد الفالحا السنة الفارطة ليكن في علمك أن ما 
كاين �ضي فالح دار األسمدة األزوتية في الحقول ديالو مما أدى إلى نقصان 
املنتوج بنسبة %50، وكذا هاد السنة، إن شاء هللا، إيال ما كاين �ضي 
دعم فهاد األسمدة األزوتية غادي نتوقعوا نفس املنتوج ونفس النسبة، 

وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ انتهى التوقيت السيد الوزير. إذن السؤال 
املوالي هو السؤال 17 هو سؤال عن ارتفاع أسعار البذور واألسمدة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداح تمابنارقية:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي قامت بها وزارتكم للحد من 
ارتفاع أسعار البذور واألسمدة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملد ئبامملحت3م،

املوسم  فهاد  واإلجراءات  التدابير  من  مجموعة  الوزارة  فاتخذت 
ونتمناوا هللا يبدا ونكملوا عليه ونطلبوا هللا هاد الشتاء، إن شاء هللا، 
البذور واألسمدة الفوسفاتية،  تكون عامة عبر خصوصا توفير ديال 
ففيما يخص البذور تم التأمين ديال مليون و100.000 قنطار ديال 
البذور يعني عادة كنا كنوصلوا ملليون و400 وهي اللي كانت كتباع مليون 
و300، مليون و400 رغم الصعوبة اللي كانت ديال اإلنتاج ديال السنة 
البذور ديال الحبوب الخريفية املعتمدة من أصناف  املاضية، وهاد 
ديال  التحديد  وكاين  مضمونة  وجودة  عالية  مردودية  ذات  مالئمة 
األثمنة ديالها في بيع تحفيزي الدولة كتخلص كتأدي كدّعم الثلث ديال 
الثمن يعني 210 دراهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 
درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، وكاين كذلك دعم بذور الشمندر 
1280 درهم للهكتار، وبلغ يعني الدعم ديال الدولة في املجموع بالنسبة 
الحبوب والشمندر 380 مليون ديال الدرهم لهاد السنة هادي، األسمدة 
ضمان تزويد السوق ب 650.000 طن من األسمدة الفوسفاتية مع 
الحفاظ كما قلت على نفس املستويات ديال األثمنة، وكنعملوا على 
إيجاد واحد اإلمكانية يعني ربما تكون محددة ولكن في بعض السالسل 
فيما يخص األسمدة األزوتية واللي هي أسمدة سطحية اللي كتكون من 
janvier févier لفوق، نتمناوا هللا غير الشتاء تجي، فمواصلة الدعم 

كذلك ديال التحاليل املخبرية...

ملسيدارئيساملجلسة:

إطار  في  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 
التعقيب.

ملد ئباملسيداح تمابنارقية:

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى كل ما تضمنه من معطيات، 
دافعنا السيد الوزير وراء طرح هذا السؤال هو التخوف الذي كان عند 
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الفالحين عند انطالق املوسم الفالحي الحالي والذي صاحبه ندرة من 
التساقطات املطرية أوال، وثانيا ارتفاع أسعار بعض البذور واألسمدة 
في الفترة األولى من انطالق املوسم الحالي لألسباب الدولية ويعرفها 
الجميع. إال أن جولتكم العديدة في األقاليم واملناطق وفي الجهات في 
املغرب، وإشرافكم الشخ�ضي واليومي حتى تمر هذه املرحلة في أحسن 
الظروف واألحوال بّدل هذه املخاوف عند الفالحين، وانطالقا مما نعرفه 
عنكم السيد الوزير من غيرة صادقة على هذا القطاع، وملا نلمسه منكم 
من جدية في العمل وعطفكم على الفالح املغربي بصفة عامة، فإننا 
ندعوكم السيد الوزير إلى التدخل إلعادة الجدولة للديون املترتبة على 
كاهل الفالحين بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف، واللي خالت الفالحين 
يعني في أزمة مالية، ونحن متأكدين السيد الوزير، من أنكم لن تذخروا 
أي جهد لتقديم املزيد من الدعم للفالح املغربي الذي يستحق كل عناية 
واهتمام، نرجو من هللا سبحان وتعالى، أن يرحمنا بغيث نافع، ويرفع 

عنا جميعا شبح هذا الجفاف، وهللا املوفق شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن  الوزير.  السيد  التوقيت  انتهى  إضافي؟  تعقيب  من  هل 
ننتقل للسؤال املوالي هو السؤال 18 وهو سؤال عن املوسم الفالحي 
للسيدات  واملتوسطون  الصغار  الفالحون  يواجهها  التي  واإلكراهات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد السادة 

النواب بطرح السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادالحاوش:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، عن اإلكراهات التي يواجهها الفالح الصغير واملتوسط 
ملواجهة املوسم الفالحي الحالي.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملد ئبامملحت3م،

فالفالح الصغير كان دائما وال يزال في صلب االهتمامات ديال الوزارة، 
وحجم  املنجزة  واملشاريع  البرامج  مختلف  خالل  من  ذلك  ويتجسد 
الدعم املوجه لهذه الفئة سواء في إطار مخطط »املغرب األخضر« أو 
استراتيجية »الجيل األخضر«، وفي هذا اإلطار من مجموع التحفيزات 
بين  ومعدلها  الفالحية  التنمية  إطار صندوق  في  املمنوحة  واإلعانات 
3,7 حتى ل4 داملليار يعني سنويا، %80 كتم�ضي لفائدة االستغالليات 

الصغرى واملتوسطة، الصغرى أقل من 10 ديال الهكتارات واملتوسطة 
بين 10 و20.

في املوسم الفالحي الحالي عملت الوزارة على اتخاذ مجموعة من 
التدابير لدعم هاد الشريحة من الفالحين، دعم املدخالت الفالحية 
خاصة من البذور املختارة واألسمدة، ضمان انطالقة املوسم في ظروف 
مواتية، دعم األعالف ومياه توريد املاشية والحماية الصحية للقطيع 
خاص  دعم  الحيواني،  اإلنتاج  لدعم  البرامج  من  العديد  إنجاز  عبر 
املواكبة  الظرفية،  فهاد  خاصة  الحمراء  واللحوم  الحليب  لسالسل 
والتأطير املستمر للفالحين وتعزيز وتنويع مشاريع الفالحة التضامنية 

اللي كتستهدف هاد الشريحة ديال الفالحا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادالحاوش:

هي  ما�ضي  حاجة  �ضي  القسم  وهللا  الحقيقة  في  الوزير،  السيد 

هاديك، ألن ملا كنرجعوا احنا كاملين اوالد فالحا، وكنعيشوا مع الفالحا، 

لكن ملا كنمشيوا ما كنلقاوش أثر لهاد ال�ضي، الناس كتعاني، راه اليوم 
في دجنبر عادة خاص الفالحا كلهم يكون عندهم الزريعة ديالهم ويكون 

عندهم املسائل ديال األسمدة وكذا، اليوم الفالح غادي ما عارفش 

واش  ما عرفتش  إشكالية حقيقية،  كاين  فين غيشد، ألن  البوصلة 

كتعرفوا شحال كيسوى القنطار ديال الزريعة اليوم؟ الفالح بسنتين 

متراكمتين ديال الجفاف زائد يعني »كوفيد« اللي مر به حتى هو، زائد 

األمور اللي هي ديال الغالء يعني ديال الحرب وهذا فهو حتى هو كيخص 

اللي يدافع عليه، هاد الفالح هذا اليوم كنلقاوه حتى من الناحية ديال 

املحروقات وهو املهنة الوحيدة زعما اللي ما كاينش اللي كيهضر عليه، 

وانت كوزير السيد كوزير على القطاع وو�ضي على القطاع واش هاد 
الناس هادو ما كيبقاوش فيكم؟ عالش الحرفيين والقطاعات األخرى 

كلهم استفادوا يعني من التخفيض بالنسبة للمسائل ديال املحروقات؟ 

هاد الفالح مسكين حيث ما كيخرجش وما كيديرش اإلضرابات وما 

عندوش النقابات اللي يوقفوا حتى هما في حق يعني اسميتو، بالتربية 

ديالهم وباألخالق. ولهذا اليوم الفالح راه تدبر، اليوم الفالح ما بقى 

عندو فين يصبر، خصنا نلقاوا لو حلول وإال هاديك 75 مليون قنطار 

اللي انتما بنيتوا عليها في آخر املطاف الناس ما غاديش يزرعوا السيد 

الوزير، هادي حقيقة...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ إيال 
اسمحتي األغلبية، تفضلي السيدة النائبة.
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ملد ئبةاملسيدةام نيحةاخيي3:

الشمندر  ديال  املزارعين  من  كبيرة  مجموعة  الوزير،  السيد 
ب«سمكت« و«أكطاية« دائرة قصبة تادلة تضرروا بزاف في املوسم اللي 
داز حيث لقاوا راسهم بعد عام فالحي كامل ديال تمارة، وديال الخدمة، 
وديال املصاريف الكثيرة: ها املازوط، ها البوطة من أجل السقا رغم 
الجفاف، ها األسمدة وكذلك اليد العاملة لقاوا راسهم أمام فواتير 
استخالص سلبية، أي أن لوزين ديال السكر تيسالهم الفلوس، يا إما 
الخالص، يا إما املسطرة القضائية. ولألسف السيد الوزير، رغم أن 
املنتوج في الهكتار كان باألطنان إال أن هناك عالمة استفهام خاصة أن 
املعمل هو الوحيد اللي مسؤول على التدخل في تحديد الحالوة ديال 
املنتوج والجودة ديالو وطريقة األداء ديالو، والفالح كيبقى غائب في 
هاد  أجل  من  التدخل  الوزير،  السيد  منكم،  تنطلبوا  الحلقة.  هاد 

املتضررين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةان نيةاملقدصوري:

اليوم نطالب بدعم مباشر مستعجل وذو أثر ما دام أثر »املخطط 
األخضر« لم يصل إلى هذه الفئة، هذه الفئة التي سبق أن خرجت 
في احتجاجات لغالء املحروقات، هاد الغالء طبعا يليه غالء في أثمان 
األسمدة وأثمان البذور وندرتها أحيانا من السوق، هاد الدعم اآلن نحن 
بحاجة إليه ألن إذا تأخر املوسم الفالحي وتأخرت األمطار ما لناش عذر 
أننا نأخروا عليه الدعم، حتى ال تنزلق هذه الفئة إلى ما تحت مستوى 

خط الفقر، وحتى نكون قد أسهمنا في األمن الغذائي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب، نعم، صافي السيد النائب، تفضلوا 
السيد الوزير.

ملد ئباملسيدامصطفىاملق ساي:

السيد الوزير، تكلمتوا على الدعم ديالكم...

ملسيدارئيساملجلسة:

ال ال، تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

فالفالحا الصغار بداو كيحرثوا وغادي يحرثوا، دابا وصلنا ملليون 
هكتار اللي هي محروثة، والزريعة اللي كاينة مليون و100.000 تباعت 
ألن  محددة  أثمان  في  وكاينة  كاينة  الزريعة  يعني   ،700.000 منها 
»سوناكوس« هي اللي كتبيعها مكاينش الزيادة، إيال كاين �ضي تضارب 
اللين،  للقمح  بالنسبة  درهم   400 هي  األثمنة  ممنوع.  راه  ال�ضي  هاد 
وبالنسبة للشعير، و620 بالنسبة للقمح الصلب والدولة كتأدي الثلث 
ديال الثمن باش كنوصلوا لهاد األثمنة هادي، و75 يعني مليون ديال 

القنطار نوصلوا لها إيال اعطانا هللا الشتاء إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال املوالي، هو سؤال عن نقص مادة الحليب باألسواق املغربية 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاعا ر:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 
الحكومة من أجل معالجة نقص مادة الحليب بالسوق املغربية، في 
نفس اإلطار السيد الوزير، نسائلكم كذلك عن اإلجراء املتخذ من طرف 

الحكومة تجاه الفالح الذي كان البارحة منتجا ملادة الحليب، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

املستوى  على  مهم  الدور  واحد  كتلعب  الحليب  إنتاج  سلسلة 
االقتصادي واالجتماعي والغذائي، فهي كتغطي %98 من الحاجيات 
داملواطنين من الحليب واملشتقات ديالو، وكضم 260 منتج و15 من 
الفاعلين الصناعيين، 1,8 مليون رأس من األبقار الحلوب اللي كتنتج 
2,2 حتى 2,5 مليار لتر من الحليب حسب السنوات، وكتوفر 50 مليون 
يوم عمل سنويا على طول السلسلة وكتحقق رقم معامالت اللي كيوصل 
13 مليار ديال الدرهم، واحد القيمة املضافة ديال 6 داملليار. وكانت 
السلسلة ديال إنتاج الحليب في مسار تنموي تصاعدي إلى بداية 2021، 
حيث عرفت بعض االضطرابات في التوازن من عدد ديال العوامل ومنها: 
التداعيات ديال جائحة »كوفيد«، ارتفاع أسعار أعالف املاشية بسبب 
وبتشاور مستمر  الوضعية،  أمام هذه  الجفاف.  وآثار  العاملية  األزمة 
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ووثيق مع املهنيين، اتخذت الوزارة تدابير مهيكلة وأخرى استعجالية 
ملعالجة االختالالت على مستوى حلقات اإلنتاج للحفاظ على مستوى 
اإلنتاج وضمان التزويد العادي للسوق بالحليب واملشتقات ديالو من 
أهمها: تقديم الدعم للمنتجين عبر تسريع في تنزيل مضامين ديال عقدة 
في إطار استراتيجية »الجيل األخضر«  لتنمية قطاع الحليب  البرامج 
من  االستيراد  تسهيل  الحليب،  قطاع  وتثمين  املكتسبات  لترسيخ 
مشتقات الحليب مؤقتا لضمان تزويد السوق ومؤخرا كذلك اإلعفاء 

من »TVA« فيما يخص األعالف املستوردة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاعا ر:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

إذن مشكورين السيد الوزير على جوابكم وعلى توضيحاتكم من 
أجل اطمئنان املستهلك املغربي بأنه سوف تكون يعني مادة الحليب 
دارتها  اللي  اإلجراءات  وفي  خصوصا  املغربية،  السوق  في  موجودة 
الحكومة يعني باش حذف بعض الرسوم الجمركية باش تكون مادة 
الحليب موجودة في السوق املغربية. إذن السؤال ديالنا، مشكورين 
كذلك على هاد االهتمام اللي كديروا الحكومة من أجل الفالح الصغير 
واملتوسط، ولكن السيد الوزير كتوضيح وال كإضافة نبغيوكم كذلك 
ترجعوا لعند الفالح الصغير واملتوسط باش اللي كان البارح منتج باش 
تّدار ليه واحد االهتمام خاص سواء مع البنوك، سواء دعم مباشر 
باش تكون كذلك هاد ايامات العمل اللي كنا كنتكلموا عليهم تكون 
دائما تبقى دائما موجودة ويبقاوا كذلك املنتجين مغاربة ويكون منتوج 
مغربي-مغربي باش من طبيعة الحال ما تكونش عندنا هاد، ما بقيناش 
نتكلموا يعني الناس اللي ما كيخدموش في العروبية ونعاودوا نزيدوهم 

هاد املسألة هادي ألنه مهمة، وشكرا السيد الوزير املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ املعارضة ما كاين حد، 
تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامملصطفىاملق ساي:

هاد  بعض  سطات  بإقليم  الحليب  يخص  فيما  الوزير،  السيد 
التعاونيات اللي سدات بسبب الدعم ديال األعالف منذ مارس السابق 
لحد  توصلوش  ما  زال  وما  األعالف  ودعم  ديالهم  الشعير  مخلصين 
ما  اللي  »السدرة«  آفة  كذلك  إجابة،  دون  ولكن  وسألناكم  الساعة 
بقاتش خالت هاد التعاونيات يديروا »الفصة« ويديروا هداك ال�ضي 

فيما يخص الفالحة، آفة »السدرة والت دايرة واحد اآلفة اللي هي كبيرة 
وحرمت الفالح الصغير واملتوسط اللي أصبح في واحد الحالة يرثى لها، 
نتمناوا الوزارة تدير واحد االلتفاتة لهاد الناس هادو ألن في حاجة ماسة 

خصوصا دائرة بني مسكين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدارشيدابوكط ية:

شكرماملسيداملرئيس،

املنظومة ديال الحليب كانت عندو واحد املنظومة احترافية وكنا 
وصلنا واحد الوقيتة أننا غادي نوصلوا لالكتفاء الذاتي، واليني اليوم ما 
بقى والو في هديك املنظومة داك ال�ضي راجع إلغالق ديال بزاف داملراكز 
ديال التجميع. لهذا نسائلكم السيد الوزير، حول اإلجراءات املتخذة 

عن طريق توزيع العلف املدعم واملخصص ملنتجي الحليب، وإقصاء 

املنتجين اللي ما كيسوقوش الحليب ديالهم لواحد الشركات معينة، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير في إطار التعقيب، تفضلوا.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

أوال هاد ال�ضي ديال سطات احنا غادي نشوفوه السيد النائب غادي 

نشوفوه، وهاد ال�ضي ديال الناس اللي ما استافدوش احنا راه درنا واحد 

اإلحصاء باش غادي الجميع يدخل فهاد الشطر األخير اللي بدينا فيه.

ملسيدارئيساملجلسة:

واآلن ننتقل للسؤال املوالي السؤال رقم 20، وهو سؤال عن النقص 

والسادة  للسيدات  الداخلي  الطلب  لتلبية  الحليب  مادة  في  املالحظ 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

شكرماملسيداملرئيس،

إنتاج  سلسلة  لدعم  املتخذة  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد 

الحليب، لتوفير هذه املادة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.
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ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

فتفاقم الوضعية باستمرار الجفاف الحاد وغالء األعالف، تسبب 
األبقار  ديال  املواليد  معدل  يعني  املتوسط  في  ملحوظ  انخفاض  في 
الحلوب مما أدى إلى نقص عدد هاد األبقار وأثر سلبا على إنتاج وجمع 
فمجهود  الجهات،  يعني  حسب   20-% ديال  املعدل  بواحد  الحليب 
الحكومة منصب بشكل كلي على تفعيل عدة إجراءات بشكل مستعجل 
وسريع للحفاظ على توازن هذه السلسلة وحيوية القطاع على مداخيل 
املنتجين يعني الكسابة وتموين السوق وضمان استقرار أسعار ديال 

الحليب، فهكذا عملت الوزارة على:

- وضع نظام تتبع مستمر بشراكة مع املهنيين لضمان العرض الكافي 
لتلبية الطلب؛

- دعم استيراد عجالت أصناف الحلوب واللي كيشمل 20.000 رأس 
في 24 يعني شهر واللي كتراوح بين 2500 حتى ل5000 درهم gلعجلة؛

- دعم إنتاج العجالت الحلوب من األصناف األصيلة محليا 4000 
درهم وهذا راه دعم مباشر؛

- دعم وتنظيم وتقنين عملية التلقيح االصطناعي عند األبقار؛

- مواصلة دعم وتوزيع األعالف املركبة ملنتجي األبقار الحلوب؛

- العمل على وضع برنامج وطني خاص بإنتاج األعالف اللي احنا 
خدامين باش أننا نعملوه إن شاء هللا مع املهنيين؛

- تسهيل استيراد الحليب املجفف والزبدة مؤقتا لصناعة بعض 
مشتقات الحليب.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، واش كتعرفوا الثمن ديال الحليب في السوق شحال 
كيدير؟ واش عمر �ضي واحد م�ضى لألسواق ودخل وشرا الحليب بشحال 
شراه؟ شحال كيدير اليوم؟ اليوم كيدير السيد الوزير 12 درهم للتر، 
وكتكلموا بأنه هاد السلسلة ديال إنتاج الحليب في واحد الوقت كنا 
السنة  في واحد  نكونوا  الذاتي، نقدروا  بأنه وصلنا لالكتفاء  تنقولوا 
من السنوات وصلنا لالكتفاء الذاتي، ولكن في السنوات األخيرة السيد 
الوزير، ما�ضي سنتين أو 3 ما بقاش عندنا االكتفاء الذاتي في هذه املادة، 

أصبح الفاعل في هذه املادة كتعرفوا شنو منين كيجيبوه؟ كنستوردوا 
مسحوق الحليب وكنديروا به الحليب، السيد الوزير.

السيد الوزير، أنا أنتمي إلى منطقة كانت تعتبر األولى في إنتاج مادة 
ما   80% تنقولوا  منين   80% التعاونيات سدوا،  من   80% الحليب، 
بقاش، السيد الوزير، عرفتوا شنو هي اإلشكالية؟ نهار درتوا هاد السلسة 
ديال إنتاج الحليب ودرتوا هاد السالسل اإلنتاجية وال الفيديراليات 
البيمهنية هنا فين درت الطامة الكبرى أظن هنا فين قلت لكم قنعونا 
بأنه الدعامات األولى غادي تكون تضامنية مع الدعامة الثانية، وحصل 
العكس حصل العكس السيد الوزير، آش وقع؟ بأنه الدعامة األولى 
ألنه  املواطن  تستغل  يعني  يمكن  باش  الثانية  الدعامة  على  قضات 

الهدف هو أنه السوق...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ إذن 

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملد ئبامملحت3م،

فالحليب املبستر...

ملسيدارئيساملجلسة:

لألسف السيد الوزير التوقيت انتهى، لألسف. إذن السؤال املوالي 

والسادة  للسيدات  التقليدي  الصيد  قطاع  وضعية  عن  سؤال  هو 

النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال، تفضلي السيدة النائبة.. الصوت.

ملد ئبةاملسيدةاملرفعةام ءاملعيدين:

شكرماملسيداملرئيس،

من  مجموعة  يعرف  التقليدي  الصيد  قطاع  الوزير،  السيد 

التحديات تتصل في البداية بآثار قرار التوقيف اإلجباري الغير مبرر، 

واملثال هنا في جهة الداخلة-وادي الذهب التي عانى صيادوها الويالت 

بسببه. السيد الوزير، بغينا نطالعوا على خطتكم ملعالجة هذه املشاكل 

في هذا القطاع السيد الوزير، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.
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ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدةاملد ئبةامملحت3مة،

ملس نةاملدومبامملحت3مون،

اتخذ  هو  الجنوبية  املنطقة  في  البيولوجية  الراحة  تمديد  فقرار 
لنتائج  استنادا  األخطبوط  وخاصة  السمكية،  الثروة  على  للحفاظ 
املؤشرات العلمية والتقنية ديال الدراسات اللي قام بها املعهد الوطني 
للبحث في الصيد البحري قبل انطالق كل موسم، واللي أبانت عن وجود 
مخزون سمكي في وضعية حرجة وغير مسبوقة نتيجة ضغط الصيد 
واملمارسات الغير القانونية والغير املسؤولة. فنحن مطالبون بالحفاظ 
على ما تحقق من مكتسبات، وعدم السماح بكل ما من شأنه أن يساهم 
في إضعاف منظومة الصيد البحري، وإننا حريصون مع كل الشركاء 
املؤسساتيين واملهنيين على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتعاطي 
ديالو،  واملحاصرة  القانوني  الغير  الصيد  مع  وجدية  مسؤولية  بكل 
وهادي هي اإلشكالية الكبيرة من خالل وضع حد إلشكالية القوارب الغير 
القانونية، واحنا في الطريق، إن شاء هللا، باش كنحلوا ديك اإلشكالية 
وغيرها من الوسائل املستعملة في عملية الصيد واللي كتشكل واحد 
التهديد مباشر ليس فقط للعاملين في القطاع ديال الصيد البحري 
وفرص  والخاصة  العمومية  لالستثمارات  أيضا  بل  الجنوبية  بالجهة 
الشغل القائمة، واحنا إن شاء هللا في الطريق ديال حل لهاد اإلشكالية 

في املنطقة ديال الداخلة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة في إطار التعقيب.

ملد ئبةاملسيدةاملرفعةام ءاملعيدين:

شكرماملسيداملوزير،

وهو  كبير،  ركود  يعرف  التقليدي  الصيد  قطاع  الوزير،  السيد 
العمود الفقري القتصاد جهة الداخلة-وادي الذهب، وتوقيف والسبب 
في الكثير من املشاكل تعاني منها الساكنة، نحن معاك بعد في التعدال 
عن يوقف الراحة البيولوجية احنا متافقين معاك السيد الوزير، ولكن 
تخطات الحدود. األغلبية كانوا خدامين في القطاع اليوم كيعانوا باش 
يخلصوا عيشهم، وال عندهم باش يولكوا اوالدهم وال أسرهم. السيد 
الوزير، خاصنا نحلوا ونقلبوا بجدية على حل املشاكل هاي اللي تعاني 
مهنة  مارسوا  اللي  الجهة  شباب  ديال  األغلبية  عندنا  الشباب،  منها 
الصيد التقليدي، لهم أزيد من 90 يوما معتصمين هم وعائالتهم أمام 
مندوبية الصيد البحري بالداخلة يطالبوا بقوننة القوارب املعيشية. 
السيد الوزير، هاد األمر خاصو جدية في حل املشكل، نحن معاكم 

متافقين معاكم السيد الوزير وثقتنا فيكم كبيرة، السيد الوزير، هاد 
األسر نبغيكم تراعيوا فيهم خصوصية الجهة، دائما ما يو�ضي بها سيدي 
صاحب الجاللة، وهي إشراك أبناء األقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم 

وفي األوراش التنموية الكبيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ 
انتهى التوقيت السيد الوزير لألسف. إذن سؤال آني عن إعادة هيكلة 
أسواق الجملة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملكريماملزمزممي:

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

ملس نةاملوزرمء،

عن إعادة هيكلة األسواق الجملة نسائلكم السيد الوزير؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتدايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

تتوفر بالدنا حاليا على 80 سوق للجملة للخضر والفواكه لتسويق 
حوالي 3,5 مليون طن سنويا من الخضر والفواكه أي ما يعادل فقط 
%30 اللي كتدوز من األسواق من اإلنتاج الوطني برقم معامالت اللي 
كيبلغ تقريبا 7 داملليار ديال الدرهم، ولكن كتعاني هاد األسواق من عدة 

مشاكل واختالالت:

-1 ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء عدد قليل 
منها؛

-2 عدم مالءمة الظروف الصحية والنظافة؛

-3 نمط تسيير غير مالئم مما يؤثر سلبا على جاذبية وأداء أسواق 
الجملة؛

-4 التغطية غير متكافئة للتراب الوطني؛

-5 تعدد الوسطاء مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار.

ووضعت الحكومة مخطط إصالح توجيهي طموح لهذه األسواق بين 
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وزارة الفالحة ووزارة الداخلية وتحسين مسالك البيع بالجملة، وتعزيز 
السالمة الصحية للمنتوجات الفالحية مع ضمان تغطية متوازنة للتراب 
الوطني، وبنيات تحتية عصرية، وطاقات استيعابية مالئمة ونمط فعال 
إلنشاء  األخضر«  »الجيل  استراتيجية  كتهدف  اإلطار  وفهاد  للتسيير. 
12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد، أي سوق 
بكل جهة في أفق 2030، وتم لحد اآلن الشروع والبرمجة ديال 5 ديال 
األسواق ديال الرباط، ومكناس، وبركان، وأكادير ومراكش حيث تتميز 
La traçabilité، ويتوقع االنتهاء  معايير السالمة الصحية وتتبع ديال 
من هاد السلسلة ديال األسواق 2025، ونبداوا إن شاء هللا السلسلة 

األخرى إلى أن نصل إلى 12 سوق.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملكريماملزمزممي:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات والعرض اللي قمتوا به اللي 
كيتكلم على تأهيل ديال أسواق الجملة في البالد ديالنا، الوزارة ديالكم 
بهاد  كتهتم  األخضر«  »الجيل  ديال  املخطط  إطار  في  الحال  بطبيعة 
القطاع ديال سالسل التوزيع والتسويق ديال املنتجات الفالحية: 12 
سوق جهوي، تأهيل 35 سوق أسبوعي، تكلمتوا على 3,5 داملليون طن 
تقريبا ديال  6 داملليون  املقننة، بقات  اللي كتدوز من السالسل  هي 
األطنان ما كتدوزش في السالسل املقننة. أنا تنقول اإلنتظارات ديال 
املواطنين وهي الحلقة املهمة فهاد العملية هادي، وهي الحصول على 
املواد الفالحية بأثمنة متوازنة على مستوى التراب الوطني أنا كنقول هاد 
العملية ديال األسواق الجهوية خصها تواكبها منصات ديال التجميع 
ديال املواد الفالحية على مستوى املناطق الفالحية، كذلك خلق أسواق 
ديال نصف الجملة للقطع مع املضاربين ومع السماسرة. حاجة اخرى 
السيد الوزير اللي بغيت نأكد عليها هو املراعاة ديال الحالة أو ال الجانب 
االجتماعي ديال هاد األسواق اللي غتغلق من بعد ما غتحل هاد األسواق 
الجهوية، خير مثال على ذلك السوق ديال املدينة ديال سال والسوق 
ديال سيدي أبي القنادل اللي غادي يسدوا غدا وغيبقاوا واحد العدد 
ديال الناس واحد عدد ديال األسر خارج غادي يصبحوا بدون شغل، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت أيضا، إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة شكرا. واآلن ننتقل إلى قطاع الصناعة والتجارة مرحبا 
السيد الوزير، سؤال عن وضعية الباعة املتجولين للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملد ئباملسيداجا 9انيومني:

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

زميالتيازمالئياملدومبامملحت3مين،

عمل  برنامج  هو  ما  املتجولين،  الباعة  ظاهرة  تفاقم  مع  تفاعال 
الحكومة لإلدماج االقتصادي واالجتماعي لهذه الفئة الهشة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرماملسيدمتا ملس نةاملدومب،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، في الحقيقة سياسة 
ديال  التدخل  وكتطلب  عميقة  سياسة  هي  املتجولين  الباعة  إدماج 
عدد ديال املتدخلين من حكومة، من منتخبين ومن سلطات، وسياسة 
االجتماعية  الظرفية  حسب  ترابي  ملجال  ترابي  مجال  من  كتختلف 
واالقتصادية، هذا هو ما استخلصناه ما كاينش حل فهاد الجهة اللي 

كينطبق لجهة أخرى هذا الدرس األول؛

فشلوا  التجارب  ديال  وعدد  نجحوا  التجارب  ديال  عدد  ثانيا، 
 ،»l›INDH« واستخلصنا منها الدروس، منها تجارب ديال مواكبة ديال
اللي جرات هاد السنوات وخرجت  التجارب  التجارب ديال »رواج«، 
منها  استخلصنا  اللي  الفشل  ديال  املرات  بعض  نتائج  مهمة،  بنتائج 
دروس ونتائج ديال النجاح بحال النموذج ديال بركان، النموذج ديال 
الدار البيضاء أو النموذج ديال العيون اللي هو ناجح. اليوم كنشتاغلوا 
على دليل من أجل مواكبة املنتخبين والسلطات املحلية حسب املعايير 
إدماج  هاد  ديال  املواكبة  اللي غتحتاجها  امليزانية  والظرفية وحسب 

الباعة املتجولين في كل مجال ترابي.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداجا 9انيومني:

شكرماملسيداملوزيرامملحت3م،

طبعا ال بد من اإلشادة والتنويه بالعمل اللي كتقوم به الوزارة في 
هذا الشأن، وهذا كيبان من الزيارات امليدانية اللي قمتم بها في لبعض 
دقيق،  يعني  بشكل  امللف  لهاد  ديالكم  والتتبع  النموذجية  األسواق 
ولكن أعتقد أن هاد الظاهرة هي ظاهرة طبعا ليست باستثناء بالنسبة 
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للمغرب ليس استثناء ألن جل أو كل املدن العاملية كتعرف هاد الظاهرة 
ديال الباعة الجوالة من جهة، واملسببات ديالها أيضا كنعرفوها جميعا 
اللي هي األصل هو البطالة، وقلة فرص الشغل، وأيضا الهجرة القروية 

وما يسمى بالهدر املدر�ضي.

اللي  الجديدة  املقاربة  هاد  طبعا  الوزير،  السيد  أخرى  من جهة 
شفتوها واللي هي فيها التقائية ألن مجهودات قامت بها وزارة الداخلية 
مشكورة عبر مجموعة يعني مبادرات مهمة جدا اللي خالت أن مجموعة 
ديال النجاحات عرفتها بعض املدن، ولكن في املقابل هناك معادلة 
خاصنا نحلوها، من جهة عندنا باعة متجولين اللي خصنا نلقاوا ليهم 
وكنعرفوهم  ومواكبة  واجتماعي  اقتصادي  إدماج  فيهم  يكون  يعني 
كيشتغلوا في ظروف جد صعبة، ومن جهة أخرى هناك التجار الصغار 
يجب أيضا أن نحافظ عليهم في تنظيم ألنهم عندهم أعباء ديال الكراء 

وديال الضرائب...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

غير إضافة أنا متافق معاك %100، غير إضافة، هادي من املغالطات 
ديال التحليل، البائع املتجول le1profil ديالو هو راجل، عندو أكثر من 
40 سنة، أب أسرة وكيدخل أكثر من 4000 درهم شهريا. يعني الحل اللي 
كنا كنجيوا به باش نمسوا البطالة ديال الشباب راه ما يصالحش للبائع 
املتجول في املعدل. هادو من املغالطات، يعني كل حالة، حالة فردية 
عندها توجيه، الشاب عندو توجيه، إيال كنتي في الجنوب ما�ضي بحال 
الشمال، ما�ضي بحال في الشرق، إلى آخره... كل ظرفية عندها تحليل، 
خاصنا يكون عندنا دليل توجيه، ولكن بمشاركة مع السلطات املحلية 

واملنتخبين.

ملسيدارئيساملجلسة:

وحدة  لهما  املواليين  السؤالين  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 
املوضوع ويتعلقان بهيكلة وتسريع إخراج املناطق الصناعية. السؤال 
األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداأحاداملغز ي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

الصناعية  األحياء  وهيكلة  إلحداث  االستعجالي  برنامجكم  عن 
نسائلكم السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الثاني هو سؤال للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداهللااملعر ي:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل تسريع إخراج 
املناطق الصناعية بالجهات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

العرض ديال الوعاء الصناعي كيتضمن 12.000 هكتار اليوم، منها 
أكثر من 2500 هكتار اللي متوفرة. فهاد السنة، اعطينا االنطالقة ديال 
1400 هكتار و22 منطقة صناعية في 8 د الجهات ديال اململكة وما زال 
كنشتغلوا باش كل جهة، وتقريبا كل إقليم يكون عندو مناطق صناعية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السادة النواب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداأحاداملغز ي:

شكرماملسيداملرئيس،

كنشكركم السيد الوزير على هاد املعطيات اللي تفضلتم بتقديمها، 
وأود في البداية نوه بالعمل ديالكم الجبار اللي كتقوموا به على رأس 
جدا.  مهمة  أرقام  القطاع  هاد  كيعرفها  اللي  واألرقام  الوزارة،  هذه 
واليوم السيد الوزير، املغرب فواحد اللحظة فارقة، املغرب أصبح قوة 
اقتصادية صاعدة، وإنجازاته في القطاع الصناعي يتحدث عنها الجميع. 
ولتعزيز قدراته التنافسية الستقبال املزيد من االستثمارات الصناعية، 
ال بد من هيكلة املناطق الصناعية املوجودة حاليا، وإحداث مناطق 
صناعية أخرى تأخذ بعين االعتبار النواقص التي ساهمت في إضعاف 
القدرة التنافسية للمغرب حيث ارتبطت هذه النواقص واإلشكاليات 
على الخصوص بغياب إطار قانوني خاص ومالئم لتهيئة وتثمين املناطق 
الصناعية. وهنا السيد الوزير، الزم اإلشارة واإلشادة بواحد االتفاقية 
اللي وقعتوها األسبوع الفارط ما بين الحكومة واملكتب الوطني للماء 
والكهرباء من أجل تمكين الفاعلين الصناعيين من الولوج للطاقات 
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العامل  واحد  كتعتبر  املتجددة  والطاقة  تفضيلية،  بأسعار  املتجددة 
تناف�ضي بالنسبة للفاعلين الصناعيين املغربيين. صحيح السيد الوزير، 
أن مشروع القانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق الصناعية كيحمل 
املشاكل  الحد من  في  أن تساهم  نأمل  التي  املقتضيات،  العديد من 
التي تعاني منها املناطق الصناعية، وخير هاد املشاكل هو املشكل ديال 

املضاربة العقارية اللي كتوقع فهاد املناطق، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 

املحترم من فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيداعبداهللااملعاري:

ملسيداملوزيرامملحت3م،

ومؤهالت  تاريخي  غنى  من  درعة-تافياللت  جهة  به  تزخر  ما  رغم 

اقتصادية وثقافية وامتداد جغرافي مهم، إال أنها تسجل أعلى نسبة من 

الفقر والهشاشة بمعدل %15، حسب املعطيات الصادرة عن املندوبية 

السامية للتخطيط وذلك بسبب التفاوتات بين جهوية.

الفوارق الجهوية، ومن أجل  الوزير املحترم، لتجاوز هذه  السيد 

التوطين املجالي للسياسات القطاعية جاء مشروع قانون اإلطار رقم 

السامية،  امللكية  التوجيهات  لتنفيذ  االستثمار  ميثاق  بمثابة   03.22

يقوم أساسا على تقليص الفوارق بين أقاليم وعماالت اململكة، وتسهيل 

 على وضع آليات الجذب لالستثمار 
ّ

عملية االستثمار للولوج إليه، ويحث

ومن إحداث مناطق صناعية. وبهذه املناسبة، ندعوكم السيد الوزير 

املحترم، إلى التعجيل بإخراج املنطقة االقتصادية بالرشيدية إلى حيز 

إحداث  ستشكل  الرشيدية،  ساكنة  لتطلعات  واالستجابة  الوجود 

منطقة لألنشطة االقتصادية لتشجيع االقتصاد الدائري وتوفير فرص 

الشغل بإقليم الرشيدية من منطلق أن البطالة أبرز إشكالية تعيق 

تنمية املجال الترابي وما يصاحبه من توّسع القطاع الغير مهيكل بإقليم 

الرشيدية.

السيد الوزير املحترم، إن تسريع إخراج منطقة صناعية بالرشيدية 

واملجالية،  االجتماعية  الفوارق  بتقليص  شك  بدون  سيساهم 
واالستفادة من املسار التصنيعي الذي يسير فيه املغرب على مستوى 
خلق الثروة، إحداث فرص الشغل، وهللا ولي التوفيق، وشكرا السيد 

الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ بالتي نشوفوا واش كاينة املعارضة، تفضل 
السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداهيش مي:

ملسيداملوزيرامملحت3م،

في الحقيقة من خالل خطب صاحب الجاللة هللا ينصروا، بتشجيع 

االستثمار وجلب املستثمرين بالنسبة لبالدنا، احنا على سبيل املثال 

إقليم سطات السيد الوزير اللي سبق وتكلمت لك عليه عدة مرات، أنا 

في الحقيقة أعطينا األولوية كاين استثمارات وكاين تشجيع املستثمرين 

في املناطق اللي هي كبرى، مثل طنجة، الدار البيضاء كيما كنهضروا، ألن 

شّجع ونشّجعوها وعندها 
ّ
هاد املناطق عندنا مدن اللي هي تستحق أنها ت

عقارات كاين عقار كيما سبق وقلت ليك، كاين عقارات موجودين باش 

نجزأوهم ونتعاونوا عليهم، وعندنا، الحمد هلل، كاين إقليم سطات فيه 

مواد معدنية عندنا 2 مصانع ديال اإلسمنت، كاين املواد اللي كنصنعوا 

اإلقليم،  لهاد  الدينامية  واحد  تعطينا  اللي  البناء،  مواد  الزليج  منها 

ومحتاجين وليدات هاد اإلقليم وكاينين الناس عندنا باغيبن يشتغلوا 

وباغيين يستثمروا. هللا يجازيك السيد الوزير، إيال ما اعطينا واحد 

األهمية واحد الزيادة قم بواحد الزيارة نطلب منك غير زيارة، ومن هاد 

املؤسسة املحترمة السيد العامل املحترم داير معانا مجهود كبير، وسبق 

ليا وقلت ليه أنا أودي راه غادي تقوم بواحد الزيارة عندنا ومرحبا بك، 

باش نشوفوا ونديروا واحد الحل لهاد اإلقليم، ألنه كان من األولين 

وأصبح من اآلخرين هللا يجازيك بالخير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب، تفضلوا زاهو 
تفضلوا.

ملد ئباملسيداأحادازمهو:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

السيد الوزير، أقاليمنا الجنوبية للمملكة مقبلة على استثمارات 
مهمة في مجال الطاقة املتجددة، هاد االستثمارات كترتكز على املوانئ، 
إفني،  سيدي  هي  املغربي  الجنوب  في  عندنا  اليوم  املوجودة  املوانئ 
طانطان، طرفاية، بوجدور، الداخلة والعيون. أشنا هو النظر ديالكم 
السيد الوزير لتعبئة العقارات القريبة من املوانئ؟ وهنا غنتكلم على 
ميناء سيدي إفني بجواره حي صناعي، هادي 40 سنة السيد الوزير، ال 
يشتغل واليوم كنتكلموا في جهة كلميم-واد نون اللي كتحتل الريادة في 

البطالة كيفاش بغينا نميوا هاد الجهة ومثل هاد النماذج...

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  التوقيت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد 
املحترمة.
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ملد ئبةاملسيدةان نيةابزندفة:

شكرماملسيداملرئيس،

فعال السيد الوزير املحترم، ما كرهناش يكونوا مناطق صناعية في 
جميع الجهات وفي جميع األقاليم، وفهاد اإلطار إنخرط مجلس جهة 
 500 يناهز  اقتناء ما  إيجابا عبر  العملية هادي  مراكش-آسفي، فهاد 
هكتار عبر ربوع الجهة، إقليم الرحامنة، إقليم آسفي وباقي أقاليم الجهة 
بواحد امليزانية لتمويل ذاتي اللي تيفوق 12 مليار سنتيم. في املقابل 
السيد الوزير، كنتساءلوا على املساهمة ديال الوزارة ديالكم في إحداث 
هاد املناطق الصناعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى السيد الوزير، 
ع إلى حد اليوم؟ 

ّ
ما مآل االتفاقية بينكم وبين مجلس الجهة ملاذا لم توق

وشكرا جزيال.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرا السادة النواب على التعقيبات ديالكم، وبالنسبة للعدد ديال 
األسئلة، الزيارة وقت ما بغيتي نظموها ونمشيوا. بالنسبة لجهة مراكش-
الجهوي  البرنامج  مواكبة  أجل  من  استعداد  كل  على  الوزارة  آسفي 
لتنزيل املناطق الصناعية، احنا على كل استعداد وقت ما وجدتوا احنا 

واجدين.

هاد االتفاقية كاين ليها تعديالت باش تدخل في اإلطار القانوني اللي 
كيسمح ليا أنا باش نمضيه حيث ما�ضى أنا اللي كنمضيه بوحدي كاين 
معايا وزارة املالية إلى آخره، غنديروا تعديالت ونعطيوهم ليكم، وإن 
شاء هللا ما يكون غير الخير املواكبة ديال الوزارة مضمونة بالنسبة 
للبرنامج الجهوي، وعلى سبيل املثال كل املناطق الصناعية اللي عندها 
برمجة، واللي عندها إمكانيات واللي في حجم اللي كيواكب املؤهالت 
ديال األقاليم، احنا معاهم ومواكبينهم وما غيكونش أي مشروع اللي 
ما غيّدارش ف�ضي إقليم حيث ما كاينش منطقة صناعية، هذا عهد 

بالنسبة ليا وعهد ديال الحكومة.

بالنسبة للرشيدية، كاين عدد ديال املشاريع اللي كنشتغلوا عليها 
باش نوجهوها للراشيدية، كاين وغنبداوا غنقترحوا اتفاقية مع الجهة 
باش نديروا منظومة ومنظومة كبيرة إن شاء هللا، اللي غتواكب عدد 
ديال الصناعات اللي بغينا نديروها تما. بالنسبة لسيدي إفني عارف 
املشكل هو ميناء اللي يمكّنا نثّمنوه أكثر باش نخلقوا عدد ديال فرص 
الشغل بالقرب من سيدي إفني، راه كنشتغل مع الناس ديال الوزارة 
يين وعندي ضغط من طرف الوزير املسؤول بالعالقات 

ّ
والناس املحل

مع البرملان، حيث هو جاي من هاد الجهة اللي كيقول ليا سيدي إفني 
كل صباح، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن السؤال املوالي هو سؤال عن مستقبل املغرب في مجال اعتماد 
السيارات الكهربائية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرحيما مسلم:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة لتشجيع صناعة السيارات 
الكهربائية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

أن صناعة  بحيث  الهام،  السؤال  النائب على هذا  السيد  شكرا 
ور بقوة 

ّ
ور وكتط

ّ
السيارات الكهربائية هي الصناعة الحالية اللي كتط

السيارات  صناعة  ديال  اليوم  إنتاجية  طاقة  أوال  عندنا  بالدنا،  في 
الحالية  البرامج  في  اللي   50.000  ،40.000 تقريبا  ديال  الكهربائية 
غتوصل، إن شاء هللا، ل 100.000، 120.000 في ثالث سنوات املقبلة. 
كاين عداد ديال البرامج اللي كنشتغلوا عليها مع املصّنعين باش نحّولوا 
السيارات الحرارية اللي كنتجوها اليوم إلى سيارات مزدوجة اللي فيهم 
الحرا رة والكهرباء hybride، وسيارات كهربائية عدد ديال التحفيزات 
ولكن األهم هو املواكبة واستقطاب التكنولوجيا والقدرة على تحّول 
املنظومة اإلنتاجية والتقوية ديالها. وبالنسبة للتزويد وقطاع الغيار، 
قطاع الغيار ديال السيارات الحرارية ما�ضي هو بحال قطاع الغيار ديال 
مستثمرين،  نجلبوا  باش  وكنتناقشوا  كنجلبوا  هو  العادية،  السيارة 

وعندنا حظوظ كبار اللي في البطاريات.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداعبداملرحيما مسلم:

شكرماملسيداملوزير،

 نوهوا بهاد العمل اللي كيقوم به القطاع ديالكم، وكما 
ّ
ما علينا إال

كنشوفوا أنه وجب كذلك تطوير القطاع اللي خاصو يواكب هاد صناعة 
املخلفات  استعمال  وإعادة  تدوير  إعادة  هو  الكهربائية،  السيارات 
السريع  التفعيل  وجب  وكذلك  استعمالها،  بعد  البطاريات  وخاصة 
لإللتقائية ديال هاد القطاع مع قطاع االنتقال الطاقي، ال على حسب 
هاد التحول في حظيرة السيارات اللي غادي يكون باش اإلنتاج الكهربائي 
يواكب هاد العدد اللي غادي يتزايد ديال السيارات الكهربائية، ويكون 
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من طاقات نظيفة باش le mix énergétique يكون من طاقات نظيفة 
زوه 

ّ
باش ما نكونوش غير كنحّولوا املشكل من مناطق االستغالل ونرك

في مناطق اإلنتاج، ومن هنا كّنوهوا بالعمل الحكومي في إطار الطاقات 
واللي  الجاللة  بها صاحب  قام  اللي  العمل  املتجددة، وكذلك جلسة 
اعطات واحد الدينامية كبيرة في هاد االتجاه، اللي الحظناها في هاد 

األيام القليلة من بعد جلسة العمل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير في حدود ما تبقى من 
الوقت.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

ويمكن  التكنولوجيا  كنكتسبوا  التدوير  إعادة  كلمات،  زوج  في 
املغرب هو من األوائل اللي كيكتسب التكنولوجيا ديال إعادة التدوير 
ديال هاد البطاريات. املشكلة هي أن هاد البطاريات كنا كنحسبوا أنهم 
غيبقاوا 5 سنين دابا في العمل وعلى أرض الواقع غيدوموا 10 سنين، 
ص التكلفة بالنسبة للمستهلك، بالنسبة للطاقات املتجددة 

ّ
ي كيقل

ّ
الل

ما كاين �ضي مشروع اليوم اللي غيصاوب البطاريات اللي ما غيتسعملش 
غير الطاقات املتجددة.

ملسيدارئيساملجلسة:

الوحدات  ترحيل  قرارات  آثار  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الصناعية على العمال واملهنيين، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبدامإللهاشيكر:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

سؤالنا يتعلق بترحيل الوحدات الصناعية إلى مناطق بعيدة للعاملين 
وللمهنيين، وحتى بالنسبة للوحدات الصناعية بحي البركة بمقاطعة 
»موالي رشيد« بالدار البيضاء، اللي قربتوا ترحلوها إلى منطقة »أوالد 

عزوز« اللي هي بعيدة ب 55 كلم على الدار البيضاء، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

كنشكركم على هاد السؤال اللي هو سؤال مهم، وكنشكركم شخصيا 
بحيث اترثوا هاد املشكل اللي جعلنا نعاود انكّبوا على هاد امللف ونلقاوا 
حلول إضافية، والحلول حيث ما يمكنش نرحلوا على األقل الخّدامة 

يمشيوا يديروا 55 كلم من املحل اللي كانوا كيشتغلوا فيه. كما كتعرفوا 
هاد البرنامج جاء في إطار جد صعب كاين مراكز اإلنتاج اللي هما مراكز 
اللي هما ما كيواجبوش املعايير الصحية واملعايير، أقلص املعايير اللي 
يمكن لهم يشتغلوا فيها الناس واللي كيخلقوا بعض املشاكل، وبعض 
املرات كيمشيوا فيهم ضحايا كما شفنا في الفاجعة ديال طنجة، اللي 
زعما فّيقات عدد من املسؤولين باش يلقاوا هاد الحلول. هاد الحلول 
جاوا في إطار »SALAMA PME« ملواكبة هاد املصنعين باش يترحلوا، 
رنا عرض، ولكن العرض مكانش كافي باش 

ّ
فهاد املنطقة هادي كنا وف

يواكب الترحيل ديال كل املصنعين، كان عرض تقريبا ديال 350 وكانوا 
أكثر من 500 ديال املصنعين اللي كانوا غيمشيوا، اعطينا حل باش 
يمشيوا 55 كلم، فهاد الحل عندك الحق غير مناسب، واليوم كنلقاوا 
وكنحاولوا نلقاوا الحلول باش نوفروا عقار آخر ونوفروا حلول أخرى 

لهاد املصنعين.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبدامإللهاشيكر:

تنشكركم السيد السيد الوزير على تفّهمكم لهاد املوضوع. السيد 
الوزير، احنا ما�ضي ضد أن هاد الترحيل ألن راه الكارثة اللي كانت وقعت 
في طنجة راه مشاوا فيها عمال رحمهم هللا. احنا السيد الوزير، كاين 
عندنا واحد الواحة صناعية اللي كاينة في »تيط مليل« اللي هي تتبعد 
على »موالي رشيد« ب3 كلم. السيد الوزير، نبغي نحطكم في الصورة 
السيد الوزير، أن هاد القطاع اللي تندويوا عليه هو قطاع ديال النسيج، 
ألن النسيج تيخدموا فيه %95 من النساء، املراة اللي تتخرج من دارها 
ترجع لخدمتها،  للمدرسة  وليداتها تصيفطهم  تتغذى وتغذي  تتم�ضي 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبدامإللهاممهدي:

السيد الوزير، احنا ما يمكن إال نساندوا القرارات اللي كتديروها 
اللي هي جريئة، إال أنه بالنسبة لهاد املنطقة الصناعية ديال »موالي 
رشيد« الهدف منها كذلك وهو دعم ساكنة »موالي رشيد« اللي هي 
ما�ضي  الترحيل  فإن  وبالتالي  مهمة.  ساكنة  هي  اللي  محتاجة  ساكنة 
هو الحل كذلك بالنسبة للمستعملين وكذلك بالنسبة للساكنة اللي 
كتستافد من هاد املنطقة، والحل كذلك يكمن في توسيع املنطقة ألنها 
قابلة للتوسيع قابلة للتوسيع حدا نفس املنطقة، وإعطاء أسبقية في 

التشغيل ألوالد املنطقة كذلك، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير في حدود ما تبقى 
من الوقت.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

متافق معكم أنا الحل اللي جاء بالنسبة إيال كان قريب راه غندخلوا 
فيه وغنواكبوه، املهم هو أن هاد الناس ما يكونش عندهم مشاكل باش 
يمشيوا يشتغلوا 50 وال 60 كلم من املقر ديالهم، إيال كان الحل ديال 
العقار قريب في »موالي رشيد« نيت وال في »تيط مليل« أنا قابل ندرس 

أي حل اللي طرحتوه.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، واآلن نشرع في استعراض األسئلة املرتبطة 
بقطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. 
الطلبيات  من  والتعاونيات  الذاتية  املقاوالت  حصة  عن  السؤال 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية، 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداإبرمهيمابنانيدي:

شكرماملسيداملرئيس،

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملوزير،

نسائلكم عن تقدم تفعيل عملية تخصيص حصة من الطلبيات 
والصفقات العمومية للمقاوالت الذاتية والتعاونيات في بالدنا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رةاني بةاعناملسيدا
يونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةاملصغرد،ا

 ملشغلا ملكف ءمت:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، وكتسمحوا ليا نجاوب في 
مكان الوزير يونس سكوري اللي هو في مهمة خارج أرض الوطن. بالنسبة 
للتعاونيات أوال وقبل كل �ضيء كاين إشكال، كاين إشكال قانوني بحيث 
أن ما كانش يمكن أو ال ما كانش من السهل أن الدولة أو املرافق العمومية 
تقتني من التعاونيات. اليوم باملرسوم الجديد غيدخلوا التعاونيات بكل 
سالسة باش يكون إمكانية من الدولة واملرافق العمومية باش يشريوا 

على األقل، والسماح لهم قانونيا باش يشريوا من التعاونيات؛

املرسوم  هاد  حصة  غتكون  راه  الذاتي،  للمقاول  بالنسبة  ثانيا 
راه يااله كنشتغلوا عليه في إطار الحكومة، وكندافعوا من منطق هاد 

الوزارة وحتى الوزارة اللي كنشرف عليها أنا على أن الحصة ديال املقاولة 

الصغرى والصغيرة جدا واملقاولة اللي هي والتعاونيات تكون حصة أكبر 

أوال، وتكون رقابة أقوى بحيث أن ما يكونوش مقاوالت كبرى يستافدوا 

واملقاوالت  الذاتي  املقاول  للتعاونيات،  مفتوح  اللي  املجال  هاد  من 

الصغيرة والصغيرة جدا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداإبرمهيمابنانيدي:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات، السيد الوزير كما تعلمون 

تلعب التعاونيات واملقاوالت الذاتية دورا بالغ األهمية في دعم االقتصاد 

الوطني واملساهمة في التنمية االجتماعية، كذلك توفير مناصب للشغل، 

وإدماج الشباب في الدورة االقتصادية، واملساهمة في الدفع بالتنمية 

االقتصادية واإلدماج االجتماعي، كذلك تعزيز فرص التنمية املستدامة 

لكون النسيج التعاوني يعتبر بمثابة املكون الرئي�ضي لالقتصاد االجتماعي 

والتضامني. ونظرا لجسامة هذه األدوار، ومن أجل تحفيز التعاونيات 

واملقاولين الذاتيين ومساعدتهم على تطوير مجاالت اشتغالهم، وتماشيا 

مع مقتضيات املرسوم رقم 2.19.69 الذي يق�ضي بأحقية التعاونيات 

الصفقات  في  للمشاركة  الذاتيين  واملقاولين  التعاونيات  واتحادات 

العمومية وانسجاما مع البرنامج الحكومي القا�ضي بدعم ركائز الدولة 

االجتماعية وتحفيز االقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة 

الجيدة في التدبير العمومي، فإنه يتعين تخصيص حصة للمقاوالت 

الطلبات  في  الذاتيين  واملقاولين  االجتماعي  واالقتصاد  االقتصادية 

العمومية بحيث نجد إقليم تنغير ما مجموعه 1924 مقاولة ذاتية جلهم 

محرومون من التمويل البنكي وكذلك الولوج إلى الطلبيات والصفقات 

في  عليهم  التشطيب  بتقديم طلبات  منهم  دفع عددا  مما  العمومية، 

املقاول الذاتي وهو ما يخالف األهداف املرسومة في ميثاق االستثمار 

الجديد.

السيد الوزير، تسهيل عملية ولوج التعاونيات واملقاولين الذاتيين 

إلى الطلبيات العمومية مع ضمان الشفافية والنزاهة لالستفادة منها، 

وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 

السيد الوزير في حدود ما تبقى من الوقت.
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ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رةاني بةاعناملسيدا
يونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةاملصغرد،ا

 ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا السيد النائب، ما يمكن لي غير نكون متفق معاك على دور 
التعاونيات في التنمية، ودور التعاونيات في اإلدماج، ودور التعاونيات 
في تثمين املنتوج املحلي. بالنسبة لإلدماج املالي كنشتغلوا وكنشتغلوا 
بقوة بمعية البريد بنك وبمعية عدد من األبناك باش ندمجوا املقاول 
الذاتي وندمجوا التعاونيات ونمكنوهم، فاملرحلة الثانية من التمويل 
البنكي ومعلوم كنشتغلوا بجدية كما وعدنا باش يستافدوا التعاونيات 

واملقاولين الذاتيين من الطلبيات العمومية.

ملسيدارئيساملجلسة:

لسوق  املنهي  التكوين  مالءمة  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الشغل، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملديناقشيبل:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، عن التدابير املتخذة ملالءمة قدرات خريجي التكوين 
املنهي مع متطلبات سوق الشغل نسائلكم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رةاني بةاعناملسيدا
يونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةاملصغرد،ا

 ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال وهذا السؤال الهام، 
كما كتعرفوا بأن %72 من عرض التكوين املوسم الحالي يضم شعب 
جديدة، يعني كانت مالءمة ودراسة قوية باش نالءموا التكوين املنهي مع 
الطلبيات ديال القطاعات املهنية اللي غيشغلوا هاد املتدربين. ما يفوق 
142.000 متدرب كيتابعوا هاد الشعب الجديدة، يعني %43 هذا اللي 
تحول خالل غير هاد السنة. بالنسبة للعدد ديال البرامج، تحوالت باش 

تكون مطابقة ومناسبة ومالئمة مع طلبيات سوق الشغل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيدانوراملديناقشيبل:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات واألرقام املهمة التي جاءت 

في جوابكم، والتي نلتمسها من خالل الدينامية التي تشهدها كل األوراش 
في بالدنا على مستوى االندماج االقتصادي ودعم املقاوالت الصغرى 
والكفاءات. كما أهنئكم أنتم والسيدة املديرة العامة لتكوين على تتويج 
في  شوازول«  »منتدى  من  الثالثة  الدورة  في  الكفاءات  مدن  برنامج 

إفريقيا لألعمال بجائزة مشروع مبتكر للسنة.

السيد الوزير، حقق قطاع التكوين املنهي ببالدنا نتائج إيجابية على 
مستوى تأهيل العنصر البشري، إال أن افتقار إلى مهارات وكفاءات مهنية 
دقيقة في ميدان الشغل يعد من أهم العوامل التي تؤثر سلبا في نسبة 
توظيف املتخرجين الجدد سواء من الجامعات، أو املعاهد أو من خريجي 
املكتب الوطني لتكوين املنهي وإنعاش الشغل. ومن هذا املنطلق السيد 
الوزير، أصبح من الضروري إعادة النظر في مالءمة التكوين مع سوق 
الشغل، وذلك عبر قدرة مؤسسات التكوين املنهي واملعاهد والجامعات 

على التكيف مع متطلبات الشركات واملقاوالت انطالقا من:

املطلوبة  التخصصات  ليشمل  التكويني  العرض  توسيع  أوال   -
في  الدول املصنعة  الشغل، خاصة وأن بالدنا ولجت عالم  في سوق 
مجال السيارات والطيران كما تتجه نحو تسريع وتيرة تطوير الطاقات 
املتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية من أجل تعزيز سيادة 

بالدنا في هذا املجال والتموقع في االقتصاد الخالي من الكربون؛

التي  للشعب  البيداغوجية  الهندسة  وضع  في  مهنيين  إشراك   -
تدرس على مستوى املعاهد ومراكز التكوين املنهي من أجل الحصول 
على خريجين قادرين على االندماج السريع في سوق الشغل بدل تفريخ 

العاطلين؛

الصغيرة  باملدن  املنهي  للتكوين  التقليدية  املؤسسات  تأهيل   -
واألقاليم وجعلها في مستوى مدن الكفاءات كمركز التكوين بتاونات...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رةاني بةاعناملسيدا
يونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةاملصغرد،ا

 ملشغلا ملكف ءمت:

معاه  متافق  نكون  غير  ليا  يمكن  اللي  التعقيب  هاد  على  شكرا 
كمستهلك في قطاع الصناعة، أنا الشهادة هلل، خريجي التكوين املنهي 
من أحسن الكفاءات ما�ضي غير في املغرب، عامليا ومعترف بها من كل 
املستثمرين العامليين، وكنقولها هنا مرارا وتكرارا بأن املغاربة الشباب 
ديالنا اللي كيتخرج من التكوين املنهي وكيجي يشتغل املصانع العاملية هو 
من أحسن الكفاءات العاملية، وهاد ال�ضي اللي كتقولوا بفضل الشراكة 
الخاص،  القطاع  ديال  البرامج  إدماج  بفضل  الخاص،  القطاع  مع 
وبفضل أيضا بعض املرات في بعض األحيان في قطاع السيارات وفي 
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قطاع الطيران التسيير ديال القطاع الخاص والتمويل ديال القطاع 
العام.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر إلى آخر سؤال مبرمج في جلسة اليوم، 
األداء  في  التأخر  بسبب  الصغرى  املقاوالت  إفالس  عن  سؤال  وهو 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداخ لداملشد ق:

شكرماملسيداملرئيس،

الصغيرة  املقاولة  عليكم  يخفى  ال  كما  املحترم،  الوزير  السيد 
األداءات  في  التأخر  وهي  أال  كبيرة  تعاني من معضلة  والصغيرة جدا 
يوم   279 ديال  الرقم  لواحد  كيوصل  اللي  مستحقاتها،  وتحصيل 
خالل سنة 2020 بزيادة ديال 66 يوم خالل نفس السنة. في حين أن 
املقاوالت املتوسطة واملقاوالت الكبرى استطاعت أن تقلص من هاد 
املدة ديال اآلجالت إلى 95 يوم بالنسبة للمقاوالت الكبرى و129 يوم 
الوزير وظلم  للمقاوالت املتوسطة، وهذا رقم صارخ السيد  بالنسبة 
وحيف كبير كتعرض لو املقاولة الصغيرة اليوم على حساب املقاولة 
الكبيرة واملتوسطة، ويدخل ضمن اختصاصات وزارتكم. لذا نسائلكم 
السيد الوزير، عن اإلجراءات اللي درتوا واللي غادي ديروا للحد من 
هاد الظاهرة، ولتقليص آجال األداءات بالنسبة للمقاوالت الصغيرة، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رةاني بةاعناملسيدا
يونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةاملصغرد،ا

 ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال اللي هو سؤال هام 
وهام جدا، ما يمكن لي نجاوب عليه أيضا كوزارة الصناعة والتجارة، 
بحيث أن توصلتوا فهاد املجلس املوقر بتعديل ديال القانون، قانون 
في  املقبل  األسبوع  هللا،  شاء  إن  غناقشوه،  اللي  لألداءات  بالنسبة 
اللجنة، باش نجيبوا حل مبتكر من أجل تقليص هاد آجال األداءات 
بين القطاع الخاص والقطاع العام، بحيث أن القطاع العام دار خدمتو 
للشركات  بالنسبة  إشكال،  كاين  الخواص  بين  اليوم  اآلجال،  قلص 

الكبرى اللي ما كتأديش للشركات الصغيرة، و%98 ديال اإلفالس ديال 
املقاولة الصغيرة واملتوسطة جاي من آجال األداءات، وإن شاء هللا، 
غنشتغلوا جميع باش نحسنوا هاد الوضعية القانونية، ونقلصوا من 

هاد آجال األداءات اللي كيخرج على الشركات ديالنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملد ئباملسيداخ لداملشد ق:

كنشكروكم السيد الوزير على هاد التوضيحات، وعلى املجهودات 
اللي جيتوا بها في الجواب ديالكم، ونطالبكم بالتعجيل من هاد املشروع 
القانون، ألنه مع كامل األسف كما جاء على لسانكم التخوف ديالنا هو 
املقاوالت اللي كتعلن اإلفالس ديالها، هناك رقم جد مخيف 11.000 
ديالها خالل هاد  اللي غتعلن اإلفالس  11.000 مقاولة  املتوقع،  من 
السنة الجارية. لهذا السيد الوزير، راكم كتعرفوا األهمية ديال هاد 
املقاوالت الصغرى في النسيج املقاوالتي، وبالتالي خص اإلسراع واإلسراع 
ثم اإلسراع، ألن هاد املقاوالت الصغيرة راه جلها وهم شباب، اللي عاد 
بداوا باملشروع ديالهم، خاص املواكبة ديالهم، خاص كذلك كيعانيوا 
من التشدد ديال األبناك في منح القروض، وفي منح التمويالت، كل هذه 
مشاكل ومعضالت، السيد الوزير احنا ما عندنا أدنى شك بأنكم غادي، 
إن شاء هللا، غتغلبوا عليها، لهذا مرة أخرى التعجيل ثم التعجيل، 

وشكرا لكم السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رةاني بةاعناملسيدا
يونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةاملصغرد،ا

 ملشغلا ملكف ءمت:

هذا املشروع صادقت عليه الحكومة وصل للبرملان، غتغنيوه إن 
شاء هللا باالقتراحات ديالكم، احنا رهن اإلشارة، متافق معاك واملشكل 
ما�ضي هي هاد 11.000 اللي غتعلن اإلفالس، املشكل هي ديك 50، 60، 

70.000 اللي مقبلة على اإلفالس وقربت لإلفالس وما زال ما اعلناتش.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير، شكرا السيدات النائبات والسادة النواب 
املحترمين، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 

أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم جميعا، ورفعتاملجلسة.



عدد1551–119جمادى األول14441  )113دجنبر20221( الجريدة الرسمية للبرملان13583  

محضراملجلسةاملس بعةا ملسبعين

ملت ريخ: االثنين 12 جمادى األولى 1444ه )7 دجنبر 2022(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  اشطيبي  ادريس  السيد  ملرئ سة: 
النواب.

ابتداء من الساعة  ملتوقيت: ثالث ساعات وثالثة عشرة دقيقة 
العاشرة صباحا والدقيقة الثالثة عشر.

جد 9امجعا 9: جلسة تشريعية تتعلق بالدراسة والتصويت على:

- مشروع قانون إطار رقم 06.22 يتعلق باملنظومة الصحية الوطنية.

- مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و92 من الدستور.

ملسيدارئيساملجلسة:

أشرفا علىا ملرحيما ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

افتتحت الجلسة،

أدعوكم السيدات والسادة النواب إلى االستماع إلى النشيد الوطني،

ملنشيداملوطنيامملغربي

مدبتامجحرمرامشرقامجنومر

مدتدداملسؤننا حا ه،

نمتامدتدمها حا ه

عشتافيامج ط ناللعلىاعدومن

ملءاكلاجد ناذكرداكلالس ن

ب لر حاب لجسد

هـــــبافت ك

لبـــــىاندمك

فيافايا فيانمي

هومكاث رانورا ن ر

إخوتياهي اللعلىاسعي 

نشهداملدني اأناهد انحي 

بشعـــــــــــــ ر

هللا

ملوطناممللك

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدات والسادة النواب املحترمين، من فضلك السيد النائب، 
السيد الرئيس، السادة النواب من فضلكم.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

مساء أمس حقق فريقنا الوطني املغربي لكرة القدم، انتصارا ثمينا 
2022 بقطر،  العالم  في إقصائيات بطولة  وثابتة  وخطوة استثنائية 
انتصار هز األركان كلها، وحرك السواكن ومأل القلوب بالغبطة والسرور، 
وكلل املغرب باالعتزاز والفخر، انتصار خرجت على إثره جماهير أمتنا 
املغربية في الشوارع والساحات، يتقدمها صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس حفظه هللا، من فضلك، وهو يرتدي قميص فريقنا الوطني، 
الوفي الصادق  أبناء وبنات شعبه  وتحفه فئات وشرائح وأجيال من 
األمين، انتصار استحق من أجله املغرب العظيم أجمل التهاني وأطيب 
املتمنيات من أشقائه وأصدقائه من جميع بنات وأبناء وطننا العربي 
وقارتنا اإلفريقية، معتبرين هذا الفوز الكروي الريا�ضي األنيق، انتصارا 
للعرب واألفارقة، والحق أننا في مجلس النواب، فخورون بهذا املنجز 
التاريخي الكبير، وبهذا التأهل إلى األدوار القادمة، ونعتبره تتويجا ملسار 
وطموحة  واضحة  وطنية  رؤية  وبناء  املنهجي،  واألداء  التخطيط  من 
في املجال الريا�ضي، وخصوصا في حقل كرة القدم، وذلك بدءا من 
للجامعة  الدؤوب  املؤسساتي  والعمل  السامية،  امللكية  التوجيهات 
امللكية لكرة القدم، ولطاقم فريقنا الوطني وعلى رأسه الناخب الوطني 
املوفق، وكذا روح البذل والعطاء واالستماتة التي عبر عنها الالعبون 
األبطال، سواء بأدائهم وانضباطهم، أو تكامل إرادتهم مهاراتهم وذكائهم. 
فهنيئا بهذه اللحظة التاريخية في مسار تاريخ املغرب الحديث واملعاصر، 
هنيئا لكرة القدم املغربية والعربية واإلفريقية، هنيئا لعاهلنا الكريم، 
ولشعبنا الوفي، ولشبابنا املغربي الطموح التواق إلى الحضور والعطاء 
لجهود  العالم، وشكرا  في  املضيئة  ولصورتها  لبالدنا  والبذل، خدمة 
أبطالنا ولجميع أفراد الطاقم الوطني لفريقنا املظفر، والشكر موصول 
أنحاء  مختلف  ومن  األفارقة،  وأصدقائنا  العرب  أشقائنا  جميع  إلى 
العالم، الذين دعموا وساندوا وعبروا عن مشاعر فياضة من املحبة 
إلى مزيد من األداء والعطاء  والتعلق والتقدير، وإن شاء هللا نتطلع 
وامل�ضي نحو املستقبل املشرق، في كرة القدم وفي باقي الرياضات، وفي 

حقول وميادين أخرى بالتأكيد.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

بالدراسة  تتعلق  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على:

الصحية  باملنظومة  يتعلق   06.22 رقم  إطار  قانون  أوال: مشروع 
الوطنية؛
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وتتميم  بتغيير  يق�ضي   48.22 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  ثانيا، 
العليا  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون 

تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

إذن نشرع، من فضلكم، في التصويت على املشروع األول، وهو 
مشروع رقم 06.22، إذن الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع قانون 
اإلطار رقم 06.22 يتعلق باملنظومة الصحية الوطنية، تفضلوا السيد 

الوزير.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرماملسيدمتا ملس نةاملدومبامل 3مل نينامملحت3مين،

أشرفا علىا ملسالما ملرحيما ملصالةا ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيدارئيسامجلساملدومبامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

يشرفني أن أعرض على أنظاركم مشروع قانون إطار رقم 06.22 
عليه  باملصادقة  حظي  الذي  الوطنية  الصحية  باملنظومة  املتعلق 
في  املوقر  بمجلسكم  االجتماعية  القطاعات  لجنة  لدن  باألغلبية من 

االجتماع املنعقد يوم الثالثاء 6 ديسمبر 2022.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

يشكل مشروع قانون اإلطار أعاله الذي يسطر األهداف األساسية 
إلصالح املنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، تنزيال للتوجيهات 
إلى إعادة النظر بشكل جذري في املنظومة  امللكية السامية الداعية 
الصحية، كما يعتبر تجسيدا ملا نص عليه القانون اإلطار رقم 09.21 
الصحية  املنظومة  إصالح  من ضرورة  االجتماعية  بالحماية  املتعلق 
الوطنية وتأهيلها ومراجعة النصوص التشريعية املتعلقة بها، ويتألف 
مشروع القانون اإلطار الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، قوامها 
االنخراط الجماعي واملسؤول للدولة وسائر الفاعلين املعنيين من 34 

مادة، ويتمحور حول الدعامات األساسية التالية:

الدعامة األولى، إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خالل 
إحداث هيئات التدبير والحكامة املتمثلة أوال في:

الهيئة العليا للصحة التي ستتولى على الخصوص التأطير التقني 
جودة  تقييم  على  والسهر  املرض،  عن  األسا�ضي  اإلجباري  للتأمين 
خدمات املؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وإبداء الرأي في 

السياسات العمومية في ميدان الصحة؛

سياسة  تنفيذ  ستتولى  التي  الترابية  الصحية  املجموعات  ثانيا، 
الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي؛

ثالثا، وكاالت لألدوية واملنتجات الصحية التي تتولى تنفيذ التوجهات 
الدوائية  السيادة  ضمان  إلى  الرامية  الدولة  لسياسة  االستراتيجية 

واملنتجات الصحية وسالمتها وجودتها؛

رابعا، وكالة الدم ومشتقاته يناط بها اإلشراف على تنمية مخزون 
الدم البشري ومشتقاته؛

الدعامة الثانية، تتعلق بتأهيل العرض الصحي وذلك عن طريق:

أوال، إصالح مؤسسات الرعاية الصحية األولية؛

ثانيا، تأهيل املستشفيات؛

ثالثا، احترام مسلك العالجات؛

ورابعا، إحداث نظام العتماد املؤسسات الصحية؛

الدعامة الثالثة، تخص تثمين املوارد البشرية وذلك من خالل سن 

قوانين الضمانات األساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، الذي 

يروم اعتماد نظام أجري يرتكز على إنجاز األعمال املهنية واالنفتاح على 

الكفاءات الطبية األجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية املغربية املقيمة 
بالخارج، وإصالح نظام التكوين، وذلك بإقرار تكوين أسا�ضي متطور 

ومنهي متخصص في مختلف املجاالت الصحية مؤهلة ملواكبة الطلب 

املتزايد على الخدمات الصحية؛

الدعامة الرابعة، تهم رقمنة املنظومة الصحية، وذلك عن طريق 

إحداث منظومة معلوماتية مندمجة تمكن من جمع ومعالجة واستغالل 

املعطيات املتعلقة باملؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها 

وبمواردها؛ إحداث امللف الطبي املشترك الذي سيتم بواسطة التتبع 

الدقيق لكل مريض وتحديد وتقييم مسار العالجات الخاص به.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

تلكم هي أهم مضامين مشروع القانون اإلطار املعروض عليكم، وال 

يسعني في األخير إال أن أتقدم بخالص الشكر للسيدات والسادة أعضاء 
الفرق  ورؤساء  اللجنة  رئيس  والسيد  االجتماعية  القطاعات  لجنة 

واملجموعة النيابية على مناقشتهم املستفيضة ملشروع قانون اإلطار 

بحس عال من الجدية واملسؤولية، وهو ما يؤكد بامللموس أن هدفنا 
تكون  وقوية  متكاملة  وطنية  صحية  ملنظومة  التأسيس  وهو  واحد، 

املواطنات واملواطنين وقادرة على مواكبة ورش  في مستوى تطلعات 
الحماية االجتماعية الذي يحظى بعناية جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا وأيده. وكما ال يفوتني كذلك تقديم الشكر إلى كافة السيدات 
والسادة النواب الحاضرين في الجلسة العامة، والسالم عليكم رحمة 

هللا تعالى وبركاته.
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ملسيدارئيساملجلسة:

لجنة  رئيس  السيد  أشكر  وبدوري  الوزير  السيد  شكرا  شكرا، 
إسماعيل  ال�ضي  األخ  اللجنة  مقرر  والسيد  االجتماعية  القطاعات 
الزيتوني، إذن أفتح باب املناقشة العامة وأعطى الكلمة ألول متدخل 
وهو النائب املحترم السيد أنوار صبري من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداأنومراص 3ي:

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

يشرفني أن أتدخل في هاته الجلسة باسم فريق التجمع الوطني 
لألحرار ملناقشة ربما أهم مشروع قانون خالل العقدين األخيرين، أال وهو 
مشروع قانون اإلطار رقم 06.22 املتعلق باملنظومة الصحية الوطنية، 
االستراتيجية  قيمة  يتجاهل  ومعارضة  وأغلبية  منا حكومة  أحد  فال 
لهاد املشروع اللي أصر جاللة امللك نصره هللا على منحه قيمة قانونية 
خاصة جعلته يحمل صفة قانون اإلطار بما يدل عليه هذا الصنف من 

القوانين من داللة دستورية وتشريعية.

وطني  طابع  لها  خاصين  ونكهة  وطعم  لون  لها  اليوم  مداخلتي 
واحد  عندنا  كان  اإلطار  القانون  هاد  تناقشوا  البارح  وأحنا  محض، 
الحس ديال املسؤولية واالفتخار لكوننا أداة في بناء هاد املشروع امللكي 
وكوننا تنساهموا في بناء مغرب الغد، مغرب الغد مغربنا ومفخرتنا، 
والبارح كان عندنا موعد ثاني مع التاريخ وهو خوضنا لثمن نهائي كأس 
العالم لكرة القدم، وحيث درنا نيتنا وخدمنا باملسؤولية وحس وطني 
ماخيبناش هللا ونجحنا ودزنا للدور املوالي بجدارة واستحقاق، فرحت 
املغاربة ما لها مثيل بالتفاني والقتالية اللي بينوا عليها االعبين املغاربة، 
وهذا هو مغربنا ومغرب التحديات اللي كل واحد فينا تيبني ليه على حد 

مسؤوليتوا واالستباقية اللي تنمشدوها فيه.

اليوم نحن أمام قانون دولة ما�ضي قانون حكومة، قانون ذو طبيعة 
استراتيجية وما�ضي قانون لتدبير الشؤون الظرفية، قانون مستقبل 
الوطن وما�ضي قانون خدمة مصالح فئوية أو مهنية، لذلك ليس من 
باب املبالغة القول أن مشروع قانون اإلطار الذي أشر عليه امللك محمد 
السادس هللا ينصره خالل املجلس الوزاري اللي انعقد في 13 يوليوز من 
هاد السنة هو بمثابة ثورة حقيقية وفعلية في مجال إصالح املنظومة 

االجتماعية.

إن منظومتنا الصحية رغم املجهودات التي بذلت لتحسين أدائها 
تتعاني أساسا من معضالت مركبة أثرت بشكل ملموس على مستوى 
الخدمات العمومية والقدرة املعيشية للمريض، لذلك فآن األوان، بل 

نعتقد أننا تأخرنا كثيرا باعتماد منظومة صحية جديدة عابرة لرهانات 
الحكومات واملكاسب االنتخابية، واليوم عندنا نص قانوني ومشجع قادر 
على إنتاج نظام صحي منصف وعادل، واسمحوا لي السيدات والسادة 
أن أقف وقفة إجالل لهاد الحكومة ألنه في سياق أزمات غير مسبوقة 
وما يفرض من تدبير يومي مضاعف ومكلف، فقد حافظت على الوفاء 
بالتزاماتها في بناء الدولة االجتماعية وتنزيل املشاريع امللكية، خصوصا 
تلك املتعلقة بتجويد املنظومة الصحية، تنقول هذا الكالم ألن من 
الجحود أن نبخس للحكومة الحالية منجزاتها املنتظم واملواطنة، وطبعا 
لم يكن تحقيق التوازن الصعب في زمن العواصف االقتصادية واملالية 
اللي هزات أعتى االقتصادات دون قيادة ملكية حكيمة ومتبصرة ترسم 
القرارات االستراتيجية ذات األولوية، وحكومة اتخذت معظم ما يلزم 
لجعل تلك التوجيهات واألوراش قوانين وقرارات تتم�ضي على األرض مع 

ما يتطلب ذلك من كلفة مالية وبشرية ولوجيستيكية.

هذا املشروع إذا حسن تنزيله، سيكون في مستوى تطلعات جاللة 
امللك حفظه هللا وعشرات املاليين املغاربة وسيجيب بشكل مباشر على 
تحديات ورش تعميم الحماية االجتماعية اللي أمر به جاللة امللك هللا 
ينصره في أجل أقصاه 2026، وفي نفس الوقت سيخفف على املواطنين 
كلفة عالجهم اللي صبحات تستولي على أكثر من النص ديال املدخوالت 

ديالهم، إن املشروع اللي تنداولو في شأنو اليوم اهتم بكل التفاصيل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيداأنومراص 3ي:

عندي 20 دقيقة.

ملسيدارئيساملجلسة:

نعم، آه اسمح لي، اسمح لي، مازال، صافي ما عليش، زيد، زيد، سير، 
سير، كمل، سير، أعتذر، أعتذر.

ملد ئباملسيداأنومراص 3ي:

شكرماملسيداملرئيس،

ما كاين مشكل، هاد املشروع اللي تنداولو في شأنو اليوم اهتم بكل 
التفاصيل اللي كانت تتحول دون النهوض بمنظومتنا الصحية، سواء 
ما تعلق منها بتعزيز الحكامة االستشفائية والتخطيط الترابي للعرض 
العليا للصحة وإحداث وكالة األدوية  الهيأة  الصحي، مرورا بإحداث 
مهام  ومراجعة  ومشتقاته  للدم  وكالة  وإحداث  الصحية  للمنتجات 
ووظائف وهيكلة اإلدارة املركزية، وإحداث املجموعات الصحية الترابية 
البرنامج الوطني الجهوي  التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ 
وتقوية آلية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووصوال 
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إلى تقليص الخصاص الحالي في املوارد البشرية وإصالح اعتماد نظام 
جديد للتكوين، وكذا االنفتاح على الكفاءات الطبية األجنبية وتحفيز 
أرض  إلى  العودة  على  وحتى  بالخارج،  املقيمة  املغربية  الطبية  األطر 

الوطن.

لذلك ال أحد من العقالء يمكن أن يعارض املقاصد واألهداف التي 
يتضمنها املشروع الذي حصل على املباركة امللكية خالل عرضه على 
املجلس الوزاري، لكن التحدي اليوم هو ضمان حسن التنزيل وهنا 
بالضبط تيسكن الشيطان، فكم من قوانين إطار تم اعتمادها لكنها 
وضعت في رفوف املكاتب، وما يثير التوجس في نفوس املغاربة هو أن 
تتحول هاته الحماسة القانونية والرغبة السياسية في اإلصالح إلى سراب 
بسبب مقاومة خصوم اإلصالح واللوبيات املستفيدة من الوضع الحالي، 
صحيح أننا أمام ضمانات ملكية قوية لم تقبل بالتالعب والتحايل على 
إصالح جذري للمنظومة الصحية بإصالحات ترقيعية لن تفي بالغرض 
املتمثل في تعميم التغطية الصحية، لكن مع ذلك فنحن أمام مفترق 
الطرق ومسؤولية وطنية جسيمة، فإما أن ننهض باملنظومة الصحية 
نحو النجاعة الفعلية والعدالة املجالية أو ال غادي نتركو هاد املنظومة 
تغرق وتخضع لقدر املوت البطيء مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر 

وتهديدات اجتماعية.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

هاد املشروع اللي تيشكل مرجعية لعدد من القوانين تيبقى هو الحل 
إلنقاذ التأمين الصحي والحماية االجتماعية من الفشل، قد ما يكونش 
لوحدو كافي لعالج قطاع الصحة، ولكن الوحيد اللي هو بإمكانو توفير 
الشروط والضمانات القانونية إلنقاذ الخدمات الصحية من االنهيار، 
تحت وطأة االستهتار واالختالالت والتوسع املضطرد للطلب االجتماعي 
على الصحة، مع استمرار الهدر والترهل ونقص التمويل الالزم، ويا إن 
كانت رهانات وتحديات املغرب مختلفة ومتعددة األوجه خالل السنة 
الثانية من عمر الحكومة، فإن رفع تحدي الصحة يبقى بدون منازع 

التحدي األول للمملكة املغربية خالل العقد املقبل.

لقد أظهرت األولويات امللكية السامية أن املعركة األساسية خالل 
5 سنوات املقبلة ال ينبغي أن تقتصر على أولويات اإلقالع االقتصادي 
والتموقع الدبلوما�ضي واألمن القومي فحسب، بل يتعين أن تتمحور 
حول صحة املغاربة بمختلف شرائحهم ومهنهم وضمان التأمين الصحي 
إلى تعاقد اجتماعي  لهم، باعتبار ذلك شرطا أساسيا والزما للتوصل 

وسيا�ضي واقتصادي مستدام بين املجتمع والدولة.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

البد أن يفرض علينا كمشرعين سؤال الكلفة املالية لتمويل أوراش 
اإلصالح لتي سيفتحها مشروع قانون اإلطار، وهو سؤال مشروع، فال 
يمكن أن نضمن استدامة نظام صحي بكل مظاهره الواردة في املشروع، 
دون تنويع مصادر تمويله، وهو إجراء ينسجم مع أهدافه كما رسمها 

الدولة  السادس هللا ينصره، لذلك فمن واجب  امللك محمد  جاللة 
املالية لتمويل هاد الورش االستراتيجي،  تحمل جزء كبير من املوارد 
والحفاظ على إستدامتو وتأمين نجاحو. لكن هاذ األمر غير كاف، ألن 
التوازنات املالية تستلزم مساهمات تضامنية ممن يملك لفائدة من ال 

يملك، ومن املستفيد ملن سيستفيد.

ومن هنا، فإننا نتفهم التوجس الذي يبديه بعض املغاربة ونحن 
منهم، من نظام نجاعة املنظومة الصحية الجديدة، بناء على الشعارات 
التي رفعتها حكومات سابقة في مجال الصحة، والتي بدأت تتساقط 
كأوراق الشج، خصوصا مع جائحة كوفيد19- التي كانت بمثابة تقييم 
حقيقي وواقعي للسياسة الصحية، لكن الفرق اليوم هو أن املشروع 
اللي بين يدينا يسير بضمانات ملكية ودستورية، وهاذ املشروع اللي جاء 
بناء على توجيهات وخطب لجاللة امللك محمد السادس هللا ينصروا، 
السياسية  والرهانات  واالنتخابات  الحكومات  زمن  تتجاوز  بأهداف 

الظرفية.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

نعلم أنه ليس من اليسير ما�ضي ساهل على أي حكومة، بلوغ الهدف 
املحدد لهاد السنة، من طرف أعلى سلطة في البلد، وذلك بوضع قانون 
إطار للصحة، وتعميم التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، وتوسيع 
االستفادة من هاد التأمين، ليشمل الفئات املعوزة املستفيدة من نظام 
املساعدة الطبية، وفئات املهنيين والعمال املستقلين، واألشخاص غير 
األجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث حدد هاد التحدي هدف 
بلوغ 22 مليون مستفيد إضافي من هاد التأمين، اللي تيغطي تكاليف 
األمر  جعلت  الحالية  الحكومة  لكن  واالستشفاء،  واألدوية  العالج 
ليس مستحيال وقابل للتحقق، خصوصا في ظل وجود أجندة ملكية، 
وقانونية واضحة ومحددة في الزمن. ما يمكنش تحقيق أهداف الحماية 
في شكل  قانونية،  الصحي دون ترسانة  التأمين  بتعميم  االجتماعية، 
قانون إطار قادر على تنزيل املشروع امللكي في بناء الدولة االجتماعية، 

وتحقيق أحد أهدافها غير قابلة للتجزيء واالنتقاء.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

فئة عريضة من املغاربة ما بغاوش تحول هاد الحماسة القانونية، 
واقعا  وجعلوا  الصحة،  قانون  مشروع  تنزيل  في  السياسية  والرغبة 
ملموسا إلى سراب، بسبب الحسابات السياسوية، أو بسبب مقاومة 
خصوم اإلصالح واللوبيات املستفيدة من الوضع الحالي، ولنا كمشرعين 
املشروع  ندرس  أن  علينا  تتفرض  اللي  االختيار  مسؤولية  نختار  أن 
ونصوت عليه باإليجاب، كما سيفعل فريقنا وبعد ذلك نتابع تنفيذوا 

خطوة بخطوة، شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، وخا غير مسجل عندي، تفضلوا السيد 
النائب الحدادي، ال�ضي بووانو.
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ملد ئباملسيدامحاداحدمني:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتاملس نةاملدومب،

وشكرا على تفهمكم بأن نأخذ الكلمة وراء زميلي ال�ضي الزيتوني، 
الذي كان باسم الفريق شامال، صبري، صبري والذي كان تدخله شامال 
باسم الفريق، وكان محقا في عدد ديال األمور، عبر عن رؤية الفريق 
من خالل هاد القانون، قال كالما ولكن أظن أنه باملغامرة أن نتكلم 
أن نتدخل من ورائه في هذه املنصة، ولكن سأبدي رأيي في نقط عشتها 

باألمس.

أوال باألمس، كانت لجنة القطاعات االجتماعية معارضة وأغلبية، 
عارفة الهدف، منسجمة، وكانت كذلك بناءة لهذا الوطن، بغية أن 
تخرج واحد القانون، قانون مهم جدا وقانون تينتاظروا املغاربة، أعطى 
االنطالقة ديالو جاللة امللك نصره هللا، وأعطى أن هناك هدم املا�ضي 
في إطار املنظومة الصحية الجديدة. أقولها وأنا جد  وبناء املستقبل 
فخور أن أتدخل في هذه النقطة ألن هذا مهم وفيه حدث، وأطالب أن 
الحكومة تكون عندها الشجاعة، اآلن أن تخرج بهذا امللف اآلن للنقاش 
نقول  عندما  مثال  معها  التعامل  وحول  جدا،  مهمة  معطيات  حول 
املجموعات الصحية الترابية أقول أن هناك جديد جدا، إذن فعال كنا 
نعاني من التمركز واألمور كلها في الرباط غيولي هاد ال�ضي جهوي وربما 
سيعطي ثماره فيه تدخل في املجموعة الترابية اللي عندها عدد ديال 
الرئيس، السيد الوزير، فاملشكل  االختصاصات زائدة. ولكن السيد 
الخطير هنا هو املشكل ديال املوارد البشرية، هل بهذه الطريقة غادي 
يمكن أننا فعال نلقاوا حلول للموارد البشرية؟ املوارد البشرية فعال 
املجموعة الترابية وتقسيم املجموعة ملجموعة ترابية عندها اختصاص 
داخل الجهات مهم جدا، مثال عندما يحتار األمر في مدينة الدار البيضاء 
مثال كيم�ضي اإلنسان ل »CHU« وال يم�ضي كل �ضي كينزل لجهة وحدة، 
اآلن غيولي التفريق ديالها داخل املستشفيات، داخل املدينة اللي يمكن 
أن عندها اختصاصات متعينة، يعني املواطن غيولي عندو أنه إيال م�ضى 
لهاد السبيطار وهاد l›hôpital غادي يلقى بين مجموعة ترابية ومجموعة 
ترابية غيلقى فيها فعال الحراسة ويلقى فيها األمور كاملة في إطار أنه يلقى 
العالج ديالو بعدما كان تائها بين املستشفيات، هذه حكامة جديدة يحل 
من خاللها مشكل األطباء ألنه نقص من هذاك الخصاص الكبير عوض 
باش يكون مولد في كل سبيطار وكل مستشفى اقليمي مولد بدون حراسة 
وكل �ضي ينزل لواحد املكان آخر عبر الحاجيات ديال املواطنين، وال هاد 
اللي تلقى الحراسة الدائمة  ال�ضي غيولي مجموع في مستشفى واحد 

ويلقى املواطن فين يم�ضي هادي نقطة مهمة جدا.

السيد  األوان  آن  ما�ضي  واش  هنا،  طبية  شبه  أطر  �ضي  ولكن 
املعاهد  خريجي  مع  نتعامل  أننا  ديال  الفكرة  نحيدوا  أننا  الوزير، 

الخصوصية، الخصوصية تتعامل معاها تعامل بحال القاصرين بحال 
 les اللي ما عندهمش بحاال هما ما عندهمش بهم غرض، نحتاجهم في
stagiaires داخل املستشفيات، وما يمكنش خصنا ناخدوا قرار شجاع 
حتى يكون هاد قرار كيما دارت في املستشفى الجامعي ديال طنجة، 
املستشفى ديال طنجة كان عندهم دارت عقدة املدير فعال هذا قرار 
شجاع وهنيئا لهم، داروا عقدة مع les1infirmiers1anesthésistes داروا 
معهام عقدة أو والت rendement أكبر، والت واحد الشجاعة بعدما 
 50.000 تيأخد  معهد خصو�ضي  اللي هو خريج  املمرض  كان هذاك 
ريال أعطاتوا »CHU«ا 5000 درهم، أو ولى الكلينيكات جاوا عندهم 
واعطاوهم 7500 درهم، إذن هذا تشجيع وربما يجب أن ننظر إلى هذه 
الفئة أنها ربما جزء من الحل في املوارد البشرية، جزء من الحل بحل 
واحد املشكل ديال الخصاص الكبير في املوارد البشرية، حتى ال أطيل 

عليكم، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة 
النائبة املحترمة السيدة حنان املا�ضي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحد ناممل �شي:

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
يتعلق   06.22 رقم  اإلطار  القانون  والتصويت على مشروع  املناقشة 
باملنظومة الصحية. بداية، ننهئ صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 
التقني  والطاقم  القدم  لكرة  املغربية  والجامعة  املغربي،  والشعب 
واإلداري والالعبين على الدور البطولي الذي قام به منتخبنا الوطني في 
نهائيات كأس العالم املنظمة في قطر، حيث تأهل إلى الربع النهائي عن 
جدارة واستحقاق، وأدخلوا الفرحة على قلوب جميع الشعوب العربية 
واإلفريقية، وندعو لهم بالتوفيق بالقادم من املباريات. وهي مناسبة 
كذلك، ننهئ فيها أمير دولة قطر والشعب القطري عامة على النجاح 

الباهر واالحترافية العالية في تنظيم هذه النسخة من كأس العالم.

ملسيداملوزير،

عن  خاللها  من  نعبر  فرصة  نعتبرها  املشروع،  هذا  مناقشة  إن 
سعادتنا وترحيبنا بهذه املبادرة التشريعية املهيكلة والهامة واملتعلقة 
بوضع إطار تشريعي للمنظومة الصحية ببالدنا، والتي ستساهم بدون 
شك في تطوير املنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها، وجعلها تستجيب 

ملختلف التحديات والرهانات.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة، نعتبر أن هذه املبادرة التشريعية 
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تندرج في إطار الرؤية املتبصرة واالستراتيجية لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، والرامية إلى القيام بتأهيل حقيقي وإصالح 
جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. حيث أكد جاللته، على 
ذلك في العديد من خطبه السامية وكان آخرها خطاب العرش لسنة 
2022، الذي جاء فيه أن تنزيل املشروع الكبير املتمثل في تعميم الحماية 
االجتماعية مرتبط ارتباطا وثيقا بتأهيل املنظومة الصحية الوطنية، 
تهدف  والتي  الصحي،  امليدان  في  املشاريع  من  العديد  بإطالق  وذلك 
باألساس لتحقيق السيادة واألمن الصحيين، وكذلك لضمان السالمة 

واألمن الصحي للمواطنين.

ملسيداملوزيرامملحت3م،

إن القطاع الصحي ببالدنا، ورغم املجهودات املبذولة ال زال يعاني 
الحكومة  من  تقت�ضي  والتي  والتحديات،  اإلكراهات  من  العديد  من 
مواجهة العديد من األعطاب البنيوية من قبيل النقص في الولوج إلى 
والتمريضية،  الطبية  األطر  في  الحاد  والخصاص  األولية،  العالجات 
وكذلك الخصاص في التجهيزات والتوزيع غير املتكافئ لعرض العالجات، 
على  لألسر  املباشر  اإلنفاق  ارتفاع  واستمرار  املالية  املوارد  وضعف 
واملستلزمات  األدوية  مجال  في  الحكامة  غياب  إلى  إضافة  الصحة، 

الطبية وغيرها من اإلكراهات.

يأتي في سياق تبذل فيه بالدنا  إن هذا اإلصالح الشامل واملهم، 
مجهودات مضاعفة لتحسين ظروف عيش املواطنات واملواطنين، كما 
أننا نعتقد جازمين أن الحكومة خطت خطوات مهمة في هذا املجال في 
إطار التزامها التام بتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد، وتعزيز 
بناء الدولة االجتماعية وإحداث نظام حقيقي للمساعدة االجتماعية 
يستهدف األسر األكثر هشاشة بغية الحد من التفاوتات االجتماعية 
واالقتصادية. كما اتسم هذا اإلصالح عبر حزمة من اإلجراءات والتدابير 
وبرمجة العديد من املشاريع في هذا اإلطار، كل ذلك يشكل بالنسبة 
لنا ثورة اجتماعية هادئة في اتجاه تحسين ظروف عيش املواطنات 
بصدد  نحن  التي  التشريعية  املبادرة  هذه  نعتبر  وبالتالي  واملواطنين، 
مناقشتها تندرج باملوازاة مع تعميم ورش الحماية االجتماعية ليشمل 
العديد من الفئات منها الهشة والفقيرة باإلضافة للعاملين في العديد من 
القطاعات غير املهيكلة، كالصناع التقليديين، القطاع الفالحي، التجار 
إلى غير ذلك من القطاعات. ولعل نقل حوالي 11 مليون من املواطنين 
واملواطنات وذوي حقوقهم في الفاتح من دجنبر الحالي من نظام املساعدة 
الطبية نحو التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض لخير دليل على ذلك. 
غير أن الحاجة ال زالت ملحة إلى سياسات عمومية إصالحية في امليدان 
الصحي أكثر جرأة وانفتاحا على املتغيرات واملستجدات التي يعرفها هذا 
املتعلقة  تلك  املطروحة على غرار  التحديات  بالنظر لحجم  القطاع، 
باستفادة 22 مليون من املواطنين من تعميم التغطية الصحية وما 
سيصاحب ذلك من إقبال كثيف على املراكز الصحية واملستشفيات 

واملراكز الجامعية.

حكامة  إرساء  املشروع  هذا  تضمنها  التي  الهامة  املستجدات  إن 
جديدة للمنظومة الصحية والتي تشكل إحدى الرهانات األساسية التي 

كنا نطالب بها، يتجسد ذلك في:

-إحداث الهيئة العليا للصحة التي ستساهم ال محالة في ضبط 
وتسيير هذا القطاع؛

-إحداث وكالة خاصة باألدوية مبتغاها إرساء حكامة أفضل من 
قطاع األدوية واملنتجات الصحية وما يكتسيه قطاع األدوية من أهمية 

في املنظومة الصحية الوطنية؛

-إحداث وكالة خاصة بالدم ومشتقاته، ال سيما وأن املجلس األعلى 
للحسابات سبق وأن أو�ضى بضرورة مضاعفة املجهودات لجعل مستوى 
التبرع بالدم يستجيب على املدى املتوسط لتوصيات منظمة الصحة 
نفاذ املخزون، كما أن هذه املؤسسة  لتفادي حاالت  العاملية وذلك 
الجديدة ستلعب دور في اإلسهام في إعداد السياسة الوطنية املتعلقة 
بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم من املتبرعين، والقيام 
املخزون  تنمية  على  واإلشراف  وتوضيبه  وجمعه  البيولوجي  بتأهيله 

الوطني من الدم ومشتقاته؛

-إحداث مجموعات صحية ترابية، والتي تمثل بالنسبة لنا إجراء 
عملي في إطار تنزيل الجهوية املتقدمة في املجال الصحي والذي ال شك 
أنه سيساهم في إيجاد حلول ناجعة ملختلف القضايا بكل جهة على 
حدة، وبالتالي نرى من منظورنا بأنه ال بد من أن تلعب الجهات دورا 
محوريا في هذا اإلطار ال سيما أن مجال االختصاصات املشتركة للجهات 
يحتم عليها املشاركة إلى جانب الدولة في التنمية والتأهيل واملساعدة 

االجتماعية.

كما ننوه باملقاربة التشاركية التي نص عليها املشروع، واالنخراط 
املسؤول لكل الفاعلين في املجال الصحي في هذه الدينامية باإلضافة 
للعديد من اإلجراءات والتدابير املهمة التي تشكل القلب النابض للقطاع 
خاصة باإلجراءات املتعلقة بعرض العالجات والتي ال شك أنها ستصحح 
الثغرات الواردة في القانون 34.09 املنسوخ املتعلقة بالتوطين الترابي 
للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص والتي جعلها تتمركز في محور 
الدار البيضاء والقنيطرة، وبالتالي عدم ضمان توزيع عادل ومنصف 

للبنيات واملوارد الصحية.

ملسيداملوزير،

نحن على وعي تام باملعاناة التي يتكبدها مهنيو الصحة واملر�ضى 
جراء غياب توثيق معلوماتي لكافة املعطيات املتعلقة باملر�ضى ومسارات 
أمراضهم وعالجاتهم سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يصعب 
معه ضبط الحياة الصحية للمر�ضى وتتبعها من طرف األطباء. وبالتالي 
يجد املر�ضى أنفسهم مضطرين للحفاظ على الوثائق الورقية املتعلقة 
بملفاتهم الطبية مثل الصور اإلشعاعية والوصفات الطبية والتحليالت 
الطبية، وحملها عند زيارة أي طبيب وبالتالي نرى أن رقمنة املنظومة 
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الصحية هو إجراء عملي نثمنه وسيحدث ثورة رقمية في مجال الصحة 
بصفة عامة، خاصة وأن بالدنا منخرطة بقوة في ورش تعميم الرقمنة 
ليشمل كافة القطاعات. وفي هذا اإلطار، السيد الوزير املحترم، نتمنى 
أن تتم أيضا رقمنة مختلف الخدمات التي تقوم بها املختبرات بالنظر 

لدورها الفعال واملحوري خالل فترة الجائحة.

وفي األخير، إن ما يجب التأكيد عليه بخصوص هذا املشروع هو 
اإلسراع في إصدار وإخراج النصوص التنظيمية مباشرة بعد املصادقة 
جميع  انخراط  لضمان  وذلك  لتطبيقه  أساسية  تعتبر  والتي  عليها، 
األطراف واملؤسسات في عملية إصالح هذا الورش الكبير الذي تعقد 
عليه بالدنا آماال كبيرة. كما أننا نؤكد في فريق األصالة واملعاصرة على 
استعدادنا التام للعمل معكم ومع الجميع على إخراج مشاريع القوانين 
ذات الصلة بالقانون اإلطار 06.22 والتي تمت املصادقة عليها في املجلس 

الحكومي األخير واملنتظر إحالتها على مجلسنا املوقر، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة أظن اآلن للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، الفريق االستقاللي النائبة املحترمة السيدة سميرة 

حجازي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاساي3ةاحج زي:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

أوال وقبل كل �ضيء، ال يمكن لي وبدوري إال أن أقول هنيئا لنا جميعا 
بهذا اإلنجاز التاريخي واالنتصار املستحق للمنتخب املغربي الذي أدخل 
السرور والبهجة لجميع األسر املغربية، ونجح في تجسيد هويتنا املغربية 
امللتحمة تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا.

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
باملنظومة  املتعلق  اإلطار  القانون  مشروع  مناقشة  في  والتعادلية، 
إلصالح  الصلبة  والنواة  األسا�ضي  املدخل  يعتبر  الذي  الصحية، 
 31 الفصل  أحكام  مع  ينسجم  بما  في شموليتها،  الصحية  املنظومة 
والحماية  الصحية،  والعناية  العالج  من  جعل  الذي  الدستور  من 
االجتماعية والتغطية الصحية حقوقا أساسية للمواطن، مطلوب من 
تعبئة  العمل على  الترابية  العمومية والجماعات  الدولة واملؤسسات 
كل الوسائل املتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع املغاربة من هذه 
الحقوق على قدم املساواة، على أساس معايير الجودة واإلنصاف في 

تغطية التراب الوطني، والسير العادي واملنتظم ألداء هذه الخدمات.

الرامية  امللكية  التوجهات  مع  انسجاما  املشروع  هذا  يأتي  كما 

الحماية  تعميم  يشكل  الذي  االجتماعية،  الدولة  ركائز  توطيد  إلى 
اجتماعية  ثورة  باعتبارها  األساسية،  دعائمها  إحدى  االجتماعية 
حقيقية، وكذا توجهات النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج 
الحكومي، بما يضمن تحقيق األمن الصحي وتعزيز السيادة الصحية 
التي أبانت الجائحة عن ضرورة ربح رهان هذا التحدي الكبير، بعدما 
مجموعة  أمام  ومحدوديتها  الصحية  املنظومة  ضعف  عن  كشفت 
من اإلكراهات والصعوبات التي يعرفها القطاع، واملتمثلة أساسا في 
إلى  التشريعية، باإلضافة  الثغرات  التنظيمية لسد بعض  اإلشكاالت 
والتجهيزات  االستقبال  وبنيات  االستشفائية،  التحتية  البنى  ضعف 
الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة املجالية 
في توزيعها. عالوة على نظام الحكامة والتمويل الصحي، الذي يعاني 
من نقص كبير من حيث املوارد املادية والبشرية، مقارنة مع توصيات 
املنظمة العاملية للصحة، هذا التحدي الكبير الذي ال يمكن تحقيقه إال 
بتوفر إرادة سياسية قوية قادرة على إنجاح الورش الكبير املتعلق بتعميم 
الحماية االجتماعية، والذي تشكل فيه التغطية الصحية األساسية 
إحدى ركائزها، وذلك في إطار إصالح شامل لقطاع الصحة وما يقتضيه 
ذلك من تسريع وتيرة تفعيل القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية 
الصحية األساسية، يصبح معها التأمين اإلجباري عن املرض شامال 
لجميع الفئات االجتماعية، حتى تستفيد من مختلف الخدمات الطبية 
التي يقدمها بشكل مستدام، بما فيها الفئات الضعيفة الغير القادرة على 
تحمل واجبات االشتراك، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التعجيل بإخراج 
عن  »راميد«  نظام  أبان  بعدما  الوجود،  حيز  إلى  االجتماعي  السجل 
محدوديته في ضمان التغطية الصحية الحقيقية للفئات املستهدفة، 
وما يقتضيه ذلك من تسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية، التي جاء 
بها القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، مع 
ضرورة تحسين آليات عرض العالجات بما فيها أساسا: تعزيز الرأسمال 
البشري، وتأهيل املنشآت الصحية، وتعزيز طب األسرة باعتباره املدخل 
األسا�ضي والضامن لتكفل أفضل باملواطنين، وتجويد الخدمات وتدبير 
أمثل للموارد البشرية مع ترشيد للنفقات والتكلفة العالجية، بعدما 
وضعته الحكومة في صلب إصالح املنظومة الصحية في برنامجها، وما 
يتطلبه أيضا ذلك من تسريع وتيرة إعداد خريطة صحية وطنية تضمن 
التوزيع العادل واملنصف لعرض العالجات على مختلف أقاليم اململكة، 
وتقريبها من املواطنين، يصبح معها رهان الصحة للجميع واقعا ملموسا، 
في إطار شراكة كاملة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص، ملا فيه 
تحسين الخدمات الصحية بالنسبة للمرتفقين، دون أن تتخلى الدولة 
عن مسؤوليتها كاملة في ضمان األمن الصحي كاختيار دستوري، بعدما 
أبانت الجائحة عن كون قطاع الصحة يعتبر قطاعا استراتيجيا الرتباطه 
في  املواطنين وقدراتهم اإلنتاجية والتنمية االقتصادية  الوثيق بحياة 
شموليتها، وال شك أن إصالح مؤسسات الرعاية الصحية األولية، وكذا 
قرار الحكومة بإحداث مراكز استشفائية جامعية جهوية في إطار تعزيز 
المركزية هذا القطاع، سيساهم في إصالح املنظومة الصحية وتقريب 
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الخدمات الصحية من الساكنة، إذا ما تم تزويدها باألطر الصحية 
واملتخصصة الكافية والالزمة، وتأهيلها بالتجهيزات العمومية الثقيلة، 
األزمات  وتدبير  لألوبئة  والتصدي  السريرية  الطاقة  تعزيز  مع  طبعا 

الصحية.

إن الخصاص الكبير في األطر الصحية والتجهيزات الطبية الالزمة 
خاصة باملناطق النائية التي ال زالت تعاني ساكنتها من أزمة حقيقية في 
الولوج امليسر للخدمات الطبية بما فيها أساسا العالم القروي الذي 
يعتبر عائقا أساسيا في تقدم املنظومة الصحية، ويبقى أملنا كبير في أن 
تعطى األطر الصحية القيمة التي تستحقها بالنظر إلى الخدمات الجليلة 
التي تقدمها للمواطن، وأن يتم تدارك هذا الخصاص بعدما عرفت 
االعتمادات املخصصة لهذا القطاع االستراتيجي زيادات متوالية بما 
فيها مشروع القانون املالي الحالي الذي رصد لهذا القطاع 28,12 مليار 
درهم أي بزيادة قدرها 4,58 مليار وبنسبة %19,5، باإلضافة إلى إحداث 

5500 منصب مالي لألطباء.

كما يعتبر النقص الكبير في األدوية باملستشفيات العمومية عائقا 
حقيقيا لضمان األمن الصحي بالنسبة لألغلبية الساحقة من املواطنين، 
خاصة عندما تصبح في غير تناولهم كما كشف عن ذلك تقرير مجلس 
املنافسة حول وضعية املنافسة في سوق األدوية باملغرب عندما رصد 
مجموعة من االختالالت أبانت عنها جائحة كورونا، وما يقتضيه ذلك 
على  قادرة  األدوية  لتدبير  حقيقية  منظومة  على  التوفر  ضرورة  من 
اإلنتاج واالبتكار وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع األدوية 
بما يضمن تعزيز األمن الصحي والسيادة الوطنية في املواد الصحية، 
وإعادة النظر في نظام تقنين سوق األدوية الجاري بها العمل بجميع 
مكوناته، وإعادة تحديد معامله باإلضافة إلى وجود إطار قانوني متعدد 
األوجه ومتجاوز وال يوفر مناخا مالئما لتشجيع االبتكار والبحث، األمر 
الذي يؤدي حتما إلى اللجوء إلى االستيراد بشكل مفرط بنسبة %50 من 
القيمة، وبالتالي االنقطاع املتكرر ملخزون بعض األدوية األساسية. في 
هذا اإلطار، نسجل بإيجابية عزم الحكومة على التخفيض من أسعار 
األدوية في إطار إصالح املنظومة الصحية الوطنية خاصة بعدما تم 
إحداث وكالة وطنية لألدوية واألجهزة الطبية باعتبارها اإلطار القانوني 

واملؤسساتي املالئم ملعالجة هذه الوضعية.

ختاما، نتمنى أن تحرص الحكومة على التفعيل السليم لهذا اإلطار 
القانوني بما يضمن مكتسبات هذا القطاع، ويعزز من كفاءات وقدرات 
األطر الصحية سواء من حيث إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية 
إلى حيز الوجود، أو اتخاذ التدابير املواكبة الكفيلة بجعل صحة املواطن 
تغطية  والقطاعية من خالل ضمان  العمومية  السياسات  في صلب 
صحية بجودة عالية وفي متناول جميع املواطنين وموزعة بشكل متكافئ 
أن  إال  استقاللي  كفريق  لنا  يمكن  وال  اململكة،  مناطق  على مختلف 

نصوت باإليجاب على هذا املشروع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن الكلمة للفريق االشتراكي للسيد 
النائب املحترم السيد سعيد بعزيز، تفضل ال�ضي سعيد.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

صب حاملخي3اللجايع،

الشعب  وكل  امللك،  جاللة  ننهئ  االشتراكي  الفريق  وباسم  وبدري 
ربع  إلى  وتأهله  الوطني،  ملنتخبنا  املستحق  الفوز  بمناسبة  املغربي 
النهائي كأس قطر 2022. أكيد أنها هي فرحة ملك وشعب، وهي فرحة 
وسببها الكفاءات الوطنية، وأعتقد أن هذا الدرس هو درس لكل من 
يعتبر الكفاءات الوطنية أوال، ملاذا؟ ألنه إلى حد قريب كان هناك انتقاد 
واسع للناخب الوطني، وملا جيء بكفاءة وطنية أكيد أن هناك فرحة 
عامة، فرحة ملك وشعب وهادي مناسبة باش نأكدوا على أن بالدنا 
فيها مجموعة من الكفاءات والطاقات والخبرات التي ينبغي أن تشتغل 
داخل أرض الوطن، سواء تعلق باملجال الكروي اللي احنا اخذينا فيه 
درس يوم أمس، أو تعلق األمر بالقطاع الصحي أو التعليم العالي وكل 
األدمغة التي تهاجر هذه البالد قسرا، اليوم مسؤولية الحكومة أن تنفتح 
على الكفاءات الوطنية أينما وجدت من أجل أن تعود إلى أرض وطنها 

وتؤدي خدمة لهذا الوطن، فهنيئا لنا بهذه الفرحة جميعا.

ملسيداملوزير،

أعود باسم الفريق االشتراكي في إطار املناقشة العامة ملشروع قانون 
الوثائق  بعض  من  وأبدأ  الصحية،  باملنظومة  املتعلق   06.22 اإلطار 
الحزبية ديالنا في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، وإيال كنتم اطلعتم 
على األرضية ديال الكاتب األول وعلى الوثائق الحزبية املتعلقة بالبرنامج 
االنتخابي، كنا دائما نطالب في املجال الصحي بضرورة إصالح اإلطار 
القانوني للصحة، ومراجعة الجانب املؤسساتي، عالش؟ ألن كنعتبروه 
مدخل أسا�ضي إلرساء صحة حقيقية، قوية، عادلة ومنصفة وأسطر 
على كلمة عادلة التي لم يأخذ بها مشروع القانون اإلطار كمبدأ بقدر 
ما كان يتهرب ويأخذ بمفهوم اإلنصاف. وطلبنا أيضا بإحداث مجلس 
وطني للصحة، مزيان أنه جبتوا لنا الهيئة العليا للصحة وهذا مطلبنا، 
ولكن من حيث الشكل كنا نؤكد على ضرورة أن يكون هناك مجلس، 
ونتمنى أن هاد الهيئة تحل محل املجلس اللي كنا كنطالبوا به وتعطى له 
اختصاصات جوهرية. لنا في أرضية الكاتب األول حول الصحة بمناسبة 
بالصحة،  يتعلق  فيما  مرجع  خير  الحزبية  الوثائق  في  ولنا  الجائحة، 
كنعتبروا  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  في  احنا  ألنه  عالش؟ 
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األسا�ضي  املحور  وهي  املجتمعي،  مشروعنا  ديال  املحور  هي  الصحة 
الدولة االجتماعية،  الحماية االجتماعية وديال  الورش ديال  وصلب 

وبدون صحة ال يمكن أن نتحدث على الدولة االجتماعية.

اسمحوا لي، السيد الوزير، أنه كما قال أحد السادة النواب قبل 
قليل أنه في اللجنة انخرطنا جميعا أغلبية ومعارضة في هذا املشروع 
لعدة أسباب: أوال ألنه احنا كيتقاطع مع توجهاتنا، واسمحوا لي أنه ما 
زال كنختلفوا فيه في بعض األمور، ألن الصحة ما خاصش يكون عندها 
األنظمة االشتراكية  في  إال  تكون  لها  يمكن  ما  الصحة  ليبرالي،  توجه 
للجميع،  والصحة  والحق  املجانية  العمومية  الخدمة  ديال  باملفهوم 
وانتما حاولتوا ما أمكن أن تكرسوا فيها الرؤية الليبرالية ديال الحكومة 
حتى فهاد القانون اإلطار، من خالل السماح بتوطين املشاريع العمومية 
وعدم التطرق إلى توطين املشاريع ديال الصحة في القطاع الخاص، 
وهذا ماذا يعني؟ يعني بشكل مباشر أن القطاع الخاص يم�ضي يستثمر في 
املدن الكبرى، يم�ضي يستثمر فين عندو الربح املباشر، والغنى الفاحش 
ونخليوا املغرب العميق واملناطق النائية املعزولة والتي يئن سكانها تحت 
وطأة الفقر، والتهميش، واإلقصاء والهشاشة نخليوهم للقطاع العام 
ونديروا لهم مراكز صحية بدون أطباء، وبدون ممرضين، وبدون أدوية 
في أغلب األحيان وبدون السماح لهم بالولوج إلى الخدمات الصحية. 
احنا السيد الوزير، تقدمنا وبمعية جميع الفرق، طرحت في اللجنة 
180 تعديل، واش باهلل عليكم هاد 180 تعديل ما فيها حتى واحد اللي 
في �ضي نقطة حقيقية أنها تبناها الحكومة؟ عيب أن نتحدث اليوم على 
مؤسسة لتسجيل املشاريع دالقوانين، عيب أن تكون املؤسسة ال يؤخذ 
العددية، وأن نفوت كل  إلى األغلبية  في املشاريع، وأن نحتكم  برأيها 
املشاريع باألغلبية العددية. 180 تعديل في لجنة القطاعات االجتماعية 
ما تقبل حتى واحد، عالش؟ هذا يؤكد أنها غرفة للتسجيل، اسمح لي ألنه 
180 تعديل كان باإلمكان أن نقبل بعض تعديالتها واللي هي منطقية، 
خاصة وأن هاد املشروع هو تراجعي بواحد الشكل كبير على قانون 
اإلطار ديال 34.09 ديال 2011، التراجع بواحد الشكل كبير، ألن من 
املبادئ اللي كانت في داك القانون هي اللي كاينة هنا، مع إضافة بعض 
املؤسسات العمومية، وبالرغم من ذلك ما قبلناش التعديالت، إلى متى 
غادي نبقاوا نتخوفوا من هاد القراءة الثانية؟ عالش جابها الدستور؟ 
عالش جابوها قوانين دالبالد إيال ما كناش غادي نطبقوها؟ اسمحوا 
لنا ما نقبلوا حتى تعديل ما فينا ما يرجعوا ملجلس املستشارين ونرجعوا 
للقراءة الثانية ملجلس النواب، هذا ال يستقيم والدمقرطة ديال العمل 
لي،  اسمحوا  بالدنا.  في  حقيقي  تشريع  وإرساء  بالدنا،  في  التشريعي 
التعديل الذي يستحق أن يقبل خصو يتقبل، ونمشيوا للمستشارين، 
ونرجعوه للنواب، وهذا اإلجراء توضع قانونا غي باش احنا ناخذوا به، 
ما�ضي باش أننا اسمحوا لنا، االحتكام إلى األغلبية يؤدي إلى ما ال تحمد 

عقباه، ونتمنى أن تتم مراجعة هذا.

السيد الوزير، احنا تنعتبروا عالش انخرطنا فيه؟ وعالش جبنا 

احنا في الفريق االشتراكي 113 تعديل؟ ألن تنعتبروه مشروع إصالحي 
مهيكل، وثورة حقيقية، وانخرطنا فيه انطالقا من توجهاتنا، وانطالقا 
أيضا من كونه نابع من إرادة ملكية، وكفانا من اإلتكالية على امللك، في 
»كوفيد« إتكلنا على امللك، لوال تدخل جاللة امللك ما كنا غادي نديروا 
ديك االستباقية. اليوم في القوانين وفي إرساء الورش ديال الحماية 
االجتماعية، كنبقاوا مربعين يدينا حتى يتدخل جاللة امللك، الحكومة 
مسؤولة أن تأخذ املبادرة، نعم كل التوجيهات التي تأتي من جاللة امللك 
حكيمة وسديدة، ولكن ما نبقاوش مكتوفي األيدي، واش إيال ما فكرش 
هو فهاد البالد ما غيفكر فيها حد؟ واش هاد الحكومة ما تعاونش جاللة 
امللك؟ واش تبقى مربعة يديها في مكاتبها حتى يجيها مشروع قانون وال 
تجيها فكرة من عند جاللة امللك؟ أين هي حكومة الكفاءات؟ كفانا 
من هذا الجمود، كفانا من هذا السكوت الال مبرر، وينبغي أن تتخذ 
الحكومة مبادرات، وقلنا أننا انخرطنا فيه من أجل بناء نظام صحي 
وهناك  تراجعات،  هناك  لكن  الوزير.  السيد  قوية  إنسانية  بشحنة 
تكييس لتهرب الدولة من مسؤوليتها على الصحة، ما معنى أنه اليوم 
الدولة ما تحملش املسؤولية في الصحة؟ ما معنى أننا نلقيوا بها على 
الجماعات الترابية؟ واجيوا اعطيوا لنا بعدا غير االختصاصات املنقولة 
اللي كاينة عند الجهات، اعطيوها بعدا للصحة، واعطيها االعتمادات 
املالية اللي مخصصة لها في القانون التنظيمي 111.14، ونتحدثوا على 
الشراكة مع هاد الجماعات الترابية. كفانا من هذا االستهتار، ينبغي أن 
تتحمل الدولة مسؤوليتها ألنه الدولة االجتماعية التي نريد هي الدولة 
التي تؤدي خدمة عمومية لسائر املواطنات واملواطنين، وتمكنهم من 
الحق في الصحة جملة وتفاصيال. كفانا من تكريس الال توازن، عيب أن 
نسمع اليوم أن اإلنصاف هو العدالة، عيب أن نسمع اليوم أن اإلنصاف 
هو العدالة، وأن نتحدث في القانون اإلطار على مبدأ اإلنصاف، ونهمش 
مبدأ العدالة، ولن نقبل به بالرغم من أنه جيء به في إطار التعديالت، 
عيب أن نسمع اليوم في مغرب 2022، على أن اشتغالنا فقط من أجل 
الحد من التفاوتات في املجال الصحي، والحال أن اشتغالنا ينبغي أن 
يكون ليس لتقليص أقول جيء فيه من أجل التقليص من التفاوتات، 
الحد  على  نشتغلوا  خصنا  التقليص،  على  نشتغلوا  خصناش  ما 
النهائي، والقضاء النهائي على التفاوتات، نحن مغاربة من أق�ضى املغرب 
إلى أقصاه، من طنجة إلى الكويرة، ومن الرباط إلى الحدود املغربية 
الجزائرية، وال فرق بين من يعيش في املحور املحظوظ ومن يعيش في 

املغرب النافع، شعار اليوم هو أن نق�ضي على جميع التفاوتات.

اسمحوا لي السيد الوزير، أن أقول لكم ال صحة دون تشارك، وأنتم 
جئتم بهذا القانون بدون أن تتشاوروا حتى مع الهيئة العاملة داخل 
القطاع، اليوم كل األطر الطبية تنتقد املادة 12، وتقول أنه لم يتم 
التشاور معها في شأنها، ناهيكم على ما نقوله نحن داخل هاته الغرفة 
على املادة 12، ال صحة دون الحرص على تفعيل أجرأة مبادئ املساواة، 
ال صحة دون الوصول إلى معايير منظمة الصحة العاملية خاصة فيما 
يتعلق باالعتمادات املخصصة لقطاع الصحة، ال صحة في ظل وجود 
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ثقافة صحية يلج فيها املواطن إلى األئمة واألضرحة وبائعي األعشاب ال 
ل�ضيء إال ألنه ال وجود لألنسنة داخل املستشفيات، وال وجود لألدوية 
داخل املستشفيات، ويفضل القطاع أن يعمل على إتالف األدوية املنتهية 
صالحيتها بدل أن يوزعها على املواطنات واملواطنين من أجل االستفادة 
منها، ال صحة بدون حكامة، ال صحة بدون حكامة، وفي جهويتكم التي 
تتحدثون عنها بالخريطة الصحية الجهوية ال توازن وال عدالة، وضرب 

حقيقي ملفهوم الصحة للجميع...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا.. شكرا السيد النائب، شكرا.. شكرا، 
ال ما يمكنش، شكرا. نمر إلى الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم ال�ضي سعيد سرار.

ملد ئباملسيداسعيداسرمر:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

أ الاهديئ املدتخبد املوطني،

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

مناقشة  في  للمساهمة  الحركي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
مشروع قانون إطار 06.22 يتعلق باملنظومة الصحية الوطنية، الذي 
والحماية  الصحة  ملنظومة  إطار مرجعي إصالحي  بالدنا من  سيمكن 

االجتماعية كرافعة حقيقية للنمو االقتصادي واالجتماعي واملنهي.

ملسيداملرئيس،

في البداية ننوه بهذا مشروع القانون إطار الذي تم إعداده تنفيذا 
للتوجيهات امللكية السامية في شأن إصالح املنظومة الصحية، مؤكدين 
بأن هذا النص يكت�ضي أهمية بالغة بالنظر إلى مجموعة من املبادئ 
واألهداف التي تضمنها، والتي جاءت لتجيب على مجموعة من التساؤالت 
ولتستجيب  لألمة،  كممثلين  أمامنا  تنتصب  التي  واملقلقة  الحارقة 
ملجموعة من اإلنتظارات واالنشغاالت التي يعبر عنها املواطنون بشكل 
ملح ودائم ومستمر. بالنظر لكون هذا القطاع يعتبر جزء أساسيا من 
حياة املواطنين، وحقا من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، وتضمنها 
جميع املواثيق اإلنسانية العاملية. ولعلم أهم خاصية نسجلها في هذا 
أساسا  واملتعلقة  املشروع  هذا  تصدرت  التي  املرجعية  هي  السياق، 
بتوجيهات صاحب الجاللة امللك محمد السادس، التي تضمنها الخطاب 
والتزامات  الدستور  إلى  باإلضافة  املاضية،  للسنة  للبرملان  االفتتاحي 
اململكة املغربية في إطار االتفاقيات الدولية ودستور ومنظمة الصحة 

العاملية.

وفي هذا اإلطار، نسجل بأن هذا النص سيشكل بدوره مرجعية 
موحدة تضبط املنظومة الصحية وتسد الفراغ القانوني والحالي وذلك 
في سياق ما نطالب به دائما من تكريس للحق في العالجات الصحية، 
وتفعيل اآلليات التي تضمن الولوج املتساوي لجميع شرائح املجتمع 

لخدمات صحية فعالة وذات جودة.

ملسيداملرئيس،

هذه اإليجابيات وغيرها التي تضمنها املشروع تعتبر نقط ضوء من 
شأنها تعزيز الترسانة القانونية املتعلقة بالصحة، لكنها مع ذلك ال تملك 
كل املفاتيح الضرورية لحل إشكاالت هذا القطاع املتراكمة واملترسبة 
بالنسبة  في مراتب متأخرة  بلدنا  الزمن، والتي تجعل  منذ عقود من 
التي  املجهودات  من  الرغم  على  البشرية،  بالتنمية  املتعلقة  للتقارير 

بذلت في هذا اإلطار.

فولوج الساكنة للخدمات الصحية يظّل ناقصا وغير متكافئ، كما أن 
منظومة الصحة تؤدي وظائفها بصعوبة في ظروف تتميز بظهور أنواع 
جديدة من األمراض، في ظل النقص املسّجل على مستوى عدد من 
التخصصات ونسبة األطباء واملمرضين واألسّرة بالنسبة لعدد السكان 
ال زالت دون املؤشرات العاملية، أما نصيب هذا القطاع من امليزانية 
نه تلبية حاجيات 

ّ
العامة للدولة ال زال دون املستوى املطلوب وال يمك

القطاع الصحي.

عالوة على ذلك، فالقطاع يحتاج إلى التخليق كما أن أسعار األدوية 
تعتبر غالية جدا وليست في متناول الفئات املستضعفة ببالدنا، ينضاف 
الحضري  العالم  بين  الصحي  التوزيع  سوء  الحال  بطبيعة  ذلك  إلى 
ن املواطن البسيط من مواجهة التكاليف 

ّ
والعالم القروي، وعدم تمك

وغيرها.  والفوترة  املواعيد  إشكالية  ذلك  على  زد  للصحة،  الباهظة 
ن بالدنا ملرحلة جديدة تتجاوز فيها كل هذه اإلكراهات 

ّ
نتمنى أن تدش

ع أن يكون هذا القانون اإلطار انطالقة مهمة بالنسبة للشأن 
ّ
كما نتطل

الصحي والعالجي، يقينا مّنا أن الصحة الجيدة رديف للتنمية والتقدم.

انطالقا مما تقدم، فإننا في الفريق الحركي نساهم بمجموعة من 
االقتراحات التالية على ضوء هذا املشروع:

-1 ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لجعل النهوض 
بالقطاع الصحي على رأس أولوياتها، إلى جانب التعليم من خالل الرفع 

من امليزانية املخصصة للقطاع الصحي؛

الصحية،  املجالية والجهوية  العدالة  -2 معالجة إشكالية غياب 
والحّد من التفاوتات الصارخة بين املجاالت والجهات واألقاليم في املوارد 

البشرية والبنيات االستشفائية العمومية والخصوصية والتجهيزات؛

-3 تأهيل البنيات االستشفائية اإلقليمية لتخفيف الضغط على 
املستشفيات الجهوية عن طريق تجهيزها باملعدات الالزمة، وتزويدها 
املوارد  وتوفير  املستعجالت  طب  ذلك  في  بما  التخصصات  بمختلف 

البشرية؛
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الصحية  باملراكز  الصحية  املنظومة  لتأهيل  مخطط  بلورة   4-
املتواجدة باملناطق القروية والجبلية؛

-5 وقف نزيف األطر الصحية التي تهاجر إلى الخارج، بإيجاد الحلول 
الكفيلة بثني هؤالء األطباء على البقاء في أرض الوطن واملساهمة في 
النهوض بقطاع الصحة سواء العمومي أو الخصو�ضي من أجل وضعه 

في السكة الصحيحة؛

-6 إحداث وتفعيل آليات الحكامة وربط املسؤولية باملحاسبة؛

-7 التركيز أكثر على الصحة الوقائية.

ملسيداملرئيس،

إننا نتمنى أن يترجم هذا النص كل األهداف واملبادئ العامة التي 
تضمّنها، إلى ما هو إجرائي وفعلي باستحضار كل املعوقات التي يعرفها 
الخاص.  والقطاع  للدولة  واضحة  التزامات  ويتضّمن  القطاع،  هذا 
وباملقابل تسطير الحقوق التي يتعّين أن يستفيد منها املواطن. نحن نعلم 
السيد الوزير، أن هذا مجرد قانون إطار، ولكّننا نعتقد أن القانون 
اإلطار يجب أن يكون ذا أهداف وفلسفة واضحة بإمكانها أن تشكل 
مرجعية مؤطرة لباقي النصوص التي ستعتمدها الحكومة مستقبال، 
وأن يكون كذلك بمثابة مدونة للسلوك واألخالقيات تحكم التعامل بين 

املواطن واملؤسسات الصحية.

وعلى العموم، فهذه املالحظات ال تثنينا عن اإلشادة باملشروع اآلنف 
الذكر، نظرا ملا تضمنه من مقتضيات إصالحية هامة سيكون لها آثرها 
اإليجابي على قطاع الصحة، لكننا نؤكد بأن القانون غير كاف فال بد 
في نظرنا من سياسة مواكبة على مستوى التمويل، وتعميق مسلسل 
اإلصالحات الصحية، بإمكانها أن تجعل الصحة حقا مشروعا للجميع 

بدون شروط أو إمالءات تعجيزية.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

إن الفريق الحركي يثّمن هذا املشروع ألنه يتضمن فلسفة وأهداف 
على  تأكيد  بكل  مراقبتنا  وستنصّب  بأهميتها،  اإلقرار   

ّ
إال يمكننا  ال 

النصوص القانونية أو التنظيمية التي ستنبثق عنه، وأيضا على حسن 
التنزيل وعلمنا أن تعاقب اإلصالحات لن ينتج عنه أي تغيير حقيقي في 
عنا هو تجاوز إشكالية ضعف حكامة املنظومة 

ّ
القطاع. وبالتالي فإن تطل

الصحية، وإيجاد حل للنقص الحاد في املوارد البشرية، وخلق ذلك 
إلى إرساء  العام والخاص، باإلضافة  التكامل املنشود بين القطاعين 
عرض صحي متوازن ومتكافئ وذلك في سياق الهدف األسمى املتمثل في 
تعميم الحماية االجتماعية على جميع املواطنات واملواطنين املغاربة 
تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا وحفظه، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  إلى  نمر  النائب،  السيد  شكرا 
االجتماعي، فليتفضل السيد النائب املحترم ال�ضي نور الدين الهرو�ضي.

ملد ئباملسيدانوراملديناملهر �شي:

موالن ا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
رسو9اهللاا علىاآلها صحبه.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي أتقدم إلى صاحب 
كافة  وإلى  وإليكم جميعا  نصره هللا،  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
الذي  املستحق  البطولي  الفوز  على  التهاني  بأحر  كانوا  أينما  املغاربة 
حققه أسود األطلس، واالنتصار التاريخي الذي رفع رؤوسنا عاليا أمام 
أنظار العالم يوم أمس بمالعب قطر الشقيقة. وإذ كان من الشروط 
األساسية لالنتصار الريا�ضي هو التوفر على اللياقة البدنية والسالمة 
في  يوجد  السليم  العقل  بأن  تقول  القديمة  الحكمة  وأن  الصحية، 
الجسم السليم، فإن الصدفة تشاء أن نناقش مشروع قانون إطار 
يتعلق باملنظومة الصحية الوطنية، مشروع قانون بمثابة خارطة طريق 
إنجاز أكبر وإصالح أعمق ينتظره املغاربة بكل إلحاح وأولوية للخروج من 
الوضع الصحي املزمن الذي يعاني منه القطاع الصحي منذ عقود، رغم 
إنجاز بعض اإلصالحات بدون نتيجة، وبدون رؤية إصالحية تمكن من 
الخروج من الوضع املثقل بإكراهات متراكمة والتي تتجلى بوضوح في 

النقائص التالية:

- النقص الحاد في املوارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين 
ومساعدين، النقص كان كمي ونوعي مقرون بالهجرة املستمرة نحو 
القطاع الخاص بسبب تحفيزات وتدني الشروط املمارسة ملهنة جيدة 

وجذابة؛

- االختالالت املجالية الحادة في توزيع العرض الصحي، حيث يعاني 
املواطنين من التفاوت الصارخ في فرص العالج واالستشفاء واملعاناة 

املكلفة في الولوج إلى خدمات الصحة؛

- ضعف الحكامة واملردودية التي تقدمها املؤسسات الصحية بالرغم 
من التطور البشري للموارد املخصصة لقطاع الصحة العمومية تجهيزا 

واستثمارا وتسييرا.

ومن أجل تدارك هذه الوضعية، وإنقاذ املنظومة الصحية الوطنية، 
تنفيذا  الحكومة  قدمته  الذي   06.22 رقم  إطار  قانون  يأتي مشروع 
الحكومي  للبرنامج  وتفعيال  السديدة،  وتوجيهاته  امللكية  للتعليمات 
وتنزيال ملخرجات النموذج التنموي الجديد وللمواثيق الدولية امللتزم 
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بها. وإننا في فريقنا نرحب بهذا املشروع القانون إطار املكرس لورش 
الدولة االجتماعية التي انخرطت بالدنا في بنائه بمبادرة ملكية رائدة 
لفائدة جميع  التغطية االجتماعية والتغطية الصحية  بهدف تعميم 
املغاربة كيفما كان وضعهم االجتماعي، وأينما كانوا مقيمين فوق أرض 
هذا الوطن توفيرا لهم لفرص الولوج إلى الخدمات الصحية بكل عدالة 
وإنصاف وفق مقتضيات القانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية 

االجتماعية وفق مبادئ دستور 2011.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

من  مجموعة  على  قانون  املشروع  لهذا  مناقشتنا  في  وقفنا  لقد 
املضامين املستجدة التي تجعل منه خريطة طريق متكاملة، وأهداف 
واضحة، ومبادئ موجهة ومرتكزة متماسكة تمأسس اعتماد حكامة 
منظومة صحية مستقبلية، وتقوم على إحداث مجموعة من الهيئات 
والوكاالت والهيئات الصحية الجديدة وتوزيعها بشكل معقلن ومنهي. إن 
هذه البنيات الصحية الجديدة تقوم على استحضار مبادئ تخصص 
الصحية  واملنتجات  كاألدوية  الصحية  املتطلبات  تدبير  في  موضوعي 
والدم ومشتقاته، كما تأخذ بعين االعتبار البعد املجالي لضمان إرساء 

العرض الصحي والجهوي املندمج والتشاركي.

كما يهدف هذا املشروع قانون إطار، إلى إحداث شبكات ومسارات 
ثم  اإلقليمية  الصحية  للمؤسسات  ومتدرجة  ومترابطة  منسقة 
الجهوية، في إطار برامج صحية جهوية وتوطين ترابي للعرض الصحي 
وتجويده وتحسين حكامته. كما نستنتج من مقتضيات وأهداف هذا 
املشروع قانون إطار، استحضاره لثالث عناصر أساسية في املنظومة 
الخدمات  إلى  امليسر  اللجوء  املر�ضى ومتطلباتهم،  الوطنية:  الصحية 
الصحية، األطر الطبية وتأهيلها وتثمينها من خالل وظيفة صحية ونظام 
محفز لألجور، ثم إصالح وإعادة التأهيل املؤسسات الصحية وتوفير 
واالعتماد  التدبير  لحكامة  حديثة  هيئات  وإحداث  طبية  مستلزمات 
الصحي مع تعزيزها بنظام معلوماتي مندمج يسمح برقمنة املنظومة 

الصحية الوطنية وشفافية مكوناتها وتسيير عناصرها.

واعتبارا ملا يحمله هذا املشروع قانون اإلطار من حمولة إصالحية 
عميقة، وبما يقدم مستجدات للرقي باملنظومة الصحية وتقديم الحلول 
الواقعية والعاجلة إلنقاذها، فإننا في فريقنا تعاملنا مع املشروع بكل 
إيجابية وثقة وتفاؤل، تحقيقا لنقلة إصالحية نوعية للقطاع الصحي 
أدنى  في  بلدنا  التي تصنف  املؤشرات  تلك  ملغادرة  بالدنا سيؤهلنا  في 
السالليم من حيث مستوى التنمية البشرية والولوج إلى الصحة، وما 
يتفرع عنها من تصنيفات معتمدة على املعايير املرجعية املقارعة. هذا 
باإلضافة وبأولويات السعي نحو تحقيق انتظارات املغاربة في توفير نظام 
صحي يلبي حاجيات املر�ضى الذين يعانون أمام مداخل املستشفيات 

العمومية، ويتحملون اآلالم والصعوبات والتكاليف املادية واملعنوية 
من أجل الحصول على العالجات وإجراء الفحوصات الطبية املكلفة 
التي تتحمل أعباءها أسر املر�ضى بنسب مرتفعة وأحيانا بدون مردودية 

صحية.

ومن أجل صون كرامة املواطن، وإنقاذ حياة املر�ضى واملصابين، 
ومن أجل بناء مجتمع صحي متماسك وقوي، فإننا نزكي كل املبادرات 
الهادفة إلى تحقيق هذه األهداف اإلنسانية واملجتمعية النبيلة. ومن 
أجل هذه األهداف، فإننا نصادق باإليجاب على مشروع قانون إطار 
06.22 املتعلق باملنظومة الصحية الوطنية، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة لفريق التقدم واالشتراكية السيدة 
النائبة املحترمة زهرة املومن، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةازهرةامملومن:

أشرفا علىا ملسالما ملرحيم،ا ملصالةا ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

أوال ننهىء صاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا وأيده، على هذا 
الفوز الال مسبوق والتاريخي وكذلك الشعب املغربي، وال نن�ضى فريق 

أسود األطلس، ونتمنى لهم كامل التوفيق واملزيد من التألق.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيداملوزيرامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم واالشتراكية في هذه 
الجلسة العامة، للمناقشة واملصادقة على مشروع قانون إطار 06.22 
يتعلق باملنظومة الصحية الوطنية. وهو املشروع الذي ينسخ ويعوض 

القانون اإلطار 34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات.

هذا املشروع نعتبره إطارا قانونيا مؤسساتيا، يأتي في سياق إرساء 
عناصر منظومة صحية متكاملة ومنسجمة مع طموحات بالدنا في تنزيل 
ورش الحماية االجتماعية الذي تراهن عليه بالدنا آماال كبيرة. ونحن في 
فريق التقدم واالشتراكية، عبرنا عن انخراطنا بدون تردد في هذا املشروع 
املجتمعي العميق، انطالقا من تموقعنا االجتماعي بضرورة وضع نظام 
كامل وشامل وعام للحماية االجتماعية باعتبار ذلك يمثل تحوال عميقا 
في املعيش اليومي ملاليين املواطنين واملواطنات الذين يعانون في صمت 
جراء الال مساواة وانعدام تكافؤ الفرص. وأخص بالذكر، السيد الوزير 
املحترم، املناطق الجبلية النائية، تتعرف السيد الوزير املحترم راه باقي 
عندنا »اسبدر«، ما معنى »اسبدر« هو محمل لنقل األموات، فرجائي 

أن نحارب هاد التفاوتات املجالية في هذا القطاع، وشكرا.
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ملسيداملوزيرامملحت3م،

اليوم الحكومة أمام مسؤولية تاريخية وهي تعي جيدا أن مهمتها 
الرأسمال  وتثمين  االجتماعية،  الدولة  دعائم  تعزيز  في  تتجلى  األولى 
البشري املغربي وحفظ كرامته وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته 

كما عبرت وتعبر عن ذلك في كل مناسبة.

ملسيداملوزيرامملحت3م،

تراكمات  من  لها  بما  الوطنية  الصحية  املنظومة  شك  دون  من 
الحماية  بورش  ارتباط  في  ونقائص  اختالالت  من  لها  وبما  إيجابية، 
االجتماعية هي في أمس الحاجة اليوم إلى إجراءات مواكبة لتأهيلها ورفع 
التحديات التنظيمية والبنيات التحتية وتحدي غياب العدالة املجالية 
في توزيع وضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية 
وشبه الطبية، وكذلك نظام الحكامة والتمويل الصحي وتحدي املوارد 
البشرية إضافة إلى تحدي املالءمة واملواكبة التشريعية والتي أصبح 
من الالزم وضع مدونة عامة للتشريع الصحي. وباملناسبة، ومن باب 
املسؤولية نسجل بإيجاب املجهود التشريعي والتنظيمي من أجل تهيئة 
اإلطار املؤسساتي الستيعاب ماليين املغاربة فعال اليوم تم احتضان ما 
يزيد عن 11 مليون مغربي مسجل في نظام »راميد« من خالل تحويلهم 
إلى نظام التغطية الصحية اإلجباري. لكن هاجسنا، هاجسنا في فريق 
التقدم واالشتراكية يظل هو مدى قدرة املنظومة الصحية الوطنية على 
استيعاب هؤالء املغاربة؟ خاصة أن هناك اليوم وعي مجتمع وجماعي 
إنساني  املساواة كحق  الصحية على قدم  والعناية  العالج  في  بالحق 
دستوري وأصبح مطلبا اجتماعيا مستعجال ال سيما في ظل الدروس 
التي تم استخالصها من جائحة كورونا. هاجسنا كذلك السيد الوزير 
املحترم، هو أن واقع اليوم يعري عن هشاشة املستشفى العمومي، وكذا 
الخاص وضعف  القطاع  الصحي الستثمارات  القطاع  غياب جاذبية 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في املجال الصحي، وهذا 

ال�ضيء يوازيه ارتفاع أسعار األجهزة واملعدات الطبية.

كذلك، ال بد من أن نسجل أن هناك استمرار في التفاوتات املجالية ال 
من حيث حجم اإلنفاق في املجال الصحي، وال من حيث البنيات التحتية 
واملوارد البشرية وخير دليل هي التقارير الرسمية املرفقة بمشروع قانون 
املالية التي تبرز بوضوح هذه التفاوتات إذا ما أضفنا إلى ذلك ضعف 
مؤشر التأطير الصحي، والولوج إلى العالجات، وضعف البنى التحتية 

وبنية االستقبال وغيرها من التحديات والرهانات الكبيرة.

ملسيداملوزيرامملحت3م،

التحديات  كل  إطار  قانون  مشروع  هذا  يستوعب  أن  نتمنى 
واإلكراهات املرتبطة بتفعيل ورش املنظومة الصحية الوطنية وإنجاحه 
في  واعون  ونحن  ببالدنا،  االجتماعية  الحماية  محاور  أهم  باعتباره 
فريق التقدم واالشتراكية بأن إنجاح ورش املنظومة الصحية الوطنية 
والحماية االجتماعية هي مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية قطاع 

الصحة بشكل منفرد ومنعزل، ألن ورش الحماية االجتماعية هو ورش 
اجتماعي يهم املجتمع ككل وهو مشروع دولة.

ملسيداملوزيرامملحت3م،

لم  الوطنية  الصحية  باملنظومة  املتعلق  اإلطار  قانون  مشروع 
نجد فيه اهتماما كبيرا باملؤسسات الصحية ال سيما الغير هادفة إلى 
تحقيق الربح، والتي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات املنظومة الصحية 
الوطنية والتي لها أدوار جوهرية في تقديم الخدمات الصحية في عرض 
العالجات، واإلسهام في تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة لضمان 
مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة، وكذلك االلتزام بمبادئ املرفق العمومي 
استدامة  مجال  في  الدولة  مع  الشراكة  تعزيز  إلى  باإلضافة  خاصة، 
الصحة الجيدة واملساهمة في تطوير الخدمات الصحية وانسجامها مع 
التكنولوجيا الحديثة في هذا املجال، والقطاع الثالث في مجال الصحة 
يمكن كل مواطن بدون أي تمييز من الولوج إلى البنيات الصحية على 
املستوى الوطني مكملة لها ما يقوم بها القطاع العام، كما يعتبر كذلك 
القطاع الثالث شريكا للدولة في البعد االجتماعي والبعد االقتصادي 
للجهوية  والتنزيل  الجغرافي  املوقع  حيث  من  املرونة  بحكم  والصحي 
املتقدمة، واالستجابة ملتطلبات املواطنين في مجال الصحة الجيدة، 
ويقوم هذا القطاع باملشاركة في وضع تعاقد استراتيجي شامل يحّدد 

مساهمته بجانب القطاع العام في تطوير املنظومة الصحية.

كما نعتبر أن ضمان األمن الصحي للمغاربة هو مسؤولية الدولة 
بالدرجة األولى، ونحن في الفريق التقدم واالشتراكية نعتبر أن الدولة 
االجتماعية تقوم باألساس على دور الدولة كفاعل محوري في السياسات 
العمومية، أما دور الجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والساكنة 
فيكون على مستوى التنزيل وأثناء املمارسة بصفتهم شركاء في خدمة 
املواطن واملواطنين. هذه أهم مضامين التعديالت التي تقدمنا بها السيد 
الوزير املحترم، وأختم أن قناعتنا وانخراطنا املبدئي في إنجاح ورش 
الحماية االجتماعية، وتحقيق األمن الصحي للمغاربة، يجعلنا نصوت 
باإليجاب لصالح هذا املشروع قانون إطار، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن الكلمة للسادة أو السيدات 
النواب من املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

املحترم ال�ضي مصطفى اإلبراهيمي.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

سيدن ا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
محادا علىاآلها صحبه.

ملسيداملرئيسامملحت3م،
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ملسيداملوزيرامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامجف ضل،

يشرفني أن أتناول الكلمة لكي نناقش اليوم مشروع قانون 06.22 
باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وال يسعنا في هذا املقام إال 
أن نحمد هللا عز وجل أوال على الغيث وأمطار الخير التي عمت اململكة، 
ونتمنى إن شاء هللا املزيد فما ذلك على هللا بعزيز، كما نتقدم بالشكر 
واالمتنان للمنتخب املغربي على النتيجة الغير مسبوقة والتاريخية والتي 
أفرحت جاللة امللك حفظه هللا، وكذلك الشعب املغربي، ونتمنى أيضا 
إن شاء هللا املزيد وملا ال إن شاء هللا نصف النهاية و ملا ال الكأس فيجب 

أن نحلم فقد أدخل السرور والبهجة على جميع املغاربة قاطبة.

املالية فواحد السياق  نتناول املناقشة ديال هاد مشروع قانون 
اللي هو التنزيل ديال مشروع الحماية االجتماعية، واللي في الحقيقة 
جاء بتوجيهات من جاللة امللك، من خالل واحد املجموعة من الخطب 
امللكية، ابتداء من خطاب العرش 2020، وكذلك ثورة امللك والشعب، 
وأعطى  و2021،   2020 سواء  التشريعية  والواليات  البرملان  وافتتاح 
مجموعة  املشروع  لواحد  التنزيل  ومنها  الالزمة،  التوجيهات  جاللته 
من املشاريع القوانين على خالف ما يدعيه ال رئيس الحكومة، وال حتى 
الناطق الرسمي باسم الحكومة اللي قال أودي احنا جينا لقينا غير 
ي خالت لو 

ّ
ره أنه دابا اللي عندو بين يديه والل

ّ
القانون اإلطار سنذك

الحكومات السابقة 9 ديال القوانين، القانون اإلطار 09.21، القانون 
98 و99.15 والقانونين التعديليين ديال هاد 2 ديال القوانين والقانون 
ي درتوه؟ هادي 9 

ّ
ي داروه؟ أنتما الل

ّ
ديال السجل االجتماعي، شكون الل

ديال القوانين ثم قانون املالية اللي جات به املساهمة املهنية املوحدة، 
وتخصيص 4,2 مليار ديال الدرهم باش يطّبق هاد القانون، فكاين 9 
ديال القوانين اآلن، ناهيك عن النصوص التنظيمية اللي جات ومن 
االدعاء  فبالتالي  آخره...،  إلى  معهم  واملفاوضات  الفئات  تحديد  بينها 
بأنه ما لقاوا غير القانون اإلطار هذا كذب، خصنا انتهيوا مع هاد ال�ضي 
كيقولك ال غنجي نديروا القطيعة، مع من بغيت تدير القطيعة؟ هاد 
املراسيم اللي تتقول 22 ما�ضي هي ديال 98.15 و99.15؟ ولهذا يجب 
فته الحكومات السابقة، 

ّ
أن نتواضع ونقول بأننا هذا استمرارية ملا خل

ومن بينها خالل 10 سنوات املاضية. ثم عمدت الحكومة الحالية إلى 
استكمال هاد املشروع وإن جاءت متأخرة، ياك احنا اللي نبهناها وقلنا 
لها راه خصك ّديري تطّبقي املهن الحرة واملستقلة في 2021، و«الراميد« 
في 2022، ثم جاوا يسارعون الوقت بالقانون اللي جاء 27.22 اللي قالك 
سربي في خالل ساعات باش تعرفوا املساهمة ديال املعارضة. وبدون 
إدخال أي تعديل، غير باش نقول اسيدي ما كاين بأس، خاص املغاربة 
يستافدوا وخاص »الراميد« يستفيد. وبهاد املناسبة خصنا نحذروا راه 
التوازن ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، راه خصنا نردوا 
معاه البال، ألن التصريح ديال الناطق الرسمي باسم الحكومة، واللي 
قال بأن أول واحد استافد ب 13مليون فين القطاع الخاص؟ هذا 

توجيه، وخصنا نردوا معاه البال، 13 مليون احنا مع القطاع الخاص 
باش يتطور، ولكن هاد النظام واش غادي نوجهوه باش يم�ضي للقطاع 
الخاص؟ وهذا سيدمر القطاع العام إيال ما مشيناش وأهلنا القطاع 
العام، ويكون واحد النوع من التوجيه باش يكون يعني األكثرية للقطاع 
العام، وطبعا البعض يم�ضي للقطاع الخاص، فهذا خاصنا نردوا معاه 
ي اإلنسان كيصرح، كتكون عندو املسؤولية في الكلمة اللي 

ّ
البال. ثم مل

في  الحكومة هادي غادي تساهم  بأن هاد  يقول  ي غادي 
ّ
مل كيقول، 

التقاعد وفي التغطية الصحية ديال املهن الحرة واملستقلين. هاد ال�ضي 
مكاينش في القانون نتاع 98.15، وما كاينش في 99.15، ألن إيال بغات 
الحكومة باش تساهم، تساهم مكاين مشكل، ولكن بدل 51 مليار ديال 
الدرهم، راه خصها 100 مليار ديال الدرهم، هذا يربك عمل الحكومة 
ويربك عمل الدولة، إيال كان اإلنسان ما كيعرفش شنو كيقول عقب 
كل اجتماع ديال مجلس الحكومة، خاصو يعرف الكلمة أشنو كتسوى. 
ولهذا خص اإلنسان يرد البال، ما يبقاش يقول درت القطيعة معاه، مع 

من بغيتي تدير القطيعة؟

ي غادي نجيوا ونتكلموا على هاد املشروع قانون، احنا معاه 
ّ
ثم مل

وصوتنا معاه باإليجاب. ولكن اسمح لنا السيد الوزير، باش يكون واحد 
القانون اإلطار على قانون  إيال زدنا هاد  الرفض ممنهج ألي تعديل، 
املالية، فهاد التوجه ديال هاذ الحكومة راه توجه ستاليني، ما بقاتش 
باغية تسمع يعني الرفض، قول واش داك �ضي ال�ضي مزيان، ما مزيانش 
ي بدينا الجلسة إلى آخرها وبالتالي خصنا نردوا البال. عندنا واحد 

ّ
ال ال مل

املجموعة من املالحظات:

- املقاربة التشاركية السيد الوزير، أنا أحيلك على هاد القوانين اللي 
خرجتوها ومنها القانون ديال الصحة، والبيانات اللي دارت لك النقابات 
الرأي  باش يعطيوا   e-mail لهم  48 ساعة سيفطوا  واللي قالت لك 
ديالهم، ما كاينش مقاربة تشاركية، اسمحو لي. احنا مع هاذ املشروع 
الكبير وجيبوه نعتكفوا عليه 15 يوم هنا، ديروا املقاربة التشاركية، 
وأجيوا قبلوا التعديالت اللي كدير عالش هاد املعارضة ما كايناش في 

الدستور؟ ولهذا هاد ال�ضي خطير؛

- املالحظة الثانية وهو هاد التجمعات الصحية هي واحد املؤسسات 
القطاع  هاد  واش  الخاص،  القطاع  منها  االستثناء  تم  اللي  عمومية 
الخاص خارج الدولة؟ القطاع الخاص خاصو يكون حتى هو خاصو 

يكون داخل؛

- فيما يتعلق باملوارد البشرية، وهذا مشكل كبير، هاد ال�ضي اللي 
درتوا كنقولوا راه احنا غادي نديروا الوظيفة الصحية وغادي نديروا، 
وجايبين الضغط الضريبي في قانون املالية ! وجايبين االقتطاع من املنبع 
في قانون املالية! هذا سيهجر ما بقي من األطباء باش يخرجوا للخارج 
اللي تيعطيهم امتيازات. واحنا هنا جالسين كنضغطوا عليه باش غادي 
يدير هاد سميتو فهاد ال�ضي ما�ضي معقول. إذن حتى هادوك املغاربة اللي 
ي غادي يسمعوا هاد ال�ضي. أما 

ّ
غيكونوا باغيين يجيوا ما غيجيوش مل

األجانب فحدث وال حرج؛
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- فأيضا هناك فيما يتعلق بالتأهيل الصحي، هناك واحد الحذف 
ديال واحد املادة، اللي كتعطي اإلطار القانوني للمؤسسات املوجودة 
عندنا في البالد، فهذه مجموعة من املالحظات غادي نزودوا بها املجلس 

والسيد الرئيس، باش تّدار في املحضر.

وفي األخير، ال يمكننا إال أن ننخرط، بالرغم من هاد املالحظات، 
بالتصويت اإليجابي على هاد املشروع، باقي املالحظات غادي نديروها 
مقترحات قوانين اللي باملناسبة راه حتى فيما يتعلق باألدوية، والدم 

عندنا مقترحات قوانين، شكرا لكم والسالم عليكم رحمة هللا.

مدمخلةاملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي

)مسلاةاللرئ سة(

بسماهللاااملرحاناملرحيما

ملحاداهللارباملع ملين،ا صلىاهللاا سلماعلىاسيدن امحاد

ملرسو9امجمينا علىاآلها صحبهاأجاعين

ملسيداملرئيسامملحت3م؛

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مون؛

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون؛

ال يسعنا في هذا املقام إال أن نحمد هللا عز وجل على تساقط أمطار 
الخير على بالدنا ونسأل هللا املزيد، كما نتقدم بالشكر و االمتنان للفريق 
الوطني لكرة القدم و للناخب الوطني على تحقيق الفوز و التأهل لربع 
بهذه  امللك  لجاللة  و  املغربي  للشعب  بالتهاني  و  العالم  كأس  النهاية 
النتيجة غير مسبوقة، و متمنياتنا للفريق الوطني لبلوغ النهاية و لم ال 

الفوز بالكأس العامية.

      يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية  العدالة 
والتنمية ملناقشة مشروع قانون اإلطار رقم   06.22 يتعلق باملنظومة 
الحماية  مشروع  تنزيل  إطار  في  يأتي  الذي  و  الوطنية،  الصحية 
االجتماعية  ابتداء من التغطية الصحية الشاملة التي تحظى بتوجيهات 
و رعاية و تتبع لجاللة امللك حفظه هللا  من خالل الخطب السامية 
بمناسبات عيد العرش و ثورة امللك و الشعب 2020 و كذا بمناسبة 
افتتاح السنوات التشريعية 2021 و 2022 لتشمل 22 مليون مغربي 
بأجندة مضبوطة، و في استمرارية ملا بدأته الحكومات السابقة خاصة 
في العشرية املاضية من خالل 9سن قوانين  و ليس قانونا واحدا  كما 
االجتماعية  للحماية  اإلطار  والقانون   ، الحكومة  رئيس  السيد  يدعي 
09.21 والقانونين98.15 و99.15 للتغطية الصحية والتقاعد للمهن 
الحرة واملستقلين والقانونين التعديلين30.21 و31.21 و قانون السجل 
املالية  قانون  و  للوالدين  الصحية  التغطية  قانون   و   ، االجتماعي 
2021 الذي حول الحساب الخاص للتماسك االجتماعي إلى الحماية 
االجتماعية والتماسك االجتماعي  والتنصيص على املساهمة املوحدة  

ل 800 ألف من التجار و الحرفيين      و4،2  مليار درهم ... مع النصوص 
التنظيمية ذات الصلة، (هذا للذي يدعي أنه لم ينجز أي �ضيء ) .

و قد عمدت الحكومة الحالية إلى استكمال هذا املشروع االجتماعي  
و إن متأخرة  عن األجندة امللزمة  لها بموجب الخطب امللكية و القانون 
اإلطار   09.21 سنة 2021  املهن الحرة و سنة 2022  الراميد،  و نحن 
اليوم  في نهاية 2022  ولم  تبدأ بعد فعليا العمل  االستفادة  من  نظام 
التأمين الصحي  للمنخرطين في نظام الراميد  إال  لفئة قليلة  و الذين 
يطلب منهم األداء إلجراء العديد من الفحوصات و األدوية  . بعض 
التصريحات في إطار البروباكاندا  من مثل أن أول حالة من الراميد 
فيها  وزير  من  الخاص  بالقطاع  مليون   13 ب   CNSS من  استفادت 
توجهيه لالستفادة من خدمات القطاع الخاص و بمبالغ مالية كبرى 
نثير انتباه السيد الوزير بأن مثل هذا التوجيه قد يهدد التوازن املالي 
ل CNSS ، و تصريح مماثل في 24 نوفمبر من طرف نفس الوزير عقب 
انتهاء املجلس الحكومي ، بأن الدولة ستساهم في تقاعد الشريحة التي 
ال تتوفر على التقاعد وكذلك بالنسبة للتغطية الصحية للمهن الحرة 
و املستقلين ، مثل هذه التصريحات غير مضبوطة من شأنها أن تربك 
عمل الحكومة بل قد تحدث ارتباكا للدولة ، ألنه بدل أن تكون تكاليف 
الحماية االجتماعية 51 مليار درهم قد تصل إلى 100 مليار بسبب مثل 

هذه التصريحات .

و بعد ما يزيد عن سنة من تنصيب هذه الحكومة  و بعد تنبيهنا لها  
لضرورة احترام األجندة الزمنية  ، أصبحت  تسارع الزمن   لتنزيل  ما 
بقي من التشريعات ذات الصلة  بالتغطية الصحية  من خالل البدء 
بقانون 27.21 الذي يجب أن تشكر الحكومة املعارضة التي تعاونت 
معها إلخراج هذا القانون بالتصويت عليه بدون أدخال أي تعديل في 

وقت قيا�ضي بضع ساعات من وضعه بمجلس النواب .

واليوم نحن بصدد مناقشة مشروع القانون اإلطار 06.22 املنظومة 
الصحية الوطنية :

و الذي لدينا بخصوصه بعض املالحظات في الشكل و املضمون، 
و قد تقدمنا بشأنها بعدة تعديالت من قبل فرق و املجموعة النيابية 
للمعارضة إال أنه لألسف الحكومة معتدة بأغلبيتها املهيمنة لم تقبل 

بأي تعديل على غرار سلوكها بخصوص مشروع قانون املالية 2023.

املالحظة األولى : أن مشروع قانون 06.22 هو نسخة طبق األصل 
للقانون اإلطار 34.09 مع بعض التغييرات من حيث التبويب ، فاألول 
يحتوي على 13 الباب و 34 مادة  أما الثاني يتكون من 5 أقسام و 8 

أبواب و 31 مادة.

مسؤولية الدولة أساسية : الصحة هي من مسؤولية الدولة  1•
أساسا و ليس على قدم املساواة مع الجماعات الترابية و املؤسسات 

العمومية و املجتمع املدني 
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الحكامة  : جديد ما يميز هذا املشروع : 1•

•GST 1 التجمعات الصحية الترابية : وهي مؤسسات عمومية 
ستعوض املديريات الجهوية ، و هي تغيير نثمنه  مع اإلشارة إلى : 

أن هذه التجمعات الصحية الترابية ستشرف عليها املراكز  1•
فكيف  عمومية  مؤسسات  بدورها  هي  التي  الجامعية  االستشفائية 

ملؤسسة عمومية أن تشرف على مؤسسة عمومية أخرى ؟

تم إقصاء مؤسسات القطاع الخاص من هذه التجمعات، التي  1•
من اختصاصاتها توطين مؤسسات العرض الصحي، و بالتالي القطاع 
الخاص غير ملزم بالخريطة الصحية و هذا سيكرس بل سيفاقم تمركز 
القطاع الخاص في املدن الكبرى و يبقي على املناطق النائية و مناطق 

التصحر الطبي على حالها أو أسوء .

املتعلق  القانون  مشروع  انتظار  في  البشرية:  املوارد   RH 1•
بالضغط  املتعلقة  املقتضيات  على  ،نتأسف  الصحية  بالوظيفة 
الضريبي  واالقتطاع من املنبع الذي جاء به مشروع قانون املالية لسنة 
2023 والذي سيساهم في تهجير األطباء واالطر الصحية الى الخارج الذي 

يمنحهم العديد من االمتيازات.

HAS الهيأة العليا للصحة : و هي التي ستعوض الوكالة الوطنية  1•
للتأمين الصحي (مؤسسة عمومية )  من حيث تدبير التقني للتأمين 
الخدمات  جودة  كتقييم  جديدة  اختصاصات  إضافة  مع  الصحي  
الصحية و إبداء الرأي في السياسات العمومية، فكان من األولى اإلبقاء 
على شكلها القانوني أي مؤسسة عمومية مستقلة و تلعب دور التقنين  

بدل دور إبداء الرأي .

املقتضيات  أهم  أحد  فحذف  الصحي  العرض  تأهيل   :OS 1•
التي تعرف باملؤسسات الصحية التي تقدم خدمات بالقطاع الخاص 
كالعيادات واملصحات والصيدليات و املختبرات و غيرها، ستجعل هذه 

املؤسسات بدون إطار قانوني .

الصحية  الخريطة  بتقييم  يتعلق  ما  في  املالحظة  نفس  و  1•
في الخريطة  التي تحينها  فقط في حالة  حدوث تغييرات   ، الجهوية 
الصحية الوطنية ، مما يعد تراجعا عن تحديد فترة الخريطة الصحية 

في 10 سنوات  و  نظام التقييم في 5 سنوات وكلما دعت الضرورة .

•1 مسار العالجات تم اختزاله في املراكز الصحية بالنسبة للقطاع 
العام و الطبيب العام بالقطاع الخاص، في الوقت الذي تتطلب بعض 
تراجعا  يعد  هذا  و  التخصصات،  متعدد  طبي  فريق  تكفل  األمراض 

مقارنة بالقانون اإلطار 34.09.

وبالرغم من كل املالحظات على هذا املشروع قانون إطار و أسفنا 
على حكومة ال تراعي الدستور في تعاملها مع املعارضة خاصة في املجال 
الرتباطه  قانون  املشروع  هذا  على  باإليجاب  سنصوت  التشريعي، 
بمشاريع قوانين أخرى مهيكلة للمنظومة الصحية والتغطية الصحية 

الشاملة، فيما سنعود لهذه املالحظات من خالل مقترحات القوانين. 

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للسيدة النائبة املحترمة 
السيدة فاطمة التامني.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نة،

طبعا فرحتنا كبيرة بفوز منتخبنا الوطني، وهذا ال يلهينا عن التأكيد 
على الحاجة إلى الفوز واالنتصار على الحكرة والتهميش، والحاجة إلى 
إحقاق الحقوق وفي مقدمتها الصحة للجميع. وبالتالي ونحن نناقش 
مشروع قانون يتعلق باملنظومة الصحية، أشير أننا أكدنا في فدرالية 
اليسار على هشاشة القطاع الصحي العمومي الوطني، وتدهوره، وتردي 
خدماته، وسوء تدبيره ومعاناة وتدمر العاملين به، والسبب هو موقف 
الدولة القا�ضي بتغييب البعد االجتماعي وغياب إرادة سياسية تعتبر 

الصحة أولوية من األولويات، وتضمن الحق في الصحة للجميع.

اإلرادة  على  يرتكز  أن  يجب  الحقيقي  اإلصالح  أن  نعتبر  لذلك 
السياسية التي تنطلق من مبدأ الصحة حق من الحقوق اإلنسانية، 
وأن الدولة ضامن لهذا الحق لكل املواطنين، إال أن اإلصالح املرتقب 
سيقلص وظائف الحكومة فيما يخص الصحة، وهذا فيه مجازفة كبيرة 
ألن الصحة ستتحول إلى سلعة يحدد ثمنها القطاع الخاص، ويلجها من 
يستطيع الدفع، رغم وجود التغطية الصحية اإلجبارية ألنها ال تستطيع 

تأمين كل املصاريف املتعلقة بالصحة.

الفعلي  الولوج  في  يتجلى  االجتماعي  املغرب  أن  أخرى  مرة  نؤكد 
املادي  الوصول  على  وبالقدرة  متساو،  بشكل  الصحية  للخدمات 
للسلطات  قوية  ومسؤولية  موحد  هيكلي  ونظام  واملجالي  والجغرافي 
العمومية، ألن مفهوم الصحة يتجاوز مفهوم املرض أو العجز إلى ما هو 

أشمل وأوسع.

أشير أننا قدمنا تعديالت تروم التركيز على مسؤولية الدولة باألساس 
كضامن للحق في الصحة، ولكن الحكومة تعاملت معها مع األسف 
جملة  كلها  رفضتها  وبالتالي  املطلقة،  الحقيقة  يمتلك  الذي  باملنطق 

وتفصيال بمبررات غير منطقية رغم أنها كانت تروم تجويد...

ملسيدارئيساملجلسة:

ربما  ولكن  متدخل  آخر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا، شكرا، 
ما كايناش، السيدة النائبة املحترمة السيدة نبيلة منيب غائبة أظن. 
إذن نمر إلى عملية التصويت، وقبل أن نمر كاين واحد املالحظة ال�ضي 
الشرقاوي من فضلك، واحد املالحظة هو أن تعديالت اإلخوة في الفريق 
الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابة للعدالة والتنمية 
وردت علي للتو، كانت 2 ديال الحاجات إما رفضها غير ما تزربوش 
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غير حتى نقول لكم، إما رفضها ألن ما�ضي عادي، وإما نوقفوا الجلسة 
لترتيبها في التهييئ في امللف، أنا ما اخترتش هادو، اخترت أننا نواصلوا 

وتعاونوا معايا باش نمشيوا ألن ما مرتباشاي، إذن على بركة هللا.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون، إذن على حسب ما 
عندي هنا العنوان وردت عليه تعديالت من على ما عندي هنا من اإلخوة 
في الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة فليتفضل أحد 

النواب لعرضها.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الرئيس، كيف كتعرفوا البارح اشتغلنا حتى لواحد لوقيتة 
وصلت  يمكن  عالش  ال�ضي  هداك  باش  الوقت  كانش  ما  متأخرة، 

التعديالت متأخرة.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

فيما يتعلق بالعنوان كما جاء في املداخالت ديالنا، أن كاين واحد 
التشابه كبير ما بين مشروع القانون 34.09 ومشروع القانون 06.22 
وكالهم قانونين إطار، وبالتالي كان يعني األولى أننا نحتفظوا باملشروع 
القانون اإلطار للمنظومة الصحية وعرض العالجات 34.09 بذل يعني 
تغيير العنوان، ونقول بأنه يغير ويتمم القانون اإلطار 34.09 يعني فيما 
يتعلق بهاد مشروع القانون 22.06 بذل تغيير عنوانه، حتى هاد القضية 
ديال عرض العالجات التي تم حذفها من العنوان، كاين وباب خاص 
ي كنشوفوا التبويب يعني 

ّ
بهاد الشطر اللي هو عرض العالجات، وحتى مل

نفس التبويب فقط غير التسميات اللي اختلفت، كان عندنا 5 ديال 
األقسام و8 ديال األبواب والت 13 غير هادوك األقسام ولينا سميناها 

أبواب، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا الكلمة للحكومة، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

حضرمتاملسيدمتاملس نةاملدومبامملحت3مين،

غادي ندير تدخل واحد والبقية، أنا كنظن الحكومة فايت ناقشات 
في اللجن االجتماعية والقطاعية بزاف ديال املضامين ديال هاد املشروع 
القانون، واللي حقيقة اليوم اللي كيخلق ثورة، وكيخلق قطيعة مع 
املا�ضي. فبالتالي هاد القانون هذا ما�ضي كيتمم وكيغير القانون اإلطار 
مع  كنتوافقوا   ،34.09 اإلطار  القانون  كينسخ  ولكن   ،34.09 رقم 
في بعض األفكار وفي  النواب املحترمين  الحكومة كتوافق مع السادة 
بعض التعديالت، ولكن كتشوف الحكومة أنه محلها محل القوانين 

املصاحبة وللنصوص التنظيمية، وما�ضي محلها القانون اإلطار، وشكرا 
فغير مقبول.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، أحد املعارضين للتعديل؟ أحد املؤيدين؟ أعرض التعديل 
للتصويت: حاضرة غير 108 و�ضي وحدين اللي ما عندهمش البطاقات:

املوافقون: 17

املعارضون: 86

املمتنعون: 14

أعرض العنوان كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 100

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:17

إذن نمر اآلن للديباجة ورد في شأنها تعديل من الفريق االشتراكي، 
تفضلوا أحد تفضل األخت.

ملد ئبةاملسيدةاعتيقةاج 3 :

شكرماملسيداملرئيس،

عندنا فيها 2 ديال التعديالت: أوال النهوض بالقطاع الصحي والعمل 
على تطويره والرفع من أدائه، يعتبر من مسؤولية الدولة، وتساهم فيه 
الجماعات املحلية؛ الجزء الثاني، واعتبارا لكون الحق في الصحة أحد 
الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمييز، بسبب النسب، أو اللون، أو 
الجنس، أو اإلعاقة، أو الحالة العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السيا�ضي 
أو االنتماء النقابي، في األصل الوطني واألصلي، التعليل: املسؤول األول 
واملباشر عن تقديم الخدمة العمومية هي الدولة، والباقي يساهم فيه 
فقط، والتنصيص على الحق في الصحة أحد العناصر األساسية التي 

قدمناها في هذه الديباجة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة للحكومة، ال غير قول واش مرفوض أو مقبول، قولوا آه 
مؤيد؟  للتعديل؟  معارض  هناك  إذن هل  األمرين،  بأحد  به  صرحوا 

تفضل ال�ضي بعزيز.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

أعتقد أنه خصنا نسمعوا املوقف دالحكومة، بشكل واضح وصريح 
بخصوص مسؤولية الدولة من الصحة. احنا في االشتراكية الديمقراطية 
األساس  والصحة  الصحة،  هو  أساسها  االجتماعية  الدولة  تنعتبروا 
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ديالها هو أن تكون خدمة عمومية للجميع، وأن تكون من مسؤولية 
الدولة، ألنه اليوم إشراك الجماعات الترابية ومؤسسات أخرى في تدبير 
الصحة، وفي مسؤوليتها على توفير الصحة للمواطنات واملواطنين، هو 

تهرب واضح للدولة من مسؤوليتها على هذا القطاع العمومي.

فيما يتعلق بإضافة مبدأ عدم التمييز وتفصيله، الديباجة تحدثت 
على مجموعة من املبادئ منها ما هو موجود في املواثيق الدولية، ومنها ما 
هو موجود في دستور البالد، ومنها ما جاء في الخطب امللكية السامية، 
ما املانع أن نضيف مبدأ عدم التمييز؟ بسبب اللون، أو الجنس، أو 
اإلعاقة، أو الحالة العائلية أو حتى ما يتعلق بمقر السكنى ألنه عندنا 
إشكال اليوم في السكن، إذا اعتمدنا السجل االجتماعي املوحد على 
نمط »راميد«، راه ما عندكش الحق تدخل فداك املستشفى إيال ما 

كنتيش ساكن فديك الجهة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 14؛

املعارضون: 86؛

املمتنعون: 17؛

نفس الديباجة تعديل ورد في شأن الديباجة من السيدة النائبة 
فاطمة التامني، تفضلي السيدة النائبة.

ملسيدةاملد ئبةاف طاةاملت مني:

شكرماملسيداملرئيس،

بالنسبة لهاد التعديل نقترح فيه ما يلي: »النهوض بالقطاع الصحي 
والعمل على تطويره والرفع من أدائه يعتبر من مسؤولية الدولة، وتساهم 
الجماعات الترابية واملؤسسات العمومية إلى غير ذلك إلى آخره...«، ألننا 
نعتبر أن املسؤولية يجب أن ال تكون مشتتة بين عدة مؤسسات، بل 
الدولة، خاصة وأن  في مؤسسة معينة وهي مؤسسة  يجب حصرها 
الجماعات الترابية، واملؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، واملجتمع 
املدني والهيئات املهنية مهامها محددة بمقت�ضى نصوص تنظيمية، ال 
يمكن تجاوزها وإلى تحمل مسؤولية شاملة بخصوص صحة املواطنات 
واملواطنين. لذلك كنقترحوا على أن تحذف »مشتركة« ونبقاوا في إطار 

يعتبر من مسؤولية الدولة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة، تفضلوا ال�ضي اإلبراهيمي.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

السيد الرئيس، كاين بعض التعديالت اللي عندها وحدة املوضوع، 

إيال بغيت مرة مرة نقول لك أودي هذا راه عندها وحدة املوضوع، باش 
نتدخلوا جميعا ويكون رد واحد من طرف الحكومة...

ملسيدارئيساملجلسة:

إذا أردتم أنتما صرحوا بها وأنا...

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

آه، احنا غنقولوا لك، نعم، إذن كاين هذا نفسو السيدة النائبة 
غادي تقدمو، عندو وحدة املوضوع.

ملسيدارئيساملجلسة:

عندكم ثالثة تعديالت انتم هنا.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

نعم، هذا تعديل...

ملسيدارئيساملجلسة:

غير  وانا  مرتب،  عنديش  ما  ال�ضي  هاد  أنا  اإلبراهيمي،  ال�ضي  أنا 
كنجتهد، من هاد ال�ضي ديالكم خليني ندير هاد ال�ضي اللي غادي عليه 

مزيان، تفضل ال�ضي، الحكومة من فضلكم.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن التعديل غير مقبول، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون؟ ما كاينش، مكاينش، كاين �ضي معارض؟ كاين �ضي مؤيد؟ 
مؤيد؟ واش مؤيد ال�ضي ادريس، السيد إدريس مؤيد؟ تفضل.

ملد ئباملسيدامنريساملسنتي�شيارئيساملفريقاملحركي:

شكرماملسيداملرئيس،

بداية، السيد الرئيس، شكال نرجو من الحكومة تعليل الرفض إذا 
أمكن، حتى يتمكن بعد الباحث ثم للتاريخ، وكذلك لكي يفهم املصوت 
الحكومة.  رفضت  عالش  فهمش  وما  كيصوت  اللي  دابا  كاين  ألنه 
بخصوص هاد املوضوع الجماعات أنا تيظهر لي الجماعات غير قادرة 
على تحمل هاد املسؤولية، دابا كاين املدينة اللي فيها مليون دالسكان 
وأكثر وتتجبر طبيب أو إثنين، هداك اللي تيدير املعاينة داألموات راه 
إيال تيكون �ضي واحد، يعني، ما عندو حتى تكوين، عون وال �ضي حاجة 
من هاد القبيل. إذن كاين تيطلب من الجماعات القيام بمهام كبيرة، 
وطبعا األجور ما تتبعش واألطباء كيفضلوا يمشيوا لجهات أخرى داخل 
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أو خارج الوطن، ولهذا كان املفروض نخليوا الجماعات تقتصر على 
بعض املسائل اللي تتهم، يعني، الصحة باملفهوم نتاع النظافة وهذا دون 
الدخول في مسائل اللي هي أقوى وأكبر وما قادراش، وخاصة أن أحيانا 
املنتخبين اللي كيسهروا على املكاتب الصحية ما عندهمش التكوين 

الكافي أو الالزم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 31؛

املعارضون: 86؛

املمتنعون: ال أحد.

من  وردت  تعديالت   3 اإلبراهيمي،  ال�ضي  تعديالت   3 هناك  إذن 

اإلخوة من الفريق الحركي وفريق التقدم واملجموعة، فليتفضل أحد 

تفضلي األخت.

ملد ئبةاملسيدةازهرةامملومن:

شكرماملسيداملرئيس،

التعديل املقترح في هاد الديباجة يدل بأن النهوض بالقطاع الصحي 

والعمل على تطويره والرفع من أدائه يعتبر دائما مسؤولية الدولة أساسا 

الصحي  بالقطاع  النهوض  في  الدولة  مسؤولية  ألن  مشتركة،  عوض 

والعمل على تطويره والرفع من أدائه أكبر من باقي املتدخلين واملجتمع 

املدني والهيئات، وال يجب أن نضع الدولة والباقي في نفس املستوى من 

املسؤولية، وانسجاما مع املادة 5 مسؤولية الجماعات واملجتمع املدني 

أنه تساهم في تنزيل هاد الورش، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

نفس ال�ضيء غير مقبول.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك رأي مؤيد؟ ال ال�ضي ادريس ال غير بالنسبة للحكومة ال بد ما 

عندهاش ال بد في القانون الداخلي يقدم التعديل ويطلب رأي الحكومة، 

إذا أرادت أن تعلل، تعلل وإذا لم ترد فعليها إال أن تصرح بالقبول، أنا 

على ما أعرف، والتعليل يكون وكيكون في اللجان هذا هو وحتى النظام 

الداخلي، تفضل ال�ضي بووانو.

ملدي بيةا مملجاوعةا رئيسا بو منوا هللاا عبدا ملسيدا ملد ئبا
للعدملةا ملتداية:

ملسيداملرئيس،

ما تفضلتم به جزء كاين في النظام الداخلي، لكن جزء آخر كاين في 
قوانين أخرى كاينة في الدستور رأسا حين قرأته املحكمة الدستورية 
ما  داألسباب،  بيان  وضحت   ،77 الفصل  في  الدستوري  املجلس  أو 
ربطاتوش فقط غير بالدفع بأنه واش فيه تكاليف زائدة؟ أو فيه نفقات؟ 
بل عممته ومشينا على هاد املنوال، لذلك احنا كاين عندنا عرف وتقليد 
ي كتبغي تجاوب 

ّ
واللي ولى جزء من املمارسة الديمقراطية أن الحكومة مل

التعديل  مكرر  كيكون  ي 
ّ
مل الصيغ  ديال   3 عندها  وكتقول  كتوقف 

كيمكن تقول كاع مرفوض ما�ضي غي غير مقبول، عندها مرفوض غير 
مقبول ولكن كتبين األسباب، بيان األسباب هذا جزء من الدستور 
وما�ضي فقط غير النظام الداخلي. لذلك على الحكومة أن تجتهد كيما 
قال ال�ضي إدريس السيد الرئيس هاد ال�ضي ما�ضي احنا اللي كنحتاجوه 
فقط كتحتاجوا حتى الحكومة براسها، ألن فيه تراكم هاد القوانين 
األربعة اللي غادي يجيونا راه فيهم تراكم كذلك باإلضافة ملا قال حتى 
املحاكم تلجأ إلى املحاضر ديال الجلسات العامة، فلذلك هاد النوع من 

االجتهاد اللي يمكن يكون من الحكومة ما فيه غير الخير للجميع، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، نعم ال ما زال ناقشوا هاد القضية باش بعدا نشوفوا واش 
نرغموا على الحكومة تكلم، ال شوف احنا في عملية التصويت وهو 
املعارض  والرأي  التعديل  تقديم  هو  الداخلي  النظام  عليه  وما نص 
والرأي، الحكومة ما عندها، وإيال جينا للفصل 77 من الدستور اللي 
غير كترفعوا فين هي؟ فين هو؟ فين هو الدستوريين؟ فين هو الشرح؟ 
أنا كنقول هذا غير اجتهاد ديالي الخاص أنا ما�ضي مع الحكومة أو ضد 
الحكومة احنا غير كنديروا واحد العدد ديال..، وأنا ما عرفت مدة كنت 
كنسمع للوزراء دائما مرفوض، غير مقبول مزيان احنا غير ناقشوا مدى 
بنا الحكومة تشفي الغليل، ألن ما كناش كلنا حاضرين، الحكومة أكيد 
جاوبت في اللجنة وأكيد شرحات احنا غير باش إيال كنشوفوا إيال كان 
السيد الوزير ضروري ما يشرح لنا خصنا نقولوا لو يشرح، تفضل ال�ضي 

إدريس.

ملد ئباملسيداإنريساملسنتي�شيارئيساملفريقاملحركي:

ملسيداملرئيسامملحت3م،

هاد  أن  على  يبدو  الداخلي،  النظام  تعديل  مشارف  على  ونحن 
نشرها  يتم  املناقشة  يعني  اللي  هاد  ثانيا  أهميتها،  عندها  املناقشة 
بالجريدة الرسمية، وطبعا بالحرف وبالدارجة إلى غير ذلك، وحتى بلغة 
أخرى، ثم قلنا الباحث والدارس إلى غير ذلك، فال بأس يعني إذا تفضلت 

الحكومة يعني هذا هو، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

مزيان، مفيدة، مفيدة ال�ضي إدريس، مفيدة، مؤيد؟ تفضل ال�ضي ال 
غير ما زالين في نقط نظام.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

فقط السيد الرئيس، ما تفضلتم به...

ملسيدارئيساملجلسة:

أنا أعشق نقط نظام، تفضل.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

ما تفضلتم به هو إتجاه صحيح، لكن أعتقد...

ملسيدارئيساملجلسة:

نعم ما سمعتش عاود ال�ضي بعزيز.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

أعتقد أنه ما قلته في بداية تعقيبي كرأي مؤيد على التعديل األول 
للفريق االشتراكي، تطرقت فيه بأنه على الحكومة أن توضح رأيها لعدة 
الرئيسين من جهة، وأيضا إلمكانية  أسباب، ما تفضل به السيدين 
التفاعل مع الحكومة وسحب التعديالت، أما أن نسمع غير مقبول، على 
األقل أن يضيف لألسباب السابقة، ما دام أنه في العنوان علل وقال 

تعليال شامال وفق ما جاء على لسانه، وأن يكون ذلك وقوفا، وليس...

ملسيدارئيساملجلسة:

هذا سبب مهم للحكومة، تفضلوا السيد الرئيس املحترم، تفضلوا.

ملد ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرة:

طرح  التعديالت،  ديال  املوضوع  هاد  الواقع  في  الرئيس،  السيد 
املادة  الداخلي،  النظام  في  واضحة  التعديالت  ومناقشة  التعديالت 
ثم  الحكومة  التعديل،  لواضع  الكلمة  املوضوع،  فهاد  واضحة   196
لرأي معارض ورأي مخالف. و30 عام في البرملان، أنه عادة للحفاظ 
على الوقت داخل املؤسسة، راه في الدول األخرى كيقولوا غير املادة 
رقم حفاظا على الوقت، ألن النقاش داخلي كيكون داخل اللجان، إذن 
النقاش كاين داخل اللجان، الحكومة أدلت وتدلي داخل اللجان بكل 
اآلراء ديالها فيما يخص التعديالت، وبالتالي حفاظا على الوقت ديال 
الجلسة يمكن القانون يحفظ هاد ال�ضي، ولهذا أعطى للحكومة تقول 
ترفض إيال بغى يزيد �ضي حاجة يزيدها، ولكن ما كاينش �ضي مادة داخل 
اللجنة  داخل  قالته  ما  بإعادة  الحكومة  يلزم  الذي  الداخلي  النظام 
للتكرار. احنا في الواقع القانون واضح، والرئيس راه التزمت بالقانون 

وهذا هو الصحيح، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، ال�ضي مضيان تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نلية:

بطبيعة الحال السيد الرئيس، هاد املسألة ديال طريقة أو أسلوب 
الجواب بالرفض أو القبول، هو موضوع يعني سبق أن نوقش في أكثر من 
الجلسة، يعني خالل الواليات السابقة، وبطبيعة الحال القانون صريح 
وواضح جدا. القانون واضح ال يحتاج إلى تأويل، وأعتقد بأن إعادة 
الواسع  للنقاش  تكرار  إلى آخره، هو  التعليالت واألسباب  في  النقاش 
اللي دار في اللجنة، هو النقاش هاد النقاش كله يعني أخذ الوقت الكثير 
داخل اللجان. إذن فلذلك ربحا للوقت كما أكد زميلي رئيس الفريق ديال 
األصالة واملعاصرة، هو أنه من أجل ربح الوقت يعني نكتفيوا، ألن هذا 
الجواب عرفناه في اللجنة، التعليالت عرفناها بشكل موسع في اللجنة، 
فلذلك إذا ما أردنا فعال، يعني تصحيح أو يعني تصحيح هاد املجال، 
راه نحن مقبلين على تعديل النظام الداخلي، ونشيروا ليه بصراحة، 

ونصوا عليه بصراحة، من أجل وضع الحد لهاد النقاش، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي دابا ندوزوا، من جديد ال�ضي إدريس تفضلوا.

ملد ئباملسيداإنريساملسنتي�شيارئيساملفريقاملحركي:

أعمال اللجان ال تنشر بالجريدة الرسمية، طبعا نحترم الرأي اآلخر، 
ويعني خالل الجلسات العامة تنشر وتحضر الصحافة، وقلنا للمتتبع 
والباحث، أما الوقت ما�ضي مشكل يعني في اللجنة النواب ال يحضرون 
كلهم األشغال داللجن إذن تعم الفائدة، إذا كان هاد التعديل والتبرير 

وهكذا، وهللا يوفق.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن قلنا رأي مؤيد أو معارض، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداعبداملرحيماشهيدارئيساملفريقامالشت3مكي:

شكرماملسيداملرئيس،

بالنسبة لنا نؤيد هذا التعديل، ألن مع السيد الوزير وكنعتقدوا بأن 
اليوم كاين تراكم كبير داخل الوزارة، وعرفتوا اإلشكاالت اللي تتكون. 
نقل كيتسمى واحد املصطلح كاين في السياسة الدولية تدوين األزمة، 
اآلن هاد الصيغة ديال أننا نصيفطوا املشكل ديال الصحة، نصيفطوه 
لجهات أخرى، راه قتل هاد املشروع بجهد. كنمشيوا للجماعات الترابية، 
 ،l›ambulance الجماعات الترابية اآلن واحلة مع النقل الصحي، مع
اللي  شكون  املازوط؟  لها  غيدير  اللي  شكون  غيعطيها؟  اللي  شكون 
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غيعطي الشيفور؟ شكون اللي غيدير؟ شكون اللي غيدير؟ اليوم تنقلوا 
لها اختصاصات أنها تولي هي من مسؤوليتها، كنهزوا واحد العدد ديال 
القطاعات خطيرة للغاية، ديال الدياليز، ديال السكري، ديال قطاعات 
واحنا غاديين، كنعطيوهم لجمعيات ديال املجتمع املدني، كتولي من 
مسؤوليتها، ما�ضي كتولي شركة، فهاد الوضع اآلن الحالي هي شركات ثم 
تنقلوا املسؤولية. تنعتقدوا أن هاد املدخل اليوم ديال خروج الدولة من 
مسؤوليتها، وما توليش هي املسؤولة صعب للغاية، وأن غادي يضرب 
هاد املشروع في مقتل. على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، بأن موضوع 
التغطية  إنجاح  الدولة،  مسؤولية  موضوع  هو  العمومية  الصحة 
الصحية، إنجاح اليوم الدولة االجتماعية رهين بهاد املوضوع، هو رمزي 
في الديباجة وكنعتقدوا بأن االلتفاف عليه بهاد الصيغة غير مناسب 

فهاد املرحلة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، ماذا األخ؟ تأييد وال شنو؟ مؤيد؟ أيد أحد اإلخوة واحد اللي 
من  قبل  املعارض  معارض؟  تفضلوا  معارض؟  التأييد،  يدير  خصوا 
املؤيد صحيح، إيوا أنت السيد النائب ها هو أيد السيد الرئيس، واحد 
املؤيد واحد، إذن أعرض كنظن السيد النائب، خليوه أسيدي يدير لنا 

دور معارض، عارض، عارض ما كاين مشكل.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزالشهب:

السيد الرئيس، السيد الرئيس، نحن ال نعارض من أجل املعارضة، 
هاد  داخل  القضايا  من  ونناقش مجموعة  نبين  احنا  بالعكس  احنا 
القبة، اآلن املسألة ديال عدم تحمل الدولة مسؤوليتها في املسألة ديال 
النهوض بالقطاع الصحي، احنا غي نبغي نحيل اإلخوان للدستور الفصل 
31 من الدستور، الذي يتكلم صراحة ويقول ما يلي:«أنه تعمل الدولة، 
واملؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل 
املتاحة لتيسير استفادة املواطنات واملواطنين على قدم املساواة، من 
الحق في العالج والعناية الصحية«. الكالم واضح، وبالتالي هاد القانون 

عندو ارتباط وثيق بالدستور، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

ياك  أعرض،  إذن  اعطيناك،  النائب،  السيد  شكرا  شكرا،  إذن 
بثالثة، إذن أعرض، نعم، واحد  بثالثة ياك؟ قدمهم  قدمتوا هادي 

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 31؛

املعارضون: 86؛

املمتنعون: ال أحد.

هللا يهديكم، حتى تكون أنت هو األمين. املمتنعون، وهللا يخليك 
البراح،  نولي  هنا  نبقى  �ضي  ما  نخدموا  وخليونا  األرقام،  من  خليونا 

شحال؟ 88.

املمتنعون: ال أحد.

غتقدموه؟  اإلخوان  التعديل  للتصويت،  الثاني  التعديل  أعرض 
نقدموا أنا، قلت لك قدمهم دفعة واحدة، تفضلوا ال�ضي اإلبراهيمي 

ما�ضي مشكل، 3، 3 عندهم، بدا بالثاني، التعديل الثاني.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

السيد الوزير، استدللتم في الديباجة بواحد املجموعة من املراجع 
ألن  سحبناهم،  اخرين  تعديالت  عندنا  كان  واحنا  الدستور،  ومنها 
الدستور ما فيهش غير الفصل 31 الذي تقدم به السيد النائب املحترم، 
ولكن فيه على األقل واحد 7 ديال الفصول اللي عندها عالقة بالحقوق 
الصحية، ومنها الفصل 31 اللي جاء في الديباجة ولكن جاء مبتورا، 
بحيث أن الفصل 31 الذي تحدثتم عنه بأن الدولة والجماعات الترابية 
واملؤسسات العمومية تعبئ جميع اإلمكانيات لتيسير الولوج إلى واحد 
املجموعة من الحقوق األساسية وعلى رأسها وضع املشرع الدستوري 
العالج والعناية الصحية، وكذلك التغطية الصحية املنظمة من طرف 
الدولة أو من طرف التعاضديات. هاد الشق الثاني تم بتره، احنا قلنا 
ي درتوا الفصل 31 وخليتوا كاع الفصول األخرى وعلى 

ّ
لكم أودي غير مل

األقل ديروه كامل، ديروا الفصل 31 ألن كل�ضي هذا املشروع ياك مبني 
السيد  رفضتوه  هذا  حتى  هذا  زيدوا  إيوا  االجتماعية،  الحماية  على 
الوزير، فنتمناوا أنكم تعطيونا التعليل ألن في اللجنة راه ما سمعناش 

اللي يمكن زعما إقنعنا؛

املسألة الثانية وهو هاد القضية ديال املوارد البشرية، إيال كاين 
مشكل واحد في الصحة راه هو املوارد البشرية، وهاد املوارد البشرية 
أنا ذكرت السيد الوزير على هاد املشكل دابا اللي جاء في قانون املالية 
في  درتوه  اللي  ال�ضي  هاد  ثم  املنبع  من  واالقتطاع  الضريبي  الضغط 
القطاع  منو  استثنيتوا  واللي  الصحية  املجموعات  وال  التجمعات 
السيد  عليهم  هضر  اللي  املجالية  التفاوتات  سيكرس  هذا  الخاص، 
النائب فيما سبق، وغادي يزيد يركز لنا هاد االستثمارات وهاد ال�ضي 
ديال القطاع الخاص في املدن الكبرى. فالسيد الوزير، هاد القضية 
ديال التوطين ديال املوارد البشرية خصها تشمل القطاع العام والقطاع 
الخاص، طبعا بالنسبة للقطاع الخاص خاصو تحفيزات بحال ال�ضي 
اللي كيّدار على واحد الشاكلة ديال واحد مجموعة من الدول، إذن هادو 
هما 2 تعديالت ديالنا؛ الدستور ثم تحفيز املوارد البشرية وتوطين هاد 

املوارد في الجهات اللي تتعرف التصحر الطبي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.
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ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض، مؤيد، تفضلوا ال�ضي اإلبراهيمي.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

إشكال حقيقي السيد الرئيس والسيد الوزير، ألن هاد ال�ضي وقع 
في اللجنة، في اللجنة تقريبا كاملة وأعتذر ل�ضي مضيان، راه في اللجنة ما 
سمعناش األجوبة، باش نكون معاك واضح، وبالتالي ما يمكنش غادي 
نبقاوا احنا نقدموا غير مقبول، غير مقبول، غير مقبول. قلنا الدستور، 
واش الدستور ما�ضي مقبول، قلنا هاد ال�ضي نتاع التجمعات وال هاد 
ال�ضي التجمعات الصحية بالنسبة املوارد والتكوين والتكوين املستمر 
واعطيناكم حتى بالنسبة للتكوين املستمر باش يّدار واحد الصندوق 

ما�ضي مقبول، وغير قولوا لنا عالش ما بغيتوش تقبلوا؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 19؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 14.

التعديل الثالث اإلخوة، التعديل الثالث قدموهم دفعة واحدة وال 
كل واحد عندو تصويت، سير تفضل.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

هاد التعديل السيد الرئيس، السيد الوزير، كيعني في واحد املسألة 
اللي هي املسار ديال العالجات، فهاد املشروع القانون جاء احنا بالنسبة 
لينا فيه تراجع على القانون 34.09 ألن إختزل هاد املسار ديال العالجات 
بمعنى أن املريض خاصو بالضرورة قبل ما يشوف املستشفيات، وقبل 
ما يشوف املستشفى الجامعي خاصو يم�ضي يشوف املركز الصحي أو 
الطبيب العام بالقطاع الخاص. وهاد يعني هاد جوج فقط اللي غادي 
يّدار لهم نص تنظيمي، والحال أن القانون 34.09 كان اعطى 3 ديال 
الحاالت: كاين الحالة اللي هي هادي ما كاين مشكل الحاالت العادية 
كان  إيال  وهو  الثانية  املسألة  املسائل؛  هاد  ويشوف  املريض  يم�ضي 
واحد املرض مستع�ضي واللي خاصو التدخل ديال فريق طبي متعدد 
التخصصات، واحد مهرس، العظم ديالو خارج على برا، عالش غادي 
يم�ضي يشوف هاد الطبيب ديال الطب العام في القطاع الخاص وال، 
غادي يم�ضي مباشرة لواحد املؤسسة اللي يمكن يدير فيها عملية، واحد 
عندو سرطان ما يمكنش طبيب واحد يقرر فيه، خاص واحد يعني فريق 
طبي اللي مول chimiothérapie واللي مولla radiothérapie واللي مول 
الجراحة إلى آخره إلى آخره، كلهم باش ياخذوا واحد القرار شكون اللي 
غادي يدخل حسب واحد البروتوكول معينP ثم كاين القضية ديال 

املستعجالت.

ي قارنا 34.09 اللي هو القديم، وباملناسبة راه 
ّ
احنا بالنسبة لينا مل

بادو احنا راه احنا كندافعوا  الوزيرة ياسمينة  في وقت السيدة  كان 
عليه غير باش تعرفوا محناش تنقولوا أودي ال هذا راه جابتوا العدالة 
والتنمية وال جابتوا هاد 10 سنين هذا راه جاء قبل، ولكن بالنسبة 
لينا فيه تراجع. ولهذا ندعوكم السيد الوزير، إيال غادي يعني نطوروا 
نتراجع  املنظومة ديالنا بهكذا باش خصنا نطوروا املنظومة، أما أن 
ونقولوا أودي غير الطبيب ديال املركز الصحي، وال الطبيب العام ديال 
القطاع الخاص فهذا فيه يعني واحد التراجع، وبغينا احنا زدنا ركزنا 

حتى على الطبيب املعالج على غرار مجموعة من الدول، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

فهاد النقطة هادي غنتدخل السيد الرئيس، أنا بالنسبة ليا السيد 
النائب املحترم فهاد النقطة هادي أنه ما كاينش تراجع، أوال الصيغة 
األصلية اللي كان جاء بها القانون اإلطار كان فيها مرورا وجوبا فهاد 
الطبيب خاصة  أو  العام  الطبيب  العالجات وجوبا من  املسلك ديال 
بطبيب األسرة باش يدوز لالختصاصات، تحيدات كان اجتهاد وتحيدات 
كلمة ديال »وجوبا« على أساس أن املسلك ديال العالجات غيتنظم 
بنص تنظيمي على حسب جميع املجموعات الترابية، وربما غادي يكون 
في كل اختصاص، ال داعي أننا نديروه في القانون اإلطار بما أن النص 
التنظيمي أو القوانين ديال مجموعة الصحة الترابية غتنظم املسار 
ديال السرطان، املسار ديال األمراض املزمنة، ما�ضي وال بد كنقولوا 
بأن راه املريض اللي مهرس خاصو وال بد يدوز للطبيب العام، هادي ما 
مكتوباش ما واضحاش هذا غير فهم اجتهاد، ولكن أنا كنقول النص 

التنظيمي غادي يوضح األمور أكثر، فبالتالي غير مقبول شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، رأي معارض، مؤيد، تفضل ال�ضي اإلبراهيمي.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

ي �ضي مسألة كتكون من االختصاص 
ّ
هو التراجع السيد الوزير، هو مل

ديال التشريع وكنحيدوها من التشريع وكنديوها للتنظيم، الصيغة باش 
مكتوب راه كان في القانون اإلطار، دابا الحكومة اخذاتوا وغادي ديروا 
ي كتجيبوا لنا 

ّ
عندها وغيديروه في هداك النص التنظيمي، انتما حتى مل

القوانين ما كنعرفوش كاع أشنو كاين فداك النصوص التنظيمية، يعني 
كتطلبوا منا باش نوقعوا لكم على شيك على بياض واحنا ما عارفينش، 
إيال كان هاد ال�ضيء خاص يجينا بالتفاصيل، أنا ما قلتش باللي غادي 
نديروا العظم مهرس غادي نكتبوه في القانون، أنا قلت باللي القانون 
خاص نحتافظوا بالصيغة القديمة اللي كتحدد 3 ديال املستويات، 
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إيال كان واحد التخصص اللي معين خاصو يم�ضي مباشرة عند طبيب 
متخصص، إيال كان مرض اللي خاصو تخصص تدخل ديال فريق طبي 
متعدد التخصصات، هاد ال�ضي اللي مكتوب في القانون 34.09 وهذا 
هو اللي خاصنا نحتافظوا به ما�ضي غادي نكتبوا العظم مهرس داخل 

القانون، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 19؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 14.

إذن أعرض الديباجة للتصويت املوافقون؟ ما زال إيوا 3، دابا 3 
أنتم درتوا إيوا أنا عندي 3 قلتوا، إيال زاد عندكم؟ شحال عندكم؟ أنا 

قلتوا لي 3 بالديباجة صافي؟ سالينا.

إذن أعرض الديباجة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 88؛

املعارضون: 1؛

املمتنعون: 31.

اسمحوا لي واحد الدقيقة، املادة 1 ورد بشأنها تعديل من السيدة 
النائبة فاطمة التامني، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

ب«  »نشاط«  مصطلح  بتغيير   1 املادة  في  التعديل  هذا  يتعلق 
التزامات«، حيث نقترح: »يحدد هذا القانون اإلطار األهداف األساسية 
اللتزامات الدولة في ميدان الصحة« بدل مصطلح »نشاط«. وبالتالي 
الهدف من هذا التعديل بتغيير مصطلح »نشاط« ب« التزامات » على 
في ميدان  الدولة  التزامات  أن يحدد  القانون اإلطار يجب  أن  اعتبار 

الصحة، وليس فقط األنشطة التي تقوم بها لتنفيذ التزاماتها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، رأيكم.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

السيد الرئيس، غير مقبول.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

انسجاما مع ما طرحناه في الديباجة، والقا�ضي بتحديد مسؤوليات 
الدولة على اعتبار أن في الدولة االجتماعية الدولة هي الضامن للحقوق 
وبالتالي للحق في الصحة، وعندما تحدد مسؤولية الدولة في ضمان 
باألهداف  مرتبطة  تكون  التي  هي  التزاماتها  أن  يعني  فهذا  الحقوق 
املحددة، وليس أنشطة ألن األنشطة وبالتالي القانون اإلطار مهم جدا 
أننا ندققوا فيه املصطلحات واللغة ألن عندها أهميتها، على اعتبار أنها 

تيهئ للمجال ديال القوانين التنظيمية اللي كتجي من بعد، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 1؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 31؛

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

املادة 2 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاعتيقةاج 3 :

شكرماملسيداملرئيس،

بالنسبة لهاد املادة كنسعاوا فيها أنه يكون التوطين الترابي وتعزيز 
الجانب الصحي بالقطاعين العام والخاص، ملاذا؟ ألن كنالحظوا بأن 
مواطني  وبالتالي حرمان  الكبرى،  املدن  ز وسط 

ّ
يترك الخاص  القطاع 

الجهات من هذا القطاع، ودور هذا القطاع الخاص هو مساعدة الدولة 
في حل مشاكل الصحة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، رأيكم.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

غير مقبول، رأي املعارض؟ رأي مؤيد؟ ال�ضي بعزيز.
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ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

ملسيداملرئيس،

ملا قلنا بأن حتى ما يتعلق بأسس الدولة االجتماعية أردنا أن نبني 
قوانينها على توجهات ليبرالية، فهنا كتجلى، هنا كتجلى عالش؟ أوال ألنه 
احنا اعطينا إمكانية للحكومة أنها تدير التوطين الترابي ليس للقطاع 
العام فقط، حتى للقطاع الخاص، الحكومة ما بغاتش، عالش؟ ألنها 
ي االغتناء الفاحش والتوجه بالنسبة للمستثمرين في القطاع الصحي 

ّ
تزك

إلى املدن الكبرى. أعطيناهم كاع أنه مثال واحد غيجي يستثمر فالدار 
البيضاء، شرط عليه أنه يم�ضي يدير مركز في طاطا، واحد غيجي في 
فاس شرط عليه أنه يدير مركز أخر في جرسيف، وهي غادية. التوطين 
هو األسا�ضي باش نحددوا باش نضبطوا القطاع الخاص، ما يمكنش 

القطاع الخاص أنه يم�ضي للمدن الكبرى يم�ضي...

ملسيدارئيساملجلسة:

من فضلكم، من فضلكم أنصتوا.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

سجل السيد الرئيس، باش خطرا اخرى إيال ما سمعتكش، أنا غير 
السيد الرئيس أما الباقي.. قلت التوطين الترابي بالنسبة للمشاريع ديال 
القطاع العام �ضيء إيجابي وتحدثنا عنه، ولكن قلنا خص التقطيع 
الترابي أيضا للقطاع الخاص، ما يمكنش أننا نمشيوا غير للمدن الكبرى 
ويجي يستثمر في القطاع الخاص في املجال الصحي ونعطيوه شيك على 
بياض من أجل أنه يبقى في املدن الكبرى. املدن الصغرى في حاجة إلى 
يوا الخصاص، اليوم كاين مراكز ديال 

ّ
قطاع خاص أيضا، إيال بغينا نغط

القطاع العمومي، مراكز صحية بدون أطباء وبدون ممرضين، ولكن إيال 
درنا التوطين، واشرفت وزارة الصحة على التوطين في القطاع الخاص 
تما عدالة، على األقل غادي يسّدوا الخصاص، ما يمكنش  غيكون 
هاذي  تكون،  ما خصهاش  كاع  كاع  فيهاش طبيب خاص  ما  جماعة 

مسائل اللي خصنا نفكروا فيها.

ما يتعلق بالعدالة السيد الوزير، أنتما مزيان جيتونا بتوزيع متكافئ 
منصف، ولكن راه ما بغيناش غير اإلنصاف، اإلنصاف جزء احنا نطمح 
إلى العدالة واإلنصاف جزء وسيلة من الوسائل ديال تحقيق العدالة، 
ألن العدالة هي املساواة في االستفادة من الخدمات ديال هاد القطاع، 
والعدالة هي واإلنصاف هو أقّل منها هو إعطاء املحروم �ضيء حرم منه، 
وما فيهاش العدالة ما فيهاش املساواة، احنا بغينا العدالة ألنه أساس 

الصحة في القطاع...

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن أعرض التعديل األول للفريق االشتراكي للتصويت:

املوافقون: 14؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 17.

التعديل 2 وقدمتهم دفعة واحدة ب2؟ إذن قلت أنا أنهما عندكم 
تعديلين، أعرض التعديل الثاني كذلك للتصويت نفس العدد:

املوافقون: 14؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 17.

املادة 2 ورد بشأنها تعديالن من السيدة النائبة فاطمة التامني، 
تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

شكرماملسيداملرئيس،

بالنسبة لهاد التعديل هو في الواقع في إطار املالءمة مع التعديل املقترح 
في املادة 1 واللي كنقترحوا فيه تغيير مصطلح »نشاط« ب«مسؤولية« 
ملاذا؟ ألن تغيير مصطلح »نشاط« ب«مسؤولية« مسؤولية الدولة في 
املجال ديال الصحة كيجي في إطار ضمان حق السكان في الصحة طبقا 
للمواثيق الدولية ذات الصلة، وما عرفناش في الواقع ملاذا الحكومة 
 لينا مصطلح »نشاط« بدل »مسؤولية« وكترفض يعني 

ّ
كترفض كتحط

تغيير هاد الكلمة هاذي بكلمة مسؤولية.

بكلمة  »تيسير«  كلمة  تغيير  فيه  نقترح  الثاني،  للتعديل  بالنسبة 
»ضمان ولوج املواطنات واملواطنين إلى الخدمات الصحية« على اعتبار 
أن »ضمان« ما�ضي هو »تيسير«، صحيح أن الدستور في الفصل 31 
ينص يعني كيتكلم على تيسير ولكن احنا كنعرفوا على أن دستور 2011، 
بمعنى مرت عليه 10 سنوات اللي جات فيها طرات فيها عدة تحوالت 
وبانت الجائحة على أّن الدولة، الدولة لها دور كبير جدا وهي الضامن 
لهاد الولوج ديال املواطنات واملواطنين للخدمات الصحية، كاين هناك 

أيضا تعديل آخر في نفس املادة الثانية وهو يخص كلمة...

ملسيدارئيساملجلسة:

أنا عندي غير تعديلين.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

ال، وراه كاين في نفسهم وها هي نفس الوثيقة اللي عندك هي اللي 
عندي السيد الرئيس، يمكن الترتيب.

ملسيدارئيساملجلسة:

هادوك  هما  آه  قلتيهم،  راك  تعديالن  بشأنها  ورد  اللي عندي  أنا 
مكاينش الثالث.
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ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

صناعة دوائية للوصول إلى السيادة الدوائية ها هي مكتوبة فهاد 
الوثيقة.

ملسيدارئيساملجلسة:

إيوا هما تعديلين.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

التأكيد على الصناعة الدوائية ألن ما يمكنش تكون سيادة دوائية 
بدون صناعة دوائية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، رأي معارض؟ رأي مؤيد؟.

إذن أعرض التعديل 1 للتصويت:

املوافقون: 1؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 31.

أعرض التعديل 2 للتصويت نفس العدد:

املوافقون: 1؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 31.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 15.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 4 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، تفضل ال�ضي بعزيز.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

بين  من  العادل  التوزيع  يكون  أن  على  تحدثنا   2 املادة  في  أكيد 
أجل  من  اإلطار  القانون  هذا  عليها  يشتغل  أن  ينبغي  التي  األهداف 
تحقيقها، في املادة 4 في املبادئ، في املبادئ اللي كتقوم عليها املنظومة 
الصحية ال يستقيم أال يحضر مبدأ العدالة ضمن هذه املبادئ، عالش؟ 
ألنه العدالة هو السعي إلى تحقيق املساواة في الصحة لدى الجميع، هو 

في حد ذاته معيار ينبغي أن نعمل على تحقيقه جميعا، لذلك أضفنا 
مبدأ العدالة إلى املبادئ املنصوص عليها في ما يتعلق باملادة الرابعة.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي مخالف معارض؟ رأي مؤيد؟ تفضلي السيدة النائبة تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاعتيقةاج 3 :

شكرماملسيداملرئيس،

غير بالنسبة لهاذ املسألة ديال العدالة، كنعرفوا بأن هاد األمور كلها 
كتحددها القوانين، املشكل ديال القوانين هو في كيفية تفعيلها، إيال 
تفعالت مزيان هي اللي غادي توصلنا في هاد الجانب الصحي للعدالة 

وكذلك لإلنصاف، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 14؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 17.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون:15.

فاطمة  النائبة  السيدة  من  تعديل  بشأنها  ورد   5 املادة  أعرض 
التامني، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

شكرماملسيداملرئيس،

نقترح في هذا التعديل ما يلي: »يعتبر تحقيق األهداف املنصوص 
عليها في املادة أعاله أولوية وطنية ومسؤولية الدولة« وما�ضي »مسؤولية 
مشتركة«، مرة أخرى نقترح حذف »مشتركة« ألن املسؤولية ال يمكن 
أن تكون مشتتة ومشتركة، وبالتالي هذا كيجي أيضا في إطار املالءمة 
مع التعديل رقم 1 الذي يهدف إلى تحديد مسؤولية الدولة في مجال 
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الصحة، ألن ال يمكن أن نساوي بين مختلف املتدخلين واملواطنين في 
تحمل هذه املسؤولية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة، السيد الوزير رأيكم؟

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

أنا بغيت نأكد في الحقيقة، السيد الوزير، على أن راه هاد النقطة 
هاذي هي مربط الفرس فهاد القانون اإلطار، وبالتالي عندما نقفز على 
تحديد مسؤولية الدولة والتركيز على أنها راه مسؤولية الدولة وما�ضي 
مسؤولية مشتركة، معناه أننا راه نفتح املجال ألشياء أخرى وبالتالي هنا 

كنبعدوا على مفهوم الدولة االجتماعية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 1؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 31.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: 1؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، إيوا سحبوا انتما 
باركة، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاعتيقةاج 3 :

شكرا، فهاد املادة كنطلبوا من الحكومة توفير الولوجيات داخل 
املؤسسات الصحية واملؤسسات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة، 
ألن كيتعتابر هذا حق من حقوقهم وكنبغيوا االهتمام بهاد الفئة من 

خالل هاد الولوجيات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض، رأي مؤيد بعزيز.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

املتعلق  أنها تحملوا الحكومة  اللي حاولنا  أعتقد أن هاد االلتزام 
بالتدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، ودارت في املادة 
6 واحد املجموعة د البنود، ولكن أغفل توفير الولوجيات للمؤسسات 
الصحية. ممكن أنه الحكومة واخا ما علالتش راه اعطات لنا تعليل 
ي 

ّ
سابق في هذا املجال على القانون 10.03 املتعلق بالولوجيات، لكن مل

كنرجعوا لهاد القانون 10.03 املتعلق بالولوجيات كنلقاوه هو املعيق 
الستفادة األشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الصحية، عالش؟ 
ألنه في املادة 28 منه، وهذا تصدر في 19 يونيو 2003، في املادة 22 منه 
كيسمح للمؤسسات اللي هي متواجدة من قبل البنايات اللي متواجدة 
من قبل وال اللي عندها رخصة البناء قبل ما يجي هاد القانون أنها ما 
تديرش الولوجيات. اليوم املؤسسات الصحية بمختلف أنواعها القلة 
القليلة اللي فيها الولوجيات، والشخص في وضعية إعاقة ينبغي أن 
يستفيد إسوة بباقي املواطنات واملواطنين من الحق ديالو في الصحة، 
وبالتالي فالسيد الوزير، سواء أضفتم هذا املقترح إلى هذه املادة وال 
فيهاش  الطابق األول وما  فيها  املؤسسات  راه عندكم  ما ضفتوهاش 
املصعد، راه عندكم مراكز ما عندهاش ولوجيات، وخصكم هاد الفئة 
تستافد من الخدمات الصحية، وخص يتوجدوا ليها ولوجيات سواء 

الولوجيات املعمارية وال ولوجيات النقل.

ملسيدارئيساملجلسة:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 01

املعارضون: 88

املمتنعون: 31

املادة 6 كذلك ورد بشأنها تعديل من السيدة النائبة فاطمة التامني، 
إيال حاولتوا تبداوا تلخصوا هاد التقديم.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

لتفعيل  الدولة  »تتخذ  املادة:  فهاد  الرئيس جاء  السيد  نلخصو، 
التزاماتها في مجال الصحة وال سيما تلك املتعلقة بما يلي: حماية الصحة 
والولوج إلى الخدمات الصحية املتوفرة«، وبالتالي نقترح تغيير »املتوفرة« 
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ب«املالئمة« ملاذا؟ ألن تحديد مسؤوليات الدولة هو في توفير املؤسسات 
الصحية في املناطق الصعبة الولوج واملهمشة لضمان الولوج املتساوي 
لكافة املواطنات واملواطنين للخدمات الصحية كما تنص على ذلك 
ي كنكتفيوا باملتوفرة معناه 

ّ
املواثيق الدولية والدستور املغربي، أما مل

أن املناطق املهمشة، هللا غالب، هذا هو الجواب اللي غادي غيقول لهم 
هاد القانون اإلطار، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي مخالف؟ أو معارض؟ رأي مؤيد.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 01

املعارضون: 88

املمتنعون: 31

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 15.

املادة 7 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

هاد التعديل يروم إلى ضمان التناسب بين أسعار األدوية والقدرة 
الشرائية للمواطنات واملواطنين، ألنه ال يستقيم اليوم أنه يكون املغرب 
من بين الدول األكثر غالء في أسعار األدوية هذا من جهة، واحنا حاولنا 
من خالل هاد املقترح ديالنا، باش نعدلوا املادة 7، باش أنه يكون عندنا 
واحد املبدأ ديال ضمان هاد التناسب ما بين القدرة الشرائية والتسعيرة 
ديال األدوية من جهة، وفي نفس الوقت تكون تما آلية ديال التوزيع ديال 
األدوية داخل املؤسسات الصحية، باش ما�ضي املؤسسات الصحية 
ما يوزعوش األدوية على املواطنات واملواطنين، ويخليوها عندهم في 
الصيدليات ديال املستشفيات، ومنين تنتهي الصالحية ديالها يديوها 
توزعات،  هي  وال  منها،  استافد  املواطن  ال  ويتلفوها،  يحرقوها  باش 
وبالتالي جينا بهاد التعديل للحكومة لعل وع�ضى أن تتجاوب معه وتقبله.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن الرأي املعارض، هل هناك؟ رأي مؤيد؟.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:14

املعارضون:88

املمتنعون:17

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105

املعارضون: ال احد

املمتنعون: 15

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.

وأنا غير خليوني أنا إيوا نوثقوا هاد ال�ضي، أنا سربيت ولكن. املادة 12 
ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، تفضل.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

هذه املادة هي املادة اللي كان فيها نقاش عمومي واسع، وهو نقاش 
مشروع، وكان على األقل الحكومة أنها تفتح اآلذان ديالها وتسمع ليه، 
ألنه مادة اللي كضمن واحد 3 دالعناصر أساسية في املنظومة الصحية، 
ونعتبرها جوهرية، ولن نقبل من الحكومة أنه تقول لك غادي تجي في 
قانون وال في مرسوم، ما دام أن هاد املادة ما كتشيرش لها، ألنه املادة 
12 ما عطاتلناش إحالة بخصوص هاد املبادئ الثالث، أعطت إحالة 
مسألة  هاديك  تنظيمي،  بنص  املحددة  الكيفيات  بعض  بخصوص 
خاصة اللي اشرت ليها، أقول شنو هما هاد الكيفيات؟ اليوم أننا نطبقوا 
على صعيد كل جهة، خارطة ديال عرض العالجات، الخارطة الصحية 
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الجهوية لعرض العالجات، ال تستقيم مع الوضع ديالنا في البالد، أننا 
غادي نطبقوا خارطة جهوية عالش؟ ألنه كاين الخريطة الصحية خصها 
تخضع ملنطق الساكنة، املرفق األقرب، إيال كنا كنعتمدوا في املبادئ 
الولوج  وعلى  املواطن،  من  اإلدارة  تقريب  على  املغربية  اإلدارة  ديال 
للمرفق القريب منك، فهاد املبدأ ديال الخارطة الصحية، غادي يجعل 
املواطنين في وضعية استعجالية، وحداهم مستشفيات قريبة ولكن 
تابعة لجهات أخرى ما عندهمش الحق يولجوها. غادي يكون عندو 
وهادي حاالت اللي وقعات في بعض املناطق النائية، اللي مريض في 
وضعية صعبة، أنه عوض يولج للمستشفى الجهوي اللي بعيد عليه 50 
كلم، مشاوا وّداوه للمستشفى الجهوي اللي تابع له ترابيا 260 كلم، وقبل 
ما يوصل بواحد 2 دقايق وال 3 توفى، في حين أنه كان خاصو يتنقد. هاد 
املبدأ ديال الخارطة الصحية ينبغي أن يخضع ملعيار السكان، واليوم 
إيال مشينا في السياق أنه تنزيله راه واحد املجموعة داملواطنين غيتم 
االستثناء،  للحكومة  اعطينا  وبالتالي  األولى  املسألة  هادي  حرمانهم، 
أنه إيال كانت الساكنة قريبة ل�ضي مؤسسة صحية تم�ضي لها عوض ما 

تم�ضي للمؤسسة الصحية األخرى؛

املسألة الثانية، مسلك العالجات يبتدئ وجوبا باملرور بمؤسسات 
الرعاية الصحية األولية، يعني أنه خصو يم�ضي للصبيطار دالحومة، 
وإيال كان الوضع ديالو صعب ويحتاج أن يلج مباشرة إلى املستشفى 
الجامعي أو الجهوي، خصو يم�ضي لصبيطار دالحومة، وعاد املحلي، 
وعاد اإلقليمي، وعاد الجهوي، وعاد الجامعي، وإيال كان األمر كيقت�ضي 
النقل ديالو أو اإلحالة ديالو مثال على جهات أخرى، مثال الحروق من 
 circuit يدير داك  البيضاء، خصو  للدار  يم�ضي  باش  الثالثة  الدرجة 
إيال  للصبيطار  يوصل  عاد  أمانته  ّدا  األمانة  مول  يكون  حتى  كامل، 
وصل. أعتقد أنه مني كتكون حالة واضحة، أنه املريض، وحماية له، 
ولصحته ولحقه في الحياة، يحتاج أن يلج مباشرة إلى مؤسسة صحية 
أعلى هي اللي راه فيها العالجات ديالو، إيوا خصو يتحال عليها مباشرة، 
ألنه الطبيب في املركز األولي راه هو يعرف هاد الخصوصيات، كيعرف 
بأن هذا ها الوضعية ديالو، ومن شأن التواصل وفتح قنوات التواصل 
ما بين هاد املؤسسات، أنه يكون معرفة دقيقة للوضعيات ديالهم، 

واإلحالة مباشرة على املستشفى املختص؛

املسألة الثالثة، ال يستقيم اليوم في هاد املادة، أنه يكون شخص 
مريض بالعيون، نعطيك نماذج حية، خصو طب العيون، وال خصو 
مثال كسر طب العظام، ونقولوا لو سير للطب العام، وعاد أجي للطب 
الخاص، وبالتالي غادي نزيدوا عليه مصاريف إضافية، وهو املرض ديالو 
باين، باين بأنه في القطاع الخاص أنه خصو يم�ضي مباشرة ملول العنين 
وال مول العظام وال �ضي حاجة اللي هي باينة، وتلزموا أنت يم�ضي للطب 
العام، يخلص تما وعاد يجي يخلص عند هاد الطبيب من جهة أخرى. 
هادو مبادئ التي ال تستقيم مع املبادئ املنصوص عليها في مشروع قانون 
اإلطار ديال املنظومة الصحية. احنا اعطينا للحكومة فرصة على أساس 

أنه يكون هاد االستثناءات واردة، وإيال كان باقي عندها هداك التصور 
اللي كان عندها البارح في اللجنة، واخا اللجنة ما كانش فيها نقاش 
عام، اسمحوا لي، من يعتقد أنه اللجنة كان فيها نقاش بأريحية، وكان 
نقاش عام، كان الضغط ديال أنه مع الرابعة كل �ضي خصو يكون أمام 
الشاشات على حساب املنتخب الوطني، وحاولنا ما أمكن أننا نساليوا 
مع 2 والنصف، وكان النقاش اللي كان فيه عدد النواب ال يتجاوز واحد 
25 نائب، ما�ضي اللي كاين اآلن، وبالتالي هذا نقاش إيجابي، نتمناوا 
أنه الحكومة إيال كانت غادي تجيب هاد التفاصيل في نص خاص، أنه 
في نص خاص سواء قانون أو ال نص تنظيمي، أنها تشير له داخل هذه 

املادة، على أساس أن هاد االستثناءات ستأتي في نصوص خاصة.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

السيد الرئيس.. غنقرا عليك: »ينظم عرض العالجات على صعيد 
كل جهة، وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العالجات املنصوص 
عليها في الباب الخامس من هذا القانون اإلطار، وذلك على أساس مسلك 
العالجات الذي يبتدئ...« ما كاينش وجوبا، احنا حيدنا »وجوبا«، هذا في 
النص اللي عندك أنت اللي طلبتي التعديالت، »وجوبا« ما كيناش. إذن 
ما عرفتش منين جبتيها، تعدالت »وجوبا« ما كايناش »وجوبا«، مكايناش 
في القانون اللي عندك هنا مكاينش. إذن تم تعديل »وجوبا«، تحيدات 
»وجوبا«، إذن كيبقى أن املرور كيكون من طبيب عام أو طبيب خاص، 
والنصوص التنظيمية راه احنا في النصوص التنظيمية غنوضحوا، راه 
ما كاينش املريض اللي جاي عينو مريضة غيم�ضي directement عند 
le médecin généraliste، الناس اللي هما ما مشخصين لهم املرض 
ديالهم، وأول مرة غيدخلوا للمنظومة الصحية، كيخصهم يبداوا من 
طبيب  أو  األولية،  للرعاية  الصحية  املراكز  هي  البوابة  األولى،  الباب 
األسرة، أو طبيب عام، من بعد كيتفتح املنظومة الصحية، فبالتالي 
كيبان هاد البالصة ديال إما النصوص التنظيمية، أو القوانين األخرى 
اللي غادي تجي غتنضم مسلك العالجات، فبالتالي ما�ضي هادي بالصة 

القانون اإلطار، شكرا.. غير مقبولة السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ ال غي نتفاهموا على واحد ال�ضيء إذا كان تعديل كان 
استجابت  الحكومة  بمعنى  اللجنة،  في  وزالت  »وجوبا«،  كانتش  وما 
للتعديل، من حق املعارضة تجي بها لهنا وتعاود تقبلها الحكومة ما فيها.. 
نعم، آه الغرفة الثانية تما زالت، بمعنى ما كانتش عندنا احنا في الغرفة 
األولى، إذن الحكومة معها الحق. إذن رأي مؤيد، تفضل السيد الرئيس 

املحترم.
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ملد ئباملسيداعبداملرحيماشهيدارئيساملفريقامالشت3مكي:

شكرماملسيداملرئيس،

فهاد التعديل اللي تقدمنا به بخصوص ما يخص الخريطة الصحية 
الوزير،  السيد  أخرى،  مرة  تتعرفوا  أنتما  الجغرافي،  الصعيد  على 
اإلقليمية  الصحية  املرافق  نحو  التوجيه  فهاد  كاينة  اللي  اإلشكاالت 
أو الجهوية، الخريطة ديال بالدنا واضحة، غتلقى �ضي واحد في آيت 
 double باعمران تيسكن قريب تيزنيت، بدل من أننا غادي يدخل ل
 200 لكلميم  غنردوه  كيلومتر   100 عندو  اللي  ألكادير  ويم�ضي   voie
كلمتر. عندنا �ضي واحد تيسكن في »تازناخت« في درعة تافياللت باش 
فما  5 ساعات،  للراشيدية  كنردوا  للراشيدية عندو ساعتين،  يم�ضي 
عندو حتى �ضي معنى بهاد العملية غادي نبداوا نديروا واحد.. أصال في 
تاريخيا وزارة الصحة عندها خرائط صحية خاصة، عندها  التاريخ 
خريطة خاصة فبالتالي مفروض هاد اإلشكال اللي راه بدا تيطبق راه 
قبل القانون وهو بدا تيطبق وتيدير إشكاالت كبرى بالنسبة للمواطنين 
واملواطنات، ألن شنو الغاية من الخدمات الصحية؟ هو التسهيل هو 
تيسير للناس الولوج للمرفق اللي قريب منهم، الخريطة الجهوية كتشجع 

ي 
ّ
كتعطينا تغطية مزيانة، ولكن الجسور ما بين الجهات املتقاربة ومل

كنقولوا على الحدود كيكون مفيد للمواطنين واملواطنات، شكرا السيد 

الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 88

املمتنعون: 18.

الحركي  الفريق  وفي  املجموعة  في  اإلخوة  من  وردر  تعديل  هناك 

والتقدم واالشتراكية، تفضلوا كاين ياك؟ تفضلوا ال�ضي اإلبراهيمي.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

ملسيداملرئيس،

كنا اشرنا في املداخلة األولى أو الثانية حول هاد املشكل ديال املسار 

ديال العالجات، وكنا درنا املقارنات مع القانون السابق وقلنا بأنه يعني 

أكثر تقدما من هاد املشروع قانون اللي فيه تراجعات، ألنه كاين 3 ديال 

املستويات، فتم حذف املستوى الثاني واملستوى الثالث. ولهذا يعني 

لنفس األسباب ربما إيال السيد الوزير، اقتنع بالكالم ديال املعارضة أنه 

يرجع املستويات األخرى وال يقتصر فقط على هذا النص التنظيمي اللي 

غادي يرتب أو ينظم هاد املسار ديال العالجات، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، رأيكم وإيال بغيتوا داك ال�ضي اللي طلبتوا اآلن ما كاين 
مشكل، تفضلوا.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

ال غير للتوضيح وصافي، غير دابا واحنا كنتكلموا بحاال كنفكروا 
بالفكر ديال »الراميد« اللي كان شحال هادي وأن غادي يكون املواطن 
املغربي ما يمكنلوش يم�ضي من منطقة ملنطقة، بالعكس اليوم راه احنا 
خدامين في الرقمنة ديال املنظومة الصحية، والرقمنة غتعطيك ملف 
طبي مشترك اللي غيخولك الصالحيات يتنقل في جميع أنحاء البالد، 
بالعكس املواطن املغربي ما بقاش عندو »الراميد«، ولى عندو التأمين 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض ولى solvable، يعني la CNSS كتخلص 
عليه فين ما م�ضى، راه املؤسسات االستشفائية راه غتستقطبهم ألن 
زبناء والوا. فبالتالي هاد املسألة هذه كاع ما كتطرح كاع، بالعكس احنا 
املالية، ما  التوازنات  يعني لحفظ  العالجات الش درناه؟  هاد مسلك 
بغيناش يكون عاود ثاني l›abus فين ما بغى يم�ضي يم�ضي ال ما يمكنش، 
هاد ال�ضي عالش ّدرات هاد املسلك ديال العالجات وغيكون على حسب 
االختصاصات وعلى حسب األقطاب، ما�ضي راه باش كنحرموا املواطن 
ال ما خصكش تنقل من املنطقة ديال أزيالل حيث قريبة لتارودانت 
ال مكاينش هاد ال�ضي، بالعكس فينما بغى يم�ضي يم�ضي، احنا بغينا 
املريض اللي عندو القصور الكلوي يمكن له يم�ضي يدير الدياليز ديالو في 
طنجة حيث بغى يدوز الكونجي في طنجة، هذا عالش ّدار هاد املنظومة 
الصحية وغتكون هكا بالرقمنة ديالها وشكرا، فبالتالي تنجاوبك السيد 

النائب املحترم غير مقبول هداك...

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك رأي معارض؟ رأي مؤيد اإلخوة، رأي مؤيد؟ ال.

إذن أعرض هاد التعديل للتصويت:

املوافقون: 17؛

املعارضون:88

املمتنعون:16

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 88؛

املعارضون: 31؛

املمتنعون: 16.

أعرض املاد 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛
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املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 16.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 16.

قلت  اإلخوان  اإلخوان،  إضافة،  كاين  لي  اسمحوا  ال   ،15 املادة 
لكم عاونوني حيث عندكم إضافة مادة من بعد 12 تسحبوها؟ وال 
تضيفوها؟ إيوا أنا عندي داك �ضي غير حفضتوا فدماغي، ما بغيتوش 

تكلموا يمكن ربما عندكم إرادة، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

السيد الوزير، املؤسسات اللي كاينة في القطاع الخاص، اللي هي 
العيادات، واللي هي املختبرات، والعيادات ديال الراديو، واملصحات، 
من  املجموعة  واحد  وكاين  األسنان.  جراحة  وديال  والصيدليات، 
مؤسسات القطاع الخاص كانت واردة في املادة 14 من القانون 34.09، 
ي 

ّ
مل الخاص  القطاع  ديال  املؤسسات  هاد  دابا  واآلن  حذفها.  وتم 

غنصوتوا على هاد القانون، ما يبقى عندها حتى إطار قانوني، بالرغم 
من أن شروط فتحها ومراقبتها إلى آخره، كاين في كل قانون من القوانين 
الخاصة بها. ولكن هي كمؤسسات، كانت في القانون اإلطار، اآلن تم 
ي عندها هي املراسيم 

ّ
حذفها. نحن نطالب بأنه يجب إرجاعها باش مل

ي راه كاين 
ّ
ديالها، راه فيها اإلحالة على القانون 34.09، بعدا نعرفوا بل

واحد القانون الذي ينص عليها تم حذفها ما بقاتش، ما بقى عندها حتى 
�ضي إطار قانوني، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

شكرماملسيداملرئيس،

أنا سبقت وعللت على هاد النقطة هادي، على اعتبار أن تأليف 
املؤسسات الصحية وبين أنواعها من املجال ديال القوانين اللي كينظم 
مزاولة املهنة الصحية والنصوص التطبيقية، وهذا هو رأي الحكومة، 

وعلى داك �ضي هو غير مقبول، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ ال.

أعرض اإلضافة للتصويت:

املوافقون: 17؛

املعارضون: 88

املمتنعون: 16

هللا  حاولوا  االشتراكي،  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   15 املادة 
يخليكم تلخصوا، لخص ال�ضي بعزيز.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد الوزير، هاته املادة تتحدث على بعض الخدمات املقدمة 
للمواطنات واملواطنين الوافدين على املؤسسات الصحية، وعلى أن يتم 
توفير أق�ضى شروط السالمة الصحية املمكنة للمر�ضى. اليوم املر�ضى 
اللي كيمشيوا للمؤسسات الصحية خصهم حاجة وحدة هو االستقبال 
الجيد، هو أنسنة االستقبال. احنا أضفنا كلمة »األنسنة« عالش؟ ألن 
منين كيولج املريض إلى املستشفى، ما كيكونش االستقبال، ألن هللا 
يحسن العوان هادوك اللي خدامين تما في ظروف غير مالئمة، وفي وضع 
مادي متأزم، وبدون تجهيزات وال معدات، ما يمكنش أنه يكون عندهم 
وضعية مريحة باش يستقبلوا املواطنات واملواطنين؛ ثانيا، ألنه رجعت 
عندنا واحد الظاهرة، أن مجموعة املراكز الصحية ما فيهاش أطباء، 
أحيانا   .»sécurité« الخاص  األمن  كيلقى  وال  كيلقى ممرض  كيم�ضي 
»sécurité« هو اللي كيدير الشوكة للمريض، أين هي األنسنة؟ اليوم في 
أجنحة الوالدة في املستشفيات، كتجي املرأة مزيان كاينة املجانية ديال 
االستفادة من الخدمات ديال الوالدة، ولكن بمجرد أنها خصها كيس 
ديال الدم، خصها تخلص، فينا هي املجانية؟ فينا هي األنسنة؟ والحال 
التي  الحامل  للمرأة  يتضاف  غادي  اللي  الدم  ديال  الكيس  داك  أن 
وضعت حملها في املستشفى هو يدخل في حقها في الحياة، ومرفق بداك 
الصحية  املؤسسات  في  املجانية  الوالدة  بقاتش  ما  املجانية،  الوالدة 
السيد الوزير، احنا تحدثنا على مفهوم األنسنة على أن يتم احترام 

األنسنة في املؤسسات الصحية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ بالش.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16؛

املعارضون: 88؛
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املمتنعون: 18.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛

املعارضون: ال احد

املمتنعون: 16.

املادة 16 ورد بشأنها تعديل من السيدة فاطمة التامني، تفضلي 
السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

شكرماملسيداملرئيس،

هذه املادة تتحدث عن تنظيم وتدبير املؤسسات الصحية، وذلك 
وفق مبادئ ومعايير وقواعد تحّددها املادة. نحن نقترح أن تكون املبادئ 
املواثيق  سمو  على  ينص   2011 دستور  الدستور  الدولية،  واملعايير 
الدولية، وبالتالي موضوع الصحة واملؤسسات الصحية يجب أن تكون 
ي كيخضع لها موحدة وال مجال لوضع معايير على مقاسات 

ّ
املعايير الل

معينة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ مؤيد؟.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 1؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 33.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛

املعارضون: الا احد

املمتنعون: 16.

أعرض املاد 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 106؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 16

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 106؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 16

املادة 19 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، أظن هو آخر 
تعديل ياك أو ما زال؟ سحبوه سحبوه.. تفضلوا، تفضلوا.

ملد ئبةاملسيدةاعتيقةاج 3 :

املوارد  توزيع  في  واإلنصاف  االنسجام  تحقيق   19 املادة  في  جاء 
العالج  في  مهم  البشرية  املوارد  توزيع  طبعا  لينا  بالنسبة  البشرية، 
الصحي، لكن اإلضافة اللي درنا هو وضع حد للتفاوتات داخل الجهات 
املعنية في عرض هاد العالجات، ألن كاين موارد بشرية اللي كنلقاوها في 
جهات كاينة وغيابها في جهات أخرى، لذلك العمل من أجل وضع حد 

نهائي للتفاوت داخل الجهات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

غير مقبول السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

غير مقبول، رأي معارض؟ مؤيد؟.

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 18.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 106؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 16؛

املادة 20 ورد عليها تعديل من اإلخوة الثالث: الفريق الحركي والتقدم 
واالشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، تفضلوا ال�ضي اإلبراهيمي.
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ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

السيد الوزير، نكرر هاد القضية ديال الحكامة الجيدة، وخاصة 
فيما يتعلق بالتقييم، دائما عندنا املرجع هو القانون اإلطار 34.09 اللي 
كان فيه التقييم ديال الخريطة الصحية، والخريطة الصحية كتدار 
ل 10 سنين ما كتدارش لواحد الوقت مفتوح ما كيكونش فيه واحد 
الوقفة. والتقييم كيكون في الوسط، في كل خمس سنوات، وكلما دعت 
ي جا لهاد املسألة هادي، ولى متحلل، ما 

ّ
الضرورة إلى ذلكن هاد القانون مل

يدير التقييم بالنسبة لهادوك املجموعات والخريطة الصحية الجهوية، 
إال إذا وقع �ضيء بالنسبة للخريطة الصحية الوطنية. واحنا كنقولوا 
احنا غادي نمشيوا للجهوية املتقدمة، وكنقولوا أودي خاص تقييم، 
دابا ما بقات ال 10 عشر سنين، وال 5 سنين، وال 3 وال 2 وال 1. اإلدارة 
متحللة، عجبها واحد النهار تدير التقييم، ما عجبهاش ما ديرش، وإيال 
كنتكلموا على أنه باش يكون واحد التدبير معقلن، وغادي نديروا واحد 
املوارد مالية كبيرة من قبيل 9 مليار ديال الدرهم أو وال 14 غادي نوصلوا 
ل14 مليار ديال الدرهم، ما يمكنش هاد ال�ضي ما نديرلوش التقييم. 
خاصنا نديروا التقييم، وخاص يكون بمواعيد محددة، والتقييم اللي 
خص يكون فيه L›audit interne et l›audit externe باش ما�ضي نبقاوا 
نشكروا فبعضيتنا ال راه احنا مزيانين راه احنا مزيانين واحنا عندنا 
الكوارث. ولهذا احنا بالنسبة لينا هذا تراجع، كيفاش القانون القديم 
كيقول 10 سنين و5 سنين وكلما دعت الضرورة، وهذا كيقول لك إال 
إذا وقع �ضي مشكل في الرباط ديك الساعة غادي نمشيوا نشوفوا اشنو 
واقع في الرشيدية وال اشنو واقع في العيون وال ف�ضي منطقة أخرى. ولهذا 

نلتمس منكم أنكم تقبلوا هاد التعديل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

شكرماملسيداملرئيس،

الحكومة كتعتبر أن هاد التفاصيل وتحديد املدة من محل نص 
تنظيمي ما�ضي في القانون اإلطار، ولهذا هذا غير مقبول، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ مؤيد؟.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 17؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون: 16

إذن أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 104؛

املعارضون: ال احد؛

املمتنعون: 17.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 23 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، تفضلوا ال�ضي 

بعزيز إيوا، يااله سير.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

املادة 23 تتحدث على أن يتخذ القانون من بين القوانين اللي غادي 

يجيوا فيما بعد، واحد املجموعة ديال الضمانات األساسية، منها ما 
يتعلق بنظام األجور. ومن بين األجزاء اللي غادي يضمنها نظام األجور 

فيما يتعلق بالتحفيزات، غادي يكون هبط األجر بإنجاز األعمال املهنية، 

يعني قدما خدم اإلطار الصحي، قدما غادي يكون عندو األجر إيجابي 

جدا. احنا في الفريق االشتراكي، قلنا أن هذا املبدأ إيجابي وصفقنا له، 

ولكن أضفنا عنصر ثاني يتعلق أيضا باملجال الجغرافي، عالش؟ ألنه 

اليوم اللي كنعانيوا منو في املجال الصحي هو تفريغ املناطق النائية 

والجبلية واملغرب العميق بصفة عامة من األطر الصحية، وتنقيلهم إلى 

املحور املحظوظ ديال الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة، من أجل أن 

األطباء واملمرضين يبقاوا في املجال القروي، ويبقاوا في الجبال، ويبقاوا 

في الصحراء وفي املناطق النائية، اضفنا هاد البند باش يكون تما أجر 

خاص باملجال الجغرافي. هاديك »أ« »ب« »ج« في التنظيم اإلداري راه 

لنا في  يبقاوا  ما�ضي صحيحة، خصنا نعطيوا تحفيزات لألطباء باش 

الوسط القروي، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

شكرماملسيداملرئيس،

أنا غير بغيت نوضح للسيد النائب املحترم هاد النقيطة هادي هي 
اللي كتعلق بتثمين املوارد البشرية، واللي في القانون اإلطار كيشير غير 
لألمور اللي كتأطر الوظيفة الصحية، اللي هو قانون غادي يتوضع بين 

يديكم واللي يمكن لكم تجتاهدوا فيه...
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ملسيدارئيساملجلسة:

ال�ضي اإلبراهيمي ما زال ما زال واحد، اسمح ليا السيد الوزير، يااله 
تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

يمكن لكم تجتاهدوا فيه، واللي كيجي فيه بزاف ديال التحفيزات، 
 l›indemnité سواء على املستوى الجغرافي أو املستوى ديال البعد كذلك
في  كلو  ال�ضي  هاد  العمل،  على حسب  األجر  وعلى   ،d›éloignement
القانون ديال الوظيفة الصحية ما�ضي في القانون ديال اإلطار، شكرا، 

لهذا غير مقبول.

ملسيدارئيساملجلسة:

نعاودوا؟ إذن هل هناك رأي معارض؟ رأي باركا بعزيز في 2 كلمات 
ما�ضي قل من دقيقة، جملة في جملة، رأي مؤيد.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

رأي مؤيد في أقل من دقيقة. السيد الوزير، مزيان أنه غادي يجي 
قانون وغادي يحدد هاد ال�ضي، وهاد ال�ضي ما�ضي مكانه مشروع قانون 
اإلطار، ولكن هاد مشروع قانون اإلطار فيه ارتباط األجر بإنجاز األعمال 
املهنية، كما فيه ربط األجر بإنجاز األعمال املهنية، نديروا فيه ربط األجر 
بالعمل داخل باملجال الجغرافي، نفس ال�ضيء كتشتغل أعمال مهنية 
مزيانة ها أنت غادي تقا�ضى أجر إيجابي، إيوا إيال كتشتغل في مناطق 
جغرافية نائية غتقا�ضى أجر إيجابي، يعني نفس املبدأ، أي واحد يجي 

هنا وواحد يجي في قانون ما يمكنش، ال يستقيم هذا.

ملسيدارئيساملجلسة:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16؛

املعارضون: 88؛

املمتنعون:17

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 105؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 16.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 25 ورد فيها تعديل من اإلخوة في الحركة والعدالة والتنمية 
والتقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةازهرةامملومن:

شكرماملسيداملرئيس،

نقترح تعديل في الفقرة األخيرة من هاد املادة 25، اللي كتنص على 
التأهيل املستمر لألطر الصحية بمختلف أصنافها وفئاتها بالقطاعين 
الخاص والعام، وكذلك إلزامية التكوين الطبي املستمر في القطاعين، 
ويحدث لهذا الغرض حسابا خصوصيا تساهم فيه الدولة، والصناعة 

الدوائية وصناديق التغطية الصحية واملستفيدون بنص تنظيمي.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

السيد الرئيس غير مقبول.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةازهرةامملومن:

شكرماملسيداملرئيس،

كنعرفوا أن التكوين املستمر مع ضمان الصندوق تساهم في الدولة 
التغطية الصحية واملستفيدون بنص  الدوائية وصناديق  والصناعة 
تنظيمي، حتى ال يبقى رهين للصناعة الدوائية مع ما يشوب ذلك من 
الصحة  وبرامج  لحاجيات  تستجيب  ال  وتكوينات  للمصالح،  تضارب 
العمومية، كذلك إلزامية الدولة لتتّبع ومراقبة جودة التكوين الطبي 

املستمر في القطاع الخاص والعام، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 17؛

املعارضون: 88

املمتنعون:01

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 106؛

املعارضون: 17؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛
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املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

املادة 32 ورد بشأنها تعديل من السيدة النائبة فاطمة التامني.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

شكرماملسيداملرئيس،

عليا  هيئة  إحداث  على  تعمل  الدولة  أن  على  املادة  هذه  تنص 
للصحة ومجموعات صحية ترابية ومؤسستين عموميتين، نقترح أن 
ف بتدبير النقل االستعجالي. احنا 

ّ
تضاف مؤسسة عمومية ثالثة تكل

كنعرفوا على أن النقل االستعجالي يعاني من عدة اختالالت، ألن هناك 
الوقاية  كاين  متدخلين:  عدة  هناك  ألن  وبالتالي،  عميقة  اختالالت 
املدنية، كاين الجماعات القطاع الخاص إلى غير ذلك. وبالتالي كنعرفوا 
على أنها بسبب هاد االختالالت وبسبب وجود عدم تنسيق ما بين هاد 

املتدخلين في بعض األحيان كتحدث وفيات كان من املمكن تيكون من 
املمكن التدارك ديالها. لهذا هاد املؤسسة من شأنها أنها تقوم باألدوار 
النقل  ديال  املجال  فهاد  التقدم  واحد  يعني  وتحقق  التنسيق  ديال 

االستعجالي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي الحكومة.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عية:

من  هو  الصحي  النقل  بأن  كتعتبر  الحكومة  الرئيس،  السيد 
اختصاصات الجماعات طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي رقم 

113.14 املتعلق بالجماعات، فهو غير مقبول.

ملسيدارئيساملجلسة:

رأي معارض؟ مساند؟ إذن أعرض التعديل للتصويت: املوافقون؟ 
نعم إيوا دزت دابا لعملية التصويت يااله غير �ضي جملة، جملة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

ال جملة، أنا في الحقيقة بغيت غير نقول للسيد الوزير راه كان على ما 
أظن دار زيارة إلسبانيا للجارة ديالنا، وكاين هناك تما نظام ألن من املهم 
جدا أننا نستافدوا من بعض التجارب الدولية خصوصا اللي كتكون 
ناجحة وأثبتت النجاعة ديالها، وبالتالي كاين نظام ديال التنسيق ألن راه 
النقل االستعجالي ما�ضي مسألة يعني العينة اللي غنستاعنوا بها تنعرفوا 
على أن النقل االستعجالي مهم جدا وبالتالي بسبب هاد عدم التنسيق 
كتوقع مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، والعديد يعني من املخاطر اللي كتبقى 
محدقة باملواطنات واملواطنين، إذن ما فيها باس أنه يعني يكون على 

األقل واحد التفكير مستقبال في إحداث هاد املؤسسة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 01

املعارضون: 88

املمتنعون: 34.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 119؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

كما  برمته   06.22 رقم  إطار  قانون  مشروع  للتصويت  أعرض 
صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 119؛

املمتنعون: ال أحد؛

املعارضون: 1.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 06.22 يتعلق 
باملنظومة الصحية باألغلبية الساحقة، ما زال مشروع آخر. آه غير 
كتصفقوا، من حقكم. إذن هذا راه بسرعة هذا غير شيئا من الصبر كلنا 
العناء أخذ منا مأخذ الجد. إذن نمر للقانون التنظيمي رقم 48.22 فيه 
مادة فريدة، الكلمة السيد الوزير في بعض الجمل، تفضلوا، تفضلوا 

فينما بغيتي.

ملسيداخ لداآيتاط لب،ا زيراملصحةا ملحا يةامالجتا عيةا
ني بةاعناملسيدةاليلىابدعلي،ا زيرةامالنتق 9املط قيا ملتدايةا

مملستدممة:

شكرا السيد الرئيس، نيابة عن زميلتي.

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

يطيب لي أن عرض على أنظاركم مشروع القانون التنظيمي رقم 
48.22 لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، املتعلق بالتعيين 
الدستور،  من  و92   49 الفصلين  تطبيقا ألحكام  العليا  املناصب  في 
الذي صادقت عليه باإلجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
ويهدف   .2022 دجنبر   5 اإلثنين  يوم  اجتماعها  في  املوقر  بمجلسكم 
املؤسسات  الئحة  وتتميم  تغيير  إلى  التنظيمي  القانون  هذا  مشروع 
العمومية واملناصب العليا املنصوص عليها في امللحق رقم 2، املرفق 

بالقانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، وذلك من خالل:

-أوال: إضافة املؤسستين التاليتين إلى الئحة املؤسسات العمومية 
الواردة في البند »أ« من امللحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 
املذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، 
هي املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة املحدث بموجب 
 1.22.52 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   25.19 رقم  القانون 

بتاريخ 11 غشت 2022؛

لفائدة  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  املشتركة  املؤسسة  -ثانيا: 
موظفي وأعوان اإلدارة العمومية، املحدثة بموجب القانون رقم 41.22 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.56 بتاريخ 11 غشت 2022؛

-ثالثا: استبدال تسمية املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك 

واملاء، الوارد ضمن الئحة املناصب العليا باإلدارات العمومية، التي يتم 

التداول من شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، املنصوص عليها 

في البند »ج« من امللحق رقم 2 بتسمية املجلس العام للتجهيز، وذلك 

على إثر صدور املرسوم رقم 1072-21-2 في 19 يناير 2022، بتحديد 

اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء.

املحترمون،  النواب  والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد  تلكم 

على  املعروض  التنظيمي  القانون  مشروع  يتضمنها  التي  املقتضيات 

أنظاركم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وأشكر السيدة النائبة خديجة والباشا هي 

املقررة، التقرير ربما وزع عليكم، نمر لعملية التصويت.

كما  للتصويت  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  أعرض 

صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22، 

يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، املتعلق بالتعيين في 

املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وشكرا 

للجميع، ورفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملث مدةا ملسبعين

ملت ريخ: الخميس 13 جمادى األولى 1444 ه )08 دجنبر 2022(.

ملرئ سة: السيد محمد صباري النائب األول لرئيس مجلس النواب،

النواب.

الرابعة مساء  الساعة  ابتداء من  ملتوقيت إحدى عشرة دقيقة 
والدقيقة التاسعة.

جد 9امجعا 9: الدراسة والتصويت مشروع قانون املالية 50.22 
للسنة املالية 2023 في قراءة ثانية له.

ملسيدامحاداصب ري،ارئيساملجلسة:

بسماهللااملرحاناملرحيما صلىاهللااعلىاسيدن امحاداأشرفا
مملرسلين.

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

في غمرة هذه األفراح التي يعيشها الشعب املغربي قاطبة هاته األيام 
خير ما نبدأ به هذه الجلسة هو االستماع للنشيد الوطني.

النشيد الوطني املغربي:

مدبتامالحرمرامشرقامالنومر

مدتدداملسؤننا احا ه

نمتامدتدمها احا ه

عشتافيامال ط ناللعلىاعدومن

ملءاكلاجد ناناكراكلالس ن

ب لر حاب لجسداهبافت ك

لبىاندمك

فيافايا فيانمي

هومكاث رانورا ان ر

مخوتياهي اللعلىاسعي 

نشهداملدني امناهد انحي 

بشع ر

هللاا.املوطنا.اممللك

إذن بمناسبة صناعة منتخبنا الوطني لكرة القدم للتاريخ وتسطيره 
مللحمة كروية في كأس العالم بقطر 2022، فإننا نرفع أصدق التهاني 

والتبريكات للريا�ضي األول صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، ولحكومة جاللته ولكافة أطياف الشعب املغربي قاطبة.

املغربي،  املنتخب  أفراد  مكّونات  باسمكم جميعا جميع  ننهئ  كما 
على إنجازهم البطولي وحملهم لواء الكرة املغربية، وكذا العربية في هذا 
العرس العالمي، وال تفوتنا الفرصة لننهئ السيد رئيس الجامعة امللكية 
مكونات  وبقية  املديري  املكتب  أعضاء  بقية  أيضا  ولتهنئة  املغربية، 
الجامعة امللكية لكرة القدم على هذا اإلنجاز التاريخي، الذي يأتي لتتويج 

املجهودات والعمل الكبيرين املبذولين في امليدان الكروي في ببالدنا.

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  النواب  يخّصص مجلس 
مشروع قانون املالية 50.22 للسنة املالية 2023 في قراءة ثانية له، ونمّر 

مباشرة إلى عملية التصويت، املادة الثالثة.

أعرض عليكم املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

هل من معارض؟ هل من ممتنع؟

املوافقون: 102؛

املعارضون: 27؛

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها أيضا اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املادة 6، أعرض عليكم املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة أيضا:

املوافقون: 102؛

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 27؛

أعرض املادة 17 مكررة كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

إذن ال أحد ال أحد إذن اإلجماع.

أعرض املادة 23 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛
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املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 40 كما صادقت عليها اللجنة أيضا:

املوافقون: اإلجماع؛

إذن هذه نهاية الجزء األول، أعتقد هاذي كتكون غير في لجنة املالية 
كانصادقو على الجزء، اآلن القراءة الثانية غادي نصادقو عليه برمته، 

نعم، نعم، ال ما كايناش املادة 42، كاينة املادة 40، نعم.

كما  للتصويت  املادة  هذه  »أعرض  »ب  والجدول   45 املادة  إذن 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 46 والجدول »ج« كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

للسنة   22.50 رقم  املالية  قانون  للتصويت مشروع  اآلن  أعرض 
املالية 2023 برمته في قراءته الثانية، كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 102؛

املعارضون: 27؛

املمتنعون: ال أحد؛

وبذلك يكون مجلس النواب قد صادق على مشروع قانون املالية 
للجميع،  شكرا  له،  ثانية  قراءة  في   2023 املالية  للسنة  رقم50.22 

ورفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملت سعةا ملسبعين

ملت ريخ: االثنين 17 جمادى األولى 1444ه )12 دجنبر 2022(.

ملرئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  ملتوقيت: ساعتان وسبعة وخمسون 
الثالثة زواال والدقيقة الثانية.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  مجعا 9:  جد 9ا
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

ملسيدارمشيداملط لبياملعلايارئيسامجلساملدومب،ارئيسا
ملجلسة:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

الثالثة  الفقرة  وخاصة  الدستور  من   100 الفصل  طبقا ألحكام 

283 من النظام الداخلي  إلى   278 منه وعمال بمقتضيات املواد من 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 

بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، نشرع اآلن في 

جدول أعمال هذه الجلسة والذي يتضمن محورا واحدا حول موضوع 

السياسة املائية، وأعطى للكلمة للنائب املحترم السيد محمد كربوب 

لتقديم السؤال باسم فرق األغلبية، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداكربوب:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملرئيس:

سمح لي، بالتي واحد يأخذ الكلمة باش نسمع.

ملدي بيةا مملجاوعةا رئيسا بو منوا هللاا عبدا ملسيدا ملد ئبا
للعدملةا ملتدايةا)نقطةانظ م(:

السيد الرئيس، واخا درناه فهاد القاعة وعاودناها، هذا حدث كبير 

النهاية  النهاية، وإن شاء هللا  املغربي لنصف  الوطني  املنتخب  لتأهل 

والكأس، أقترح عليك السيد الرئيس قراءة النشيد الوطني والتهنئة طبعا 

باسم البرملان املغربي بهاته املناسبة باسمكم، شكرا السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

شكرا، الكلمة ل�ضي محمد كربوب تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامحاداكربوب:

في البداية ننهئ الفريق الوطني على هذا اإلنجاز التاريخي.

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

االجتماعي  الدستوري  والفريق  األغلبية  فرق  باسم  يشرفني 
االستراتيجية  عن  نتساءل  التالي:  السؤال  أطرح  أن  الديمقراطي 
والبعيد  القريب  األمد  على  املائي  األمن  بتحصين  الكفيلة  الحكومية 
واملتوسط في إطار اختيارات مستدامة ومتكاملة، كما أكد على ذلك 
جاللة امللك نصره هللا وأيده بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية 
عندما دق جاللة امللك ناقوس الخطر واعتبر أن إشكالية التدبير املوارد 
املائية تطرح نفسها بإلحاح، وأن سياسة املاء ليست سياسة قطاعية 
بغير ما هي شأن مشترك يهم مختلف القطاعات الحكومية والجماعات 
املائية  السياسة  لتنزيل  املتخذة  املواكبة  اإلجراءات  هي  ما  الترابية، 
املعتمدة بتوجهاته الكبرى؟ ما هي اإلجراءات املواكبة املتخذة لتنزيل 
االستراتيجية  ومحاورها  الكبرى  بتوجهاتها  املعتمدة  املائية  السياسة 
ملواجهة التحديات والرهانات املطروحة؟ ما هي التدابير املتخذة لتسريع 
وتيرة إنجاز املشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزود باملاء الشروب 
ومياه السقي 2020-2027؟ بما فيها أساسا استكمال بناء السدود، 
تحلية مياه البحر وترشيد استغالل املياه؟ هل لدى الحكومة برنامج 
استعجالي للتزود باملاء الشروب في العالم القروي وخاصة فيما يتعلق 

بالربط الفردي، وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا، الكلمة للنائب املحترم السيد نورالدين آيت الحاج باسم 
الفريق االشتراكي، فليتفضل مشكورا لتقديم السؤال.

ملد ئباملسيدانورملديناآيتاملح ج:

نعماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملس نةاملدومب،املسيدمتاملد ئب تامملحت3ميناجايع ،

التي  الكبرى  التحديات  مدى  الحكومة،  رئيس  السيد  نعلم  كلنا 
تعيشها اململكة، ويجب أن السياسة العمومية اآلن، مطالبة بتحديد 
فنسائلكم  املياه،  ندرة  معالجة  أجل  من  والتحديات  األولويات  هاد 
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السيد رئيس الحكومة، ما هي االستراتيجية التي تعتمدونها في معالجة 
هذه الندرة البنيوية؟ وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة فدوى محسن الحياني باسم 
الفريق الحركي، فلتتفضل مشكورة.

ملد ئبةاملسيدةافد دامحسناملحي ني:

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

اتخذت مسألة السياسة املائية باملغرب طابعا استراتيجيا، حيث 
أثار صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، االنتباه ملشكل 
ندرة املياه في العديد من املحطات، األمر الذي يبين بامللموس أن املغرب 
يواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بموارده املائية، مما يحتم وضع سياسة 
التحديات  ملواجهة  والبعيد،  واملتوسط  القريب  املدى  على  عمومية 
وبناء  املائي،  الخصاص  مستوى  على  بالدنا  تعرفها  التي  واإلكراهات 
عليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن السياسة العامة للحكومة 
الوطنية  بتعزيز اآلليات والبرامج  الكفيلة  باملاء، واإلجراءات  املتعلقة 
لحماية املوارد املائية؟ وما هي أوجه النهوض بالشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في هذا املجال، وكذا خطة الحكومة لتدبير املخاطر 

والتغيرات املناخية التي تعرفها بالدنا؟ وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة نادية تهامي 
باسم فريق التقدم واالشتراكية.

ملد ئبةاملسيدةان نيةاته مي:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

السيد رئيس الحكومة املحترم، أصبحت بالدنا مهددة بالجفاف، 
الذي لم يعد موسميا فقط، بقدر ما صار بنيويا بسبب آثار التغيرات 
املناخية الحادة، وال يمكننا إال أن نعتز باملنجزات التي حققتها بالدنا 
في سياستها املائية، مما جعلها تجتاز فترات جفاف حاد خالل سنوات 
املاضية، وال سيما من خالل تشييد السدود الكبرى، في نفس الوقت 
سياستنا املائية استنفذت مداها وتحتاج إلى مقاربات جديدة، وكما أكد 
على ذلك صاحب الجاللة محمد السادس حفظه هللا، في خطابه السامي 
بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية، فإنه يتعين اعتماد اختيارات 
مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية للحفاظ على 
ثرواتنا املائية، بناء على ذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة، بغض 
النظر عن حجم التساقطات خالل هذا املوسم واملواسم املقبلة، التي 
نتمنى أن ينعم هللا تعالى فيها على بالدنا بالغيث النافع. عن املخططات 
واملقاربات الجديدة واملبتكرة التي ستعتمدونها، وعن أدوات التمويل 

الالزمة من أجل ضمان األمن املائي للمغاربة بشكل مستدام، سواء 
بالنسبة للماء الصالح للشرب، أو بالنسبة ملياه السقي الفالحي، وشكرا 

لكم.

ملسيداملرئيس:

باسم  البردعي  سلوى  السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  شكرا، 
املجموعة النيابية العدالة والتنمية.

ملد ئبةاملسيدةاسلودامل 3نعي:

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

التاريخي  الفوز  فرحة  فرحتان،  يعيش  املغربي  الشعب  اليوم 
للمنتخب، وفرحة التساقطات التي عرفتها بالدنا، لكن هذه التساقطات 
ال تنسينا أن مشكل املاء في بلدنا هو مشكل هيكلي، فاملغرب أصبح 
يعيش حالة إجهاد وشح مائي، وهذا ما أكده صاحب الجاللة في خطابه 
السامي. إن الوضع يحتاج نهج سياسة مائية، قوامها الحكامة والترشيد 
في ظل التغيرات والتقلبات املناخية. فعال بالدنا نهجت سياسة دينامية 
منذ الستينات، لتزويد املغرب ببنية تحتية مائية مهمة، مثال 148 سد 
رأي  لكن  والتشريعات،  املخططات  إلى  إضافة  تلي،  200 سد  كبير، 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، دق ناقوس الخطر عندما قال 
أن الحق في املاء واألمن املائي مهددان بسبب االستغالل املفرط للموارد 
املائية«. إن اللجوء إلى االحتياط االستراتيجي للفرشة املائية واستنزافه 
بفعل خيارات تنموية لم تحقق األمن الغذائي وال األمن املائي، تجعلنا 
نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن اإلجراءات التي ستقوم بها وزارتكم 
لتوفير األمن املائي وما السياسة املائية املتبعة للحفاظ على املخزون 

االستراتيجي املائي وترشيده؟ فال تنمية بدون ماء؟ وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة عن 
األسئلة املطروحة في إطار وحدة املوضوع 90 دقيقة للجواب والتعقيب.

ملسيداعزيزاأخدوشارئيساملحكومة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدارئيسامجلساملدومبامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

أوال، مبروك علينا الفرحة ومبروك علينا هاذ التألق، ومبروك علينا 
شهادات وتقديرات العالم، وحكام العالم، اتجاه بلدنا واتجاه ملكنا، 
من هاد املنبر بغيت نحيي اللعابة املغاربة، املدرب الركراكي، الطاقم 
التقني، الفيدرالية، رئيس الفيدرالية، وكل من ساهم في هذا اللحظات 
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التاريخية، في الحقيقة اوالد البالد حققو إنجاز عظيم لهاد البالد وعطاو 
درس يعني في العزيمة وهللا يحفظ بالدنا ويخليها دائما للعلى عنوان 

ويحفظ سيدنا هللا ينصره.

ملسيدارئيسامجلساملدومبامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نة،

لإلجابة  الشهرية  الجلسة  في هاذ  بكم  اللقاء  أجدد  أن  لي  يطيب 
على أسئلة السيدات والسادة النواب حول موضوع السياسات املائية 
باملغرب وهي السياسة التي تكت�ضي أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي 
اإليكولوجي  التوازن  وفي  واالقتصادية  االجتماعية  حياتنا  في  للماء 
تعالى  لقوله  مصداقا  الوجود  وسر  الحياة  أصل  هو  فاملاء  لبالدنا، 
»وجعلنا من املاء كل �ضيء حي« صدق هللا العظيم. ونحمد هللا تعالى 
أن من على بالدنا بداية الشهر الجاري بأمطار الخير بعد أسوأ موسم 
الحد  من  اقتربنا  حيث  واملياه  األمطار  ناحية شح  من  املغرب  عرفه 
املطلق لنقص هذه املادة الحيوية، وما لذلك من تداعيات على مختلف 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية وما صاحبه من مخاوف حقيقية 
لدخول بالدنا في أزمة مائية. والحمد هلل، فالتساقطات املطرية األخيرة 
أنعشت اآلمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص املاء الشروب وفتح 
آفاق للموسم الفالحي، لكن، وكما سأستعرض ذلك أمامكم لن تثنينا 
الجهود وتعزيز االستثمارات ملواجهة خطر  البشائر عن تكثيف  هذه 
اإلجهاد املائي الذي عرفته اململكة خالل السنين األخيرة وتجنيب البالد 

سيناريوهات األسود فيما يخص هاذ املجال.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

لقد شكلت قضية تعبئة املوارد املائية على الدوام موضع اهتمام 
الحقوق  صدارة  الدستور  بوأها  األساس  هاذ  وعلى  ببالدنا،  خاص 
األساسية حيث نصت أحكام الفصل 31 من الدستور على أن الدولة 
كل  تعبئة  على  يعملون  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات 
الوسائل املتاحة لتيسير أسباب استفادة املواطنات واملواطنين على قدم 
املساواة من الحق في الحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة كما أن 
الرؤية السديدة لصاحب الجاللة أولت عناية خاصة لهاد املوضوع عبر 
توجيهاته السامية الرامية إلى الحفاظ على املوارد املائية وتثمينها، بما 

يساهم في ضمان رفاهية األجيال الحالية واملستقبلية.

وفي هذا الصدد، شكلت مضامين الخطاب امللكي السامي بمناسبة 
افتتاح الدورة التشريعية األخيرة خارطة طريق متجددة تروم تعبئة 
الجهود لتجاوز إشكالية ندرة املياه التي تشهدها اململكة، وما تفرضه 
من تحديات راهنية وأخرى مستقبلية عبر تأكيده على أن سياسة املاء 
ليس مجرد سياسة قطاعية بل تعد شأنا مشتركا يتطلب إلتقائية كل 

القطاعات املعنية.

وباملوازاة مع ذلك سعت الحكومة منذ بداية واليتها إلى وضع إطار 
أولوية  املائية  السياسة  بمنح  وذلك  الخصوص  بهذا  واضح  منهجي 
خاصة في برنامجها الحكومي، سواء من خالل التوجه نحو إعادة هيكلة 
منظومة الحكامة املائية وتعزيز النجاعة واإللتقائية أو من خالل ضمان 
تنزيل محكم  يتطلبه من  ما  مع  املائية مجاليا،  للموارد  توزيع عادل 
لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة املياه العادمة ومياه األمطار 

وتحسين املردودية ديال القنوات ديال املياه السقي والشروب.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

البد أن نستحضر أن بالدنا قد قطعت أشواط مهمة وهلل الحمد 
إلرساء سياسة مائية محكمة منذ فجر االستقالل إلى اليوم وهو ما 
مكن من االستجابة إلى احتياجاتنا االقتصادية وأمننا املائي والغذائي، 
الحسن  الراحل  له  املغفور  نهجها  التي  الثاقبة  الرؤية  بفضل  وذلك 
الثاني طيب هللا تراه من خالل تبني سياسة مبتكرة للسدود و للمنشآت 
الكبرى في منتصف ستينات القرن املا�ضي، ساهمت بشكل مباشر في 
مواكبة مختلف التحديات االقتصادية واالجتماعية ومختلف مراحل 
النمو الديموغرافي، فضال عن تقليص حدة األضرار الناجمة عن فترات 

الجفاف الصعبة الذي عرفها في املا�ضي بالدنا.

كما تجدر اإلشارة إلى أن املقاربة االستباقية التي انتهجتها اململكة 
مكنت من تحقيق نتائج إيجابية ال سيما فيما يتعلق بالعدالة املجالية، 
حيث ساهمت جودة التدبير الال مركزي للماء منذ إحداث أول وكالة 
للحوض املائي سنة 1997 من تشييد بنية تحتية مائية هامة مكنت 
ففي  املياه،  مستعملي  أصناف  لجميع  املتزايدة  الحاجيات  تلبية  من 
مجال التجهيزات املائية يتوفر املغرب حاليا على 149 سدا كبيرا بسعة 
إجمالية تفوق 19 ملليار مكعب و137 سد صغير لدعم ومواكبة التنمية 
املحلية و88 محطة ملعالجة مياه الشرب بما فيها 9 محطات لتحلية 
مياه البحر والتي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة و158 محطة 
ملعالجة املياه العادمة و16 منشأة لتحويل املياه باإلضافي إلى آالف اآلبار 

واألثقاب الستخراج املياه الجوفية.

الصالح  باملاء  التزويد  تعميم  من  املجهودات  هذه  مكنت  وقد 
للشرب في املجال الحضري بنسبة %100 انطالقا من منظومات مائية 
العالم  في  الشروب  باملاء  التزود  تعميم  متابعة  يتم  كما  مستدامة، 
 ،98.5% إلى  املنجزة نسبة ولوج تصل  املنشآت  بلغت  القروي حيث 
فضال عن سقي أزيد من 2 مليون هكتار من األرا�ضي الفالحية وتعزيز 

آليات الحماية من الفيضانات واملساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وعلى امتداد السنوات املاضية عملت بالدنا على ترشيد استهالك 
املياه في القطاع الفالحي، حيث أن الفالحة املسقية دخلت عصرا جديد 
تميز باعتماد سياسة تشجيع تعميم تقنيات وأنظمة الري املقتصد للماء 
وتحسين خدمة املاء وضمان استدامة البنيات التحتية للري، كما أن 
برنامج تدبير مياه السقي احتلت مكانة محورية ضمن استراتيجيات 
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التنمية الفالحية ببالدنا منذ سنة 2008، ففي إطار مخطط املغرب 
األخضر تم تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري منها 653 ألف هكتار 
بالسقي بالتنقيط لفائدة 271 ألف مستفيد واقتصاد وتثمين أكثر من 
2 داملليار متر مكعب من مياه السقي وهو ما يعادل اقتصاد مخزون سد 

كبير على غرار سد املسيرة.

دعم  مواصلة  عبر  املجهود  هاذ  مضاعفة  الحكومة،  تعتزم  كما 
الجيل  استراتيجية  خالل  من  املسقية  الفالحة  وتنافسية  استدامة 
إلى مليون  بالتنقيط  إلى تجاوز املساحة املسقية  األخضر التي تهدف 

هكتار في أفق 2030.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

رغم املكتسبات العديدة اللي حققتها السياسات املائية الوطنية، 
ال زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة ترتبط أساسا بتأثير التغيرات 
املناخية وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها امللموس على بيئة 
اإلنسان وصحته في ظل االرتفاع املهول لدرجات الحرارة الذي يشهده 
األبيض  البحر  دول حوض  في  سيما  وال  األخيرة  السنوات  في  العالم 
املتوسط، لقد تعرضت بالدنا إلى موجات متتالية من الجفاف تظل 
أبرزها خالل الفترة ما بين 1940 و1945 وبين 1980 و1985 غير أن 
الفترة املمتدة ما بين 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا 
على اإلطالق حيث بلغ إجمال واردتها حوالي 17 مليار متر مكعب وهو 
ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خالل خمس سنوات متتالية في تاريخ 

املغرب.

على   50% ب  املطرية  للتساقطات  الكبير  التراجع  يفسر  ما  هذا 
الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات االعتيادي ناهيك عن 
التداول املجالي التي تعرفه نسبة التساقطات، حيث تتركز %51 منها في 
%7 فقط من املساحة الوطنية لكل من حوض اللكوس وسبو، كما أن 
حجم املخزون املائي بحقينة السدود بلغ إلى غاية فاتح ديسمبر حوالي 3 
داملليار و820 مليون متر مكعب أي ما يعادل تقريبا %24 كنسبة ملء 
إجمالي مقابل 34.6 سجلت في نفس الفترة من السنة املاضية، ويسجل 
متوسطة الفرد من املياه تراجعا كبيرا حيث يقدر املتوسط نصيبه في 
السنة ب 620 متر مكعب ومن املرتقب أن ينخفض إلى 560 متر مكعب 
سنة 2030 بفعل التزايد السكاني بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب 
في ستينيات القرن املا�ضي إضافة إلى التباين املسجل وطنيا في متوسط 
حصة الفرض من املاء سنويا، ففي بعض املناطق يصل إلى ألف متر 

مكعب وفي مناطق أخرى ال يتجاوز 100 متر مكعب.

وباملوازاة مع التحديات الطبيعية اللي كتشهدها بالدنا تعرف املوارد 
سلوكيات  استفحال  نتيجة  الجوفية  للمياه  مفرطا  استغالال  املائية 
استهالكية غير مسؤولة، فعلى سبيل املثال أزيد من مليون متر مكعب 
من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغاللها بصفة غير مرخصة دون 

إغفال كون حوالي %40 من املياه تضيع عبر سيالنها في القنوات املائية، 
ناهيك عن إشكاليات مصبات األنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في 
سبل تجميعها وتوجيهها إلى املناطق األكثر تضررا، ملواجهة الخصاص 

الحاصل.

لقد أصبح تغير املناخ ظاهرة بنيوية، ال يمكن التنكر لها وتجاهل 
آثارها، مما يفرض أخذها بعين االعتبار كمعطى أسا�ضي ضمن مسلسل 
بلورة السياسات التنموية، ال سيما في املجاالت الطاقية واالقتصادية 
ومنظور  بفعاليات  العمل  لزاما  أصبح  كما  والثقافية،  واالجتماعية 
والتخفيف  املناخي،  التغير  مظاهر  مع  التكيف  أجل  من  استباقي، 
من آثاره، ووضع استراتيجيات قطاعية بشكل يراعي هذه التغييرات 
في تكامل وتناسق مع الجهود املبذولة عامليا في هذا اإلطار. وما فتئ 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، منذ اعتالء عرش 
أسالفه املنعمين، أن أولى عناية خاصة ملوضوع املاء، إدراكا من جاللته 
للتحديات املناخية والديموغرافية، التي من شأنها التأثير على مواردنا 
املائية. فتم في عهد جاللته تشييد ما يزيد عن 50 سد كبيرا ومتوسطا، 
إضافة إلى 20 سد في طور اإلنجاز، وإعطاء االنطالقة ألهم محطات 
تحلية مياه البحر، خاصة محطة أكادير اشتوكة آيت باها، كما أعطى 
توجيهاته السامية للعمل على ترشيد استعمال مياه الري التي نجحت 

بالدنا في كسب رهانها.

ولكن أمام تسارع املتغيرات والتحديات، أصبحت بالدنا مدعوة أكثر 
من أي وقت م�ضى، إلى االنخراط الجدي واملسؤول ومواصلة العمل 
التشاركي، ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير املسجل في قطاع 
املاء، ومنح االستراتيجية الوطنية للماء التي أمر جاللة امللك بإنجازها 
منذ 13 سنة، نفسا جديدا من الحكامة والفعالية، بما يضمن التسريع 
في وتيرة إنجاز مختلف محاورها األساسية، سواء في ما يتعلق بمحطات 
ديال تحلية مياه البحر، التي ال يتجاوز عددها الحالي سوى 9 محطات 
من أصل 20 كهدف في سنة 2030، أو من خالل بناء السدود التي لم 
تتجاوز منذ 2009 إلى اليوم 14 سد كبيرا من أصل 57 سد كحصيلة 
مبرمجة في أفق 2030، فضال عن عمليات الربط بين األحواض التي 

تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

لقد تجاوبت الحكومة بكل فعالية، مع التوجيهات امللكية السامية 
الواردة في الخطاب السامي، بمناسبة افتتاح هاد الدورة التشريعية، 
يمكن  مما  الرغم  فعلى  للمغاربة،  املائي  األمني  بالتدبير  يتعلق  فيما 
أن نستفيض في مناقشته من مسببات التأخر، التي عرفه تدبير هاد 
القطاع، فإننا لن نستحضر هنا إال تعليمات جاللة امللك، التي جعل من 
هذا امللف قضية مصيرية لألمة، ال موضوعا للمزايدات السياسية أو 

مطية لتأجيج التوترات االجتماعية.

هاد  باستعجالية  ووعيا  السامية  امللكية  للتعليمات  وتنفيذا 
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اإلشكالية، ستعمل الحكومة على تدبير شح املوارد املائية، من خالل 
العمل على تعبئة مواردها، وتحسين حكامة منظومتها عبر إعادة هيكلة 
السياسة املائية، وضمان حسن التنسيق بين مختلف املتدخلين، تعزيزا 
للنجاعة واالنسجام بين الفاعلين وحرصا على توفير توزيع عادل للموارد 
املائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل املحكم لبرنامج بناء السدود 
وتحلية مياه البحر، ومعالجة املياه العادمة ومياه األمطار. كما قررت 
الحكومة تماشيا والسياسة امللكية الحكيمة في هذا الشأن، تخصيص 
غالف مالي يقدر ب 10.6 مليار ديال الدرهم برسم ميزانية 2023، يعني 
بزيادة ديال 5 داملليار ديال الدرهم عن السنة املاضية، لتنفيذ مجموعة 
السيناريو  ولتجنب  املاء.  قطاع  في  والهيكلية  البنيوية  املشاريع  من 
األسوأ ال قدر هللا، فقد حرصان على التتبع الحثيث لهذه الوضعية 
املقلقة، كما انكبت الحكومة على اتخاذ الحزمة من اإلجراءات ذات 
الطابع االستعجالي وفي مقدمتها إعطاء األولوية للماء الصالح الشرب 
الربيع  املتضررة خاصة على مستوى أحواض ملوية وأم  املناطق  في 
وتانسيفت، والتصدي بحزم ملختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن 

الجفاف كالهجرة القروية وتضرر سالسل اإلنتاج الفالحي.

كما وضع الحكومة برنامجا استعجاليا ملواجهة إشكالية ندرة املياه 
رصدت له غالف مالي بقيمة 3 داملليار ديال الدرهم يهم كافة األحواض 
املائية املتضررة من نقص املياه، وهاد ال�ضيء اشتغلنا فيه في فصل 
الصيف اللي كان واحد الفصل صعيب واللي تعمالت إمكانيات كبيرة 
بفضل الجهد ديال الجميع باش نحاولوا أنه داك ال�ضيء ما يقيسش 
املواطن، يهم كافة األحواض املائية املتضررة من نقص املاء وفضال عن 
توقيع مجموعة من االتفاقيات بين مختلف املتدخلين إلعادة توزيع 
العجز وتجاوز تبعاته، وهمت هذه التدابير 4 أحواض مائية كيتعلق 
األمر بكل من حوض أم الربيع، تانسيفت، ملوية، وجهة درعة تافياللت 

بكلفة إجمالية كتقدر ب2 داملليار و335 مليون ديال الدرهم.

وعلى مستوى الحوض ديال أم الربيع تم االنتهاء من إنجاز قناة ربط 
شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بجنوبه، إضافة إلى وضع 
املضخات les1barrages1flottants التي مكنت من الشروع في استغالل 
األجزاء السفلية لحقينة سد املسيرة، فضال عن إطالق طلب التعبير عن 
االهتمام إلنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات 
والتي ستكون في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقد 
على  عالوة  العروض  لتقديم  كموعد  الجاري  الشهر  آخر  تحديد  تم 
تسريع في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بآسفي، علما أن هذه املحطات 
ستساهم في توفير 30 مليون متر كيب مكعب من املاء الصالح للشرب 
منها 10 داملليون متر مكعب قبل ما تم السنة ديال 2023، كما سيتم 
الشروب  باملاء  الشرب  الصالح  باملاء  الجديدة  مدينة  تزويد  تأمين 
انطالقا من محطة تحلية مياه البحر بالجرف األصفر التابعة للمكتب 

الشريف للفوسفاط.

أما على مستوى حوض تانسيفت، فقد تم اتخاذ التدابير استباقية 

همت إنهاء أشغال جلب املياه من سد املسيرة وتأهيل شبكة التوزيع 
ملدينة مراكش لتلبية حاجياتها، ثم برمجة إنجاز 16 لسد من السدود 
أثقاب  إنجاز  عبر  الجوفية  املياه  إلى  اللجوء  وتعزيز  والتلية  الصغرى 
جديدة لدعم التزود باملاء الصالح للشرب مع تأهيل شبكة التوزيع 
ملدينة مراكش ودعم تزويدها انطالقا من سد موالي يوسف، لكن 
تجدر اإلشارة في الوقت الراهن وبكل صراحة أن ضعف التساقطات 
االستباقية  غياب  إلى  إضافة  املسيرة  مخزون  تراجع  في  تسبب  التي 
في إنجاز مجموعة من املشاريع خالل السنوات املاضية أصبح يهدد 
إمدادات منطقة مراكش من املاء الصالح للشرب، ال�ضيء الذي نتمنى 
تفاديه حاليا من خالل ترشيد استعمال املياه وتواصل إن شاء هللا نزول 
األمطار بانتظام، أما على املدى املتوسط فستعمل الحكومة بشراكة مع 
املكتب الشريف للفوسفاط على دراسة إمكانيات إمداد هذه املنطقة 

باملاء الشروب من خالل تحلية مياه البحر انطالقا من مدينة أسفي.

وبخصوص حوض ملوية، فقال الشروع في استغالل املياه محطات 
الناظور والدريوش ورأس  لتزويد  الضغط والد استوت وموالي علي 
املاء وبركان والسعيدية باملاء الصالح للشرب، مع إنجاز قناتين للشرب 
انطالقا من سد مشروع حمادي وبرنامج إنجاز 11 سد من السدود 
الصغرى والتلية، إضافة إلى اقتناء وحدات متنقلة لتحلية املياه املالحة 
املستخرجة من الطبقات املائية الجوفية وبرمجة تحلية مياه البحر في 

الجهة الشرقية على مستوى مدينة الناظور.

في حين عرفت جهة درعة تافياللت مباشرة إنجاز أثقاب استكشافية 
مكنت من تعبئة موارد جوفية إضافية مع الشروع في استغالل سد 
وسيتم  تافياللت  درعة  ملحور  الشروب  املاء  لدعم  الداخلي  الحسن 
قريبا توفير اإلمدادات الكافية ملنطقة زاكورة انطالقا من سد أكدز 
الذي سيتم الشروع في استغالله قريبا، هذا مع برمجة إنجاز 33 سد 

من السدود الصغرى والتلية.

تعميم شبكة  مواصلة  على  الحكومة  السياق، حرصت  نفس  في 
التزود باملاء الشروب بالعالم القروي حيث خلصت التدابير املتخذة 
خالل السنة الجارية إلى تخصيص 2 مليار ديال الدرهم في 2022 لتزويد 
أكثر من 40 مركز قروي وحوالي 1970 دوار، مراجعة عدد املركز والدواوير 
املعنية بتعميم التزود باملاء الشروب من طرف املصالح املختصة حيث 
ستصل كلفة االستثمارات حوالي 29 مليار و400 مليون ديال الدرهم 
عوض 27 مليار درهم مبرمجة من قبل، وملضاعفة هاد املجهود املوجه 
برنامج  تخصيص  تم  القروي  بالعالم  املسجل  الخصاص  ملعالجة 
استعجالي وتكميلي عبر التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين 
وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية تهدف إلى اقتناء ووزارة املاء 
تهدف إلى اقتناء 706 شاحنة صهريجية بمبلغ 471 مليون ديال الدرهم 
لفائدة 75 إقليم لتأمين التزويد باملاء الشروب باملراكز والدواوير التي 
كتعرف عجز، اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر الستغاللها 
في 17 إقليم و15 محطة إلزالة املعادن من املياه األجاجة الستغاللها في 

9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 440 مليون ديال الدرهم.
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حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومب،

تتويجا لهذه املجهودات، وتفاعال مع التغييرات املتسارعة والدينامية 
أكثر  أصبحت  لحاجيات  لالستجابة  امللف  هاد  تدبير  كيقتضيها  التي 
املحاور  وتنزيل  تحيين وتسريع  الحكومة ستعمل على  استعجاال فإن 
األساسية للبرنامج الوطني للتزود باملاء الشروب ومياه السقي 2020-

تعزيز  سيتم  حيث   ،2022 يناير  في  امللك  جاللة  أمام  املوقع   2027
االستثمارات من خالل الرفع من االعتمادات املالية املخصصة لهاد 
التأخر  لتدارك  الدرهم  ديال  مليار   150 إلى  مليار   115 من  البرنامج 
كإنجاز  منها  اآلخر  البعض  وتقديم  البرامج  بعض  تنفيذ  في  الحاصل 
أفق  في  التي تمت برمجته  التحلية ألكادير  الثاني من محطة  الشطر 
2025-2030 واللي خصو يتعمل في أفق 2025 اآلن، فضال عن إطالق 
الدراسة الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور ال سيما فيما يتعلق 
بمحطات لتحلية مياه البحر في كل من الدار البيضاء والناظور وآسفي 
وتزنيت،  وطانطان  وكلميم  والصويرة  ومراكش  والجديدة  والداخلة 
ومراجعة البرمجة املتعلقة بالسدود وإدراج سدود أخرى جديدة وسيتم 
رفع التوصيات التي أقرتها لجنة قيادة هاد البرنامج املنعقدة مؤخرا إلى 
النظر السديد لصاحب الجاللة لتنال موافقته السامية، هذا وتنكب 
الحكومة على تنمية العرض املائي الوطني عبر تعزيز سياسة السدود 
حيث تتم مواصلة إنجاز أشغال 20 سد كبير بكلفة إجمالية كتقدر 
بحوالي 31 مليار ديال الدرهم بسعة تخزينية تصل إلى 6.4 مليار ديال 
املتر مكعب منها 3 دالسدود اللي هي في طور اإلنتهاء بكل من تيداس 
في  3 دالسدود  بتنغير، وأكدز بزاكورة، إضافة ل  بالخنيفرة، تودغة 
طور إطالق أشغال بكل من تاغزيرت ببني مالل وتامري بعمالة أكادير 
إداوتنان وواد االخضر بأزيالل، كما تم إطالق طلب العروض من طرف 
وزارة املاء إلنجاز أشغال سدين كبيرين بكل من العرائش وصفرو بكلفة 
2 مليار ديال الدرهم، على مستوى السدود الصغرى تم إنهاء إنجاز 
أشغال سدين صغيرين بكل من إقليم تيزنيت وتاوريرت في الوقت التي 
تتم مواصلة إنجاز 7 ديال السدود صغرى بأقاليم فكيك، الناظور، 

طاطا، الراشيدية، بن سليمان، شفشاون والناظور.

وفي هذا السياق، تم التوقيع على اتفاقية إطار وشراكة إلنجاز 129 
سد تليا وصغيرا خالل الفترة ما بين 2020-22 و24 مع برمجة غالف مالي 
كيفوق 100 مليون ديال الدرهم سنويا لتحسين معرفة واستكشاف 
املوارد املائية الجوفية عبر إنجاز أثقاب وتجهيزها. وتفعيال للتوجيهات 
امللكية السامية باشرت الحكومة عدة لقاءات مع املقاوالت املكلفة ببناء 
السدود عن طريق السيد الوزير املكلف باملاء ال�ضي نزار لتقليص املدة 
الزمنية املخصصة إلى ما يقارب بالنصف اللي مكلفة بهاذ السدود، كما 
تم إنجاز مشاريع لتجميع املياه مياه األمطار من أقاليم تارودانت، تزنيت 
وزاكورة وشفشاون إضافة إلى الشروع في إنجاز مشاريع لتجميع مياه 
األمطار بأقاليم سيدي افني، السمارة، شيشاون وخريبكة لتنضاف إلى 

عشرات املشاريع التي كان كانت موجودة في السابق.

على  االعتماد  الضروري  من  بات  الصعب،  السياق  هذا  ظل  في 
بدائل وخيارات مستدامة لضمان األمن املائي لبالدنا من خالل اللجوء 
إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، خاصة وأن بالدنا كتوفر والحمد 
في  أساسا  وتتمثل  واستغاللها  تثمينها  ينبغي  هامة  إمكانيات  هلل على 
واجهتين بحريتين اللي كتمثل تقريبا 3500 كيلومتر ديال الشاطئ، فعلى 
غرار محطة جهة سوس ماسة املتواجدة بإقليم اشتوكة آيت باها التي 
ينبغي اإلشادة بها كتجربة ناجحة والتي تمكن من إنتاج 400 ألف متر 
املياه املحالة يوميا عند استغالل سعتها القصوى توجه  مكعب من 
لالستعماالت السقوية وللتزود بمياه الشرب تشرع الحكومة حاليا في 
مواصلة دراسات إلنجاز مشروع محطة ديال تحلية ديال مياه البحر 
ديال الدار البيضاء- سطات اللي غتبلغ القدرة ديالها 300 مليون متر 
مكعب في السنة في إطار شراكة بين القطاع العام -الخاص مما سيمكن 
توفير املاء لساكنة هذه الجهة وتخفيف الضغط على حو�ضي أم الربيع 
وأبي رقراق، كما أن استخدام املياه العادمة يعد خيارا حاسما ملواجهة 
تحدي االجتهاد املالي ما من شأنه أن يساهم في التقليل من تلوث الفرشة 
املائية ومن تدفق التلوث املتبقي التي يتم تصريفه في البيئات املستقبلة 

وهو ما يحتم علينا استغالل هذه املياه بطرق ناجعة.

 8 إنجاز  كتهم  اتفاقية  بإعداد  الحكومة  قامت  اإلطار،  هاذ  وفي 
 12 املعالجة غتوفر حوالي  العادمة  املياه  داملشاريع إلعادة استعمال 
مليون متر مكعب في السنة، واحد التكلفة ديال 450 مليون ديال الدرهم 
غاتمس قلعة السراغنة، وجدة، العيون، اشتوكة آيت باها، الحسيمة، 
سال، الصخيرات، تمارة، بنسليمان الراشيدية، كما تعمل الحكومة على 
توسيع شبكة التطهير السائل والرفع من إعادة استعمال املياه العادمة 
 150 كيستهدف  اللي  املندمج  السائل  للتطهير  الوطني  البرنامج  وفق 
مركز حضاريا و1200 مركز قرويا. ولتحقيق العدالة املجالية كتعمل 
الحكومة على تفعيل مشاريع الربط بين املنظومات املائية بفعل تركز 
نصف الواردات السطحية في األحواض الشمالية الغربية التي ال تتعدى 
مساحتها %7 من مجموع التراب الوطني عبر إنجاز الدراسات الضرورية 
الخاصة بالربط بين أنظمة املياه املتعلقة باألحواض املائية آخذة بعين 
االعتبار املستجدات املرتبطة بالطلب على املاء وتأثير التغيرات املناخية.

وفي هاذ الصدد، تم إطالق إنجاز مشروع الشطر االستعجالي لربط 
عبد هللا  بن  بسد سيدي محمد  في حوض سبو  املتواجد  املنع  سد 
املتواجد في حوض أبي رقراق، بصبيب ديال 15 املتر مكعب في الثانية 
وبتكلفة تقدرب 6 ديال املليار ديال الدرهم، هي مناسبة لإلشادة بتوفر 
بالدنا على شركات وطنية رائدة في هاذ املجال ستساهم ال محالة في 
إنجاح هذا الورش وتنفيذه وفق االلتزامات واآلجال القانونية املتفق 

عليها.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

التنموي  مسارنا  تطبع  فارقة  وطنية  لحظة  اليوم  نعيش  إننا 
واملجتمعي كتستدعي مزيدا من اليقظة املؤسساتية، بغية استشراف 
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املستقبل بكل عزيمة وثقة من خالل االنكباب على تجويد مضامين 
للتوجيهات  استنادا   ،2050 لسنة  للماء  الوطني  املخطط  مشروع 
امللكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد مع تزويده بآليات 
الحكامة والتتبع والتقييم الضرورية لضمان فاعليته، علما أن هاذ 
املخطط سيقارب 383 مليار درهم على مدى 30 سنة املقبلة يمّول جزء 
كبير منه من امليزانية العمومية، حيث يتوقع أن يساهم هاذ املخطط 
في أفق سنة 2050 في تعبئة 4 ديال مليار متر مكعب إضافية من املياه، 
وذلك عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى إنجاز مشاريع للربط بين 
وإنجاز  املياه  وتجميع  املائية  للموارد  ماليين  تدبير  لضمان  األحواض 
السدود الصغرى والبحيرات التلية، لدعم التنمية الترابية مع تطوير 
تحلية املياه لتبلغ القدرة اإلنتاجية مليار متر مكعب هاذ ال�ضي في التحية 
ديال املاء، دبا احنا كنديرو 120، 130 خصنا في األفق ديال 2030 
نوصلو ملليار ديال متر مكعب في التحلية ديال املاء الصالح للشرب، 
وكذلك خفض معدل توّحل السدود بنسبة تتراوح بين 10 و%20 عبر 

تهيئة األحواض املائية.

أمثل  تدبير  بلوغ  نحو  بالدنا وفق هذا تصور االستراتيجي  وتسعى 
للطلب على املاء، وتثمينه لتوفير 2 ديال املليار ونصف متر مكعب من 
خالل الربط بين األنظمة le réseau األنظمة املائية وتحسين مردود 
شبكات توزيع املياه الشروب، نتمناو على هللا أننا نوصلوا %80 عام 
برنامج  مواصلة  إلى  إضافة   ،2040 من  ابتداءا  في  و85%   ،2030
االقتصاد في مياه السقي لتصل نسبة %70 من املساحات املسقية، 
املرتبطة  للمساحات  العصرية  فالحية  الهيدرو-  التجهيزات  وتعزيز 
األمطار،  مياه  وتثمين  لتجميع  برنامج  ناهيك عن صياغة  بالسدود، 
كما يروم هذا املخطط املحافظة على املياه الجوفية وإرساء التدبير 
التشاركي ومستدام في إطار تعاقدي وتقليص استقالل املياه الجوفية 
2050 إضافة  في أفق  التوازن  2030، وتحقيق  في أفق   50% بنسبة 
إلى تعزيز آليات الرقابة والوقاية من الفيضانات ووضع برنامج لتهيئة 
مجاري األودية، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة من أجل نموذج جديد 

لإلنتاج واالستهالك املستدام للموارد للمالية.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

اسمحوا لي أن أؤكد بأن الدولة بجهودها املتظافرة ستبذل أق�ضى 
إمكانياتها لتسريع إنجاز مختلف املشاريع املتأخرة خالل مرحلة اللي 
كانت في واحد املرحلة من املراحل في التعاطي مع املتغيرات املتسارعة، 
في انتظار تحقق هاذ املشاريع وأخص بالذكر مشروع ربط حوض سبو 
أن  وموضوعية  صراحة  وبكل  الراهن  الوقت  في  نتمنى  رقراق،  وأبي 
تؤجل أمطار الخير التهديدات الواقعية بتراجع إمدادات املاء الشروب 
بمجموعة من املدن نظيرة مراكش الكبرى حيث بلغ مخزون سد املسيرة 

مستويات جد مقلقة.

وفي نفس السياق، فإن تعميق الوعي املجتمعي بخصوص إشكالية 
ندرة املياه، دفع الحكومة إلى إطالق حمالت تواصلية في مختلف وسائل 

املاء  في استهالك  للتحسيس بضرورة االقتصاد  االتصال الجماهيري 
والحث على االنخراط بمسؤولية في ترشيد استعماله، كما تم إطالق 
حملة أقسام املاء بمجموعة من املدارس التعليمية واالبتدائية تزامنا 
مع االحتفال باليوم العالمي للماء سنة 2022، وذلك قصد تعزيز وعي 
ر وترسيخ ثقافة الحفاظ عنه، 

ّ
الجيل القادم بأهمية املاء في عمر مبك

بهذا  الخاصة  والتحسيس  التواصل  استراتيجية  إعداد  إلى  إضافة 
البرنامج وترجمتها إلى مخطط عملي تواصلي بشكل تشاركي بين جميع 
املتدخلين الرئيسيين، يتم تنزيله على أرض الواقع بهدف تغيير سلوك 
حمالت  توطين  يتم  كما  الحيوية،  املادة  هذه  اتجاه  املاء  مستعملي 
خصوصيات  حسب  على  املحلي  املستوى  على  والتحصيل  التواصل 
برامج  بإعداد  املائية  األحواض  وكالة  تقوم  حيث  املياه،  مستعملي 
التواصل لالقتصاد في املاء مع لجان اليقظة برئاسة السادة والة وعمال 

أقاليم للمصادقة على برامج التواصل والتحسيس.

وفي الختام، ووعيا منا بكل التحديات اللي كتواجها فيما يتعلق 
بإشكالية املاء، فاملؤكد أن التوصيف الدقيق للمرحلة املقبلة هو تدبير 
الندرة تدبير الندرة، فيما يتعلق بهذه املادة الحيوية ال�ضيء الذي يفرض 
علينا االنخراط الجماعي بعيدا عن املزايدات التي ال فائدة من ورائها 
في إنجاح سياسة ترشيد استعمال املياه وتثمين أفضل ملا هو متاح من 
خالل املادة التي جعل هللا منها كل �ضيء حي. إننا إذ نحمد هللا إذ نحمد 
هللا على أمطار الخير التي مّن علينا بها في األسابيع املاضية، استجابة 
منه وتعالى لدعوات املغاربة الذين لّبوا دعوة أمير املؤمنين بالتطوع طلبا 
لرحمة هللا، فإني أدعو من خاللكم حضرات السيدات والسادة؛ إلى 
تحلي جميع الفعاليات الوطنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واإلعالمية وكافة مكونات املجتمع املدني وعموم املغاربة بروح املسؤولية 
الجماعية في تدبير املوارد املائية واالنخراط في الحفاظ عليها، من خالل 
عقلنة استعمالها وتفادي تلويثها وتلويث مصادره، فواجبنا اإلنساني 
والتاريخي يحّتم علينا الحفاظ على هذا املكون الحيوي لضمان األمن 
املائي كركيزة للتناقل الجيلي للحضارة املغربية، لذلك فقد آن األوان 
لندق ناقوس الخطر حول وضعية اإلجهاد املائي الذي تشهده اململكة 
في ظل الظروف املناخية الحالية، آن األوان لنغّير نظرتنا وسلوكنا اتجاه 
استخدامات املاء ببالدنا، والقطع مع االستهالك املفرط وغير املعقلن 
لثرواتنا املائية، آن األوان لنحّس بقيمة هذه النعمة والضرورة ديالها 
للحياة وللمحافظة عليها باعتبارها مسؤولية جماعية، فكما املاء حق 
للجميع فالحفاظ عليه وصونه من الهدر مسؤولية كنتحّملوها جميعا 
كل من موقعه، آخذين بعين االعتبار الوضعية الحالية املقلقة والتكلفة 

إلنتاجه بالنسبة لبالدنا، والسالم عليكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، إذن نفتح باب املناقشة الكلمة لفريق التجمع 
سيدي  السيد  املحترم  للنائب  األولى  مداخلتين،  في  لألحرار  الوطني 

إبراهيم خي في حدود 6 دقائق و50 ثانية، تفضل السيد النائب.
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ملد ئباملسيدامبرمهيماخي:

بسماهللااملرحاناملرحيم،املحاداهللارباملع ملينا ملصالةا
 ملسالماعلىارسو9اهللاا علىاآلها صحبهاأجاعين.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
100 من  الفصل  الجلسة دستورية املؤطرة بمقتضيات  خالل هاته 
الدستور واملخصصة ملساءلة السيد رئيس الحكومة حول االستراتيجية 
الحكومية لحماية األمن املائي، باديا ببدء نحمد هللا تبارك وتعالى على 
أمطار الخير التي عرفتها بالدنا والتي تبشر ببداية موسم فالحي ناجح كما 
أنها ستغني الفرشة املائية، كما أننا ننهئ جاللة امللك نصره هللا والشعب 
املغربي بانتصار فريقنا الوطني في مباريات كأس العالم لكأس املنظمة 

بقطر ونتمنى له النجاح والتوفيق في املقابالت القادمة بحول هلل.

يقول هللا تبارك وتعالى وجعلنا من املاء كل �ضيء حي، بداية البد 
مع  الحكومة  رئيس  للسيد  والسريع  اإليجابي  بالتفاعل  التنويه  من 
محور جلستنا الدستورية والذي يتعلق بأحد األولويات االستراتيجية 
التي يوليها جاللة امللك مكانة متميزة، وال ذل على ذلك من ما تضمنه 
توجيهات  من  الحالية  أكتوبر  دورة  الفتتاح  السامي  امللكي  الخطاب 
أجل  من  والتشريعية  التنفيذية  للسلطة  صارمة  وتعليمات  سديدة 
العناية باألمن املائي للمغاربة، بحيث أنه أكد أن املاء قضية استراتيجية 
للبلد ال تحتمل إدراجها دائرة التجاذب السيا�ضي واللعب بموضوع املاء 

كورقة للتأجيج السيا�ضي واالجتماعي.

فاملاء يعني االستثمار والتنمية واالستقرار االجتماعي والحفاظ على 
تلبية  املائية عن  العمومية  السياسات  تعجز  الوطني، وحينما  القرار 
العطش  رقعة  وتتسع  املاء  على  للمغاربة  والجماعي  الفردي  الطلب 
فاملحصل هي هروب فرص االستثمار والتنمية عن بالدنا لتبحث لها عن 

بيئة أخرى مناسبة.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

ال غرابة في ما بلغته بلدنا من أزمة في املياه تراكمت بفعل سوء 
السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ومن تعاقبوا 
على املسؤوليات املكلفة بتدبير املياه املغاربة خالل 10 سنوات األخيرة، 
الذين أداروا السياسة املائية بمنطق ظرفي وعقلية تعتمد على قدر 
من  أكثر  املستقبل  للتحديات  ينظر  استراتيجي  ببعد  وليس  السماء 
حاجيات الحاضر، والحقيقة أننا نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن 
لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا 

إليه اليوم من شبه انهيار في مواردنا املائية، وكل من كان يأتي لتدبير هذا 
القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي ال يتحقق 
منها �ضيء سوى انتظار رحمة السماء بينما بقي األمن املائي مجرد حبر 

على ورق.

واليوم حينما نسائل أنفسنا عن عجز ومحدودية السياسات املالية 
وغيرها فال نفعل ذلك لكي نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية 
ضيقة لن تنفع املغاربة في �ضيء، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا برملانا 
وحكومة أغلبية ومعارضة العبرة من املا�ضي ولكي ال نعيد السباحة في 
نفس النهر مرتين، فالوضع املائي لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني 
وعجز املسؤولين، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل األمن املائي 
للمغاربة إلى موضوع للبوليميك السيا�ضي العقيم، لذلك حذر جاللة 
موضوع  املاء  مشكل  من جعل  السياسية  الطبقة  امللك حفظه هللا 

مزايدات سياسية ومطية لتأجيج التوترات االجتماعية.

وما يحز في النفس أنه إلى أمد قريب كانت السياسة املائية التي ينهجها 
املغرب تجعل منه مثاال يحتذى به في تدبير املوارد املائية واملحافظة 
في  وحقهم  األجيال  مستقبل  تؤمن  املستدامة  التنمية  لضمان  عليها 
املاء الشروب وأمنهم الغذائي، لكن اليوم يوجد أمننا املائي على حافة 
االنهيار ليس فقط بسبب التقلبات املناخية التي يعاني منها العالم برمته 
بل بسبب سوء التقدير والفشل الذريع في إبداع حلول مستجدة تحمي 
الطلب املرتفع على الذهب األزرق، فاألرقام واملعطيات الرسمية التي 
أعلنتها الوزارة الوصية على القطاع ليست فقط مقلقة وتدق ناقوس 
الخطر حول العجز الحاصل في االحتياط املائي بل هي صرخة مدوية 
اتجاه أداء التركة الثقيلة التي لم تكن في مستوى انتظارات جاللة امللك 
محمد السادس وال في مستوى حاجيات املواطنين في هذه املادة الحيوية. 
فما معنى أنه من أصل 57 سد مبرمجا وفق االستراتيجية الوطنية للماء 
التي وضعت سنة 2009، تم إنجاز 9 سدود كبيرة في حين يوجد فقط 
15 سدا في طور اإلنجاز، باإلضافة إلى التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع 
محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى للماء الصالح للشرب، التي من 
املتوقع أن تعرف عجزا من املاء خالل السنتين املقبلتين، وكذا التلكؤ في 
االنتهاء من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية لسد حاجيات 

املنطقة الشرقية.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

إن سياسة إدارة املياه وتجويد تدبيرها والبحث عن بدائل أخرى، 
ليس موضوعا قطاعيا يمكن أن يحسم في أمره وزير، بل هو شأن 
سياسة عامة للدولة ومجال عمومي عابر للقطاعات، ومن املفروض 
نفس  ذات  متكاملة  وخطط  وقرارات،  واختيارات  رؤى  تحكمه  أن 
التقائي، وتتميز بالنجاعة والفعالية وحسن املردودية، بطبيعة الحال 
هناك قناعة قوية لدى جاللة امللك بكون تدبير األمن املائي يحتاج إلى 
استثمار كل عناصر القوة التي يتوفر عليها املغرب، وخير دليل على ذلك 
ترأس جاللة امللك محمد السادس مراسيم تقديم البرنامج االستثماري 
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مليار درهم، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة املكتب 
الشريف للفوسفاط املتعلقة بهذا البرنامج، وبال شك تعد االتفاقية التي 
أشرف عليها جاللة امللك واحدة من املشاريع الضخمة واالستراتيجية، 
لحماية أمننا الطاقي واملائي والفالحي والصناعي، خالل العقود املقبلة 
بدل من االكتفاء باملصادر التقليدية إلنتاج املاء الصالح للشرب والري. 
وقبل ذلك بأسبوع ترأس جاللة امللك نصره هللا، جلسة عمل خصصت 
لتطوير الطاقات املتجددة، واآلفاق الجديدة في هذا املجال، جعلت من 
بين أهدافها فتح التنافسية املتصاعد للطاقات املتجددة، وال سيما في 
مجاالت تحلية مياه البحر، نحن إذن أمام حرص ملكي على حماية، 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للنائب املحترم السيد 
عبد الرحيم واسلم في حدود 6 دقائق و50 ثانية.

ملد ئباملسيداعبداملرحيما مسلم:

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،ا ملدومبامملحت3مون،

رئيس  والسيد  خي،  ابراهيم  ال�ضي  زميلي  به  تفضل  ملا  استكماال 
الحكومة راه قال كل �ضي في الخطاب ديالو، إن مسؤوليتكم الدستورية 
والوطنية السيد رئيس الحكومة، تستوجب عليكم العمل على تدبير هاذ 
امللف املصيري بالنسبة للمغاربة، باالنكباب اليومي لسداد الخصاص 
الحاصل في املناطق املتضررة من الجفاف، واستنزاف الفرشة املائية 
والعمل على تنفيذ املشاريع املائية ذات الطابع االستراتيجي، خصوصا في 
مجال تحلية املياه، الذي أصبح خيارا ال مفر منه، وبناء السدود وتحويل 
وجهة بعض األنهار، وكذلك املحافظة على النظم اإليكولوجية املائية، 
كيفما كاينة في قانون املاء، لتأمين الحق الطبيعي والدستوري في املاء 
بكل عدالة وإنصاف، ودون أن نن�ضى معالجة املياه العادمة، وإعادة 
استعمالها اللي هي ما�ضي un luxe اللي كيدار، mais هي ضرورة من أجل 
محاربة التلوث. وهنا كنغتنم الفرصة باش نوه باملشروع امللكي بمدينة 
الرباط، اللي في عز أزمة الجفاف وفي عز الصيف، خفض حجم املياه 

املستعملة في مدينة الرباط بحوالي 12%.

والقرارات  السياسات  تبنى  أن  مقبوال  يعد  لم  الرئيس،  السيد 
العمومية على أرقام وفرضيات متجاوزة، كما وجب التذكير على أننا 
رئيس  السيد  ممكنا  يعد  ولم  مهمتين،  بحريتين  واجهتين  على  نتوفر 
الحكومة املحترم، الرهان على تقلبات املناخ الذي أصبح معطى عالمي، 
يعاكس تأمين احتياجاتنا املائية املتنامية بفعل التطور الديموغرافي 
إرادة  وجود  الحكومة  من  يتطلب  األمر  وهذا  والتنموي،  والصناعي 

قوية، واتخاذ قرارات جريئة، وأن ال تصدر هذا امللف املستعجل الذي 
استوردته من املا�ضي للحكومات الالحقة، وامللفات املعقدة كلها جات في 
 les bonnes élèves aiment les exercicesيديكم في هاد الوقت هذا، و
difficiles كما كيقولوا. وفي هذا الصدد لقد ذكرتم بأن مشروع قانون 
ويكفي  للمغاربة،  املائي  األمن  لضمان  مهمة  بإجراءات  جاء  املالية 
أن نشير إلى ميزانية 10 ماليير دارهم وغادي نوقف على ملفات مهمة 
كتحويل املاء من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق وكذلك محطة تحلية 
ماء البحر بالدار البيضاء اللي تعطالت سنين وكون راه احنا في هاد 
السنة هادي كيف ما دبرتو امللف ديال محطة تحلية ديال أكادير كون 
دبرتو هذا في داك الفترة كون راه دبا الدار البيضاء كتشرب من املاء ديال 
محطة التحلية، وكيف ما قالوا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، 

وبال ما نساو املحطات املاء األجاج..

ملسيداملرئيس:

تفضل السيد النائب، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرحيما مسلم:

اللي  األجاج  ماء  معالجة  ديال محطات  املشروع  نساو  ما  وبال   ..
خاصنا نعرفوا بأن حاليا عندنا في املغرب عندنا بحر وسط املغرب اللي 
هو براج سيد الشاهد اللي إن شاء هللا بهاد املشروع هذا غادي نستغلوا 
املياه ديالو، وكنوه بالديناميكية التي شهدها املخطط 2020-2027 مع 

هاد الحكومة هادي وكذلك أنوه باإلبداع في طرق التمويل.

أيه املسيدمتا ملس نة،

صحيح أن ندرة املاء التي نعاني منها اليوم مرتبطة بعدة عوامل 
طبيعية، ولكن لقد اتهمنا الطبيعة بما فيه الكفاية أجيو نشوفو راسنا 
احنا أش درنا؟ كحكومات ومؤسسات وإدارة، واللي غادي نوقف عليه 
هنا هو أن اإلدارة حالية الحظنا بدات كترجع املكتسبات اللي كانو عندها 
 ،l›optimisation حيث كانت والت إدارة محافضة ال تبدع وما كتديرش
وداك ال�ضيء عالش العوامل إيال طحنا في واحد العدد ديال التعطالت 
في املشاريع، ومع هاد الحكومة شفنا أن دبا حاليا كنحسوا بأن كاين 
تدبير املاء هو األولوية ما�ضي تدبير إنجاز املنشآت املائية على سبيل املثال 

سنوات السدود الصغرى كان طرا فيها تعثر.

لهذه  قوية  حافزا  السامي  امللكي  الخطاب  مضامين  شكلت  لقد 
الحكومة ملسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل املشاريع املتعلقة باملاء، 
ألن الحقيقة املرة التي اكتشفناها مع أزمة املياه أن هناك مشاريع انتهت 
صالحيتها ولم تجدد وأخرى يعطلها املسؤولون خارج دائرة املحاسبة 
وأخرى سقط ضحية األيدي في البيروقراطية وزيد وزيد، وهنا مسألة 
املاء باعتبارها شأنا عاما جاوب عليها الخطاب امللكي السامي أنها ليست 
أغتنم  وكذلك  وطنية،  أولوية  هي  اللي  وإنما مسألة  مسألة قطاعية 
الفرصة ألنوه بالهندسة الحكومية ألول مرة دارت وزارة ديال اإللتقائية 
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باش يكون التقاء في السياسات العمومية، ووجب الوقوف على املجهود 
اللي دار مخطط املغرب األخضر وخاصة املشاريع الهيدروفالحية التي 
كاين  املاء  منو  اللي خذاو  كاملشروع  األزمة  في عز  كبرى  أنقذت مدن 
مشروع دار خروفة إلنقاذ مدينة طنجة وكذلك مدينة مراكش. الجميع 
يعلم أن معضلة املياه ليس ظرفية مرتبطة بشح السماء لهذا املوسم 
الفالحي أو ذاك بل تحدي معقد واستراتيجي بعيد املدى يتدخل فيه 
ما هو قدر إلهي مرتبط بالتقلبات املناخية وما هو بشري وتدبيري، نحن 
حاليا لسنا دعاة التشاؤم ولكن نقف عند النصف الفارغ من الكأس 
كما يقال فرب ذرة نافعة فمن رحم الجفاف والتقلبات املناخية البد 
أن تولد بدائل أخرى لضمان أمننا الطاقي حتى هو واملائي وكلنا ثقة 
بجاللة امللك حفظه هللا ومن ورائه الحكومة واملؤسسة الدستورية، 
وهنا كنتكلم على أن الحكومة حاليا كنالحضوا عندها واحد الشغف 
بما تفعل، لذلك إن شاء هللا غادي تكون األمور على ما يرام، وكيف ما 
كيقولوا نديروا الثقة ونديروا النية والكمال على هللا وإن يعلم هللا في 

قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االشتراكي السيد الرئيس السيد 
النائب املحترم سيد عبد الرحيم شهيد.

ملد ئباملسيداعبداملرحيماشهيدارئيساملفريقامالشت3مكي:

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملسيدةاملوزيرة،املس نةاملوزرمءامملحت3مين،

ملسيدمتاملد ئب تامملحت3م ت،

ملس نةاملدومبامملحت3مين،

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم باسم الفريق االشتراكي، بأحر التهاني 
إلى جاللة امللك والشعب املغربي واملنتخب الوطني، على إنجازه التاريخي 
العالم  النهائي لكأس  النصف  إلى دور  الذهبي، والتأهل  املربع  بولوج 
بدولة قطر الشقيقة. ولنا أن نعتز بالعمل الجماعي الطموح لفريقنا، 
الحاضرة  الوطنية  الروح  وكرس  واألنانيات،  الذاتيات  حطم  الذي 
دوما، في اللحظات الصعبة واملنعطفات التاريخية الكبرى. وألن الحدث 
استثنائي إسمحوا لنا السيد رئيس الحكومة، ألنكم تتفائلون برقم 10، 

أن نتقاسم معكم دروس املونديال في 10 صور:

الصورة األولى: ملك املغرب يخرج إلى شوارع الرباط، ليحتفل  1•
مع شعبه مرتديا قميص املنتخب الوطني، رمزا التحام ملك وشعب، 

وداللة طمأنينة في بالد األمن واألمان؛

الصورة الثانية: أمير قطر بشرفة املالعب يحتفل حامال علم  1•
املغرب، فرحا بانتصارات املنتخب املغربي، داللة تضامن واحتضان 

وأخوة.

الصورة الثالثة: آالف الحناجر املغربية تردد النشيد الوطني  1•
في بداية كل مقابلة بحماس وعنفوان، إحساس بالرفعة والسؤدد؛

الصورة الرابعة: ابتسامة بونو، صرخة زياش، ثقة حكيمي،  1•
مهارة أوناحي، شراسة أمرابط، وقفزة النصيري، ومن خلفهم قتالية 

الفريق بروح العائلة دفاعا عن العرين والوطن؛

الصورة الخامسة: عناق الالعبين ألمهاتهم في نهاية املباريات،  1•
داللة هوية وأصالة من عمق جذور هذا الوطن، ومن وراء ذلك ماليين 
كل  وفي  الشاشات،  وخلف  امللعب  داخل  لألسود  الداعمة  النساء 

الساحات بمدن الوطن؛

يغنون،  املتظاهرين  املشاهدين  ماليين  السادسة:  الصورة  1•
يرقصون، يحتفلون بهذا اإلنجاز األسطوري. واستحضر املغاربة ذكرى 
ثورة امللك والشعب، وذكرى املسيرة الخضراء واستعادوا تراثهم الغنائي 
وغنوا نداء الحسن، وعي�ضي عي�ضي يا بالدي، والعيون عنيا، وبالدي يا 

زين البلدان وغيرها؛

الصورة السابعة: في كل دول العالم جاليات مغربية تتضامن،  1•
تحتفل وتفخر بانتمائها الذي ال يشيخ لهذا الوطن، في ساحات العالم 
العربي، في بلدان إفريقيا، في كل دول العالم، رفعت الجماهير والشعوب 

شارات النصر والتقدير لشموخ هذا الوطن؛

الصورة الثامنة: في فلسطين تحصل املعجزات، ويلتقي أشد  1•
الخصوم واملتناقضين في حب املغرب، ورفع علمه والغناء له، في اليمن 
وليبيا والسودان، ترك اإلخوة األعداء السالح ووضعوا صراعهم جانبا 

ليتحلقوا أمام الشاشات نصرة وفرحا بمنتخب املغرب؛

بحب  املهووس  الشاب  املغربي  املدرب  التاسعة:  الصورة  1•
الوطن، وحب العبيه يقول ديروا النية، وفي ذلك قوة إيمان وعزيمة 

وتواصل لبناء فريق متماسك بروح الجماعة إلعالء راية الوطن؛

بمدنها  كاملة  أمة  التحام  املليون  األلف  العاشرة:  الصورة  1•
وقراها، بشمالها وجنوبها، نساءها ورجالها، شيبها وشبابها وأطفالها، 
مؤمنون باألمل في مستقبل نماء هذا الوطن وعزته، يرددون شعار »سير 
سير« ملحمة بالغناء والزغاريد، هي فرحة ملك وشعب، إنها تمغربيت، 
السيد رئيس الحكومة إنه االستثناء املغربي. هذا االستثناء املغربي نريد 
له جماعة أن يتحول إلى قوة دافعة، تصنع التنمية، تصنع االلتحام 

الوطني في كل القضايا وليس ذلك بعزيز على هذا الوطن.

بالرجوع السيد رئيس الحكومة، إلى موضوع املساءلة الشهرية حول 
املاء، سبق للفريق االشتراكي أن طلبناكم منذ بداية واليتكم الحكومية، 
بأهمية هذا املوضوع، وطالبنا بعقد مناظرة وطنية حول املاء، لبلورة 
استراتيجية وطنية تشاركية لتثمين الثروة املائية، نعيد التأكيد على 
مطلبنا، وندعوكم السيد الرئيس اليوم إلى إقرار ميثاق وطني يجعل من 
املاء بعد قضية وحدتنا الترابية أولوية وطنية قصوى تكون محط تعبئة 

وطنية شاملة لكل املغاربة وراء جاللة امللك.
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وسنبدأ أوال من حيث التزاماتكم الحكومية، السيد رئيس الحكومة، 
على  الذي  الحكومي  برنامجكم  التزامات  ومع  عرضكم  مضامين  مع 
أساسه نلتم ثقة البرملان من أجل قياس مدى وفائكم بوعودكم حول 
السياسة املائية، فقد التزمتم، السيد رئيس الحكومة، في برنامجكم 
الحكومي في إطار البرنامج الوطني للتزود باملاء الشروب ومياه السقي 
2020-2027 بتعزيز عرض مياه السقي من خالل تشييد 20 سدا كبيرا 
وإنشاء ثالث محطات جديدة لتحلية ماء البحر، وإتمام خمس محطات 
أخرى وإحداث 150 سدا صغيرا، وما بين 20 و30 سدا تليا سنويا، وهو 
ما أكدتم على بعض منه في مداخلتكم اآلن، لهذا فإننا نسائلكم مرة 
أخرى على املؤشرات التي يظهر أن هذه األرقام ستتحقق، السيد رئيس 

الحكومة، ليطمئن املغاربة على جهودهم على أمنهم املائي.

صمود  على  الحفاظ  بمواصلة  الحكومة،  رئيس  السيد  التزمتم، 
الفالحة في مواجهة العجز املائي بكلفة استثمارية تقارب 18 مليار درهم، 
لكن أين هذا الرقم من اآلثار امللموسة لضمان صمود الفالحين الصغار 
واملتوسطين باملنطقة الهشة، في الجبال النائية واألرا�ضي الفالحية غير 
املجهزة، لألسف لم نجد دعما ملموسا لسكان الواحات املتضررة من 
الجفاف والحرائق بمناطق درعة تافياللت وجهة كلميم وسوس ماسة، 
طاطا، زاكورة، ورززات، الرشيدية ثم املناطق املرتبطة بآسا، لم نعثر 
على الدعم الالزم لصغار الفالحين ومربي املاشية البسطاء بالخصوص 

في املناطق الشرقية واملناطق الجبلية على طول سلسلة األطلس.

تعهدتم، السيد رئيس الحكومة، بتدبير عادل ومسؤول للموارد املائية 
واالنسجام  النجاعة  لتعزيز  املائية  الحكامة  منظومة  هيكلة  وبإعادة 
منتصف  من  مقربة  على  ونحن  تبادروا  ولم  والفاعلين،  البرامج  بين 
الوالية الحكومية إلى اإلصالح املؤسساتي الضروري وإلى إعادة النظر 
في السياسة املائية وفق مقاربة شاملة ومندمجة، تحقق اإللتقائية، 
نستغل الفرصة لنقول مرة أخرى املاء مشكلة اليوم في املغرب، السيد 
رئيس الحكومة، وأنتم تعرفون ذلك هو توزعه بين العديد من الوزارات 
والقطاعات، اإللتقائية غائبة، الحكامة في املجال غير متوفرة، سبق لنا 
أن أشرنا إلى ذلك مرة أخرى، سد يوجد في األعالي عادة داخل إقليم 
الذين يستفيدون منه في السافلة داخل إقليم آخر، l›arbitrage ما 
كاينش، التحكيم ما كاينش، عامل إقليم داخل فضاء معين أولويته 
هو املاء الشروب، عامل إقليم في السافلة أولويته السقي والفالحين، 
في كثير من األحيان تضيع مصالح املواطنين واملواطنين في غياب حكم، 
صاحب املاء هو األحواض املائية لكن ليست لها السلطة، وليست لها 
القوة وتبقى أيضا متفرجة في الكثير من األحيان، ولهذا السعي والحرص 
في هاد الفترة على وضمان اإللتقائية مهم وضمان آلية للتحكيم داخل 
املجال تكون لها القوة الفعلية مهم للغاية، ما زلنا لألسف إلى اليوم 
لم نحسم في الهيئة القيادية املكلفة بتدبير املنظومة املائية واألحواض 
املائية على الصعيدين الوطني والجهوي من أجل حكامة إدارية أنجع 
في اتخاذ القرار وتتبع تفعيله، ولم يحدث إلى اآلن ولم نحدث إلى اآلن 

في ما  العادل واملنصف  التوزيع  تتولى اإلشراف على  التحكيم  آليات 
بين الجهات واملناطق املختلفة، في الصفحة 65 كسعر من برنامجكم 
الحكومي جعلتم من املاء وسيلة من وسائل تحقيق األهداف املسطرة 
في استراتيجيات الجيل األخضر الفالحية، األمر محمود ويقت�ضي منكم 
ونحن نعرف اليوم أن، نتحدث تحت سلطة السيد الرئيس، أن لدينا 
في البرملان اليوم لجنة موضوعاتية لتقييم املخطط األخضر، حتى ال 
يكون هاد املوضوع موضوع polymique الحقا، فعال نحن في حاجة إلى 
أن، على مستوى املخطط األخضر أن يكون لدينا تقييم للماء لكلفة املاء 
كما كانت؟ باش ما نخليوش كرة متدحرجة الحقا لتستغل من أي كان، 
هاد الكلفة املخطط األخضر بقوته ما يقدرش يخبيها حتى �ضي واحد، 
و واش كاين 

ّ
ولكن الكلفة ديال املاء.. واش املاء يعني الري بالتنقيط كل

للجهات التي كانت مزروعة، أو أننا أحدثنا ضغطا من أجهدنا به املاء، 
ما عندنا حتى �ضي حرج باش أننا نديروا تقييم حقيقي لبرامجنا الوطنية 
ونقولوا نتجاوزوا ألن إيال غندخلوا للجيل األخضر علينا أن ندخل إلى 
الجيل األخضر بدون عيوب املخطط األخضر، إيال كانت %10 نخليوها 
من خلفنا فقط، شكرا. األمر يتعلق باألمن املائي كحق دستوري ينص 
عليه الفصل 31 الذي يقر ضرورة عمل الدولة واملؤسسات العمومية 
الترابية، على تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير أسباب  والجماعات 
استفادة املواطنات واملواطنين على قدم املساواة، من الحق في الحصول 
على املاء والعيش في بيئة سليمة، ما هي إجراءاتكم السيد رئيس الحكومة 
لتفعيل هذا املقت�ضى الدستوري، ونحن نتذكر إلى األمس، الكثير من 
اإلحتقانات والتوترات، التي دعا جاللة امللك إلى تجنبها، تحدث في كثير 
من املناطق بسبب املاء الشروب، وفي الكثير من األماكن التي حدث 
فيها هاد التوترات كانت، ألننا أعطينا األولوية ألمور صناعية أو ألمور 
فالحية. املطلوب منكم السيد رئيس الحكومة، التدخل العاجل لحل 
املشاكل اليومية التي تعرقل توفر املواطن على املاء الشروب، واتخاذ 
تدابير استعجالية لرفع املعاناة عن من يقطعون عشرات الكيلومترات 
للحصول على قطرة ماء، لتخفيف شدة العطش، وخاصة في أوساط 

النساء بالعالم القروي.

تتخفى  الصورة  أن هاد  أعتقد  الحكومة، ال  رئيس  السيد  اليوم 
عليكم، كلما ابتعدنا عن املركز نجد آالف النساء اللي مازال تيمشيوا 
يجيوا  باش  الكيلومترات  عشرات  املاء  يأخذوا  أنهم  باش  للمناطق، 
به، هاد املشهد خص بالدنا ما باقيش خصو يكون فيها، ونعولوا على 
اإلرادة امللكية أوال، وعلى العمل الحكومي باش هاد املشهد في السنوات 

القديمة نتغلبوا عليه جميعا.

ملسيدارئيساملحكومة،

ما هي إجراءاتكم لتنفيذ التوجهات امللكية ذات البعد االستراتيجي؟ 
أية تدابير استعجالية اتخذتموها لجعل املاء جزءا ال يتجزأ من املنظومة 
الوطنية املتكاملة للمخزون االستراتيجي، كما دعا إلى ذلك جاللة امللك. 
إلى حد اآلن ومنذ أن طرحنا وسبق لنا أن طرحنا، خالل جلسة املساءلة 
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الشهرية في 18 أبريل 2022، طرحنا عليكم موضوع ما هي استراتيجيتكم 
للمخزون االستراتيجي؟ لم نرى تدابير، ونتمنى أن تكون جاوبها مناظرة 

وطنية من أجل املاء في القريب العاجل.

ملسيدارئيساملحكومة،

لقد حصل تراجع، وأنا أتكلم تحت السيد الوزير املكلف باملاء، املوارد 
واملهندسين  البشرية  املوارد  لدينا خيرت  كانت  املاء،  لوزارة  البشرية 
الذين يشتغلون في هذه الوزارة، وبذلوا مجهودا، وكانوا يحصلون على 
تكوينات على مستوى عال في دول متعددة وإلى غيرها، اليوم هاد �ضي غير 
موجود، املوارد البشرية في هذه الوزارة متضررة وغير راغبة في..، كان 
عندنا مهندسون اللي كيشرفوا على بناء السدود، محتاجين لشركات 
كبرى. اليوم يجب إعادة النظر، إرجاع االعتبار ملوظفي هذه الوزارة 
واألطر املغربية الكفأة، ونحن نتحدث في هذا الظرف، كلما أعيدت 

لألطر الوطنية قيمتها وكلفتها تعطي النتائج.

ملسيدارئيساملحكومة،

ونحن نتكلم على املاء الشروب، لدينا مشكل في مؤسسة عمومية 
ولكنها  الشروب،  باملاء  مكلفة  مؤسسة  لدينا  الشروب،  باملاء  مكلفة 
 6 أو  دالجماعات   5 تنلقاوا  إقليم  فكل  الشروب،  املاء  ما كتجيريش 
دالجماعات كتجيريه هاد املؤسسة، و10 و14 مؤسسة، و15 مؤسسة 
ما كتجيريهمش، وفي غالب األحيان كنلقاوا املؤسسات، الجماعات اللي 
كتكون فيها هاذ املؤسسة، هي اللي فيها املشاكل، ما�ضي املؤسسات اللي 
املؤسسة  إمتى هاد  فبالتالي حتى  الجمعيات،  أو  الجماعات  كتسيرها 
غتبقى عبئ على الدولة وعبئ على املواطنين واملواطنات. البد من الجواب 
بقوة..، وهناك سوء تدبير في املؤسسة، سوء تسيير املؤسسة، سوء 
االستثمار داخل املؤسسة، ما كنتحاملوش على �ضي حد، ولكن لتعطي 
وعليكم  املسؤولية،  يتحمل  أن  الجميع  على  املؤسسة،  النتائج هذه 
السيد رئيس الحكومة أن تأخذوا إجراءات سريعة في هذا املجال. مرة 
أخرى السيد رئيس الحكومة، نتمناوا لكم التوفيق، وبالروح املتفائلة 
املوجودة اليوم في البلد، نعول على أن إشكال املاء أن يصبح أولوية 

للوطن، وستجدون منا السند إلتخاذ التدابير.

ملسيداملرئيس:

األصالة  لفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  الرئيس،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، النائب السيد عبد الفتاح العوني

ملد ئباملسيداعبداملفت حاملعوني:

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

بتهانئنا  في فريق األصالة واملعاصرة أن تقدم  البداية يسعدنا  في 
والفني  التقني  الطاقم  وأعضاء  الالعبين  لكافة  والصادقة  الخالصة 
القدم  امللكية لكرة  العتيد، وللسيد رئيس الجامعة  ملنتخبنا الوطني 
وسائر أعضائها على هذا اإلنجاز التاريخي الرائع في مونديال قطر 2022، 
وال يمكننا أن نفّوت فرصة اإلشادة والتنويه أيضا بالجماهير املغربية 
واملغاربية والعربية واإلفريقية، التي لن تدخر جهدا في تقديم الدعم 
واملساندة لكتيبة األسود وليد الركراكي، ال�ضيء الذي كان له األثر البالغ 
في هذا التتويج غير املسبوق والذي نهديه جميعا للريا�ضي األول صاحب 

الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا وأيده.

ملسيداملرئيساملحكومةامملحت3م،

يطيب لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن نساهم بمداخلتنا هذه 
في موضوع بات يكت�ضي أهمية بالغة واستعجالية، ويتعلق بالسياسة 
املائية ببالدنا بغية لفت االنتباه إلى أهميته وأولوياته وكذا مكامن الخطر 
الصدمات  الجدي واملسؤول مع تحديات  التعامل  الناجم عن عدم 
العقود والسنوات  تعرفها وتجتازها بالدنا خالل  التي صارت  املائية، 
األخيرة، والحال أن مسألة ندرة املياه لم تعد مشكلة خاصة ببالدنا بقدر 
ما غدت معضلة عامة تلقي بظاللها على مختلف أقطار العالم، ومن 
تم باتت تسترعي اهتماما متزايدا وقلقا متعاظما ومن لدن كافة الخبراء 

والدارسين واملتتبعين على الصعيد الدولي.

فعلى الصعيد الدولي العام يجدر بنا التنبيه إلى أن مشكلة التغّير 
خطيرة  جوهرية  قضية  أمست  بل  عرضية  مسألة  تعد  لم  املناخي 
الذي يستلزم استنفار وتعبئة  ال�ضيء  ومهددة لكوكب األرض برمته، 
كافة الجهود من قبل املتدخلين املعنيين بغاية التصدي ملخاطر هذه 
تقر  الدولية  والدراسات  التقارير  كل  وأن  سّيما  الطبيعية،  املشكلة 
وتشّدد على أنه بحلول سنة 2035، فإن ثلثي البلدان اإلفريقية على 
سبيل املثال ستعرف مزيدا من العطش والهشاشة والجوع ما لم يتم 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة، ألن إشكالية التغّير املناخي لم تعد 
مرتبطة باملسألة اإليكولوجية فحسب، ولكن بشكل أسا�ضي بمسألة 

األمن الزراعي والغذائي.

ه 
ّ
أما على املستوى الوطني فيكفي أن نشير هنا إلى الحّيز الذي احتل

هذا املوضوع في الخطاب السامي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
د 

ّ
نصره هللا وأيده بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حين أك

على ضرورة إدراك الطابع البنيوي لظاهرة الجفاف التي تتسم بها بالدنا، 
ومن تم وجوب إيالء كامل االهتمام بإشكالية املاء في جميع جوانبها، 
ألن املاء هو أصل الحياة الرؤساء و عنصر أسا�ضي في عملية التنمية 
وضروري لكل املشاريع والقطاعات اإلنتاجية يؤكد صاحب الجاللة، 
ونحن في فريق األصالة واملعاصرة نرى أنه من الضروري التذكير والتنبيه 
ملا خلصت إليه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام 
الصادر في شهر أبريل من سنة 2012، من كون البيئة واملوارد الطبيعية 
تتعرض لضغوطات قوية حتى تأثير التغير املناخي، وكذا تأثير السياسات 
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العمومية واالستراتيجية القطاعية التي ال تأخذ في االعتبار بشكل كافي 
ضرورة استدامة املوارد والتوازن البيئي، وهو ما يعكس في نظر هذه 
اللجنة الهشاشة التي تعاني منها بالدنا إزاء معضلة التغير املناخي، هذا 
ناهيك عن األسباب ذات الصلة بطرق االستغالل املفرط واالستعمال 
العشوائي لهذا املورد الطبيعي الحيوي، والتي ال تأخذ بعين االعتبار 
ندرته وفق الصورة الالزمة واملطلوبة، وبالتالي فإن املبادرات التي قام 
بها املغرب قصد التكيف مع هذا الوضع تبقى محدودة، على حد تعبير 

صائغي تقرير اللجنة املذكورة.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

إنه بالرغم من تأكيد العديد من الخبراء والباحثين املغاربة على كون 
املغرب يعد أحد األقطاب ذات العمق الحضري العريق، فيما يتعلق 
إلى  املغاربة منذ زمن طويل  املائية حيث عمد األجداد  املوارد  بتدبير 
ابتكار طرق تدبيرية غاية في الذكاء سمحت لهم باستدامة االستفادة من 
هذا املورد الحيوي حين بادرو إلى استخدام نظام املخطرات باملناطق 
الواحية ونظام توزيع حصص املاء بالتناوب في املناطق الجبلية، مما 
بأهمية هذا املورد  البالد  الوعي املبكر لدى ساكنة هذه  يعكس نوع 

األزرق وضرورة حمايته والحفاظ عليه.

بفضل  استقالله  بعد  مباشرة  املغرب  إقدام  من  أيضا  وبالرغم 
عبقرية املغفور له الحسن الثاني رحمه هللا إلى العمل على بناء السدود 
وقنوات تحويل وتوزيع املياه مما شكل مكسبا هاما للمغرب في مجال 
تدبير قطاع املاء وهو املكسب الذي صار مبعث فخر بالنسبة لكافة 
املغاربة، بالرغم كذلك من الجهود الكبيرة واملحمودة الذي بذلتها بالدنا 
خالل العقود األخيرة يهدف تحقيق األمن املائي للمغاربة من خالل إعداد 
املخططات الوطنية للماء والوقاية من أخطار الفيضانات وتدبير مواسم 
الجفاف، وإطالق مشروع تحلية مياه البحر ببعض املناطق وكذا إدراج 
املناطق القروية ضمن نطاق البرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة 
املياه العادمة، وبالتالي سن سياسة تخطيط متزنة بعيدة املدى تساعد 
متخذي القرار على القيام بتدبير استباقي ملسألة شح املياه وندرته بما 
 95.10 القانونية لبالدنا خاصة قانون  فيه إعادة النظر في الترسانة 
الذي أسس لقواعد التدبير املندمج والتشاركي الالمركزي للموارد املائية 
والذي أقر كذلك بأن املاء يبقى ملكا عموميا ال يمكن خوصصته، وشدد 

أيضا على ضرورة حماية الجودة والتدبير املندمج لهذا املورد األزرق.

بالرغم من ذلك كله، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة ننظر إلى هذا 
املوضوع من زاوية كون بلدنا بحجم موقعه الجغرافي يتسم بمحدودية 
موارده املائية ومناخه الجاف وعدم انتظام تساقطاته املطرية، ومن تم 
فإن كل تلك الجهود املبذولة لم ترقى في الحقيقة إلى مستوى طموحات 
املغاربة خاصة وأن العديد من التقارير الدولية تقر بسير املغرب في منحى 
تنازلي فيما يرتبط بموارده املائية بسبب تدهور جودتها بمختلف أنواع 
امللوثات الصلبة منها والسائلة وبأصنافها املنزلية والفالحية والصناعية، 
بل يزيد األمر استفحاال مع استحضار غياب العقلنة املطلوبة في تدبير 

امللك العام املائي وبرنامج توسيع الري.

تبعا لذلك، ينبغي اإلقرار بأن السياسات العمومية واالستراتيجية 
الحكومات  قبل  من  املنتهجة  املائية  بالسياسات  املتعلقة  القطاعية 
السابقة لم تتمكن من مواجهة اإلشكاالت املرتبطة بندرة املياه وسوء 
بها سابقا وعن  امللتزم  السدود  بناء  تدبيرها، سيما وأنها عجزت عن 
تحويل املياه من شمال اململكة إلى املناطق املتضررة من نذرة املياه، 
وعن معالجة املياه العادمة إضافة إلى ذلك عدم وفائها بتنويع املوارد 
خاصة على مستوى تحلية املياه وإعادة استخدامها، وعليه ال تزال 
بالدنا تشكو من ضغط شديد على الفرشة املائية وتردي جودة املياه 
وشح مواردها جراء استنزاف الخزانات الجوفية واستنفاذ مياه األنهار 
والوديان وهو ما يجعل الكلفة الحالية لتردي هذه املوارد املائية كبيرة 
جدا يمكن أن تصل إلى %3 من الناتج الداخلي الخام حسب ما ورد في 
التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي املشار إليه أعاله، هذا 
إضافة إلى شح املوارد املائية نتيجة التركيز على السقي الواسع النطاق 
واالستمرار في زرع بعض املنتوجات املستهلكة للماء واملغاالة واملبالغة 
في الري واستهالك املياه، ناهيك عن الواردات املائية املسجلة بمجموع 
السدود الكبرى للمملكة والتي بلغ حجمها اإلجمالي حوالي 732 مليون 
متر مكعب مشكال بذلك عجزا يقدر ب %90 تقريبا مقارنة باملعدل 
السنوي للواردات، هذا فضال عن مشاكل عديدة منها تراجع الفرشة 
املائية الجوفية سنويا بصورة مقلقة وخطيرا للغاية األمر الذي سيعيق 

اإلنتاج الفالحي في املستقبل.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

أن  نريد  ال  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  فإننا  أخرى،  جهة  ومن 
القيمة  واملجهودات  باملبادرات  التنويه  فرصة  ونفوت  الطرف  نغظ 
واالقتراحات امللموسة التي ما فتئت تقوم بها حكومتكم، بغاية تصحيح 
املسار فيما يخص الوضعية املائية ببالدنا ومنها أساسا لجوءكم خالل 
األيام القليلة املاضية إلى اتخاذ عدة إجراءات كفيلة لتدارك التأخر 
وتيرة  من  والرفع  املشاريع  من  العديد  تنزيل  مستوى  على  الحاصل 
االستثمار في هذا املجال وعن طريق تعزيز االعتمادات املالية املخصصة 
للبرنامج الوطني للتزود باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027 من 
115 إلى 150 مليار درهم، مما يفيد أن حكومتكم واعية بالتحديات 
الخطيرة التي يطرحها موضوع ندرة املياه وواعية أيضا بمسؤوليتها في 
ضمان األمن املائي والغذائي لكل املغاربة، وبالتالي منخرطة عمليا في 
املولوية الحكيمة لصاحب الجاللة بخصوص إشكالية  الرؤية  تنزيل 

املاء التي دعا إليها وحث عليها في الخطاب املشار إليه أعاله.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ختاما، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نرغب في التأكيد والتشديد 
للغط  موضوعا  تكون  أن  يمكن  ال  ببالدنا  املائية  السياسة  أن  على 
السيا�ضي واملزايدات السياسية، على أن املسألة مرتبطة في جوهرها 
باألمن املائي واألمن الغذائي واالستقرار االجتماعي للمغاربة، قاطبة مما 
يستوجب من كافة املتدخلين في املوضوع العمل بصورة آنية ومستعجلة 
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واالستثمارات  املتاحة  اإلمكانيات  كل  رصد  على  استثنائية  وربما 
املمكنة في التكنولوجيات الحديثة واالستعانة بسائر الخبرات الوطنية 
والقارية والدولية املتوفرة ألجل رسم استراتيجية بعيدة املدى مدروسة 
التي من فك  الخطيرة  التحديات  بمواجهة  وبالتالي كفيلة  وواضحة، 
يطرحها هذا املوضوع الشائك خاصة وأن املغرب بات يعيش في وضعية 
إجهاد مائي هيكلي، وال يمكن حل جميع املشاكل بمجرد بناء التجهيزات 
لسان  على  جاء  كما  البالغة  وأهميتها  رغم ضرورتها  املبرمجة  املائية 
صاحب الجاللة حفظه هللا في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة 

التشريعية الحالية، وشكرا لكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي النائب املحترم السيد 
عبد الفتاح عفوا السيد عبد النبي عيدودي.

ملد ئباملسيداعبداملدبياعيد ني:

بسماهللااملرحاناملرحيم،املحاداهللارباملع ملين،ا صلياي ربيا
 سلماعلىاسيدن امحاداملذيامألتاقلبهامناجاللكا عيدهامنا

جا لكافأصبحافرح امؤيدمامدصورم.

ملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملس نةاملوزرمء،

ملس نةاملدومبامجف ضل،

نصره هللا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  ننهئ صاحب  البدء  في 
الريا�ضي األول بالفوز على املنتخب البرتغالي وبلوغ منتخبنا املربع الذهبي 
عن جدارة واستحقاق، هو انتصار عربي أمازيغي إفريقي إلفريقيا وتأكيد 
راسخ على معادلة رابح رابح التي وضعها جاللته في التعامل مع إفريقيا، 
نعم ربح املغرب التأهل للمربع الذهبي وربحت إفريقيا بطاقات إضافية 
لعبور منتخباتها إلى الدور املقبلة، وهذه ثمرة من ثمار سياسة جاللته 
الحكيمة في التعاون مع دول إفريقيا برمتها. وكما أصبح لنا منتخب 

وطني بمدرب كفء نحن في حاجة إلى فريق حكومي بمدرب كفء.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

مياه غير مسبوقة منذ عقود، فنسبة  أزمة  يواجه  اليوم  املغرب 
تغطية السدود نزالت من %47 ل %9.7، وتراجع بالنسبة ديال 89% 
من 17 مليار متر مكعب كإحتياطي اليوم نحن أمام 714 مليون متر 
مكعب، ونسجل تراجع للتساقطات الثلجية بنسبة يفوق %89 في عهد 
حكومتكم بمعنى نعيش أزمة نعيش أزمة في هذه الحكومة، الدراسات 
السيد الرئيس تؤكد أن %80 من الفرشة املائية مهددة باملغرب والتقارير 
أيضا تؤكد أننا نسير نحو العين الواكحة والروبيني املسدود، أنا عروبي 
وأنت سو�ضي والحمد هلل راه سواسة عندنا يبيعوا ويشريو تما والعروبية 

عندنا ثاني يخدموا عندكم تما في سوس، اآلن راه ما زال 13 ألف دوار 
السيد الوزير 13 ألف دوار من أصل 47 ألف دوار اللي استهدفتوها 
أنه يكون عندها الربط باملاء الصالح للشرب ما زال ما وصلهاش املاء، 
الوزير نسبة خاطئة، هاذيك  السيد  اللي قدمتو   98% النسبة ديال 
النسبة ما�ضي هي الربط ديال العّداد املاء والروبيني اللي كيتربط عند 
املواطن في العالم القروي وفي الدوار ديالو وفي الخيمة ديالو، هاذيك 98 
هي مرتبطة بالشبكة ديال املاء اللي واصلة للعالم القروي، أما العّداد 
الفردي ال زلنا لم نصل ولم نتعد العتبة ديال %43، وراجع في ذلك 
التقرير السيد الرئيس املحترم، 1960 كانت الحصة ديال املغربي 2500 
متر مكعب من املاء، 2019 نزلنا ل 650 متر مكعب واحتمال أن نصل 
في 2030 إلى أقل من 400 متر مكعب للفرد، رقم مرعب ومزلزل السيد 
الرئيس! رقم مرعب ومزلزل! ونسائلكم أي حّل تقدمه حكومتكم لحل 
هذه املعضالت التي يعاني منها قطاع املاء في املغرب؟ ربما سنتحدث عن 
حمالت تحسيس بكل أسف السيد الرئيس املحترم، حمالت التحسيس 
كلها فاشلة ألنها ال تستهدف املعاناة التي يعانيها الفالح في العالم القروي، 
وتعانيها املرأة في الجبل اللي كتقطع 5 و10 كيلومترات باش تجيب املاء 
لكسيبة ديالها وتجيبو للوليدات ديالها، اليوم أزيد من 54 مدينة مهددة 
بالعطش، مراكش ووجدة نموذج املاء ديال واد تانسيفت راه كيضيع 
ومراكش تعيش أزمة العطش؛ عالش وصلنا لهاذ األزمة السيد الرئيس 
املحترم؟ تصورمعايا أن كيلو ديال الفوكا حسب الدراسة ديال منظمة 
البصمة املائية بهولندا تياكل من 1000 حتى ل 2000 لتر ديال املاء، 
ليتر كيلو ديال الفوكا، فيه 4 الرؤوس ديال الفوكا، تيضرب ألف حتى 
ل 2000 ليتر، إيال حسبنا دابا واش دّوار دّوار غادي يكفيه ألفين ليتر 
وكيمشينا في كيلو ديال الفوكا! هاذ الناس هاذو اللي واخذين الهكتارات 
صوش درهم ديال 

ّ
وكيزرعوها وكياخذو الدعم وكيبيعها باملاليير وما كيخل

الضريبة عليها، والفالح الصغير جالس املاء كيضيع وكيتحسب عليه 
صو بالسوم الغالي، ال بد من مراجعة ديال هاذ السياسة ديال 

ّ
وتيخل

دعم الزراعات الفالحية السقوية اللي كتستهلك الفرشة املائية، وإيال 
كان البّد من اإلستمرار فيها ديرو التضريب عليها السيد رئيس الحكومة، 
ديالنا  املائية  الثروة  كتّدينا  اللي  الفالحة  هاذ  على  التضريب  ديرو 
وكتستنزفها وتبّدرها؛ دبا أنت كنت مسؤول على هاذ القطاعا ألزيد من 
15 سنة السيد رئيس الحكومة، كنت مسؤول على هاذ القطاع ديال 
الفالحة ألزيد من 15 سنة فين غاديين والفرشة املائية ديالنا مهددة 
بانخفاض ديال %80؟ فين غاديين؟ %80 من الساكنة ديال املدن املاء 
ديالها تيجي من السدود، مليون هكتار تتسقى من السدود، %75 من 
املنتجات الفالحية كتسقىمن السدود بمعنى هاذ ال�ضي اللي كنصدروه 
ه %25 اللي كتسقى من املاء ديال سيدي ربي، هللا يسقينا 

ّ
للخارج يا ال

الشتاء غيثا نافعا يا ربي العاملين، و%75 كتم�ضي من الفرشة املائية 
ديالنا و كتصّدر للخارج، حصر املياه في السدود السيد الوزير، هذا هو 
مشكل كبير هو املشكل ديال التبخر %50 ديال املياه ديال السدود تتبخر 
والسد ديال يوسف ابن تاشفين راه أنت كتعرفو يوسف اين تاشفين 
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اللي هو تلميذ ديال الشيخ الوكاك هللا ينفعنا وينفعك بالبركة ديالو، 
ر ق�ضى عليه، عالش ما تفكروش في الكرات 

ّ
هاذ السد هذا لللي التبخ

ديال الظل اللي هو نموذج تم التطبيق ديالو في دول متقدمة وكينهي هاذ 
ر؛ هناك الظاهرة ديال التوّحل أيضا اللي كتعطينا 

ّ
العملية ديال التبخ

أرقام خاطئة حول ملء ديال النسبة ديال السدود، تصور معي السيد 
الرئيس أن كلم واحد مربع راه كيتجمع فيه في كل سنة 2000 طن 
ديال األوحال، بالتالي اإلحصائيات اللي كتقّدم لينا حول ملء السدود 
فهي مغلوطة، أين ثروتنا املائية؟ هذا الجواب أنا غادي نجاوب السيد 
ر وفي التوّحل وفي التصدير وفي السقي الغير 

ّ
الرئيس، مشات في التبخ

مقنن وفي املياه ديال الفيضانات التي ال يتم تجميعها وإعادة توزيعها 
وفق نظرية التقائية تجمع بين السياسة ديال السدود وتحلية املياه 

ديال البحر والربط بين األحواض املائية.

ي وهناك 
ّ
السيد الرئيس، أزيد من 20 سد تنتظر اإلنجاز و130 سد تل

900 دراسة ستقومون بدراستها نسائلكم السدود الصغرى والتلية هاد 
900 أين وصلت دراستها؟

محطات تحلية مياه البحر هناك مشكل أين هي دراسة املخاطر ديال 
محطات تحلية البحر؟ أين هي دراسة آثار املخاطر ديال محطات تحلية 
البحر؟ اللي كتنتج لينا عدد كبير من امللح اللي كيرجع للبحر وتيقتل لينا 
الثروة السمكية، واش ما كتفكروش معنى السيد رئيس الحكومة؟ أن 
تكون واحد الشركة جديدة اللي تقوم باالستثمار واإلنتاج واالستغالل 
لهاد امللح اللي كتخرج من املياه ديال محطات التحلية البحر، إذن البد 

من هذه النظرية اإللتقائية.

للموارد  املندمج  التسيير  وكالة  هي  أين  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املائية؟ التي ندى بها النموذج التنموي الجديد؟ أين هو البرنامج الوطني 
ملواجهة مخاطر الفيضانات ومياه األمطار الرعدية؟ في حاجة السيد 
الوزير إلى سياسة حكومية تقنن وترشد شبكات السقي والري الفالحي، 
املاء كيضيع السيد الوزير في السواقي والكواديات ديال املاء عاد والو 
راهم كايطلبوا 30 وتيقول للفالح خلص 30 والفالح واصاله غير 15 
وأنت هنا من هاد املنبر أعلنت أن %40 كتضيع في السواقي في حاجة إلى 

إعادة الترشيد لهذه املياه املرتبطة بالسقلي.

السيد الوزير، استعمال املياه العادمة هنا شوف فيا هللا يرحم 
نشيد  ليك  يرحم  هللا  ديالك  بوجور  ها  الرئيس  السيد  الوالدين 
نشيد نشيد بما أنجز محطات للتدوير املياه العادمة بأكادير والرباط 
والفنيدق وتطوان ومارتيل وطنجة ومراكش وإعادة إستعمالها في سقي 
املساحات الخضراء والكولف، لكن السيد الرئيس أين هي حق العالم 
القروي والعدالة املجالية؟ ملاذا ال يستفيد العالم القروي والدواوير 
بالعالم القروي من املحطات من املحطات ديال إعادة التدوير؟ ملاذا 
ال يستفيدون من الشبكات ديال تطهير السائل؟ واش استعمال هاد 
املياه ديال تطهير السائل في السقي على غرار ما يستعمل في املساحات 

الخضراء والكولفات؟

هل فكرت الحكومة في وضع مخطط تشريعي لتحيين النصوص 
التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملاء للحد من التدخالت القطاعية؟ 
واألمطار  الفيضانات  آثار  من  للحد  برنامج  الحكومة  أبدعت  هل 
املوسمية والرعدية؟ ومتى تفكر الحكومة في إحداث وكالة تثمين املياه 
الثلجية والجبلية؟ متى تعلن حكومتكم عن إحداث وكالة تنمية الجبل 
وتثمين مياه جبال الريف واألطلس الكبير والصغير واملتوسط؟ ونحن 
وإيكولوجي  ثقافي  وموروث  طبيعية  كثروة  الواحات  أهمية  نستحضر 
يستحق الحماية والتثمين؟ هل ال قمتم بالعمل على مخرجات توصيات 
الندوة الدولية حول الواحات املنعقد مؤخرا بآسا الزاك؟ نسائلكم عن 
نصيب مدن الجنوب الشرقي والشرق من هذا البرنامج واالستراتيجية 
املائية التي تسطرها؟ أين وعودكم للمرأة بالعالم القروي والجبلي؟ أين 
وعودكم لنساء التعليم ورجاله؟ أين وعودكم للفالح الصغير بالدعم 
املباشر؟ أين ألف درهم مدخول الكرامة اللي واعدتوا به الناس أكبر 

من 65 سنة؟

الوطني  فريقنا  يساير  حكومي  فريق  إلى  أحوجنا  ما  أحوجنا،  ما 
والفرحة  البهجة  إدخال  على  القادرة  واالنسجام،  واألداء  اإليقاع  في 
للمواطنين املغاربة اقتصاديا واجتماعيا، وفي هاد ال�ضيء غادي نديروا 
النية وغادي نقولوا ليك السيد الرئيس املحترم سير، سير، سير، سير، 
الوطني لست وحدك  املنتخب  أيها  تقدم  سير، سير، وقول سير هي 
نحن معك ملك وشعبا وألطاف هللا وأكف أمهات تدعو أطراف الليل 
وآناء النهار، يا رب يا رب يربح املنتخب الساجدين املرضيين الحامدين 
والعربية  املغربية  األمة  منتخب  املؤمنين،  أمير  منتخب  الشاكرين، 
واألمازيغية واإلفريقية واملسلمين أجمعين، منتخب قيم اإلسالم املغربي 
املعتدل، منتخب التضامن والتآزر األمازيغي العربي اإلفريقي اإلسالمي 
ودول الجنوب، وكيف ال وهو يلعب على مرمى حجر من بيت القدس 
ويلعب على مرمى حجر من الكعبة املشرفة وعلى مرمى حجر من رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يرى فرحة أمته ومن تكون برسول هللا 
عصمته نصرته إذ تلقاه األسد في إجامها تجم. وشكرا السيد الرئيس 
املحترم، شكرا السيد رئيس الحكومة وهذه كلمة املعارضة تقبلها بصدر 

رحب.

ملسيداملرئيس:

الكلمة  عيدودي،  النبي  عبد  ال�ضي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للفريق االستقاللي والتعادلية النائب السيد الكبير قادة في حدود ستة 

دقائق.

ملد ئباملسيداعبداملكبي3اق نة:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيداملرئيسامملحت3م،
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ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

في البداية، ال بد أن نجدد اعتزازنا الكبير بما حققه منتخبنا الوطني 
املغربي لكرة القدم في نهائية كأس العالم بدولة قطر الشقيقة، والذي 
شرف بحق الرياضة الوطنية ورفع عاليا راية بالدنا في هذا املحفل 
الدولي الكبير بقيادة إطار وطني شاب وكبير، وألن املناسبة شرط فإننا 
نستغل هذه املناسبة لنستخلص درسا مما يتمثل في أهمية تعزيز الثقة 
في كفاءات وطننا في كل املجاالت وتشجيع الطاقات الشابة ألنها الرأس 

املال الحقيقي لبالدنا.

السيد رئيس الحكومة املحترم، لقد قدر لهذه الحكومة لعل قدر هذه 
الحكومة هو رفع كل التحديات في آن واحد سواءا ما تعلق منها باألزمة 
االقتصادية العاملية التي أثرت على أسعار جميع املواد األولية في السوق 
العاملية وتأثيراتها املحسوسة على السوق الوطنية، والجفاف وما خلفه 
تدابير استعجالية ملعالجة  يتطلبه من  من وضعية مائية حرجة وما 
إشكالية تدبير املوارد املائية الوطنية لذلك ونحن نغادر فصل صيف 
طويل وجاف نود في البداية أن نهنأ الحكومة على نجاحها الكبير في 
مواجهة تحدي تأمين التزويد باملاء الشروب في مختلف مناطق اململكة، 
وهو في الحقيقة تحدي كبير نظرا ألهمية هذه املادة الحيوية في املعيش 
اليومي للمواطنين واملواطنات حيث نسجل بإيجابية كبيرة جميع التدابير 
االستعجالية التي اتخذتها الحكومة هي تأمين التزويد باملاء الشروب 
باملناطق األكثر تضررا بالعجز املائي عبر برنامج استعجالي بمبلغ إجمالي 
قدر 8 ماليير و720 مليون درهم، وذلك عبر عدد من االتفاقيات همت 
بالخصوص األحواض املائية مللوية وأم الربيع وتانسيفت، وكذا بجهة 
برنامج  بتمويل  املتعلقة  اإلطار  االتفاقية  على  فضال  تافياللت  درعة 
السدود الصغيرة والتلية من سنة 2022 إلى سنة 2024 بمبلغ إجمالي 
ناهز 27 مليار و400 مليون درهم، وكذا اتفاقية لدعم املناطق البعيدة 
باملاء الصالح للشرب، وهو ما مكن والحمد هلل من تجاوز سنة صعبة 
املؤسسات  فيها  بما  وكذلك  الشركاء،  مختلف  وتعاون  دعم  بفضل 
املنتخبة، وألن هذه األزمة الطبيعية ال تحتمل االستغالل السياسوي، 
كما جاء في توجيهات جاللة امللك حفظه هللا، في خطابه ملجل�ضي البرملان 
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الحالية، فإننا نؤكد 
في الفريق االستقاللي، على أهمية االستمرار في التنزيل السريع ملختلف 

التدابير االستعجالية، الواردة في هذا البرنامج وفي اآلجال املحددة لها.

السيد رئيس الحكومة، إن الوضعية املائية الحرجة التي تعيشها 
درجات  تتفاوت  حيث  ألخرى،  منطقة  من  حدتها  تختلف  بالدنا، 
العجز املائي، وهشاشة الفرشة املائية باملناطق األكثر جفافا، وهو ما 
يتطلب إيالء عناية قصوى باملناطق الحدودية واملناطق ذات الطبيعة 
تكون  والجهات  األقاليم  هذه  في  للساكنة  املعاناة  ألن  الصحراوية، 

مضاعفة. وهنا البد أن ندعو الحكومة لتسريع البرنامج الوطني لتزويد 
ساكنة العالم القروي باملاء الشروب، وهو البرنامج الذي يعرف تعثرات 
بيروقراطية  تعقيدات  بفعل  تارة  املاضية،  السنوات  خالل  كثيرة 
وتدبيرية، وتارة أخرى بفعل غياب إرادة سياسية شجاعة، خاصة في 
املناطق الحدودية، حيث من غير املعقول أن يظل مصدر املاء الشروب 
في بعض هذه املناطق، هو الشاحنات الصهريجية املنقولة إلى األبد، دون 
إثارة موضوع جودة املياه، التي يتم نقلها وتأثيراتها الصحية الخطيرة على 

املواطنات واملواطنين.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة للنائب املحترم السيد 
الحسين آيت أولحيان.

ملد ئباملسيداملحسيناآيتاأ لحي ن:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

مائية حرجة،  الشديد وضعية  لألسف  تعيش  بالدنا  أن  صحيح 
ونسأل هللا تعالى أن يمن علينا بالغيث العميم، لكن هذا العجز املائي 
واالحتباس  املناخي  التغير  تأثيرات  بفعل  سواء  هيكليا  أضحى  الذي 
الحراري، أو بفعل االرتفاع املضطرد للطلب الوطني على املاء، أضحى 
تنزيل  في  قدما  امل�ضي  م�ضى،  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  علينا  يفرض 
استراتيجية وطنية شجاعة، وطويلة األمد لضمان األمني املائي ببالدنا. 
توليها  التي  القصوى  الكبير، لألهمية  تقديرنا  أعبر عن  وهنا البد أن 
الحكومة والوزارة الوصية على قطاع املاء، ملعالجة إشكالية تدبير املوارد 
املائية الوطنية، خاصة عبر تنزيل االتفاقية اإلطار للبرنامج الوطني للتزود 
باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027، املوقعة أمام جاللة امللك 
باستثمارات إجمالية تناهز 115.4 مليار درهم، منوهين بانفتاح اللجنة 
التقنية للبرنامج برئاسة السيد وزير التجهيز واملاء، على مختلف الشركاء 
واملتدخلين، من أجل تجويد تدابير البرنامج وتكييفه مع تطورات الوضع 
املائي، فالعجز املائي الذي تواجهه بالدنا يفرض علينا تدبيرا جماعيا، 

وانخراطا مسؤوال، وتعاونا وثيقا بين كل املتدخلين.

ونباهة جاللة  األيام حكمة  أظهرت  لقد  الحكومة،  رئيس  السيد 
امللك املغفور له الحسن الثاني طيب هللا ثراه، والذي أسس ببالدنا 
ملنظومة واسعة من السدود الكبرى واملتوسطة والصغيرة، حيث تتوفر 
بالدنا اليوم وهلل الحمد على 150 سد كبير، بسعة إجمالية تزيد عن 
ن بالدنا من تلبية 

ّ
19.6 مليار متر مكعب، وكذا 140 سد صغير وهو ما مك

حاجياتها من املياه الصالحة للشرب ومياه السقي وضمان الري على 
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نطاق واسع، لذلك فإننا نعتز بعمل الحكومة على إنجاز 20 سد كبير 
جديد ثالث منها في طورها النهائي هذه السنة فيما تتواصل األشغال 
ب 17 سد كبير، فضال عن البرنامج الطموح للسدود الصغيرة حيث 
يوجد 11 سد صغير قيد اإلنجاز فيما تمت برمجة 129 سد جديد في 
الثالث سنوات املقبلة بتكلفة إجمالية تناهز 4.27 مليار درهم. وهنا ال 
بّد أن ننوه بتعهد الحكومة بالتسريع من وتيرة تنفيذها واعتبارا ألهمية 
الربط بين األنظمة املائية فإننا نشيد بإطالق الحكومة للمرحلة األولى 
العاجلة للربط بين حو�ضي أبي رقراق وسبو بصبيب 15 متر مكعب في 
الثانية بمجهود استثماري ضخم يناهز 6 مليار درهم، في انتظار تعميم 
هذه التجربة الرائدة، كما نوّد أن نقف هنا على أهمية الخطوات الكبيرة 
التي قامت بها الحكومة في مجال تحلية مياه البحر، كحل مستدام 
لضمان التزّود باملاء الشروب ومياه السقي رغم التأخر الكبير املسجل 
سابقا، حيث نسّجل بإيجابية كبيرة الشروع في استغالل محطتي تحلية 
مياه البحر في كل من الحسيمة واشتوكة آيت بها والعيون، فضال عن 
إعطاء انطالقة مشروع ضخم بالدار البيضاء بكلفة استثمارية تناهز 
11 مليار درهم، ومشاريع أخرى لتحلية مياه البحر بكل من تيزنيت، 

من  بكل  وطموحة  مماثلة  مشاريع  وكذا  الشرقية،  والجهة  الصويرة 

الداخلة وأسفي داعين الحكومة ملزيد من العمل واالستثمار في هذا 

املجال وبنفس الدينامية.

الجهد  كان  ومهما  طموحا  كان  مهما  املائي  العرض  توسيع  إن 

االستثماري الذي يتطلبه كبيرا، لن يستطيع الجواب على األزمة املائية 

املتدخلين  كل  تعبئة  إلى  الحكومة  ندعو  لذلك  بالدنا،  تعيشها  التي 

والشركاء من أجل تكريس ثقافة وطنية القتصاد املاء وتثمينه والحفاظ 

عليه، انطالقا من املدرسة مرورا باألسرة واإلعالم الوطني واملؤسسات 

اإلدارية واإلنتاجية العمومية منها والخاصة، كما نود هنا التأكيد على 

حتى  الذكي،  والسقي  املوضعي  الري  نحو  التدريجي  االنتقال  ضرورة 

تتمكن الفالحة الوطنية من املساهمة في الحد من اإلجهاد املائي للفرشة 

املائية.

السيد رئيس الحكومة، نود أن نجدد دعوتكم لالستثمار أكثر في 

مجال إعادة استعمال املياه العادمة املعالجة، اعتبارا للفرص الكبيرة 

في  خاصة  إضافية  مائية  موارد  لتعبئة  االستثمار  هذا  يقدمها  التي 

مجال سقي املناطق الخضراء، وذلك عبر الرفع من االعتمادات املالية 

املخصصة للبرنامج الوطني لتطهير السائل واستعمال املياه العادمة. 

وأخيرا نتمنى إن شاء هللا من املنتخب الوطني املغربي الظفر إن شاء هللا 

بكأس العالم لهذه النسخة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيداملرئيس:

السيد  االشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 

الرئيس النائب املحترم ال�ضي عّدي شجيري.

ملد ئباملسيداعّدياشجي3ي:

ملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدةاملوزيرة،املس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

بدورنا في فريق التقدم واالشتراكية فإننا ننهئ أنفسنا على اإلنجاز 
التاريخي الذي يحققه أسود األطلس في مونديال قطر، والذي جعل 

بالدنا مفخرة للشعب املغربي قاطبة وللعالم العربي والقارة اإلفريقية.

ملسيدارئيساملحكومة،

أولوية  ملناقشة قضية وطنية ذات  اليوم كحكومة وبرملان  نلتئم 
واالشتراكية  التقدم  فريق  في  نعتبرها  والتي  املاء  قضية  هي  قصوى، 
قضية مجتمعية وسياسية بامتياز، قضية ال تتحّمل املزايدات ولكنها 
الحكومة، في سعة  نقاشا ديمقراطيا وال نشك السيد رئيس  ب 

ّ
تتطل

صدركم وأريحيتكم وهي مناسبة نعّبر لكم عن تقدير التقدم واالشتراكية 
ملبادرتكم إلى حضور املؤتمر الوطني األخير وهي خطوة تحسب لكم، بما 
تعطيه من دالالت على صحة العالقة التي ينبغي أن تكون بين األغلبية 

واملعارضة، وبغض النظر عن اختالف وجهات النظر فيما بيننا.

ملسيدارئيساملحكومة؛

إنه من البديهي أن املاء شرطا أساسيا لالستقرار وللتنمية وقد جاء 
الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح البرملان واضحا في مضامينه 
د على أن وضعية اإلجهاد املالي تقت�ضي منا 

ّ
وجازما في توجيهاته، حيث أك

ي بالصراحة واملسؤولية، إننا نحمد هللا ونشكره على أمطار الخير 
ّ
التحل

الحالية ونسأله تعالى على أن ينعم علينا بمزيد من غيث النافع، ومهما 
كانت السنة ممطرة أو جافة على بالدنا أن تم�ضي قدما في مشاريعها 
املائية، ذلك أن كل الدراسات تؤكد على أن بلدنا تتجه نحو اإلجهاد 
املائي وأن حصة الفرد من املياه في انخفاض مضطرد، علما أن تفاوتا 
كبيرا يسجل فيما يخص توفر املاء باألحواض املائية، كما أن تأثيرات 
دوليا  تصّنف  منطقة  إلى  ينتمي  بلدنا  إن  تتسارع.  املناخية  التغيرات 
بالبقعة الساخنة، ولذلك يعاني من االختالل املناخي املؤدي إلى الظواهر 
القصوى، والتي من بينها الجفاف وهي ظاهرة تمس معظم بلدان البحر 
األبيض املتوسط، وهكذا فمعدل ملء السدود ببالدنا ال يتجاوز حاليا 
%23.7 ونشهد عجزا في التساقطات املطرية، وبالتالي في املوارد املائية 
سقوطها،  أيام  عدد  وتراجع  بالثلوج  املغطاة  املساحة  صت 

ّ
تقل كما 

وينضاف إلى كل ذلك االستغالل املفرط للفرشة املائية كما هو حال 
فرشة سوس-ماسة ودرعة- تافياللت وتادلة وبرشيد والحوز وملوية 
العليا، هكذا فالعامل املناخي وضغط النمو الديموغرافي واالستغالل 
املفرط للمياه الجوفية وضعف مردودية شبكة التوزيع، كلها عوامل 

تف�ضي إلى وضعية الخصاص املائي الحاد.
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ملسيدارئيساملحكومة،

انطالقا من موقع املعارضة الوطنية البناءة واملسؤولة التي نتبناها 
قوال وفعال، وبرهنا على ذلك من خالل تصويتنا اإليجابي على معظم 
مشاريع القوانين التي جاءت بها الحكومة انطالقا من هاذ املوقع، نحّيي 
مجهوداتكم في مواجهة وضعية الجفاف وإخراجكم للبرنامج الوطني 
ع إلى جسن وسرعة ونجاعة تفعيله، 

ّ
األول للماء، وهو البرنامج الذي نتطل

كما نؤكد نعرب عن إدراكنا التام للصعوبات املوضوعية التي تقف في 
وجه تدبير املاء، وندعوكم إلى بذل املزيد من الجهود من أجل التغلب 
عليه، وفي نفس الوقت البّد من االعتزاز بما راكمته بالدنا من خبرة هائلة 
ن بالدنا من اجتياز فترات 

ّ
في تخطيط وفي تدبير املوارد املائية، وهو ما مك

ر على قانون متقدم للماء وعلى عدد مهم 
ّ
جفاف حادة، كما أننا نتوف

من السدود الكبرى والصغرى ومحطات معالجة مياه الشرب بما فيها 
محطة تحلية مياه البحر باإلضافة إلى منشآت تحويل املياه، ومع ذلك 
فالسياسة الوطنية في مجال املياه استنفدت ذاتها، وباتت أزمة املاء في 
بالدنا شبحا حقيقيا تقت�ضي تغيير االتجاه ألجل تدبير الندرة، وضمان 
األمن املائي الوطني مع ما يرتبط من أمن غذائي، وألن الثقافة السياسية 
للتقدم واالشتراكية تنبذ االكتفاء بالنقد، وتتأسس على ربطه باالقتراح، 
فأننا نعتبر أنه حان الوقت لتعديل نموذج اإلنتاج الفالحي املستنزف 
للماء واملعتمد حاليا على التوسيع والتثمين وعلى الفالحة التصديرية، 
علينا إذن مراجعة نموذجنا الفالحي حتى ال نكون بلدا يصدر املاء، 
ونحن نعتقد بالخطأ أننا نصدر منتوجات زراعية، وذلك يقت�ضي الجرأة 
السياسية في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعطي األولوية للماء الصالح 
للشرب، وذلك باملوازاة مع توجيه فالحتنا نحو تلبية االكتفاء الذاتي 
الوطني، والحفاظ على مواردنا املائية علما أن الفالحة اآلن تستنزف 
أكثر من %80 من املوارد املائية، فاملسؤولية تقت�ضي أن تكون التنمية 
الفالحية متالئمة مع قدراتنا املائية، كما نستدعي وضعية اإلجهاد املائي 
إجراء التحول نحو البدائل املائية غير التقليدية كتوسيع انجاز محطات 
التحلية وإعادة استعمال املياه العادمة بعد معالجتها، وكذلك تجميع 
مياه األمطار، ويتطلب األمر أيضا تغييرا جذريا في ثقافة املجتمع إزاء 
املاء، غير أن األمر هنا ال يتعلق فقط بالتحسيس، ولكن أساسا من 
القانوني  في التصدي لالستعمال غير  القانون بصرامة  خالل تطبيق 
للماء، وهنا ال بد من التأكيد على ضرورة االرتقاء بشرطة املياه، وفوق 
كل ذلك من املعلوم أن املشاريع املائية تحتاج إلى استثمارات ضخمة ال 
تستطيع تحملها امليزانية العامة لوحدها، وهو ما يجعل الحكومة أمام 
محك البحث عن التمويالت الضرورية، ال سيما عن طريق الشراكة 
بين القطاع العمومي والخصو�ضي دون التفريط في كون املاء يظل حقا 
دستوريا وملكا عموميا وشأنا استراتيجيا تحت مسؤولية الدولة. ونظرا 
للتفاوت الكبير في املوارد املائية بين األحواض املختلفة، فمن الواجب 
تسريع إنجاز مشاريع كبرى لتحويل ونقل املياه من أحواض الوفرة إلى 

أحواض الندرة في إطار التضامن الوطني واملجالي.

أن  نريد  واالقتراحات  األفكار  بهذه  نتقدم  ونحن  الرئيس،  السيد 
تكونوا متأكدين من أنكم ستجدوننا إلى جانبكم في كل اإلجراءات التي 
ستعود على املواطنات واملواطنين من خالل سياسة مائية ناجعة، ألن 

هذا هو معنى كوننا فريقا نيابيا بناء ومسؤوال، وشكرا.

ملسيداملرئيس:

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
االجتماعي السيد الرئيس السيد النائب املحترم �ضي شاوي بلعسال.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 9ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مين،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت3مين،

على إثر ما حققه املنتخب الوطني من إنجازات، يشرفني ويسعدني 
أن أتقدم بأحر التهاني إلى الريا�ضي األول جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا وأيده، وإلى الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، وإلى املنتخب 
الوطني طاقما والعبين على كل ما قدموه، متمنيا لهم التوفيق والنجاح 

في ما تبقى من مباريات إن شاء هللا.

باسم  الكلمة  أتناول  أن  املحترم، يشرفني  الحكومة  السيد رئيس 
حالة  موضوع  لنناقش  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 
في  املائي  أمننا  تحسين  سبل  عن  والبحث  ببالدنا،  املائية  الطوارئ 
افتتاح  خطاب  تضمنها  التي  السامية،  امللكية  التوجيهات  استحضار 
 ،2022 أكتوبر   14 يوم  الثانية  التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة 
بتخصيص محور أسا�ضي حول األزمة املائية الراهنة في هاد الخطاب، 
إدراكا لجاللته للطابع البنيوي لهذه الظاهرة املركبة، واملتعدد األبعاد 
واآلثار. إلى جانب الجهود املبذولة والحرص املتصل على تأمين املوارد 
مختلف  من  السدود  من  سلسلة  وبرمجة  إنجاز  في  املتمثلة  املالية 
األحجام، وإخراج برامج دقيقة في أولويتها وأفقها الزمني وتمويلها، إال 
أن الوضع املائي اليوم يطرح نفسه بكل إلحاح ومسؤولية وجدية على 
الجميع حكومة، برملانا، مؤسسات، إدارات، ومواطنين، ألن الظاهرة 
أصبح لها طابع كوني وتزداد حدة وتفاقما، بسبب االختالالت البيئية 

والتحوالت املناخية، مع تفاوت في وقعها وآثارها السلبية من بلد آلخر.

في السنوات األخيرة، من ضعف كبير في حجم  لقد عانت بالدنا 
أثر سلبا  مما  انتظامها  والثلجية، وعدم  املطرية  التساقطات  وتوزيع 
على مستوى حقينة السدود في مختلف األحواض املائية. لقد كانت 



13635 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1551–119جمادى األول14441  )113دجنبر20221( 

سنة 2021 األعلى حرارة منذ سنة 1981، بعد سنوات 2010، 2017، 
2020، ومصحوبة في نفس الوقت بعجز مائي مرتفع، شمل مختلف 
األحواض املائية بنسب متفاوتة، مع تقلص كبير في املساحات الثلجية 
بلغ عجزها سنة 2022 %89 مقارنة مع ما قبلها. وأمام هذه الوضعية 
تعرف جميع األحواض املائية عجزا مهما يؤثر سلبا على سد الحاجيات 
املائية ملختلف األغراض، انطالقا من اإلمدادات املائية لسدود اململكة، 

التي تغطي مختلف الجهات املائية.

الجاللة،  صاحب  يقودها  التي  املبكرة  اليقظة  على  هللا  ونحمد 
للبرنامج  تفعيال  تنزيلها،  في  الشروع  تم  التي  استعجالية  واإلجراءات 
الوطني للتزويد باملاء الصالح للشرب ومياه السقي الفترة 2027-2020، 
والتي تم التوقيع على اتفاقية اإلطار الخاصة بهذا البرنامج أمام أنظار 
جاللة امللك في 13 يناير 2020، والتي تمخضت عنها لجنة للقيادة و10 
ذات  والتدابير  اإلجراءات  من  سلسلة  اتخاذ  مع  موضوعاتية،  لجان 
الطابع التقني واالجتماعي والترابي القروي، تأمينا لتوفير املاء لفائدة 

الجميع.

ونظرا للطابع االستعجالي وامللح لإلشكاليات املائية في بالدنا، فإننا 
نتساءل عن الحصيلة اإلنجازية للسنتين األخيرتين من عمر هاد البرنامج 
الوطني، وهل هناك من صعوبات أو إكراهات طارئة تتعلق باإلجراءات 
التنفيذية؟ كما نتساءل في هذه املحطة عن مدى وجود تقييم مرحلي 
ملختلف مضامين هذا البرنامج، ومدى صمود اإلجراءات واملشاريع التي 
كان من الالزم تحقيقها، في إطار االستراتيجية الوطنية للماء؟ وهل تمت 
تعبئة جميع املتدخلين في مجال تأمين التزويد باملاء استباقا للحلول 
املستعجلة  الحلول  وابتكار  الراهنة،  املائية  األزمة  لتجاوز  املمكنة؟ 
والعملية املندمجة، انطالقا من االستثمار في املياه الجوفية، واملياه 
تثمين  إلى  إضافة  األحواض،  مختلف  بين  املائي  والربط  السطحية، 
املياه الغير االعتيادية كتحلية مياه البحر، وتدوير املياه العادمة وإعادة 
استعمالها، على االستفادة من جميع التساقطات املطرية التي تصب في 

جميع الفضاءات العارية واآلهلة.

السيد رئيس الحكومة املحترم، إننا نغتنم فرصة تواجدكم معنا في 
هذه الجلسة، لنطمئن ونطمئن املواطنين واملواطنات املغاربة على أمنهم 
املائي، الذي هو عنصر أسا�ضي لضمان األمن الحياتي لجميع الكائنات 
وعمران  إنتاج  من  الحياتية  األنشطة  استدامة  ولضمان  الحية، 

واستقرار وسالمة، سائلين املولى عز وجل أن يديم علينا هذه النعم.

وإننا على قناعة تامة، بأن الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات 
والفعاليات املعنية بقطاع املاء، تتسم بالجدية واملسؤولية، وقد تكون 
بحاجة إلى ملسة قيادية عليا، تؤمن سرعة التكامل واإللتقائية، وضبط 
األدوار أمام تعددها وتقادم بعض من هياكل واملجالس الغير املفعلة، 

التي تقت�ضي املصلحة العامة مراجعة وجودها وتحيين ألدوارها.

ونعتقد في فريقنا أن هناك حاجة ملحة إلى تعبئة وطنية شاملة 

للتحسيس والتوعية بالوضعية املائية، واملسؤولية املشتركة في حسن 
ترشيد واستعمال هذه املادة الحياتية والحيوية، تعبئة تتجاوز الحمالت 
املوسمية العابرة نحو تعبئة مهيكلة مستدامة، مرافقة لالستهالك املائي 
ملختلف األغراض، تثمينا واقتصادا وتوعية بخطورة اإلفراط واإلجهاد، 
الذي يتعرض له رصيدنا املائي. ونقترح أن يكون محور املاء حاضرا في 
برامج التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، حاضرا بمساحة كبيرة 
ووازنة وحاضرة في مختلف مواضيع االمتحانات واملباريات والتقييم 
الدرا�ضي، إلى جانب حضوره في املجال الريا�ضي من منافسات ومقابالت 
فيه  حققنا  الذي  املجال  اإلشهارية،  لإلعالنات  مرافقة  ومساحات 
القوية  والعزيمة  الشاملة،  الوطنية  التعبئة  باهرة بفضل  انتصارات 
والثقة في الذات لفعاليتنا الرياضية، خصوصا ونحن نعيش على إيقاع 
ما حققه منتخبنا الوطني من منجزات في مباريات كأس العالم 22، 

متمنين له كل التوفيق والنجاح في ما تبقى من مباريات إن شاء هللا.

السيد رئيس الحكومة، كما أن مجال الحقل الديني مفيد جدا في 
هذه التعبئة التحسيسية، من خطب وحمالت توعية وأنشطة املجالس 
العلمية، سيكون له تأثير كبير على االلتزام في السلوك اليومي بعدم 
التبذير واإلسراف في استهالك هذه النعمة الثمينة، كما نقترح في هذا 
اإلطار أن تكون السنة املقبلة سنة 23 سنة وطنية، للتعبئة من أجل 
املساهمة في تحصين األمن املائي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 
السيدة النائبة املحترمة فاطمة الزهراء باتا.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملزهرمءاب ت :

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

اليوم الشعب املغربي كيعيش جوج ديال الفرحات، الحمد هلل فرحة 
هطول أمطار الخير اللي جات باش تنعش األمل ديال املواطنين، وفرحة 
تأهل املنتخب الوطني لنصف نهائيات كأس العالم لكرة القدم. البرميل 
ديال البترول كيسوى 70 دوالر، نتمناو من السيد الرئيس يكمل الفرحة 
الثالثة للمغاربة وينقص عليهم وخا غير درهم واحد من عندو في أسعار 

املحروقات.

الدستور،  في تطبيق  الرئيس، راه ما زال عندك إشكالية  السيد 
جيتينا في امليزانية وما جيتيناش في الجلسة ديال شهر نوفمبر.
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السيد الرئيس، تعتبر السياسة العمومية الخاصة باملاء، من أبرز 
السياسات الوطنية ببالدنا، فقد كان املغرب سباقا إلى تبني سياسة 
تدبير واضحة في هذا املجال، وذلك ألنه يعيش مشكال بنيويا وهيكليا 
تفرضه التغيرات املناخية، وارتفاع الطلب على هذه املادة الحيوية. وقد 
تفاقم هذا املشكل بسبب تنامي األنشطة السوسيو اقتصادية وتعدد 
تنوع  إشكاليات  إغفال  دون  املياه،  وتدبير  استغالل  سلوكيات سوء 
املتدخلين وسوء التنسيق بينهم، إشكاليات كشفت محدودية الخيارات 
التي نهجتها بالدنا رغم أهميتها، وجعلت من الضروري التوجه إلعادة 
النظر في هذه السياسة العمومية، وإجراء تقييم شامل وإصالح كامل 

لها.

في  املجالية  العدالة  تكريس  محور  عوضتم  الرئيس،  السيد 
مواجهة  بمحور   ،2023 املالية  القانون  ملشروع  العامة  التوجهات 
إشكالية تدبير املوارد املائية، تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية، اللي 
جات في الخطاب ديال اإلفتتاح ديال السنة التشريعية، واللي باملناسبة 
أكد فيها جاللته أن موضوع املاء هو خارج املزايدات السياسية اليوم 
2020-2027 هذا  للماء  الوطني  احنا كنقولوا أن األولوية للمخطط 
املخطط يلغي ما قبله، لذلك أرجوكم بال ما ترجعونا للور وإيال بغيتو 
نرجعوا اللور فداك األسطونة ديال 10 سنوات مرحبا احنا مستعدين 
نعطيوكم اإلحصائيات ونشوفوا شنو تنجز من قبل؟ وشنو تنجز من 

بعد؟

السيد الرئيس، اليوم التحديات املفروضة هي في موازنة العرض 
أثبتت  4: السدود  بالنسبة للعرض األمور واضحة كاين  مع الطلب، 
املأل،  ضعف  كبرى:  تحديات  تواجه  أصبحت  ولكن  لعقود  نجاعتها 
التبخر، ارتفاع مستويات التوحل، لذلك البد من تطوير بنيات جديدة 
للتخزين، بالنسبة ملشاريع الربط البد من التعامل بحذر مع الكميات 
القابلة للتحويل خصوصا وأن تكاليف االستثمار واالستغالل قد تكون 
مرتفعة، وهنا كنساءلوكم السيد الرئيس من سيؤدي فرق التكلفة؟ 
وفي املقابل كاين تحلية مياه البحر اللي هو خيار جد مهم ولكن كتبقى 
التكلفة البيئية واملالية ديالهم مرتفعة مما يعني أن املردودية ديالو 
في السقي كتبقى محدودة، وكاين إعادة استعمال املياه العادمة اللي 

كنقول أنه البد من تطوير اإلطار املؤسساتي واملالي لتحسين مردوديته.

بالنسبة للطلب غنعطي نقطة وحدة، السيد الرئيس 14 لسنة وأنتم 
على رأس قطاع الفالحة اللي كيستهلك %87 من املياه، املخطط األخضر 
عندو إيجابيات ما كنتناقشوش عليها أهمها ارتفاع نسبة الصادرات من 
املواد الفالحية، ولكن السيد الرئيس اسمحلينا نقولوا لكم بأن املخطط 
األخضر اللي شجع إنتاج الحوامض، الطماطم، البطيخ األخضر، الفوكا 
كان سبب في استنزاف الفرشات املائية في الوقت اللي ما قدرش يحقق 
فيه األمن الغذائي للبالد، واش غنبقاو في نفس السياسة؟ ليس من 
املعقول أن نستثمر في املوارد املائية بمبالغ مهمة ثم نقوم بتصدير هذه 
املياه في شكل منتجات فالحية، ألنه ال يوجد أمن غذائي بدون سيادة 

مائية. اليوم في 2022 لم يعد مقبوال السيد الرئيس أن توجد مناطق 
الساكنة ديال دوك  الوقت كتخرج  غنية ومصدرة فالحيا وفي نفس 

املناطق في وقفات احتجاجية بسبب العطش.

إن الخريطة الفالحية تحتاج ملراجعة شاملة وعاجلة تضع حدا 
لتوسع الزراعات األكثر استهالكا للماء وتعيد اإلعتبار لزراعة الحبوب 

والقطاني وتشجع البذور املقاومة للجفاف ولفقر التربة.

نجيو للحكامة بما فيها التعيين في املناصب العليا في هاد املوضوع 
بدات خاصنا رجال ونساء بكفاءات معينة، اليوم التعيينات اللي كتدار 
في الحكومة واش كتستاجب لهاد ال�ضيء؟ كندعيوكم السيد الرئيس 

ترافعوا تعييناتكم األخيرة في مجال التجهيزات املائية.

بالنسبة للحلول املقترحة البد من اإلفراج على املقتضيات القانون 
والنصوص التطبيقية املتبقية من قانون املاء، والتي تهم حصاد مياه 
األمطار، معالجة وتثمين املياه العادمة، وضع املخططات املحلية لتدبير 

املياه.

السيد الرئيس، أغلبيتكم ترأس 12 لجهة وال جهة وحدة استطاعت 
القانون  أن  مع  والطاقة  املاء  إلقتصاد  جهوية  إستراتيجية  بلورة 
التنظيمي 111.14 كيأكد على ذلك في املادة 82 ديالو، من الضروري 
التخطيط والتدبير املندمج للمياه السطحية والجوفية باعتبار السياسة 
املائية قطاعا أفقيا وليس مسؤولية وزارة التجهيز فقط، البد من إنشاء 
املرصد الوطني للماء البد من موازنة بين العرض والطلب من أجل 
تحديد مشاريع التهيئة والتحويالت الالزم القيام بها وبرمجتها. نقترح 
التحسين  املاء،  بموضوع  املتعلقة  العلمي  البحث  تشجيع مؤسسات 
السيد الرئيس ليست وصلة اشهارية نقوم ببثها خالل األزمة الثقافة 

املائية يلزمها بناء هي تهيئة وتعبئة لألجيال القادمة..

ملسيداملرئيس:

غير  للنواب  اآلن  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترمة  السيدة  النائبة  السيدة  املحترمة  النائبة  السيدة  املنتسبين 

فاطمة التامني، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

ملسيدارئيساملحكومة،

الفعلية كيتحقق  الحقيقية والترجمة  إيال توفرت اإلرادة  صحيح 
املتخب  فوز  من  نستخلصوه  يكمن  اللي  الدرس  هو  هذا  النجاح 
الوطني..اللي باملناسبة كنهنئوه وكنتمناو العدوى تنتقل للسياسة عامة 

وللحكومة.

املغرب  اليوم  مائي،  إجهاد  وضعية  في  كيتصنف  املغرب  اليوم 
الفالحة كتنفق %85 من العرض املائي بال ما يتحقق اإلكتفاء الذاتي، 
كيتوجه  اللي  املنتوج  تشجيع  على  عملت  املتعاقبة  اإلختيارات  ألن 
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واملواطنين،  املواطنات  احتياجات  مع  كيتجاوش  ما  وهذا  للتصدير 
بل كيرهن السيادة الغذائية للمغرب، اليوم كنحتاجو إلعادة اإلعتبار 
للثروة املائية على اعتبار أنها ثروة وطنية وما�ضي مجرد عامل لإلنتاج 
وإستهالكات مكثفة من طرف الشركات بعضها رعي ومحميات، اليوم 
كنحتاجوا إلعادة النظر في السياسة املائية املتبعة ونحتاج إلى تسريع 

وتيرة املشاريع غير التقليدية وإعادة النظر..

ملسيداملرئيس:

السيدة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  التوقيت،  انتهى  شكرا، 
نبيلة منيب.

ملد ئبةاملسيدةانبيلةامديب:

ملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءا ملدومب،

بالفعل باسم الحزب اإلشتراكي املوحد كنعبروا كذلك على اإلعتزاز 

فرحوا  الشعب  والد  املغربي،  الوطني  باملنتخب  ديالنا  والفخر  ديالنا 

اللي  بقوانين  يفرحوهم  هما  حتى  األمة  نواب  من  وكيتسناو  الشعب 

غادي تحقق العدالة االجتماعية واملناطقية وتفرج على األسرى وعلى 

الصحفيين باش نخرجوا وليدات الريف باش كل األمهات املغربية تفرح 

هاد ال�ضيء اللي بغينا وهادي مسؤوليتنا خاصنا نقوم بها.

ثم فيما يخص املوضوع املطروحة للنقاش اليوم يعني التدبير، تدبير 

الندرة كيف قلتو السيد رئيس الحكومة فهاد الظروف اللي هي صعبة 

كيطلب منها تدابير بالفعل تقدمتوا بواحد العدد ديال التدابير اللي هي 

إيجابية، ولكن اللي خصنا نعرفوا هو أنه هاد التنسيق بين القطاعات 

ديال  العملية  بأنه  كتعرفوا  من جهة  الفالحي  معنية،  يعني  هي  اللي 

 les meilleures capteurs التشجير اللي هي متأخرة في بالدنا التشجير هي

ديالهم ال في sol وال في l›air، وأنه هاد السياسة املفرطة ديال النظام 

الليبيرالي اللي مبنية على اإلنتاجية، على الربحية اللي وصالتنا لهاد ..

ملسيداملرئيس:

السيدة النائبة املحترمة، انتهى التوقيت، شكرا للسيدات والسادة 
النواب املتدخلين، شخصيا كذلك استخلصت درسا كبيرا من الفريق 
الوطني أنا ذابت كل املهارات الفردية لالعب داخل منظومة جماعية 
انضبط لها الجميع فكونت قوة الفريق الوطني، أتمنى أن تذوب املهارات 
وللنظام  ملقررات  جميعا  وننضبط  املؤسسة  هذه  داخل  الفردية 
الداخلي ليكون التدبير جماعيا شكرا، هنيئا لفريقنا الوطني، تفضل 

السيد رئيس الحكومة.

ملسيداعزيزاأخدوشارئيساملحكومة:

شكرماملسيداملرئيسامملحت3م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت3مون،

تفاعال مع تدخالتكم السيدات والسادة النواب نبغي نوضح بعض 
أزمات مركبة  بالدنا كيعيش  في  اليوم  العالم  أن  أوال صحيح  األمور: 
وحكومتنا تحت إشراف جاللة امللك فاتحة العديد من األوراش املهمة 
الصحة  قطاع  إصالح  الصحية،  التغطية  تعميم  أهمها  أهميتها  من 
بالصعوبات اللي فيه وإصالح قطاع التعليم وكذلك تحقيق معادلة ديال 
التشغيل واالستثمار برهاناتها وإكراهاتها، هادوا كلهم وكذلك تحقيق 
كلهم  هادو  وإكراهاتها.  برهاناتها  واالستثمار  التشغيل  ديال  املعادلة 
ملفات كبار كيحتاجوا للكثير من الوقت ومن الجهد، لكن ال أنكر أن تدبير 
إشكالية املاء في ظل التغيرات املناخية الحالية من امللفات اللي كتشغل 
بالنا بزاف وبعض املرات يعني كتفيقنا من النعاس، خصوصا فهاد 
األسابيع اللي فاتت ألنه كيجيني الوضع صعيب منبن نكونوا مضطرين 
نديروا انقطاعات من املاء الصالح للشرب في املدن بحال مراكش، وال 
الدار البيضاء، والرباط وال وجدة وما لقاوش املياه للقطاع الفالحي 
والقطاع الصناعي، يمكن نوفروا املاء الصالح للشرب ولكن شكون اللي 
غيصايب لنا البطاطا، والبصلة، واللحوم، والحليب ومطيشة الفوكا؟ 
غنرجع الفوكا غنرجع لها، ولكن غنجاوبوا هو ما�ضي هاديك السيدة. هاد 
ال�ضي يمكن يكون واقع، ولكن ال تقنطوا من رحمة هللا، وهللا سبحانه 
وتعالى استجاب للدعاء ديال املغاربة بأمطار الرحمة. ولهاد اإلعتبارات 
كلها في املوضوع ديال املاء كيحظى بأهمية كبيرة، وإهتمام خاص أوال 
عند جاللة امللك، وكذلك عند الحكومة، وأنا شخصيا ما غاديش نبالغ 
إيال قلت كنشتغلوا داخل الحكومة تقريبا يوميا في القطاعات املعنية 

مع السيد الوزير املكلف بقطاع املاء.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

ندرة املياه هو مشكل عالمي، وبالدنا معنية به بصفة مباشرة، احنا 
كنعيشوه كل صباح. ولذلك خصنا نشتغلوا بشكل جماعي على هذا 
التحدي ونحاولوا نتأقلموا مع هاد املشكل أصبح اليوم حقيقة كنعيشوه 
بشكل يومي كما قلت، وكيما كتشوفوا هنا كتعبئة على املستوى الدولي 
فيما يتعلق بمواجهة نقص املياه، بما في ذلك الدول األوروبية اللي 
هي نفسها بدات كتعيش هاد املشاكل، وبالدنا كذلك منخرطة فهاد 
التعبئة، وأكثر من ذلك فهي تعتبر من الدول الرائدة عامليا في مواجهة 
تغيرات املناخ اللي هي السبب الرئي�ضي لشح التساقطات املطرية وعدم 
اإلنتظام ديالها. على سبيل املثال حسب التصنيف األخير ملؤشر أداء 
تغير املناخ بالدنا كتحتل املرتبة السابعة عامليا في مواجهة ديال التغيرات 
املناخية، واملغرب كيتفوق على دول كبيرة ورائدة، وحتى فيما يتعلق 
باملاء بالدنا رغم األزمة، األزمة ديال املياه اللي الجميع كيحس بها، إال 
أن الوضع ديالنا أفضل بكثير من دول جنوب حوض البحر األبيض 
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املتوسط لعدة إعتبارات؛ هناك هنا يمكن نعطيكم بعض الخالصات 
ديال التقرير الصادر عن املنظمة ديال »FAO« بخصوص نصيب الفرد 
من املوارد املائية، إيال قلت قبايلة بأن املغرب عندو 620 متر مكعب لكل 
فرد في السنة كمعدل سنو،ي لكن على أي حال مجموعة من الدول 
املجاورة، املجاورة عندها معدالت أقل وأقل منا بزاف بحيث كيوصل 
ل350، كاين اللي عندو 250 متر مكعب للفرد، وكان يمكن تنزل حتى ل90 
متر مكعب للفرد كمعدل سنوي. ولكن بالنسبة لنا ناقوس الخطر هو أن 
املغرب في الستينات كان النصيب ديال الفرد حوالي 2560 متر مكعب 
للفرد، وقبل 30 سنة كان 1300، واليوم عندنا حوالي 560. لكن الحمد 
هلل، بالدنا كذلك محظوظة ألنه تدبير إشكالية املاء بديناها بشكل مبكر 
إنطالقا من سياسة السدود في الستينات اللي بداها املغفور له جاللة 
امللك الحسن الثاني، واآلن كيواصلها جاللة امللك محمد السادس هللا 
إستشرافيه  رؤية  عندهم  كان  ملوك  بجوجهم  اللي حقيقة  ينصرو، 
للموضوع، وكانوا دائما كينبهوا السياسيين لهاد اإلشكالية لسنوات قبل 
ما توقع. والحمد هلل، هاد السياسة ديال السدود خالتنا نعبأوا غالبية 
املوارد املائية املمكنة في ظل هاد التغيرات املناخية الحاصلة وتوالي 
سنوات الجفاف، ولذلك كان دائما كيكون عندنا مخزون اللي كيجنبنا 
للشرب،  الصالح  املاء  نوفروا  أوال  كيخلينا  واللي  األسوء،  السيناريو 
وثانيا يكون عندنا assez d›eau شوية ديال املاء باش ندخلوا يعني 
املوسم الفالحي. وفي انتظار أن هللا سبحانه وتعالى، يكمل بهاد األمطار 
«، واحنا دائما ثقتنا في هللا 

ً
مصداقا لقوله تعالى: »إنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرا

كبيرة، والحمد هلل بالدنا غادية في الطريق الصحيح في تدبير سياستها 
املائية واعية بالتحديات اللي كتواجهها، وشفنا مؤخرا كيف أن جاللة 
امللك انطالقا من هاذ القبة املوقرة، تكلم على إشكالية املاء، وأكد أن 
الزمن اإلستراتيجي  في إطار  الحكومي وكيدخل  الزمن  يتجاوز  تدبيرها 
ديال الدولة؛ املسألة الثانية اللي كتخليني مطمئن بعض ال�ضيء هو أن 
بالدنا عندها استقاللية مواردها املائية، حنا ما�ضي بحال مجموعة من 
الدول اللي السيادة ديالها املائية مرتبطة بالجيران، والحمد هلل، وبالتالي 
فمواردنا املائية سواء كانت قليلة وال كثيرة هي موارد ذاتية وما عندناش 

فيها �ضي تخوف اللي هو جيو استراتيجي؛

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

صحيح أن األزمة الحالية املتعلقة بندرة املياه جات نتيجة ديال 
التغيرات املناخية، لكن باش نكونو صريحين وواقعيين ال بد ما نعتارفو 
بأنه، واخا بغيت نقدر نقولها، أنا ما عندي ما ندير لك، أنه كاين بعض 
التأخر في تنفيذ بعض اإلستراتيجيات ديال املاء اللي توضعات سنة 
السياسية،  املزايدة  أجل  ما�ضي من  كنقول  اللي  ال�ضي  وهاذ   ،2009
وباملناسبة السيدة ديالكم راه دارت املزايدة السياسية وطيحت هذاك.. 
بأنه ما يكونش نقاش سياسية، ال ال، دارتو، واش دارتو؟ دارتو، ما كاين 
بأس غنسجلوا، غنسجلو، ولكن احنا غادي نبقاوا في التوجه ديال 
سيدنا، ما غاديش نرجعو اللور، وهاذ ال�ضي اللي كنقول، donc ما�ضي 

من أجل املزايدة السياسية، لكن إيال بغينا نزيدو القدام خصنا نعرفو 
أوال، مكامن الخلل باش نشتغلو عليها ونحددو الخيارات األنسب لتدارك 
هاذ التأخير، وإذا اقت�ضى األمر أننا نعاودوا نرتبو األولوية نعاودوها. بعد 
مرور 13 سنة قلت من انطالق اإلستراتيجية الوطنية للماء، تم بناء 
سوى 9 املحطات فقط لتحلية املياه، منها 8 ديال املحطات منها محطة 
بحيث  هما صغار  اللي  االخرين  و8  باها  آيت  باشتوكة  كبيرة  واحدة 
كان املفروض أن تكون عندنا 20 في غضون 2030، إضافة إلى التأخر 
و، كاين في الحقيقة 

ّ
املسجل في بناء بعض السدود، غندوز هاذ ال�ضي كل

بزاف ما يتقال.. عاود لقيتها، مشكلة هادي، كاين الحقيقة بزاف ما 
يتقال حول التأخر لكن أنا ما غاديش نتكلم عليه بحكم قلتها، أن جاللة 
امللك أمرنا بالترفع ولتدارك هاد التأخر الحاصل، جاب جاللة امللك هللا 
ينصرو البرنامج الوطني للتزود باملاء الشروب ومياه السقي في 2020-

2027، اللي هو برنامج مهم جدا كيتبنى سياسة مائية رشيدة على املدى 
القريب واملتوسط، وحكومتنا ملي جات لقات هاد البرنامج وهي اليوم 
منخرطة في التنزيل ديالو، بل أكثر من ذلك اعطتو دفعة أكبر، وغير هاذ 
أسبوعين يوم 30 نونبر2022 ترأست اجتماع لجنة القيادة ديال هاذ 
البرنامج، اللي ملسنا من خالل املعطيات أن التطورات فهاد ال�ضي ديال 
املا هي متسارعة، يعني هاد ال�ضي كيم�ضي بسرعة ل les besoins ديال 
la demande ديال املاء، بأننا ضروري نواكبو السرعة اللي كتغير فيها 
املعطيات في امليدان، وهاذ ال�ضي اللي خالنا مع الضغط اللي بدا كيظهر 
أننا نحينو بعض املشاريع اللي من الضروري أن نسرعو بها بال ما نقيسو 
باقي األهداف، خصوصا ما يتعلق بمحطات ديال تحلية مياه البحر، 
والحمد هلل خرجنا فهاد االجتماع بقرارات مهمة وعلى رأسها مراجعة 
االعتمادات املالية املخصصة ليه اللي انتقلت من 115 ل 150 مليار 
ديال الدرهم، ومن القرارات كذلك اللي خرجنا بها هي إدماج املرحلة 
الثانية في املستقبل باش نبداو الدراسة من مشروع الربط بين بورقراق 
وسبو في إطار هاذ البرنامج وتقديم برمجتها لسنة 2024 بغالف 14 مليار 
ديال الدرهم؛ رفع سعة محطة التحلية بئر رنزران ديال الداخلة إلى 
37 مليون متر مكعب لتوفير مياه الشروب والسقي ملدينة للداخلة؛ 
املصادقة على إنجاز محطات للتحلية بالناظور والصويرة، وتسريع إنجاز 
املرحلة الثانية ملحطة أكادير، وإطالق دراسة إلنجاز محطة لتحلية املياه 
ملراكش الكبرى، وهذه باملناسبة راه داخلة في املشروع اللي، يعني، تقدم 
أمام أنظار صاحب الجاللة اللي غادي تكون فيه واحد la station ديال 
dessalement اللي غادي تنفع املشروع الكبير اللي غادي يقوم به ديال 
هداك ال�ضي ديال le solaire املكتب الشريف للفوسفاط، ولكن غادي 
يقدم كذلك حلول إن شاء هللا للمنطقة ديال مراكش كلها بالنسبة باش 
نعطيوها املاء ديال التحلية ديالها بغض النظر على آش يمكن وقع غدا 
وال بعد غدا بالنسبة لسقوط األمطار في السنوات املقبلة؛ املصادقة 
على إدراج السدود ديال بوعيدان وبوخميس في البرنامج الوطني، برمجة 
أشغال 5 السدود متوسطة انطالقا من سنة 2023 بأقاليمنا بنسليمان 
طاطا تيزنيت والحوز، ولجنة القيادة غادي تبلغ سيدنا بهاد املستجدات 
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وغادي يعرف، إن شاء هللا، باش نضمنو حسن السير ديالو ولبلوغ 
امللك كل املشاريع  األهداف املسطرة، والحكومة غادي تقدم جاللة 
املرتقب إنجازها، واللي من شأنها التخفيف من وقع اإلجهاد املائي على 
املواطنين واملواطنات من خالل ضمان استمرار تزويدهم باملاء الشروب 

وتوفير املاء ألغراض الفالحة والسقي؛

فهاد اإلطار ال بد من التذكير أن من بين األوراش الكبيرة اللي احنا 
خدامين عليها بكل جرأة هي تفعيل املشاريع الخاصة بالربط باملنظومة 
املائية على الصعيد الوطني، سعيا منا لتحقيق العدالة االجتماعية 
للتزود من هاد املادة، والحكومة كتشتغل على إنجاز الدراسة املتعلقة 
باألحواض املائية وأولها مشروع تحويل الفائض من املياه من حوض 
سبو نحو أبو رقراق ومن بعد أم الربيع، واللي غادي يكلف امليزانية ديال 
الدولة في هاد la partie اللي هي استعجالية ديال 6 مليار ديال الدرهم 
بين حوض سبو وبين أبو رقراق، والحمد هلل bon هاد ال�ضي تكلمت 
عليه، ورغم ارتفاع التكلفة اللي لكن ألنه هاد املشروع لكون تدار هادي 
10 سنين يمكن كان يتقام ب %50 بالثمن ديال اليوم، اليوم مع التكلفة 
مع كوفيد مع بوست كوفيد مع هذا، رغم هذا هو املشروع وال بد منه 
ألنه عندنا منطقة اللي فيها الدار البيضاء واملحمدية وفيها الرباط، 10 
داملليون ديال نسمة اللي خصها املا، donc يعني التحويل ديال املاء 
خصو يكون، فلهذا بدات الحكومة وعطات l›ordre de service وبدينا 
كنشتغلو، وإن شاء هللا، غادي تكون في 12 شهر املقبل، إن شاء هللا، 

هاد املشروع بعد على األقل باش املا يدخل للسد ديال بن عبد هللا؛

صحيح أن أمطار الخير اللي كانت األسبوع املا�ضي كتبشر بالخير، 
لكننا غادي نقوموا بتنفيذ هاد املشروع كلهم مهما كان املوسم الفالحي 
املمطر مزيان، ألننا ما بغيناش نطيحوا في نفس املشكل ديال التأخير مرة 
أخرى، trop d›incertitude املا كيجي املا كيم�ضي، الشتا كتم�ضي، هللا 
يعطينا الشتا ولكن خاص جميع الحلول، يعني les réseaux خصهم 
يكونوا connectes وخاص يكون عندنا اتصال بجميع اإلمكانيات ألنه 
املاء ما يمكن �ضي املغاربة يعيشوا بال ماء، ويعني راكم ما كتصوروش 
الجهد اللي قامت به الحكومة في هاد الصيف، والتتبع ديالها والتتبع 
ديال الوزارة املاء وزارة الفالحة وبالخصوص وزارة الداخلية والسادة 
 pour ،الوالة والعمال على العمل الكبير والشاق اللي قاموا به، يعني
satisfaire la population في des régions ، وانا كنعرف من املناطق 
الصيف،  فهاد  تقريبا  املاء  فيها  كانش  ما  اللي  منها  جيت  اللي  ديالي 
وكنعرف املعاناة ديال املواطنين، ولكن، يعني، مجهودات كبيرة اللي 
عملت الدولة، اقتناء، يعني، الشاحنات وهز املا ديه 30 كلم 40 كلم 
وحط ودير السيتيرنات ودير هذا واحد العمل يعني ودير البير وسميتو 
زعم un1effort هو كبير اللي قامت به الدولة مشكورة، واللي يمكن ما 
تيبانش، يعني، في.. ما يبانش لكم في العمل هذا ولكن راه املاء كيجي رغم 

الصعوبات اللي كانت مطروحة؛

اليوم وال غدا  ما غاديش تشوف  اللي  اليوم حكومة  احنا  احنا، 

كنشوفو املستقبل، مستقبل اوالدنا، مستقبل األجيال القادمة، هادي 
املاء  ديال  مسؤولية  هادي  نتحملوها  وخصنا  عاتقنا  على  مسؤولية 
من األولوية ديال األولويات ديال هاد سميتو، وكنشوفوا بأنه الربط 
بين األحواض املائية حاجة مهمة بزاف كيما قلت، ألنه هذا وكذلك 
اعتيادية،  غير  مائية  موارد  في  نفكروا  أننا  علينا  كيفرض  املستقبل 
والحمد هلل، وهبها هللا ب 3500 كيلومتر من البحر اللي يمكن نستغلوها 
في محطات ديال التحلية ونوجههوها سواءا للماء الصالح للشرب أو 
للقطاع الفالحي دابا عندنا 2 تجربات، كاين الداخلة غادي نديرو فيها 
املاء للداخلة للشرب وكذلك الفالحة، وكاين كذلك التجربة ديال أكادير 
اللي كتعطي للناحية ديال أكادير وإنزكان وهذا وكتعطي كذلك للمنطقة 
ديال اشتوكة كيعطيوها للفالحة كذلك، وها أنتما كتشوفو دابا هاد 
العبرة اللي خذينا من املحطة ديال اشتوكة آيت باها وكون ما تعمالتش 
في الوقت ديالها Vous imaginez اليوم أكادير دابا الحمد هلل راه دخالت 
في 40 مليون ديال املتر مكعب هاذ األيامات البراجة من الناحية ديال 
السوس، ولكن من قبل يعني هاذ الصيف اللي فات، الناس ما كاينش 
املا للناس ديال أكادير، ما كاينش املا للناس ديال إنزكان آيت ملول ديال 
هديك املناطق كلها، لوال كان هاد املشروع تعملو املشروع اليوم ديال 
املحطة راه خصك توجدو على 3 سنين أو 4 سنين باش يوجد لك يعني 
il y a des investissements القرار اللي ما اتخذاش في الوقت ديالو وإال 
راك غادي تواجه صعوبات كبيرة، الحمد هلل نتمناو على هللا نتماو على 
هللا يا رب آمين أنه هاد ال�ضي اللي عطانا هللا من فضلو أنه تزيد مازال 
لألمام باش نعمرو الباراج ديالنا باش نواجهو وباش تعطينا الوقت أننا 

إن شاء هللا نقومو بهاد البرامج اللي هي أسميتو؛

من بعد دابا اللي خصنا إيال اسمحتو في هاد 5 دقايق أو 10 دقايق 
قبل ما نختم الكلمة ديالي أوال هادو كلها املاء هو قطاع االستثمارات يعني 
الحمد هلل بالدنا فهمتها من األول الحسن الثاني هللا يرحمه فهمها من 
األول وعمل مشاريع كبيرة ديال السدود، سيدنا هللا ينصره فتح آفاق 
جديدة زاد في العدد ديال السدود، وزاد كذلك في البرنامج ديال املخطط 
ديال املاء ديال هاد ال�ضي ديال السقي وكذلك ديال املياه العادمة حتى 
هي réutilisation ديالها، إذن هادو كلهم استثمارات واستثمارات باش 
تبني باراج خاصك سنين وخاص الدولة تواكب ما�ضي تقولك أنا البارج 
غادي نعطيه لك ولكن نخليك على 7 سنين وال 8 سنين عاد توجدو على 
حسب اإلمكانيات ديالي وغادي بشوية وهذه، ال، خاصك دير معايا 
باراج ونعطيك 3 وال 4 سنين وعندنا الشركات اللي هم قابلين باش 
يوجدو هاد الباراجات، وملي تيكون البارج خاصك تسنى الشتا، واش 
غادي يدخل له الشتا وال ما غاديش يدخل له الشتا ألن هاد ال�ضي كله 
راه بزاف ديال les paramètres اللي خصنا أكدز غادي يكون منها ولكن 
إن شاء هللا، شوف دابا ملي درتي هاداك الخطاب املتفائل أكدز غادي 
يعمر وزاكورة غتجيها الشتا السيد إن شاء هللا. كلها قضية تفاؤل وهللا 
زعما تبارك هللا عليك، النية شوف النية فيها l›optimisme فيها التفاؤل 
وفيها الثقة وهادو 2 تيظهر لي بأنه احنا بيناتنا كاين الثقة إن شاء هللا 
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وغاديين بالنية في جميع هاد البالد ديالنا إن شاء هللا. كما قلت أنه هذا 
برنامج خاصو يدار لكن خصنا نعرفو املغاربة بأنه في 5 سنين اللي جاي 
كاين استثمارات اللي كبيرة واللي غادي يقومو بها وبأنه غادي نوجدوها 
إن شاء هللا وغتوجد في وقتها ونتمناو على هللا أنه les conditions يكونو 
مزيانين بأنه ملي تبني الباراج تدخل له املا واحنا غاديين، وكاين كذلك أنه 
بعض املدن الكبار ما يستحملوش مازال أنه سميتو دابا الدار البيضا، 
الدار البيضا تتاخذ 300 مليون ديال متر مكعب تتاخذها من بيريمتر دال 
دكالة من بعد ما كيجي راه كيجي من أم الربيع ومن الفوق ومن سميتو 
من الجبل ديال بين الويدان وهذا وهانت هابط واألطلس، ملي كيوصل 
املا واحد الطرف كبير تتاخذو أسميتو، إذن هاد 300 مليون، طلبنا من 
املكتب الشريف للفوسفاط أنه يعمل واحد l›unité ديال التحلية باش 
يتكلف بها، هو اللي غادي يدير la production ديال املاء، ال هذا غادي 
اسمحوا لي، هو مكلف بالجديدة ومكلف بآسفي، 300 مليون هاد طلب 
عروض غادي يكون القطاع الخاص مع القطاع العام وغادي يعطي 
 quel que soit les إن شاء هللا هاد التجربة وغادي يبدا ندخلوا للماء
conditions أوال نخففوا على الفالحة فهاديك املنطقة، وثانيا بال ما 
يكونش املاء راه خص يكون عندنا املاء ديالنا باإلمكانيات اللي كاينة 
وهاد ال�ضي مرتبط بالطاقات املتجددة وهذا، إذا املغرب داخل في واحد 

الدينامية اللي هي جديدة.

الناظور، الناظور خصها حتى هي station ديال التحلية، الناظور 
station ديال التحلية، سيدي إيفني وتزنيت حتى هي خصها  خصها 
 les stations ديال  العدد  وواحد  كاينة  وراه  التحلية  ديال   station
وهادو دابا 2 لكبار اللي قلت ليكم الناظور وسميتو. الحمد هلل طنجة 
يعني كاين الخير والبركة فهاديك املنطقة، وكاين في بعض املناطق أخرى 
اللي غادي يكونوا فيها des stations اللي هما أصغر من هداك ال�ضي 
اللي كنتكلم عليه ديال 300 مليون وال 220 مليون ديال متر مكعب اللي 
هما يعني إستثمارات ثقال وكبار. ولكن ال بد من هاد االستثمارات باش 
نخرجوهم والهدف ديالنا أنه منين نكملوا هاد ال�ضي هذا إن شاء هللا، 
نوصلوا تقريبا ملليار ديال متر مكعب اللي هي تقريبا داك le besoin ديال 

املدن ديالنا با يكون عندهم املاء.

 les1barrages, au1niveau1des1barrages1c›est1un1peu1prés اليوم
 ،les barrages يعني 4 دالليار ديال متر مكعب اللي كاينة اليوم دخالت
 les terres والحمد هلل املعدل دابا ديال الشتاء اللي طاحت بالنسبة
agricoles فين كاين الفالحة وداك ال�ضي كلو املعدل هو 90 مليمتر، إذن 
احنا تقريبا +80 % بالنسبة للسنة املاضية اللي كانت سنة يعني ديال 
الجفاف، وناقصين ب20 % بالنسبة للمعدل الوطني ديال 30 سنة 
ولكن إن شاء هللا األيام املقبلة والخير اللي غيجي من بعد وندعيوا جميع 

إن شاء هللا أنه غادي نوصلوا لها ويمكن لنا يعني نفوتوا لها.

وصلنا كيما قال ليا السيد وزير الفالحة ل 2مليون و100 مليون 
اللي هما أرا�ضي اللي تخدمات، على األقل خصنا نوصلوا ل 3,5 مليون، 

على األقل 3 داملليون ألن جات الشتاء معطلة، هاد ال�ضي خصو يفهموه 
املغاربة بأن جات الشتاء معطلة، إذن الوقت باش يحرثوا وداك ال�ضي 
ما يمكنش تقول لواحد الفالح خرج تحرث وهو كهز راو للسماء وما 
الشتاء واليوم يعني بكل صراحة  اليوم شاف  الشتاء،  كيشوف �ضي 
على داك ال�ضي اللي تيطلع من امليدان داك ال�ضي رهيب زعما كيفاش 
اليوم الفالحا كيشتغلوا ليل ونهار، كيحرثوا ليل ونهار بالليل كيحرثوا 
باش يربحوا الوقت ديالهم وكنشجعوهم وكنطلبوا منهم أنهم يديروا 
املجهود، يمكن تكون السنة ديالهم رغم يعني تأخر هاد األمطار وإن شاء 
هللا جميع مع الفالحا نوصلوا على األقل على األقل لديك 3,5 داملليون 

وال 4 د املليون إيال كتابت إن شاء هللا.

كذلك أنه جاء في الكالم على القضية ديال داك �ضي ديال التوحل، 
 la عمالت  السدود  كل  لقياس  الدراسة  بواحد  قامت  الحكومة  راه 
الدراسة  لواحد  قامت  الحكومة  راه  التوحل،  ديال   bathymétrie
الوضعية  ديال ملعرفة   la bathymétrie السدود عمالت  لقياس كل 
الحقيقية لحقينة السدود، أو واضعة برنامج خاص اللي هو املحاربة 
ديال التوحل. بالنسبة يعني les petits villages واملواطنين وهادوك 
الناس اللي هما في العالم القروي وداك ال�ضي راه 129 سد اللي موجهة 
للتنمية املستدامة وبغينا نوفروها إن شاء هللا فهاد السنوات سميتو. 
خصكم تعرفوا بأنه أوال كاينة تكلمت على لجنة القيادة ولكن كاينة 
هي كتشتاغل كل  اللي  العمليات،  وديال  القيادة  ديال  اللجنة  واحد 
نهار واللي كيترأسها السيد وزير املاء، اللي هي كل نهار كتشتغل، فيها 
الداخلية واملاء والفالحة، يعني وعندهم وحتى �ضي واقيال من عندنا من 
الرئاسة واملكتب الوطني ديال املاء الصالح للشرب. هاد اللجنة كتاخذ 
القرارات ديالها tous les jours يعني كل يوم كتشوف وكتبع وكتشوف 
اإلشكاليات، كتهضر مع الوزير، كتدوي مع الداخلية وكتدوي مع هذا 
باش يحاولوا يحلوا املشاكل، وهاد ال�ضي ما�ضي عاد اليوم بديناه، هاد 
ال�ضي من نهار اللي بانت األزمة يعني قيب من الصيف واحنا خدامين 
et tous les jours le travail se fait، ومن بعد هما اللي وجدوا لنا هاد 
البرنامج وقالوا لنا ها الحاجيات، وها les ajustements اللي خص يّدار 
بالنسبة للبرنامج اللي فات، وهما اللي قدموهم وجاوا للجنة القيادة 
وتقدموا ودازوا وطلبوا لنا بأنه خصهم برامج أخرى، وقلنا لهم سيروا 
الجاي  اإلثنين  اإلثنين،  هاد  ما�ضي  نرجعوا  نعاودوا  غادي  شوفوهم 
 les ،التتبع كاين ،les arbitrages اجتماع آخر ديال لجنة القيادة، إذن
arbitrages كاين، العمل اليومي كاين، برامج أنا تكلمت عليها راه كان 
يمكن لي نبقى غير في يعني في les généralités وفي الشمولية ونقول لكم 
راه احنا غاديين مزيان وغنوصلوا احنا كلمت لكم على برامج وعلى هذا، 
 le site internet وغادي السيد الوزير غادي من بعد غادي يعمل ليكم في
 j›ai plus les واحد الوقت اللي يكونوا موجودين راه عندو تقريبا واحد
chiffres1ici، املهم أنه 12 سد تقريبا اللي غادي يجيب 3 د املليار و100 
مليون، و11 سد اللي غادي يجيبوا 4 داملليار اللي غادي يمشيوا حتى ل 
2027. إذن هادو كلهم اللي كنقترح أنا على الحكومة أنه كل واحد خصنا 
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نوريوا للمواطن إمتاش غادي يبدا، وإمتاش غادي يسالي، وكيف غادية 
األشغال إن شاء هللا باش تعرفوا فين كاين التتبع. ما�ضي كلهم غادي 
يوجدوا في 2026 ولكن احنا غنكونوا واجدين في 2026. وهاد ال�ضي غير 
باش نفيقك، املهم أنه ما غاديش يكونوا، املهم، املهم، غير باش نبسطوا 
 les وصافي ما�ضي. على أي دابا إن شاء هللا في 2026 ما غنكونش واجدين
barrages كلهم ولكن غادي نكونوا على األقل املخطط ديالنا واضح، 
tracé عارفين فين غادي وإيال جينا احنا راه تبارك هللا غنكملوا وإيال 
جاء واحد آخر غادي يكملوا l›essentiel أنه البالد ديالنا يكون فيها املاء 

ويكون فيها أسميتو.

وأنا أوال بغيت، في الحقيقة هاد القضية، القضية ديال االستهالك 
ديال املاء بعض املنتوجات هو حتى في الحكومة بعض املرات عندنا 
ديال  املاء  الشرب،  ديال  املاء  الشرب،  ديال  املاء  النقاشات،  هاد 
الشرب، إيه ولكن النهار اللي كطلع مطيشة ويطلع بطاطا بثمن وداك 
�ضي كل�ضي كيغوت. واش بغيتوا املغاربة غير يشربوا املاء وصافي؟ ما 
يمكنش، هادي بالد خصنا نعطيوهم املاء وخصنا نعطيوهم الفالحة، 
وعطيوهم البطاطا، ونعطيوهم مطيشة، ونعطيوهم اللحم ونعطيوهم 
هذا وبثمنات مناسبة، هادي من les missions ديال الدولة أنه توجد 
هاد األمور، وهاد ال�ضي إيال شدينا املاء واسعملناه غير في الشرب آش 
دابا  نجيبوا  بغينا  إيال  حتى  غنجيبوه،  منين  الخر  من  نديروا  غادي 
 ils مطيشة ما نلقاوش منين نجيبوها، احنا كنصدروها لخرين، وهما
sont1déficitaire، إذن ما عندنا منين نجيبوها، وبال ما كنت في الحقيقة 
كنت غنجاوبك على القضية ديال االستهالك ديال الفاوكا، االستهالك 

دال الفاوكا وديال املاء والتقني ولكن ما غندخلش ليك في التقنية نم�ضي 
ليك غير للمسائل، شوف ما دام قلت ليكم هاد الفوكا اليوم هي اللي 
فيها البركة، خليوها أنا شفتي منين كيجيبوها ليا يحطوها ليا في الطبلة 
كنقول لهم هللا يخليكم ما نمسهاش دابا حتى يسالي هاد أسميتو. راه 
بالعكس راه فيها البركة، ما تمسوها �ضي ما تقيسوها �ضي، وإن شاء هللا 
بالدنا يعني في أمان، ونتمناوا على هللا أنه الدعوات ديالكم كلكم، وبهاد 
le message اليوم ما كاينش تحول فقط يعني في البالد ديالنا بالنسبة 
حتى  تحول  كاين  هنا  بأنه  كنشوف  الوطني،  الفريق  ديال  للمساندة 

داخل العالم السيا�ضي،

اليوم كاين حتى بعض الناس شحال هادي ما سلموا عليا سلموا 
عليا اليوم مشكورين. إذن هذا تفاؤل، هذا تفاؤل إن شاء هللا ببناء 
املغرب اللي بغاه سيدنا اللي هو ديال الجميع ما�ضي يكونوا مقسمين، 
نكونوا واحدة وراء الفريق ديالنا الوطني واللي نتمناوا ليه النجاح واملزيد 

املزيد من االنتصارات، وقوال ليه سير سير سير، شكرا

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، قبل أن أرفع الجلسة أطلب باسمكم 
الجلسة   19 اإلثنين  يوم  ستكون  التهنئة  جميعا  باسمكم  جميعا، 
املقبلة، وأن النهائي سيكون يوم 18، وأنا متفائل بأن يفوز املغرب، وإلى 
ذلك الحين، أدعو، ال دابا هذا أنا في لخر دابا ما�ضي.. وغنكمل أصاحبي 
غنكملوا أ ال�ضي عبد هللا وبدل، إذن نطلب من كل املغاربة الدعوات 

للفريق الوطني فيما تبقى، شكرا.ارفعتاملجلسة.
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