األخت نزهة بوشارب تؤكد يف معرض تقديمها ملشروع امليزانية الفرعية للوزارة لسنة 2021
أمام لجنة الداخلية والجماعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة بمجلس النواب

برنامج عمل الوزارة في  2021يتضمن مواصلة اجلهود لتعميم
تغطية اجلماعات الترابية ذات الصبغة القروية بوثائق التعمير

 5مواثيق من بني  8سيتم اإلنتهاء من إعدادها
خالل سنة  2021بالنسبة للمدن العتيقة

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة
األخت نزهة بوشارب ،االثنني بالرباط ،
إن برنامج عمل الوزارة في قطاع إعداد
التراب والتعمير سينصب على مواصلة
اجلهود لتعميم تغطية اجلماعات
الترابية ذات الصبغة القروية بوثائق
التعمير.
وأوضحت األخت بوشارب  ،في معرض
تقدميها ملشروع امليزانية الفرعية
للوزارة لسنة  2021أمام جلنة الداخلية
واجلماعات الترابية والسكنى وسياسة
املدينة مبجلس النواب ،أنه سيتم
العمل  ،أيضا ،خالل السنة املقبلة على
مراجعة املرسوم لتغيير وتتميم ونسخ
بعض املواد ( ،36 ،35 ،34و )37والتي
تتعلق بشروط البناء في الوسط القروي
وحتديدا في املجاالت القروية غير
املشمولة بوثائق التعمير.
وبخصوص وثائق التعمير ،أفادت
بأنه يرتقب املصادقة على  100وثيقة
تعميرية من خالل مواصلة اجلهود
الرامية إلى إعداد جيل جديد من هذه
الوثائق مرتكز على مبادئ التعمير
املستدام ،ويتوخى تطوير مستوطنات
بشرية مندمجة وتنافسية ومنتجة
وإدماجية ومستدامة ،وكذا تعميم
تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير
وحتيينها بالتركيز على املدن الكبرى
واملتروبولية واملناطق املعرضة للضغط
العمراني املرتفع.
وفي ما يتعلق بإعداد تصاميم ورد
االعتبار للمدن العتيقة واملواثيق
املعمارية واملشهدية للمدن العتيقة،
أشارت األخت بوشارب إلى أن  5مواثيق
من بني  8سيتم االنتهاء من إعدادها
خالل سنة  ،2021حيث أن عدد املواثيق
التي سيتم االنتهاء من إجنازها سيصل
إلى  22ميثاقا وستصل نسبة التغطية ،
مع متم  ، 2021إلى  70في املائة ،مضيفة
أنه سيتم استكمال مسطرة املصادقة
على  4تصاميم ورد االعتبار ملدن أزمور
واجلديدة وفاس والصويرة.

بالواضح
حبيبة حكيم العلوي

نحن قادرون

توقف النقاش وتبعثرت األوراق مؤخرا وكاد
اإلجتماع أن ينفض إلى أجل غير مسمى ،بعد
ليلة بيضاء طويلة من النقاشات املاراطونية،
نقاش الدول األوروبية ،طبعا ،والسبب هو أن
النمسا ،وهولندا ،والسويد ،والدمنارك ضد منح
مساعدات للمناطق املتضررة من جائحة كورونا
عبر العالم.
القمة اإلستثنائية األوروبية توقفت آنذاك يومني
السبت واألحد ومت تقسيم القمة إلى مجموعة
قمم من أجل إيجاد احللول اإلجرائية لتنطلق
من جديد في محاولة إلى التوصل إلى اتفاق
بشأن خطة إلنعاش اقتصادهم ،فقط ،ألنه ال يعقل
في نظر بعضهم -أن يضحي البعض من أجلالكل ،ألن داخل اإلحتاد األوروبي هناك تفاوتات
اقتصادية كبيرة ،فما بالك بتقدمي املساعدة ملن هم
خارج اإلحتاد ،املسألة تدخل في باب املستحيالت
طبعا.
ما يجري حاليا يذكرنا مبا وقع سنة 2007
داخل اإلحتاد األوروبي ،عندما«سقط» اإلقتصاد
اليوناني ورفضت مجموعة من األصوات
مساعدته ،وقد فضل الرئيس اليوناني ،آنذاك،
اخلروج من اإلحتاد ،لكن بعد ذلك مت وضع خطة
إلنقاذ هذا البلد ،وكانت هناك ليال بيضاء بني
ميركل وساركوزي وبريطانيا قالت ال ..ومن مت
وضعت رجلها األولى خارج اإلحتاد..

وفي الشق املتعلق باإلسكان ،سيتم ،
حسب الوزيرة  ،في ميدان مكافحة السكن
غير الالئق متابعة إجناز برامج السكن
الصفيحي املتعاقد بشأنها ،ومواصلة
افتحاص االتفاقيات املرتبطة ببرامج
محاربة السكن غير الالئق واملستفيدة
من دعم الدولة ،مضيفة أنه في الشق
املتعلق بالتدخل في الدور اآليلة للسقوط،
سيتم متابعة إجناز برامج تهم التدخل
في البنايات املهددة باالنهيار املتعاقد
بشأنها والتفعيل التدريجي لدور الوكالة
الوطنية لتأهيل املباني اآليلة للسقوط
والتجديد احلضري.
وعلى مستوى سياسة املدينة ،أبرزت
الوزيرة أن برنامج عمل الوزارة لسنة
 ،2021يهم على اخلصوص مواصلة
التعاقد مع اجلماعات املعنية بالبرمجة
املالية لثالث سنوات القادمة ،وفتح
نقاش تقيمي حول سياسة املدينة من
أجل إسهام أمثل في النموذج التنموي
اجلديد ،وإعداد وتنزيل برنامج للتنمية
املندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق

نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة
حول هذه املراكز ،وكذا إعداد ووضع
برنامج معلوماتي من أجل تتبع وإدارة
اتفاقيات سياسة املدينة.
أما في ما يهم برنامج التثمني املستدام
للقصور والقصبات باملغرب ،فإن برنامج
عمل الوزارة للسنة املقبلة  ،تقول األخت
بوشارب يقضي ،باخلصوص ،الشروع
في تنزيل مضامني اإلستراتيجية
املندمجة للتدخل في القصور والقصبات
في أفق سنة  2025من خالل التوقيع
على اتفاقيات الشراكة مع مختلف
الفاعلني املعنيني ،وإمتام أشغال الترميم
ورد االعتبار داخل القصور السبعة
النموذجية اإلضافية ،واجناز كتاب
حول تقنيات البناء والترميم بالقصور
والقصبات باستعمال املواد احمللية.
وأضافت أنه على صعيد تعزيز اإلطار
القانوني في ميدان اإلسكان وسياسة
املدينة ،سيتم ،على اخلصوص  ،إحالة
مشروع قانون على البرملان يتعلق
بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ،ومعه

مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات
البناء ،والدراسة على مستوى األمانة
العامة للحكومة ملشروع القانون املتعلق
باملدن اجلديدة ،ومشروع قانون يتعلق
بتنظيم مهنة املنعش العقاري.
وفي مجال تعزيز التعاون واالنفتاح،
أبرزت أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة
 2021يتضمن ،على اخلصوص ،مواصلة
تنفيذ مضامني اتفاقية التعاون املوقعة
مع وزارة التماسك املجالي والعالقات
مع اجلماعات الترابية الفرنسية،
والعمل على تتبع وتنفيذ الشطر الثاني
من برنامج اجلوال املجالي مع منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ،وتتبع
تفعيل البرنامج القطري لبرنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية للمملكة
املغربية  2020-2030من خالل مكتب
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
بالرباط ،وتعزيز التعاون مع مؤسسة
«شلتر افريكا» في مجال متويل السكن
املنخفض التكلفة ،وتفعيل االتفاقيات
املبرمة مع الدول اإلفريقية.

للتكفل بحاالت المرض ب(كوفيد)-19

بروتوكول عالجي من طرف الوكالة الوطنية للتأمني الصحي
أف���ادت الوكالة الوطنية للتأمني
الصحي  ،أم��س  ،بأنها نشرت
البروتوكول العالجي للتكفل مبرض
(كوفيد ،)-19ال��ذي يحدد جميع
احل��االت السريرية والفحوصات
الضرورية للتشخيص واملتابعة،
وكذا العالجات املرتبطة بها.
وح��س��ب ب�لاغ ل��ل��وك��ال��ة ،ف��إن هذا
ال���ب���روت���وك���ول ال����ذي ي���ن���درج في
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إط�����ار اإلج���������راءات املستعجلة
املتخذة ملواجهة الظرفية الصحية
االستثنائية التي تعرفها اململكة
جراء انتشار اجلائحة وبناء على
امل��ه��ام املنوطة بها ،ص��ادق عليه
وزير الصحة لدى هيئات تدبيير
ال���ت���أم�ي�ن اإلج�����ب�����اري األس���اس���ي
ع��ن امل���رض (ال��ص��ن��دوق الوطنية
ملنظمات االح��ت��ي��اط االجتماعي،

وال���ص���ن���دوق ال��وط��ن��ي للضمان
االج��ت��م��اع��ي) ،والهيئة الوطنية
للطبيبات واألطباء ،وكافة الفاعلني
ف����ي ن���ظ���ام ال��ت��غ��ط��ي��ة الصحية
األساسية باملغرب.
وق���د أرف���ق ال��ب��روت��وك��ول بجدول
ال��ت��ع��ري��ف��ات امل��رج��ع��ي��ة املتعلقة
ب����اخل����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة اخلاصة
ب(كوفيد )-19الذي يحدد تعرفة
ك���ل خ���دم���ة ط��ب��ي��ة وك����ل ف��ئ��ة من
احلاالت السريرية ،حسب القطاع
ال�����ذي ت��ن��ت��م��ي إل���ي���ه املؤسسات
العالجية (عام ،خاص).
وأك��دت الوكالة أنه سيتم التكفل
بالعالجات واسترجاع مصاريفها
بناءا على التشريعات واملراجع
اجل�������اري ب���ه���ا ال���ع���م���ل ،السيما
االتفاقيات الوطنية ،ومصنفات
األع��م��ال الطبية ،ودل��ي��ل األدوية
املعوض عنها ،داعية إلى االطالع

ما يجري اليوم عبر العالم يشكل دروسا إذا
أردنا استيعاب هذه الدروس ،ألن من حق الدول
األوروبية األربع أن ترفض مساعدة اآلخرين إذا
تفحصنا في هذا الواقع اجلديد الذي يدفع الدول،
جميع الدول ،إلى اإلعتماد على قدراتها من أجل
تأمني الغذاء ،أوال ،وفي خطوة ثانية اخلروج من
هذه التبعية العمياء.
اإلقتصاد العاملي توقف بقدرة القادر ،الله ال
إاله إال هو ،وهو درس لكتابة تاريخ جديد ،لكل
دولة ،تاريخ خاص بها وبأبنائها ،من خالل خطط
اقتصادية يشارك فيها اجلميع ،من أجل التنمية
والنماء ،و نبذ اإلستهالك حتى أضحت بعض
الدول توصف بالدول اإلستهالكية ،واألغرب من
ذلك تقول أنه فرض عليها أن تبقى مجتمعات
استهالكية ،وهي اليوم خارج التاريخ.
أعجبت كثيرا بالدول األوروبية األربعة التي
قالت ال ملنح املساعدات لدول فقيرة ،ألن النبي
عليه السالم يقول« :اليد العليا خير من اليد
السفلى» ،ألن هؤالء األغنياء ،يعني الدول الغنية،
مرت من اجلوع والطاعون األسود والطاعون
األحمر وجميع أنواع الطاعون و..و لكن وضعت
خططا عملية وخرجت من النفق..
إعجابي بالدول الرافضة نابع من كونها حتاول
احلفاظ على مواردها لشعوبها وهذا من حقها،
وأنا أتابع هذا النقاش ،أنذاك ،شط ذهني بعيدا
وحاولت تبسيط األمور أكثر ،فبدل املساعدات
بني الدول ،تخيلت املساعدات بني األسر داخل
الدول في جميع الدول ،فلن جند مثال رب أسرة
يجد ويكد ويجمع مبلغا من املال ليساعد به رب
أسرة آخر نائم ..ينتظر املساعدات ،املسألة غير
مقبولة..
وإذا حصل وكانت هناك مبادرات للمساعدة
فبعد ذلك تتوقف ،ألن املسالة غير ممكنة ،ولهذه
األسباب فجميع الشعوب مطالبة بإيجاد احلد
األدنى ،جميع الشعوب مطالبة برفع شعار
أنا ومن بعدي الطوفان ،بطريقة إيجابية ،مما
يعني احلرص على كرامة الشعوب ،ألن كورونا
التي ضربت العالم رمبا تريد إرجاع األمور إلى
نصابها نأكل ما نزرع ونلبس ما نحيك ،كما قال
غاندي.

على البروتوكول العالجي وجدول
التعريفات على العنوان اإللكتروني
( .) www.anam.ma
وتابع البالغ أن هذا البروتوكول
س��ي��م��ك��ن  ،أي���ض���ا  ،م���ن تعزيز
التكفل مبؤمني التأمني اإلجباري
األساسي عن املرض واملستفيدين

منه املصابني بفيروس (كوفيد-
 ،)19فضال عن كونه يشكل أساسا
للتكفل واس��ت��رج��اع املصاريف،
ومرجعا ميكن من القيام باملراقبة
الطبية م��ن ل��دن الهيئات املكلفة
بالتدبير ،ما من شأنه أن يجنب
كل التجاوزات احملتملة.

وهذا هو األصل في األمور ..في إشارة إلى البد
للقيد أن ينكسر ،كما قال الشابي ،وقول «ال» فيه
سبع فوائد ،لذلك على شعوب العالم الثالث ،أن
تقول «ال» لإلستنزاف ،أن تقول «ال» للكبار الذين
أصبحوا كبارا بسبب تبعيتنا ونحن قادرون.
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