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 696محضر الجلسة رقم 

 )2010 أبريل 27  (1431 ٚتادى األوُف 12الثبلثاء  :التاريخ
  .ا٠تليفة الثالث لرئيس اجمللس ،السيد ٟتسن بيجديكنا١تستشار  :الرئاسة

الساعة الثانية  ن دقيقة، ابتداء منووعشر أربعثبلث ساعات و: التوقيت
 .والثبلثُت بعد الزوال والدقيقة التاسعة
  .األسئلة الشفوية مناقشة :جدول األعمال

-------------- 

 :رئيس الجلسة ،بيجديكن لحسن السيد المستشار
 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم والصبلة والسبلم على أشرف ا١ترسلُت

 .أعلن عن افتتاح اٞتلسة
 السادة الوزراء،

 السادة ا١تستشارون احملًتمون،
من الدستور، ووفقا ١تقتضيات النظام  56عمبل بأحكام الفصل 

ألسئلة السادة الداخلي جمللس ا١تستشارين، ٮتصص اجمللس ىذه اٞتلسة 
 .ا١تستشارين وأجوبة اٟتكومة عليها

قبل الشروع يف تناول األسئلة الشفهية ا١تدرجة يف جدول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمُت إلطبلع اجمللس على ما جد من مراسبلت 

 .وإعبلنات
 .الكلمة للسيد األمُت

 :أمين المجلس ،حاجي أحمد المستشار السيد
رحيم والصبلة والسبلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو بسم اهلل الرٛتن ال

 .وصحبو وسلم
 .شكرا سيدي الرئيس

 السادة الوزراء،
 السادة ا١تستشارين احملًتمُت،

 :توصلت رئاسة ٣تلس ا١تستشارين بالنصوص التشريعية التالية
مقًتح قانون يتعلق بكراء العقارات أو احملبلت ا١تخصصة لبلستعمال  -1

عي واٟتريف، احملال على ٣تلس ا١تستشارين من ٣تلس التجاري أو الصنا
 النواب؛

يتعلق بتتميم ٣تموعة القانون اٞتنائي  09.09مشروع قانون رقم  -2
 .احملال على ٣تلس ا١تستشارين من ٣تلس النواب

كما توصلت رئاسة اجمللس برسالة من رئيس الفريق اٟتركي، يطالب 
من خبل٢تا تأجيل السؤال الشفوي ا١توجو إُف السيدة وزيرة الطاقة وا١تعادن 

وا١تاء والبيئة حول األضرار ا١تادية والبيئية اليت ٮتلفها ا١تكتب الشريف 
 . للفوسفاط إُف جلسة الحقة

بية اليت توصل هبا ٣تلس ا١تستشارين وبالنسبة لؤلسئلة الشفهية والكتا
 :منو 27إُف غاية  2010أبريل  20ابتداء من 

 سؤاال؛ 16: عدد أسئلة الشفهية
 أسئلة؛ 3: عدد األسئلة الكتابية
 .جوابان: عدد األجوبة الكتابية

 .لكم الكلمة السيد الرئيس
 :الجلسة رئيس السيد

 .شكرا السيد األمُت
طبقا للمقتضيات ا١تادة : رئاسة اجمللسطلبات اإلحاطة الوردة على 

من النظام الداخلي، توصلت الرئاسة بست طلبات إحاطة، وقبل  128
الشروع يف تناول مواضيعها ألتمس من السادة ا١تستشارين التقيد 

 .دقائق 3بالتوقيت احملدد يف 
 :اللبار عزيز السيد المستشار

دستورية يف أطلب منكم يف إطار ملتمس أن نفتتح ىذه اٞتلسة ال
قراءة الفاٖتة ترٛتا على ا١توتى وأرواح األبرياء ضحايا الدور ا١تنهارة مؤخرا 

يف مدينة فاس ليلة األحد ا١تاضي، واليت ذىب ضحيتها بعض األفراد، 
باإلضافة إُف اٞترحى، وكذلك أرواح كل الضحايا، إذن اهلل ٮتليكم 

 .اتنطلبو منكم الفاٖتة للناس اللي ماتوا يف فاس ضحاي
 : السيد رئيس الجلسة

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد اهلل رب العا١تُت، الرٛتن الرحيم، " 
ىدنا الصراط ا١تستقيم، إمالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعُت، 

آمُت، " صراط الذين أنعمت عليهم غَت ا١تغضوب عليهم وال الضالُت
ين واٟتمد هلل رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسبلم على ا١ترسل

 .العا١تُت
شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة لفريق األصالة وا١تعاصرة يف إطار 

 .السي إدريس نقطة نظام... طلب اإلحاطة
 :الراضي إدريس السيد المستشار

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء احملًتمون،
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 إخواين األعزاء،
 الزميلة والزمبلء األعزاء،

 السيد الرئيس،
اليوم حنايا عندنا واحد اجملموعة ديال األسئلة، منهم بعض األسئلة 

اللي كانت آنية موجهة إُف وزارة الصحة، ٯتكن ِف نقول لكم السيد 
الرئيس أنو كان عندىا طابع آين، واليوم مبقاش عندىا طابع اآلين، إذن 

السادة الوزراء متيبغيوشي ٬تاوبوا على بعض األسئلة اللي ىي تتهم 
اطنُت، واللي ٯتكن تيكون عندىا طابع آين، ألن حىت الرئاسة ىي اللي ا١تو

وىي اللي خصها تلزم على السادة الوزراء باش ٬تيو خصها تفصل، 
 .٬تاوبوا على ىذه األسئلة

زيادة على ىذه األسئلة اللي احنا اآلن غنسحبوىا، إذن ما غاديش 
ء من طريقة ا١تعاملة نوجهوىا ٢تاذ الوزيرة ىاذي، الفريق ديالنا كلو مستا

ديال وزيرة الصحة، ألهنا ما جاوبتش على األسئلة ديالنا، زيادة على ىذه 
ا١تسائل كانت عندنا أسئلة اللي ىي موجهة ٓتصوص الفيضانات، وٯتكن 

ِف نقول لك، السيد الرئيس، إُف اٝتحيت، أنو عاود ثاين اٟتكومة قالت 
 .ودش الردأودي ما ٯتكنلهاش ٕتاوب، عبلش؟ ألنو ما موج

و٢تذا راه احنا صراحة مستاؤون من ا١تعاملة ديال اٟتكومة، والسيما 
أنو اٟتكومة األمس اجتمعت على أساس تعزيز ا١تؤسسة مع العمل 

اٟتكومي، وىاد الشي ما تيأديش على أساس تعزيز ا١تؤسسة باش تتعامل 
مع اٟتكومة، وىاد الشي تعزيز ا١تؤسسات ىي اللي غيمكن ٗتلي تعطي 

 . مؤسسة قيمتها، وىذه اٟتكومة ما باغياش تعطي للمؤسسة قيمتهالل
 .وشكرا السيد الرئيس

: الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد ا١تستشار، إذن األسئلة ديالكم جوج ا١تواضيع سحبا، 

 .شكرا، تفضل السيد ا١تستشار احملًتم
: بلقشور السالم عبد السيد المستشار

 شكرا السيد الرئيس،
 الوزيرين،السيدين 

 السادة ا١تستشارين احملًتمُت،
 أخيت ا١تستشارة احملًتمة،

من قبيل الصدف ىو نقطة نظام ديال الزميل رئيس الفريق تتصادف 
يف نفس االٕتاه، حيث إخواين وما سأتقدم بو يف ىذه اإلحاطة، و٘تشي 

ا١تستشارين احملًتمُت أريد أن أحيط اجمللس علما ومن خبللكم الرأي العام 

فريق األصالة والعاصرة يسجل بامتعاض كبَت من مصادر الوطٍت بأن 
٥تتلفة بأقاليم وجهات ا١تملكة أن ىناك بطء شديد يف معاٞتة اٟتكومة 

ساطر اإلدارية، واليت الزالت بطيئة للعديد من ا١تلفات، منها ما يتعلق باَف
ومعقدة، وا١تمارسات البلأخبلقية ا١ترتبطة هبا، ومنها ما يتعلق ٔتلفات 

 .االستثمار ا٠تاصة، وإعداد ا١تلفات، والرخص ا١تتعلقة هبا كذلك
كما نسجل أيضا، وبأسف شديد، تعامل بعض أعضاء اٟتكومة، 

ع ٚتيع ا١تلفات وبنظرة حزبية ضعيفة، وهباجس انتخابوي ٤تض، م
 . وا١تشاريع ا١تقدمة ٢تم من طرف بعض ا١تؤسسات ا١تنتخبة

ومن أجل مناقشة ىذه القضايا واستفسار اٟتكومة بشأهنا، نسجل 
بقلق شديد الغيابات ا١تتكررة، ولعل الدليل اليوم، وىو حضور وزيرين 

يع معنا يف ىذه اٞتلسة، لدليل قاطع على الغيابات ا١تتكررة والكثَتة يف جم
األحيان، والغَت ا١تربرة يف ٣تموعة من اٟتاالت، واليت أضحت نعتربىا 

ظاىرة ىيكلية تبلزم ىذه ا١تؤسسات الرب١تانية، وتبلزم كذلك جلساتنا يف 
٣تلس ا١تستشارين، الشيء الذي انعكس سلبا على أداء ومردودية السادة 

عاصرة، مسا ا١تستشارين، ألن ىذا األمر نعتربه، ٨تن يف فريق األصالة واَف
خطَتا ْتقنا الدستوري يف مساءلة ومراقبة اٟتكومة، وذلك أن اٟتكومة 
هبذه ا١تمارسة ٖتدد مسبقا، وبدون وجو حق، جدول أعمال ومواضيع 

 .جلسات األسئلة الشفهية
من يراقب من؟ ومن خول لو الدستور حق ا١تساءلة : وىنا نتساءل

يع اليت ٗتتارىا اٟتكومة دون ْترية ا١تواضيع اليت ٮتتارىا، وليست ا١تواض
 اعتبار لآلجال الدستورية؟ 

كل ىذه األمور سا٫تت يف إدخال اليأس واإلحباط لدى الفاعلُت 
االقتصاديُت واالجتماعيُت، وقد تفقدىم الثقة يف ا١تؤسسة التنفيذية، 

واالنعكاسات السلبية لكل ما ذكرت، فهي خطَتة وخطَتة جدا، سيدي 
ليت الزالت يف بداية طريق اإلصبلحات الكربى، فبل الرئيس، على ببلدنا ا

عجب أن يعزف ا١تواطنون على خوض السياسة واالستحقاقات 
 .االنتخابية يف ببلدنا

 .وشكرا لكم
 

 :الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للفريق اٟتركي يف إطار طلب 

 .اإلحاطة
 :أزوكاغ بناصر السيد المستشار



 

3 
 

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة ا١تستشارين،

 السادة الوزراء،
إُف الزيادة يف  47.06يهدف القانون اٞتبائي للجماعات احمللية 

مبلغ الرسوم احمللية ا١تتعلقة بالرسم على عملية البناء ألغراض سكنية، إال 
أن عددا من ا١تواطنُت، خاصة بالعاَف القروي واٞتماعات النائية، اليت تقل 

شغل، والدخل الفردي فيها ضعيف، يصعب عليهم أداء فيها فرص ال
در٫تا على كل مًت مربع مغطى كرسم على عملية البناء، إضافة  20مبلغ 

ا١تسلحة وأتعاب ا١تهندس الطبوغرايف  ةإُف تكلفة تصاميم البناء وا٠ترسان
 . وا١تعماري، وتكاليف تنقل ا١تواطنُت

رية على ا٠تط بفرضها وما يزيد األمر تعقيدا ىو دخول الوكالة اٟتض
لشروط إضافية تتعلق بالتجهيز، والتعامل مع الساكنة القروية بنفس 
ا١تقاييس وا١تعايَت ا١تطبقة با١تدن، ٦تا ٬تعل جل التصاميم ترفض من 

 .طرفها
 السيد الرئيس،

واألدىى يف ىذا اإلطار أن ىذه القواعد القانونية والتنظيمية أصبحت 
، مع العلم أن 2008ص البناء منذ يناير ملزمة حىت للحاصلُت على رخ

جلهم من الطبقة الفقَتة والضعيفة، وسبق ٢تم أن بنوا بيوهتم وفق 
مواصفات قروية، ٦تا يكلفهم تكاليف باىظة فوق طاقتهم ٔتوجب ىذا 

 .القانون اٞتبائي للجماعات احمللية ا١تطبق عليهم بأثر رجعي
ى ساكنة العاَف القروي إن ىذه اإلجراءات ا١تطبقة بشكلها ا١تعقد عل

واٞتماعات النائية، ال تعمل إال على تعميق أزمة االقتصاد القروي، 
وتشجيع ا٢تجرة ٨تو ىوامش ا١تدن، وضرب جهود ا١تبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية، وجعل ٣تهود الدولة على مستوى ٕتهيزات بدون جدوى، ٦تا 
 .ٯتس برىان بناء ٣تتمع قروي مستقر

 ،السيد الرئيس
٢تذا، ورفعا ٢تذا اٟتيف، نلتمس من اٟتكومة إعفاء ساكنة كل 

ا١تناطق القروية من ىذه الرسوم، والعمل على تبسيط ا١تساطر اإلدارية، 
وتقريب القرار إُف ا١تواطنُت من خبلل ٞتن تقنية ٤تلية، تسهر على دراسة 

 . التصاميم يف عُت ا١تكان
كما ندعو اٟتكومة كذلك إُف التفكَت يف ٗتصيص دعم للجماعات 
القروية ا١تعنية با١تبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل اإلسهام يف توفَت 

 . السكن البلئق والعيش الكرمي لساكنتها

 .شكرا السيد الرئيس
 :الجلسة رئيس السيد

ا١توحد يف شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة لفريق التجمع الدستوري 
 .إطار طلب اإلحاطة

 :المستشار السيد عبد المجيد المهاشي
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة ا١تستشارين،

 السيد الرئيس،
شهدت ببلدنا حدثُت ىامُت خبلل ىذه األيام، ويف ىذا السياق 

 .تأيت ىذه اإلحاطة
 السيد الرئيس،

يف التصريح اٟتكومي بتحصُت ا٠تيار  لقد التزم السيد الوزير األول
الدٯتقراطي اإلصبلحي، وتقوية ا١تؤسسات، وٖتسُت اٟتكامة، وأكد أيضا 

( émergence)أن ا١تخططات القطاعية، ومن بينها برنامج إقبلع 
تستدعي تضافر جهود كل الفاعلُت من إدارات عمومية وٚتاعات ٤تلية 

ادية، ويف مقدمتها غرف ومنظمات مهنية ومؤسسات ٦تثلة للقوى االقتص
 . التجارة والصناعة وا٠تدمات، ىذا كبلم ديال السيد الوزير األول

وأكد كذلك السيد وزير الصناعة والتجارة يف خطابو با١تناظرة الوطنية 
لغرف الصناعة والتجارة وا٠تدمات على إشراك الغرف يف ا١تشاريع الكربى 

طٍت، وخاصة برنامج إقبلع، اليت تقوم هبا الدولة للنهوض باالقتصاد الو
 .ىذا كبلم كذلك ديال السيد وزير الصناعة والتجارة

وأمام ىذه الوعود وااللتزامات، ٗتتار اٟتكومة إسًتاتيجية االزدواجية، 
ففي الوقت الذي ترفع شعار إشراك ا١تؤسسات ا١تنتخبة وتقويتها لتحقيق 

مغايرا بتهميش التنمية، يف الوقت ذاتو تتناقض مع نفسها وتسلك سلوكا 
وإقصاء غرف التجارة والصناعة وا٠تدمات وجامعتها، باعتبارىا 

مؤسسات دستورية، اعتربىا القانون ىيئات استشارية، تزود اٟتكومة 
 .باآلراء واإلرشادات حول ٥تتلف قضايا الصناعة والتجارة وا٠تدمات

فكيف يعقل، السيد الرئيس، أن تنعقد ا١تناظرة األوُف للصناعة يف 
ياب مؤسسايت تام للغرف وجامعتها؟ وكيف تضع وزارة التجهيز غ

إسًتاتيجية وطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية بإقصاء الغرف ا١تهنية 
وهتميشها؟ وأصبحت ىذه ا١تؤسسات الدستورية تلتقط ا٠ترب من وسائل 

 .اإلعبلم أو من الدعوات للحضور كسائر ا١تدعوين
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 السيد الرئيس،
 ا١تستشارين،السادة 

إن اٟتكومة تقوم بربامج و٥تططات مند٣تة، تستلزم غبلفات مالية، 
تعد بعشرات ا١تبليَت من الدراىم، و٢تا آثارىا االقتصادية واالجتماعية 

العميقة، وال يعقل أن تنطلق تلك ا١تشاريع واجملالس اٞتهوية ا١تعنية ومعها 
ي شيء، وال يسمح الغرف ا١تهنية َف تستشر وَف ٗترب وال علم ٢تا بأ

للفاعلُت السياسيُت وا١تنتخبُت باالستشارة وإبداء الرأي، حىت ال نقول 
 .اإلشراك، وىذا ىو عُت التناقض بُت تصر٭تات اٟتكومة وسلوكاهتا

لذلك، فإننا هنيب باٟتكومة، وعلى رأسها السيد عباس الفاسي 
زية وتعميق احملًتم، إُف مراجعة ىذا السلوك الذي يتناقض مع روح البلمرك

 . الدٯتقراطية احمللية
وإننا إذ نتساءل عن ىدف اٟتكومة من وراء هتميش اجملالس اٞتهوية 
والغرف ا١تهنية وتغييبها يف التظاىرات وا١تشاريع اليت هتمها، نقول للسيد 
الوزير األول أنو ال مستقبل للدٯتقراطية بببلدنا بتغييب وإقصاء الفاعلُت 

 . نتخبةالسياسيُت وا١تؤسسات اَف
 .شكرا السيد الرئيس

 :الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للفريق الفدراِف للوحدة والدٯتقراطية 

 .يف إطار طلب إحاطة

 :فاتحي الحميد عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

 السيدان الوزيران،
 السيدتان والسادة ا١تستشارين،

النظام الداخلي، أحيط اجمللس  من 128طبقا ١تقتضيات ا١تادة 
 :ا١توقر، ومن خبللو الرأي العام الوطٍت، ٔتا يلي

تستعد الشغيلة ا١تغربية لبلحتفال بعيد العمال األ٦تي فاتح ماي 
يف خضم ٖتوالت وتطورات يعرفها اجملتمع ا١تغريب، ويف ظل  2010

مسلكيات سياسية تربك وتَتة اإلصبلحات السياسية، وتعيق خلق 
مات الضرورية لكل بناء دٯتقراطي، نعيش ىذه ا١تسلكيات على الًتاك

مستوى بعض ا١تؤسسات السياسية من خبلل ىشاشة التضامن اٟتكومي 
 .وتدبَت التحالفات السياسية، خاصة على مستوى الرب١تان

وال ٮتلو ٣تال اٟتريات العامة من خروقات متعددة، طالت أيضا 
ُف الطرد التعسفي واإلغبلق غَت الشغيلة ا١تغربية، ال يقتصر األمر ع

القانوين للمؤسسات اإلنتاجية، بل ٯتتد األمر إُف عدم قدرة ا١تؤسسات 
 . ا١توكول إليها تدبَت النزاعات االجتماعية فرض احًتام القانون

يف ىذا السياق، يعيش عمال النقل اٟتضاري بوالية الرباط مأساة 
السلطات احمللية واٞتماعية يف حقيقية نتيجة غياب إرادة حقيقية لدى 

، "ستاريو"حل ىذا اإلشكال رغم االتفاق ا١تربم يف ىذا الشأن مع شركة 
ورغم ا٠تطاب الرٝتي للوالية الذي يقول أن دفًت التحمبلت يضمن 

 .حقوق ومكتسبات األجراء
فبلزال أكثر من ألف عامل يف وضعية تشرد، والزال العمال الذين 

ون تسوية أجور الفًتة االنتقالية ووضعيتهم يف التحقوا بالشركة ينتظر
صناديق التقاعد، ٦تا ٭تتم تدخبل فوريا لوزارة الداخلية ١تعاٞتة ىذا ا١تشكل 

 .ووضع حد ٢تذه ا١تأساة االجتماعية
آخر ا٠ترجات يف ىذا اإلطار بطلها نائب الوكيل العام للملك 

للبحث عن ٔتحكمة االستئناف بفاس، الذي استغل موقعو ا١تنذور 
اٟتقيقة وإنصاف الضحايا وا١تظلومُت، كي يعتدي بكبلم سفيو على 
موظف وموظفة ٔتصاٌف التعاضدية العامة ١توظفي اإلدارات العمومية 

ٔتدينة فاس ألهنما رفضا معاملتو معاملة استثنائية يف ٖتد لطابور الزبناء، 
تبيهما وَف يكتف بذلك بل أرسل دورية للشرطة لتقتاد ا١توظفُت من مك

أمام أنظار زمبلئهم وأمام ا١ترتفقُت إُف مكتب الوكيل العام للملك الذي 
١تدة ساعتُت ٔتكتبو دون مربر، قبل أن يسمح ٢تما بالعودة " سخسخهما"

 إُف عملهما، ولسنا ندري ىل ستكون ىناك متابعة أم ال؟
أين القانون وسلطتو يف ىذه اٟتادثة؟ وحىت يف حالة ارتكاب ىؤالء 

 ما، ما ىي ا١تسطرة اليت ينص عليها القانون؟٠تطأ 
إن اقتياد٫تا إُف ٤تكمة االستئناف يعٍت أن نائب الوكيل العام للملك 

 .يريد أن يقول أهنما ارتكبا يف حقو جناية
ندرك أن ىذه السلوكات ال ٘تت بصلة إُف ا١تشًتك ا١تغريب واإلرادة 

ؤسسات، ولكن ىذه السياسية الوطنية يف بناء دولة اٟتق والقانون واَف
اٟتاالت الشاذة تسيء إُف إرادة اإلصبلح، و٘تس بسلطة القانون، 
وتسيء إُف ا١تؤسسات الوطنية، وعلى رأسها مؤسسة العدالة، اليت 

وجدت إلنصاف الناس ال إُف التنكيل هبم، لذا وجب فتح ٖتقيق نزيو يف 
 . ىذه النازلة صونا لكرامة ا١تواطن وكرامة ا١تؤسسات

 .سيد الرئيسشكرا ال
 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للفريق االستقبلِف يف إطار طلب 
 .إحاطة

 :عزابي العزيز عبد السيد المستشار
 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 أخيت ا١تستشارة،
 إخواين ا١تستشارين،

الفريق االستقبلِف أن ، يشرفٍت باسم 128طبقا ١تقتضيات ا١تادة 
أحيط ٣تلسنا علما بقضايا طارئة، لؤلسف هتم السَت العام جمللسنا احملًتم، 

حيث نشر ببلغ يهم إسناد مهام دراسة الًتشيحات ١تناصب إدارية 
شاغرة ١تكتب خربة معُت، إال أن ٚتيع ا١توظفات وا١توظفُت فوجئوا 

ألدىى أن مكتب ا٠تربة بتعيينات وإعفاءات خارج ا١تسطرة ا١تعلن عنها، وا
ا١تذكور ارتضى إىانة اجمللس باعتماد لغة غَت اللغة الدستورية للببلد يف 

التعامل خبلل لقاءاتو مع ا١توظفات وا١توظفُت ا١تعنيُت، إضافة إُف إعبلن 
مسؤوِف مكتب ا٠تربة ا١تذكور عن عدم مسؤوليتهم عن القرار النهائي 

سؤال عن مصَت األموال اليت فيما ٮتص ىذه التعيينات، ٦تا يطرح ال
 .خصصت يف ىذا اإلطار

و٭تيلنا ىذا اإلشكال على إشكال ثاين، يتعلق بااللتزامات اليت  
أعلنتها رئاسة اجمللس بعد انتخاهبا ٓتصوص توفَت الظروف ا١تبلئمة لكي 
يقوم السادة ا١تستشارون ٔتهامهم الكاملة، والتزامها بالبحث عن حلول 

اة السادة ا١تستشارين با١تناطق النائية ٓتصوص النقل عملية إلشكالية معان
اٞتوي وا١تبيت وٕتهيز الفرق بوسائل العمل الضرورية و٘تكُت السادة 

ا١تستشارين من وسائل العمل اليت تسهل قيامهم ٔتسؤولياهتم كممثلُت، 
وىو ما َف ٭تصل ٟتدود اليوم مع كامل األسف، ويعترب إخبلال 

 . ل ٣تلسنا احملًتمبااللتزامات ا١تعلنة داخ
يضاف إُف ذلك توقيف أشغال اٞتمع العام ٞتمعية األعمال 

االجتماعية ١توظفي اجمللس ألسباب ال ٗتفى على أحد، ومن ضمنها 
٤تاولة احتوائها إلبعادىا عن مهامها االجتماعية النبيلة، ىذا التوقيف ذو 

 االنعكاسات السلبية على ا٠تدمات اليت يستفيد منها ا١توظفات
وا١توظفون باعتبارىم جنود خفاء حقيقيُت، يقدمون ٣تهودا متميزا جمللسنا 
ا١توقر، يضاف إُف ذلك كلو عدم التزام مضمون اٟتوار الذي تلى الوقفة 

االحتجاجية للموظفُت ا١تتضررين من التعسف الذي ٟتق هبم ٓتصوص 
 .منحة أكتوبر ا١تاضية

ات وغَتىا كثَت يف إطار إننا، و٨تن ٨تيط اجمللس احملًتم هبذه ا١تعطي
، نؤكد أن مثل ىذه السلوكات 128التطبيق السليم ١تفهوم ا١تادة 

تنعكس على الصورة السياسية العامة ٓتلق جو من فقدان الثقة 
واإلحساس باليأس، باعتبار ا١توظفُت مواطنون مسؤولون ٕتاه عائبلهتم، 

وا١تردودية، وتبتعد وباعتبار أن الشفافية اٟتقيقية تقوم أساسا على الكفاءة 
عن منطق منح االمتياز خارج القانون بناء على والءات ٤تددة، هتدف 

 . خلق الفتنة
واعتبارا ١تا ذكرنا، فإننا نطلب عقد اللجنة ا١تعنية با١توضوع ْتضور 

السيد رئيس اجمللس احملًتم ١تناقشة الوضعية غَت السليمة داخل مؤسستنا 
 .احملًتمة
 .وشكرا السيد الرئيس 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للفريق االشًتاكي يف إطار طلب 

السيد ا١تستشار اهلل ٮتليك راه ىاذي جلسة ديال ا١تراقبة، ... اإلحاطة
السيد ا١تستشار ماشي القضية ديال اإلحاطة، القضية ... السي فوزي 

 .ديال ٕتاوز ديال الوقت احملدد
 :نعاللالمستشار السيد فوزي ب

شوف اهلل ٮتليك احنا ما بغينا درس من أحد، ٚتيع اإلحاطات 
 ...خارجة عن ا١توضوع

 :السيد رئيس الجلسة
 -اهلل ٮتليكم-السادة ا١تستشارين ... ديال األصالة يف ثبلثة دقائق

راه ىاذي جلسة ديال ا١تراقبة، كاين القواعد، كاين اللي تيحًتمهم، كاين 
ثانية، الفيدرالية  17التجمع ٕتاوز ب اللي تيتجاوزىم شي شوية، 

ثانية، ىذا ىو  42ثانية، األخ ديال االستقبلل ب  18ٕتاوزوه ب 
ا١تشكل، دابا اهلل ٮتليكم جرت العادة أنو أنا ترأست اٞتلسة، والسيد 

رئيس فريق األصالة ٜتس دقائق اللي دوز، ولكن ما كاين مشكل، إذن 
اكي، وعاونونا راه ىاذي جلسة الكلمة للفريق االشًت... اهلل ٮتليكم 

 .ديال مراقبة اٟتكومة، نبداو نتدابزو بيننا وتتفرج فينا اٟتكومة
 :طالب الحسن موالي السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الرئيس،
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 السيدان الوزيران،
 أخوايت، إخواين ا١تستشارين،

ستشارين يشرفٍت أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشًتاكي ٔتجلس اَف
من  128إلحاطة اجمللس ومن خبللو الرأي العام الوطٍت، طبقا للمادة 

النظام الداخلي للمجلس، علما با١تخلفات الناٚتة عن اهنيار العديد من 
الدور العتيقة بكل من فاس ومراكش، واليت أدت بأرواح العديد من 

عملي  ا١تواطنُت الذين يعربون عن استيائهم وامتعاضهم لغياب أي تدخل
وملموس من طرف اٞتهات ا١تعنية هبذا ا١توضوع، واليت َف تتجاوز حدود 

تقدمي بعض ا١تساعدات البسيطة ذات البعد اإلنساين، وذلك ْتكم 
 . ٤تدودية الوسائل ا١تتوفرة لدى اجملالس اٞتماعية والسلطات احمللية

سر ويف البداية، نود كفريق اشًتاكي أن نعرب عن تعازينا وتضامننا مع أ
ضحايا ىذه االهنيارات، مثَتين انتباه كافة األطراف ا١تعنية هبذا ا١توضوع 
إُف أن وضعية األحياء العتيقة وا١ترافق العمومية والدور اآليلة للسقوط، 

تستفحل يوما بعد يوم، خاصة يف ٣تموعة من ا١تدن، على رأسها 
، مراكش، شيشاوة، فاس، صفرو، طنجة، العرائش، الصويرة، بٍت مبلل
والبلئحة طويلة، وذلك يف غياب أية مراقبة أو إسًتاتيجية وطنية ٖتدد 
اآلليات وا١تساطر والوسائل الكفيلة بإعادة ىيكلة وإنقاذ ىذه البنايات 

 .وٖتديد ا١تسؤوليات بُت ٥تتلف ا١تتدخلُت ا١تعنيُت هبذا الشأن
كما ننتهز ىذه ا١تناسبة إلثارة وضعية ٣تموعة من ا١تساجد العتيقة 

ليت مت إغبلقها على اعتبار أهنا مهددة بالسقوط، واليت أدت إُف حرمان ا
العديد من ا١تواطنُت من أداء شعائرىم الدينية، خاصة يف ا١تداشر والقرى 
اليت تكتسي فيها ا١تساجد أ٫تية خاصة وبالغة، متسائلُت إُف مىت ستظل 

ٔتزيد  ىذه ا١تساجد العتيقة، إذ من األكيد أن طول مدة اإلغبلق تنذر
من التبلشي بل وتؤشر على حتمية اهنيار ىذه ا١تساجد على ا١تدى 

 القصَت؟
أما على مستوى نوع التدخل الذي تباشره السلطات ا١تعنية حاليا، 
ولعل أبرز ٪توذج لو ىو ما تقوم بو وكالة التخفيف من الكثافة السكانية 

 وإنقاذ مدينة فاس، فإنو ال يتعدى حدود توفَت بعض الدعامات
 .والًتميمات اليت تظل دون ا١تستوى ا١تطلوب

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة ا١تستشارين،

إن وضعية ىذه البناية ٔتا تعكسو من خطورة، وتفاديا للمآسي 
احملتملة جراء االهنيارات اليت ىي يف تصاعد مستمر، أصبحت تستدعي 
من اٟتكومة تدخبل عاجبل عرب إطار مؤسسايت لتحديد ورصد األوضاع 

ا١تادية والقانونية ٢تذه البنايات، وٖتديد مساطر وآجال تدخل وتوزيع 
 .  ٥تتلف القطاعات وا٢تيئات ا١تعنية وتوفَت مصادر التموينا١تسؤوليات بُت

و٢تذا الغرض وجو فريقنا مراسبلت يف ا١توضوع إُف السادة رؤساء 
اللجان الدائمة ٔتجلس ا١تستشارين قصد تدارس ىذا ا١تلف وا٠تروج 
بتصور عملي وواضح يف ىذا الشأن، ٛتاية ألرواح ومصاٌف ا١تواطنُت 

 . رةا١تهددين هبذه الظاه
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد ا١تستشار

نشرع اآلن يف معاٞتة األسئلة الشفهية ا١تدرجة يف جدول أعمال ىذه 
سؤاال، ثبلثة أسئلة منها آنية موجهة إُف لكل من  20اٞتلسة، وعددىا 

سؤاال عاديا موزعة على  17قطاع اإلسكان والتعمَت، والصحة، و
ة، السياحة، الطاقة وا١تعادن، الًتبية الوطنية، قطاعات اإلسكان، الصح

 .كتابة الدولة ا١تكلفة بالصناعة التقليدية
وأجدد التأكيد على ضرورة التزام السادة ا١تستشارين والوزراء بالتوقيت 

 .احملدد يف النظام الداخلي لضمان استفادة اٞتميع من البث التلفزي
وجهة إُف السيد وزير نستهل جدول أعمال ىذه اٞتلسة باألسئلة اَف

، سؤاالن منها يتناوالن 7اإلسكان والتعمَت والتنمية اجملالية، وعددىا 
موضوع األنسجة العتيقة، ونظرا لوحدة ا١توضوع أستأذن اجمللس بعرضها 

 .دفعة واحدة، وبعد ذلك نعطى الكلمة للسيد الوزير لئلجابة
ل األنسجة السؤال اآلين األول موجو إُف السيد وزير اإلسكان حو

حكيم بن مشاش، : العتيقة با١تدن ا١تغربية، للمستشارين احملًتمُت السادة
الغماري سعاد، ٝتَت عبد ا١توُف، سفيان قرطاوي، الكوبايب عبد الرحيم، 

شفيق أٛتد، أحتيت اٟتفيظ، بلقشور عبد السبلم، البوجادي عبد 
 . اٟتميد، عابد شكايل، ا١تنصوري ٤تمد، عزيز اللبار

 . ألحد ا١تستشارين الكلمة
: إدريس لشكر الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان السيد

أثرمت وحدة ا١توضوع، وحدة ا١توضوع ال تتعلق بسؤالُت فقط، بل 
تتعلق بثبلث أسئلة، ونقًتح إضافة السؤال السابع لفريق التحالف 

 . االشًتاكي حىت يكون اٞتواب عليهم بثبلثتهم



 

7 
 

 .شكرا
: الجلسة رئيس السيد

السيد الوزير، أنا عندي جوج أسئلة اللي فيهم وحدة ا١توضوع، بغييت 
دابا نزيدو باتفاق مع الفريق ا١تعٍت، بغيتو نزيدوه يف وحدة ا١توضوع 

 .نزيدوه، ولكن عندي جوج أسئلة اللي فيهم وحدة ا١توضوع
: الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان السيد

يف تلك الورقة، وحدة ا١توضوع تقرر ٨تن لسنا ملزمُت ٔتا يكتب 
با١توضوع، ويقررىا صاحب السؤال واٟتكومة وأصحاب األسئلة، ماشي 

 .فقط ألنو كتب يف تلك الورقة أن وحدة ا١توضوع يف سؤالُت
 :الجلسة رئيس السيد

السيد الوزير ماشي اللي كتب يف الورقة، اللي اخذينا فيو القرار يف 
 . دنا جوج أسئلة آنية وىذا عاديا١تكتب، يطلبو ىو، ثانيا عن

 :الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان السيد
يضموا، ولو عادي، راه وحدة ا١توضوع، واش كاينة وحدة ا١توضوع 

 وال ما كايناش؟
: الجلسة رئيس السيد

دابا ما تعطيناش الدروس، السيد الوزير، راه أنا اللي أترأس اٞتلسة، 
 .اطلب الكلمة وأعطيك الكلمة

: الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان السيد
 . راه طلبنا الكلمة بالقانون، ماشي ٘تنييت عليها هبا، يف إطار القانون

 
 :السيد رئيس الجلسة

اطلب الكلمة وقل اللي عجبك، كتقول ِف اللي مكتوب يف الورقة، 
ما عندي حىت ... ببل ما تبدا تعطينا الدروس، الكلمة للسيد خربوش

كتابة يف ا١توضوع، كتبت ِف شي حاجة؟ اجمللس َف يطلبها، ىا ىو شي 
عضو الفريق يف ا١تكتب، ماشي وحدة ا١توضوع، أكتبها السيد الوزير، 
يبدا يعطينا الدروس يقول لنا اللي مكتوب ٘تاك، اٝتح ِف كنحًتمك، 

 .الكلمة للسيد خربوش
 :المستشار السيد العربي خربوش

نسهل باش السيد الوزير ٬تاوبنا على  نظرا لوحدة ا١توضوع، وحىت
السؤال ديالنا، كنطلبو منكم، السيد الرئيس، إضافة السؤال ديالنا نظرا 

 .لوحدة ا١توضوع
 :السيد رئيس الجلسة

 .دابا نعم، السي عزيز اللبار
: اللبار عزيز السيد المستشار

 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواين، زمبلئي األعزاء،أخوايت، 
ببالغ األسى واألَف واٟتسرة أتقدم هبذا السؤال حول النسيج العمراين 

للمدن العتيقة، واليت دخلت يف مسلسل تدىور خطَت نظرا للكثافة 
السكانية العالية وندرة التجهيزات وضعف شروط التطهَت، ٦تا يؤدي إُف 

منها آيلة للسقوط، تسارع تدىور ىذه البنايات اليت أصبحت العديد 
والدليل على ذلك االهنيارات ا١تتتالية للمنازل، وما ٗتلفو من خسائر 

بشرية جسيمة، آخرىا الفاجعة اليت عرفتها ا١تدينة العتيقة بفاس مساء يوم 
األحد األخَت بدرب الطرافُت، حي الشرابليُت، اليت تنضاف إُف مسلسل 

خطَت يف اآلونة األخَتة، االهنيارات الذي ارتفع ضحاياه بشكل مهول و
اهنيار أكثر من  2010ْتيث ٕتاوزت األربع األشهر األوُف من سنة 

 . منزل، وتسببت يف العديد من القتلى 13
كما نذكركم، السيد الوزير، بالفاجعة الكربى واألليمة اليت سببها 

اهنيار مسجد باب الربدعيُت ٔتكناس، ٦تا يضعكم ويضع كافة ا١تتدخلُت 
-ين أمام ضرورة ا١تساءلة واحملاسبة بسبب الفشل الذريع لوزارتكم وا١تسؤول

ولدوركم يف إنقاذ أرواح عشرات اآلالف من ا١تواطنُت  -مع كل احًتام
البسطاء، الذين يقطنون با١تدن العتيقة، وكذلك عجزكم عن ٛتاية ذاكرة 

 . وتراث ا١تدن العتيقة
خبلت ٥تتلف ويتمثل ىذا الفشل والعجز يف الغموض ا١تتعلق بتد

الفاعلُت ا١تعنيُت بإعادة تأىيل ا١تدن العتيقة، والتبلعبات والتداخل يف 
االختصاصات، ٦تا يؤدي إُف تباطؤ يف عملية اإلنقاذ وعدم الفعالية يف 

 . التنسيق
أمام ىذا الواقع ا١تؤَف الذي يفضح اليوم كل ٕتار الكبلم ومسوقي 

لوزير، مىت يصحو ضمَتكم الوعود وبائعي األحبلم، سنسائلكم، السيد ا
وتتحملوا مسؤولياتكم يف اٗتاذ تدابَت وإجراءات عملية واستعجالية إلنقاذ 
أرواح ا١تغاربة ساكٍت ا١تدن العتيقة، وٛتاية وصيانة األنسجة العتيقة با١تدن 

 ا١تغربية؟ 
ففي ىذا الصدد، بكل صراحة، السيد الوزير، كيف ترون معاٞتة ىذه 

 ة؟ ا١تعضلة اٞتد جد خطَت



 

8 
 

 .وشكرا السيد الرئيس
 :الجلسة رئيس السيد

 . شكرا السيد ا١تستشار
السؤال الثاين حول األنسجة العتيقة واآليلة للسقوط، للمستشارين 

٤تمد السوسي ا١توساوي، فوزي بنعبلل، عزيز الفيبلِف، : احملًتمُت السادة
مصطفى القاٝتي، عبد اللطيف أبدوح، عبد الكبَت برقية، عبد الناصر 
اٟتسيسن، السعد بنزروال، العريب بوراس، رفيق بناصر، ٚتال بنربيعة، 

بلعيد بنشمسي، العريب سديد، أٛتد اٛتيمد، خليد اإلبراىيمي، سيدي 
 .٤تمد ولد الرشيد، رضا بوطيب

 .الكلمة ألحد ا١تستشارين 
: الفياللي عزيز السيد المستشار

 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 السيد الرئيس،

 زير،السيد الو
 أخوايت، إخواين ا١تستشارين،

أود يف البداية باٝتي ا٠تاص وباسم الفريق الذي أنتمي إليو، فريق 
حزب االستقبلل، وكذلك كعضو ٣تلس ٚتاعي ١تدينة فاس، بإسم اجمللس 
اٞتماعي الذي يرأسو أخونا األستاذ ٛتيد شباط، بتقدمي التعازي الصادقة 

 . ابليُتالشر 11لعائبلت ضحايا فاجعة اهنيار 
ىاذ الفاجعة اليت ظللنا طيلة الليل وصبيحة يوم االثنُت طيلة النهار 

مع العائبلت اليت أصاهبم ىذا ا١تلم الفاجع، والذي مع األسف تغيب فيو 
عدد من ا١تنتخبُت، ونراىم اليوم وىم يقدمون العزاء أمام كامَتات ىاتو 

 . القاعة
السيد الوزير احملًتم، ما ىو اٞتديد القدمي يف موضوع ا١تدن العتيقة، 

 وبا٠تصوص الدور اآليلة للسقوط؟ 
 .شكرا

: الجلسة رئيس السيد
 . شكرا للسيد ا١تستشار

السؤال حول ترميم الدور ا١تهددة باالهنيار وإعادة ىيكلة األحياء 
العريب خربوش، عبد اللطيف : العتيقة، للمستشارين احملًتمُت السادة

أعمو، أٛتد الرٛتوين، أٛتد حاجي، اٟتسن أكوجكال، عبد الرحيم 
الزمزامي، حسان الغزوي، ٤تمد الزعيم، جناح عبد العزيز، عبد ا١توُف 

 . د عذاب الزغاريٛتري، ٤تم

 .الكلمة ألحد ا١تستشارين احملًتمُت
: خربوش العربي السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 أخوايت وإخواين ا١تستشارين احملًتمُت،
لقد أدت قوة األمطار خبلل الشتاء ا١تاضي إُف اهنيار عدد من الدور 

ا١تدن العتيقة، وىو ما  السكنية ومنشآت أخرى، منها مساجد وزوايا يف
سبب أضرارا، ليس فقط لسكاهنا، بل كذلك بًتاثنا الوطٍت، إذ تعترب 

 . أحياء ا١تدن العتيقة ضمن ا١تآثر التارٮتية اليت ينبغي اٟتفاظ عليها
وال يتوقف الوضع عند ىذا اٟتد، فعدد كبَت من الدور العتيقة يوجد 

وما يسببو ذلك من  يف وضع متدىور ومهددة باالهنيار يف أي ٟتظة،
 .مآسي، وآخر مأساة ما حدث ٔتدينة فاس يوم األحد ا١تاضي

إن ىذا الوضع يفرض برنا٣تا وطنيا واسعا إلعادة بناء الدور ا١تهدمة 
وترميم ا١تهددة باالهنيار ضمن السياسة االجتماعية للسكن، اليت تنهجها 

عتيقة وزارتكم من جهة، ولكن كذلك من أجل اٟتفاظ على األحياء ال
 .با١تدن التارٮتية با٠تصوص

نسائل معاليكم عن برنامج وزارتكم ٓتصوص إعادة بناء ا١تنازل اليت 
تأثرت باألمطار األخَتة، وترميم الدور ا١تهددة وإعادة ىيكلة األحياء 

 . العتيقة
 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد وزير اإلسكان للجواب على األسئلة

  :المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير حجيرة توفيق أحمد السيد
 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدة والسادة ا١تستشارين احملًتمُت،

ظاىرة البنايات اآليلة للسقوط هتم ا١تدن العتيقة، ولكن ماشي 
بوحدىا، هتم ا١تدن العتيقة والسكن العشوائي الذي بٍت بطريقة عشوائية 

فوق أراضي غَت صاٟتة للتعمَت، من ضمنها األراضي ا١تهددة  أو
بالفيضانات، وىاذو جوج ديال الروافد ىي اللي تنتج مع األسف 

 .الشديد ما نبلحظو بُت الفينة واألخرى من هتاوي البنايات
بصفة عامة، التقديرات، أؤكد التقديرات، الوطنية ديال األسر ا١تعنية 

لف أسرة مغربية موجودة يف ىذا الوضع، أ 140هبذه الظاىرة تقارب 
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ا١تشاريع ديال الدولة، ديال اٟتكومة، ديال القطاعات اٟتكومية ا١تعنية، 
ألف  97وما شي قطاع واحد، ديال القطاعات اٟتكومية مند٣تة كتهم 

 .ألف 140من ضمن 
ا١تسؤولية، من ا١تسؤول على ىذا الوضع؟ ما فيها باس نوقفو، ىذه 

لضعف ديال ىاذ ا١تلف جاي من كون من أن ا١تسؤولية ا١تسؤولية ٯتكن ا
 :مشتتة على األقل ما بُت ثبلثة الفرقاء االسًتاتيجيُت

 أوال، السلطة واٞتماعة احمللية؛
 ثانيا، السكان أنفسهم؛

ثالثا، اٟتكومة والوزارات الوصية باعتبار أهنا ملزمة باش تعاون األسر 
اكنة يف السكن ا١تهدد باالهنيار ىم األسر اللي س)ا١تتضررة، األسر الفقَتة 

، و٢تذا الدولة حىت ىي عندىا جزء من (أفقر فقراء ا١تغرب، باش نعرفوىا
ا١تسؤولية، واٟتكومية عندىا جزء من ا١تسؤولية ألهنا ملزمة باش تعاون 

 . ىذه األسر
 :يف ىذه ا١تدة األخَتة آرى نقراو اإل٬تايب، وآرى نستحضر السليب

مليار ديال الدرىم  ١1,4تشاريع ديال الدولة تقارب اإل٬تايب، اليوم ا
اتفاقية  74ديال الدعم ٢تاذ األسر، اللي استحضرت منذ قليل، بواسطة 

مدينة، أنا مستعد، السيدات والسادة ا١تستشارين، أنو  34موجودة يف 
 74ىذه األرقام مستعد نعطي عليها التفاصيل كلها، إذن قلت كاين 

ألف  20ألف بناية جارية هبا األشغال، و  29مدينة،  34اتفاقية يف 
 . بناية منتهية هبا األشغال

كما الحظنا يف اآلونة األخَتة واحد التوجو كبَت ٨تو استعمال 
مليون ديال السنتيم  14اٟتظَتة السكنية اٞتديدة ديال الديور ديال 

 .والت كتوِف ٥تصصة ٢تذه اآلفة ا١تؤسفة
ىي ا١تنهجية اللي ٧تحت كذلك ما فيها باس نستحضر أشنو 

وأعطت نتائج يف عدة مدن مغربية، أوال ىناك ٞتن ٤تلية، فيها السلطة 
واٞتماعات، باإلضافة إُف للوقاية ا١تدنية، وىذه مناسبة نوجو ٢تم التحية 

على ا١تراقبة واٟتضور اليومي يف األوراش ١تتابعة ىذه اٟتظَتة السكنية 
ين تبلحظ أن ىناك واحد ا١تنزل من ا١تهًتئة، ىاذ اللجنة ديال اليقظة ح

ا١تنازل أو بناية من البنايات موجودة يف واحد الوضع ما مزيانش كنعيطو 
، ا١تخترب العمومي كيقوم بالدراسة ديالو، وآنذاك ٯتكن أن (LPEE)ل 

ديال األحكام، اٟتكم األول تيقول لك إلزامي اإلفراغ، خص  3يصدر 
تقوية ا٢تياكل بسرعة، واٟتكم ٬تب البناية ٗتوى بسرعة، اٟتكم الثاين 

 .الثالث ٬تب تقوية ا٢تياكل بشكل طبيعي

كذلك ٣تموعة من ا١تدن ا١تغربية متوجهة اليوم إُف إحداث صناديق 
٤تلية من أجل ا١تواجهة ديال ىاذ ا١توضوع، باإلضافة لكون أنو كاين 
 قانون يتم استصداره غادي ٮترج من األمانة العامة للحكومة قبل هناية

 .السنة يف ىذا ا١توضوع
فيما يتعلق ٔتدينة فاس، اللي كما جابوىا السادة ا١تستشارين، 

كنضمو األصوات ديالنا ٚتيعا، وأعتقد اجملتمع ا١تغريب برمتو من أجل 
التعزية ديال السيدة أنيسة أشراك، والوليدات ديا٢تا بثبلثة، طو، و٧تبلء 

ليلة األحد اللي داز يف التاسعة  ووليد بوطابة، اللي توفوا إثر االهنيار ديال
 .ليبل

، درب عبد الكرمي، منزل 11ىاذ ا١تنزل موجود يف الشرابليُت، 
، ْتال اللي قلت ماتت ىذه األسرة، ىاذ 16تقليدي بٍت يف القرن 

السيدة والوليدات ديا٢تا بثبلثة وٜتسة ديال اجملارح، ىذه البناية ىي 
ينة مقاولة كتشتغل يف نفس ا١تنزل موضوع تقوية ا٢تياكل ديا٢تا اليوم، كا

كاين قرار  2007يناير  11، % 65اللي طاح، ومتقدمة األوراش ب 
ديال اإلفراغ، أمضاه باسم اللجنة احمللية ديال ا١تتابعة، أمضاه آنذاك يف 

رئيس ا١تقاطعة ديال فاس ا١تدينة، ىاذ ا١تنزل كانوا فيو أربعة أسر،  2007
ل اإلفراغ وخرجوا، وجوج أسر بقوا يف جوج أسر استجابوا للقرار ديا

 .البناية
جاء القضاء وألزم األسر أهنم يتحملوا  2007فرباير  27يوم 

ا١تسؤولية يف وثيقة رٝتية ومت اإلمضاء ديا٢تا من ىذه األسر، اهلل يرحم 
السيدة والوليدات ديا٢تا، وقبلوا تفرض عليهم أنو يعًتفوا أهنم يف واحد 

 . لون ا١تسؤولية الكاملةالوضع ٥تل وخطَت ويتحم
ىاذ الشي اللي كنقول، السيد الرئيس، السيدات والسادة 

ديال الشواىد ديالو، ولكن أنا غادي ٧تي  10ا١تستشارين، راه عندي 
راه ماشي الغلط ديال ا١تواطنُت بوحدىم، راه غادي ٧تي نقول ىذا 

 فرباير أمضت األسرتُت تقرير يقضي بتحملهم 27ا١توضوع، إذن يوم 
بعثت اٞتماعة  2009نوفمرب  11ا١تسؤولية يف حالة اهنيار البناية، يوم 

وٞتنة اليقظة مذكرة مستعجلة للمستعملُت ديال ىاذ البناية ىاذي ديال 
درب عبد الكرمي عرب القضاء تنذرىم إُف ا٠تطورة ا١تتقدمة، إذن  11

 أشنو وقع السيد الرئيس؟ 
ديال اإلفراغ بشكل مكثف  من جهة قبح اهلل الفقر، أسر جاىا القرار

من عند القضاء، من عند اٞتماعة، من عند ٞتنة اليقظة، من عند 
السلطة، ولكن ما عند٫تش اإلمكانيات، ما جربوش فُت ٯتشيو، إذن ىا 
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الوضع ديال األسر، ومن جهة أخرى ا١تنظومة احمللية، اللي ىي السلطة 
لكن الوضع ىا احنا واٞتماعة والوقاية ا١تدنية، أدوا الواجب ديا٢تم، و

شفناه فاين وصل، إذن ىذا واحد ا١توضوع خصو كثَت من الًتيث، وكثَت 
من ا٢تدوء باش نعاٞتوه ألن ىذا موضوع ٣تتمعي عميق وكبَت ولو ارتباط 

 .وثيق مع الفقر
مدينة صفرو، ىاذ الليلة اليوم يف الليل طاحت عمارة وأربعة أسر، 

ين، خرجوا ذوك األربع أسر اللي كانوا بفضل اجملهود ديال ا١تسؤولُت احمللي
يف ذيك العمارة، خرجوىم ىاذي أربع أيام، لو كان ما خرجو٫تش أو ما 

كانتش ىاذ ا١تتابعة، كان لقدر اهلل تكون اٟتصيلة أو الوضع مأساوي 
أكثر ٦تا ٨تن فيو اليوم، واليوم ىاذ الصباح أصبح واحد العمل كبَت من 

 90إلمكانية ديال ىذاك ا١توضوع ديال طرف ا١تسؤولُت كلهم كيبحثوا ا
بناية اللي موجودة يف صفرو، واللي ىي متشابكة بعضها البعض، 

وساكنينها الناس باٟتق والبعض بدون حق، والبعض كاري وبدون كراء، 
واحد الوضع صعيب ومعقد، أصبحت مدينة صفرو تتكلم على الطريقة 

 . االهنيارديال ا١تعاٞتة ديال الوضع ديال السكن ا١تهدد ب
إذن السكن ا١تهدد باالهنيار، السيد الرئيس، حضرات السيدات 

والسادة ا١تستشارين، ىو واحد الوضع ٭تتم علينا أوال وقبل كل شيء أنو 
نتناولوه ٤تليا بكثَت من اٞترأة والشجاعة، والدولة واٟتكومة والوزارات 

تكم الدستورية ا١تعنية اللي عندىا عبلقة مع ا١تلف، أنا كنلتزم أمام مؤسس
احملًتمة، أن غادي تلقى الدعم لكل ا١تبادرات اللي كتمشي يف ىذا ا١تلف 

 . بقوة وحزم وجرأة
 .شكرا 

: الجلسة رئيس السيد
 .شكرا السيد الوزير، الكلمة لفريق األصالة يف إطار التعقيب

 :اللبار عزيز السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

أنا غَت التعقيب على السيد الوزير، ىا ىو اليوم، اٟتزب ديالكم 
 . يسأل نفس السؤال، اإلخوة اللي سألوا بعد، فشهد شاىد على ىذا

أما البناء العشوائي، من ا١تسؤول عنو؟ إذن ىذا اعًتاف من طرفكم، 
السيد الوزير، إذن أول ا١تسؤولُت ىي اٞتماعات والوزارة، أما قرار من 

يس لئلفراغ، وأين ٯتكن ٢تاذ الناس اللجوء؟ ألهنم ألزموا طرف الرئ
 باإلفراغ، ولكن أين ىي اٞتماعة؟ أين ىي اٟتكومة؟ أين ىي العمادة؟

إذن ىانتما اعًتفتو، السيد الوزير، بأن تيفرضوا عليهم باش ٮترجوا، 
ولكن غادي ينعسوا يف الزنقة، غادي يتشردوا، ىذا يعترب عيب، وىذا 

 .ِف قائم الذاتنفس ا١تشكل ال
السيد الوزير، أما من ناحية أخرى، كنت أ٘تٌت أن أستهل تعقييب 

بالشكر، ألنٍت كنت أنتظر كما ينتظر اآلالف من سكان ا١تدن العتيقة 
جوابا يعطي صورة عن الوزير ا١تسؤول، لكن ومن داخل ىذه ا١تؤسسة 

من  الدستورية ا١توقرة، أٛتلكم كامل ا١تسؤولية وحكومتكم ١تا سينجم
كوارث يف حالة استمراركم يف إنتاج الكبلم بدل العمل والفعل الذي يرد 

 .االعتبار ١تدينتنا العتيقة
السيد الوزير، ٬تب أن تعلم أنت واٟتكومة اليت تنتمون إليها، أنو 

اليوم كل سكان مدينتنا العتيقة ٭تملون فوق أكتافهم األكفان ديا٢تم، 
يف ا١تدينة، ألن دار مبلصقة على أي كلهم مهددين با١توت، األغلبية 

أي ا١تاء اللي كيستافدوا، يستنطقوا منو " السقاقي"دار، بل بالتاِف حىت 
الروح حىت ٫تا قطعوىم ٢تم، وعوض ا١تيزانية ٘تشي يف ا١تدينة العتيقة اللي 

كًتصد، كًتصد للنافورات، حىت األمور اللي خصها باش ٯتكن ٢تا ٗتصم 
لناس كتموت يف ا١تدينة، إذن وينتظرون ا١توت، خصها ا١تبليَت العظمى، وا

و٫تا الكفون ديا٢تم ىازينهم معهم، إذن عندىم حىت مشاكل وأوضاع 
 . نفسية رىيبة، كتسبب ٢تم باإل٫تال

ويف ىذا النطاق، انتظارات ا١توت من قبل سكان ا١تدينة العتيقة يزيد 
دق مدن العتيقة من حدة ا١تعاناة واآلالم اليت تعرفها األزقة والدروب وفنا

، العطش، "السقايات"بسبب غياب اإلنارة وا١تاء الصاٌف للشرب 
األعمدة ديال ا٠تشب ٟتد اآلن داروىا غَت باش يعاونوا ذاك اٟتيط، 

دابا ا٠تطر الكبَت، السيد الوزير، السيد الرئيس، وىي دابا ... اليوم رجعت
ينهار،  طاحت الشتا، دابا غادي يتجلج ذاك ا٠تشب، إذن كلشي غادي

 . وىاد الشي عارفينو
السيد الرئيس، وىاد الورقة اللي عاد جاتٍت اليوم، ا١تسؤول اللي تيقول 

لك على ا١تدينة، األب اللي ىو ىذا، األب ديالو حىت ىو كان عندو 
مشاكل وعمارات طاحوا، وحىت ىو مفروض عليو مواطن يف مدينة فاس 

وا امشاو فيها اآلالف أو تيعرفو بأن كاين أرباب العمارات اللي اهنار
 .ا١تئات ديال ا١توتى

السيد الرئيس، ىاذ أعمدة ا٠تشب، إذن كما نتساءل معكم ما ىي 
 ...التدابَت
 :الجلسة رئيس السيد
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 .الكلمة للفريق االستقبلِف
: الفياللي عزيز السيد المستشار

 .السيد الرئيس، بقي ِف الوقت من السؤال
على كل حال، أنا أربأ بنفسي أن أستغل مآسي الناس لتمرير 

خطاب سياسوي ٤تض، أربأ بنفسي، وىذا ليس من أخبلقنا يف حزب 
االستقبلل، البد إذا أردنا أن نتكلم عن مدينة فاس أن نرجع شيئا ما إُف 

 . الوراء
، مباشرة بعد ذلك التصنيف وبتعليمات 1981فاس مت تصنيفها يف 

مت فتح فصل يف ميزانية الدولة، ىذا الفصل الذي وضع فيو ملكية آنذاك 
درىم من ذلك الوقت إُف يومنا ىذا، ىاذي أسباب العمق،  100

ىاذي أشياء العمق، وَف تضف فيو أموال ١تعاٞتة الوضع، بعد ذلك جاء 
 تأسيس وكالة اإلنقاذ، وىي بدورىا خصها اإلنقاذ، ما يسمى ب

(ADR) 1991دأت أشغا٢تا يف يناير ، وب1989، مت تأسيسها يف. 
من ضمن ا١تسببات، السيد الوزير، وىي كثَتة، ىو استغبلل بعض 

ا١تضاربُت لؤلخشاب األثرية، منها درابز، ومنها نوافذ، ومنها حىت قبب، 
وتركيبها يف أوطيبلت السيد الوزير، زالت من ا١تدينة وطلعت ركبت يف 

نقلبو فيو، ماشي شيء  األوطيبلت، ىذا ىو العمق، ىذا ىو اللي خصنا
آخر، زالت من ا١تدينة العتيقة وطلعت وركبت يف األوطيبلت ويف دور 

 . الضيافة
وبعد ىذه ا١تشاكل كلها، اجمللس اٟتاِف ٖتمل مسؤوليتو، ولو أنو كاين 
شعور على أنو ا١تشكل ىو من اختصاص الدولة ال من اختصاص اجمللس 

 . اٞتماعي، ىذا عمق األشياء
لوضعية مت اجمليء ٓتواص ميسورين يف شخص ٚتعية ا١توُف وأمام ىذه ا

مليون درىم، واللي مت هبا تأىيل  10إدريس، ىاذ اٞتمعية اللي أعطت 
عدد كبَت من الدور، وجات من بعدىا عملية الًتحيل، واللي استفادت 

 . ألف شقة، واللي أعطى االنطبلقة ديا٢تا سيدنا نصره اهلل 100منها 
يف اللي بغا يصلح الدار ديالو،   %30لة بنسبة كانت مسا٫تة الدو

واش ما بغيتوش الناس يتصنتوا؟ خليو الناس يسمعوا، ) 50مت رفعها إُف 
، 50إُف  30ارتفعنا من ( واش ىاذي ىي الوسيلة باش ٨تجبو اٟتقيقة؟

واليوم لئلصبلحات ىي باجملان، وا١توضوع أكرب من طاقة اٞتماعة، السيد 
حىت من طاقة الوزارة، و٢تذا أطالب بإنشاء وكالة على الوزير، ورٔتا أكرب 

   .غرار وكالة أيب رقراق ووكالة األقاليم الشمالية واٞتنوبية والشرقية

 :السيد رئيس الجلسة

السي ... السيد ا١تستشار، واش ما بغيت ٖتشم؟ أنت راك بر١تاين
 .بلقشور راك بعقلك، الكلمة للسي خربوش

: خربوش العربي السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

أنا تنشكر السيد الوزير على اإلجابة ديالو، وقال لنا بأنو راه البناء 
العشوائي حىت ىو ساىم يف ىذا ا١تشكل ىذا، أنا اللي تنطلب تتضافر 

وىاذ  (les laboratoires)اٞتهود باش نكثرو من ىاذ ا١تسائل ديال 
لتارٮتية كمدينة فاس وكمدينة الشي باش حىت ال يتفاقم ا١تشكل يف ا١تدن ا

 . الرباط، جل ا١تدن
و٢تذا تنطلب من السيد الوزير باش يكون تسريع ديال السكن ديال 

مليون، حىت ىو باش نفكو بو ىاذ ا١تسائل اللي احنا تنعيشوىا دابا،  14
وتنطلب باش وزارة اإلسكان، وانتما كتعرفوا، السيد الوزير، بالنسبة حىت 

دن اٞتديدة، مدنية تامسنا خص يتدار فيها، يتسرع هبا للمنطقة ديال اَف
 . باش حىت ىي تفك اإلشكال ديال السكن

 .وشكرا
: الجلسة رئيس السيد

شكرا للسيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على 
 .التعقيب
: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد

ىي يف الواقع، السيد الرئيس، أنا كنت موجد بعض العناصر، أنا 
باغي نكون باسم اٟتكومة، جيت ٢تاذ ا١توضوع شاعر با١تسؤولية ديال 

أنٍت نبلغ رسالة ونوجو نداء، وخاصة أنو اجمللس ا١توقر يضم وٯتثل رؤساء 
اٞتماعات باألساس، وبغيت أنا هبذه ا١تناسبة نستغل ىذا السؤال، واحنا 

مليون مغريب، ديال ا١تغرب وخارج ا١تغرب متأثرين  35نا على غرار كل
هباذ الفاجعة، بغينا ٨تميو ببلدنا من مغبة ما سوف يقع ال قدر اهلل، 

وبالتاِف بغيت نوجو واحد النداء للسادة رؤساء اٞتماعات، وعرب 
مؤسستكم للسادة رؤساء اٞتماعات، اٟتكومة مستعدة للدعم التقٍت 

بالدراسات وا١تسا٫تة يف التمويل ديال كل ا١تبادرات اللي وبا١تؤسسات و
من شأهنا أهنا ٖتصن ا١تدن ديالنا العتيقة وباقي أطراف ا١تدن من ىذا 

 . ا١تشكل
وا١تقاربة اليت مت االعتماد ديا٢تا أعطت نتائج، أغلبها مزيانة، والكمال 

من  هلل، الكمال هلل، الكمال هلل، وال ٯتكن ألحد أن يتصرف يف أكثر
اٟتدود ديال البشر، وبالتاِف االقًتاح اللي عندي، وىذا اقًتاح أنو تبٌت 
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مقاربات ٤تلية اللي فيها اٞتماعة والسلطة وا١تمثليات ديال الوزارات 
ا١تعنية بشراكة مع ا١تخترب العمومي، ويتم اٞترد ديال كل البنايات وا١تراقبة 

ل، وأنا أقول باسم ديا٢تا، وحُت يكون ىناك إنذار با٠تطر يتم التدخ
اٟتكومة احنا مستعدين نسا٫تو يف التمويل ديال ىاذ ا١تشاريع، فقط 

 . مدينة، ٨تن على أمت االستعداد 34اتفاقية يف  76ْتال اللي التزمنا يف 
أما فيما يتعلق بالفشل وباالعًتاف بالفشل وبالكبلم بدل الفعل، أنا 

 . أترفع عن اٞتواب على ىاذ الشي
 .شكرا

 :رئيس الجلسةالسيد 
 . شكرا السيد الوزير

السؤال ا١توجو إُف السيد وزير اإلسكان حول ا١تدن اٞتديدة، 
حكيم بن مشاش، فريدة النعيمي، عثمون : للمستشارين احملًتمُت السادة

عبد الرحيم، دابدا الشيخ أٛتدو، إبراىيم بنديدي، اٟتسٍت علوي موالي 
الورزازي عبد الرزاق، ا١تغاري إٝتاعيل، إدريس، الكور أٛتد، اللبار عزيز، 

التومة ا١تصطفى، اٟتنكوري ا١تكي، اٟتداوي اٟتسُت، ا١تخلص اٟتسُت، 
 .الكلمة ألحد ا١تستشارين

 :المستشار السيد عبد الرحيم عثمون
 السيد الرئيس احملًتم،

 السيدات والسادة ا١تستشارين احملًتمُت،
 السادة الوزراء،

 السيد الوزير احملًتم،
ال ٮتفى عليكم، السيد الوزير، أن منظومة التعمَت واإلسكان تشكل 
لبنة أساسية يف اجملهودات اليت تبذ٢تا ببلدنا للرفع من دينامية وقدرة النمو 
االقتصادي واالجتماعي، ولذلك تبنت اٟتكومة مقاربة ٣تالية مند٣تة من 

وغ ىدف أجل إزالة ا١تعيقات واإلشكاالت اليت تواجو قطاع اإلسكان وبل
 .تقريب ا١تنتوج السكٍت من ٚتيع الطبقات اجملتمعية

وإذا كان السيد الوزير األول قد أكد يف التصريح اٟتكومي على تعزيز 
سياسة تعبئة العقار العمومي بتطوير مناطق جديدة للتعمَت وأقطاب 

حضرية جديدة للرفع من وتَتة إنتاج السكن و٤تاصرة البناء غَت ا١تنظم، 
زير، نبلحظ مع كامل األسف أن ىذه األىداف ا١تسطرة، فالسيد الو

يعًتي التطبيق الفعلي للربامج ا١تتعلقة هبا اختبلالت بنيوية، ٖتتم عليكم، 
السيد الوزير، الوقوف عليها والعمل على إ٬تاد حلول مبلئمة ٢تا عرب تبٍت 

سياسة تقوٯتية، تكفل استمرارية ىذه الربامج وانصهارىا الدائم مع 
 .ات اٞتودة والفعاليةمتطلب

فا١تدن اٞتديدة، وخصوصا تامسنا، تعاين ٣تموعة من اإلشكاالت 
كعدم تنفيذ بعض ا١تقاوالت اللتزاماهتا بتسليم الشقق ا١تنجزة يف اآلجال 

احملددة، وضعف جودة البنايات، وحىت ال نقع يف نفس ا١تشكل الذي 
، واليوم تعمل (les HLM)تعيشو فرنسا اليوم، اليت أ٧تزت يف الستينات 

 . على هتدٯتها
يف ىاذ اإلطار، السيد الوزير، نسائلكم عن التدابَت اليت ستتخذوهنا 

١تعاٞتة ا١تشاكل اليت تتخبط فيها ا١تدن اٞتديدة اليت انبثقت فكرهتا ألجل 
مواجهة أزمة العرض يف السكن االجتماعي وٗتفيف الضغط على مراكز 

 ا١تدن؟ 
 .وشكرا

 
 :الجلسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير لئلجابة على السؤال
: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد

 .شكرا السيد الرئيس
أوال بغيت نذكر بأن ىذه أول مرة كتعطاين ا١تناسبة يف ىاذ السؤال، 

وكنشكر الفريق اللي وضع علي السؤال ألن ىذه أول مناسبة اللي غادي 
تعطاين نتكلم على تامسنا وا١تشاكل اللي كاينة يف تامسنا باش نوضع 

اجمللس ا١توقر وعربه الرأي العام الوطٍت يف صلب ا١توضوع، ألنو كنا 
 . معو فقط ٞتانب واحد، من باب ا١توضوعية نسمعو لؤلطراف كلهاكنس

ا١تدينة اٞتديدة نتاع تامسنا أعطاىا سيدنا اهلل ينصرو االنطبلقة ىاذي 
آالف ديال  10سنوات، يف ىاذ الثبلث سنوات اليوم  3أقل من 

السكان كيقطنوا يف تامسنا، والو اٝتيتهم تامسناويُت، عندىم الدار وا١تاء 
 .والنقل واٟتراسة والنقل العمومي وا١ترافق العموميةوالضو 

من البنية التحتية ديا٢تا مت اإل٧تاز ديا٢تا بالكل  %98اليوم تامسنا 
منعش عقاري مغريب وأجنيب وطٍت وخارجي ينفذون ا١تدينة برمتها،  42

خدامُت،  41منعش عقاري عندنا مشكل مع واحد، و 42اليوم ىاذ 
ديال  7000مدينة تامسنا كيشتغل فيها اليوم مقاولة،  50وكذلك كاين 

 . العمال كل صباح
اليوم، السيد الرئيس، مدينة تامسنا غادي يتم الربط ديا٢تا مع مدينة 

الرباط بطريق مزدوجة، ومع لوطوروت بطريق مزدوجة، وغادي تدوز 
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احداىا ا١تدار ديال لوطوروت، احداىا غيدوز اللي مرتقب إن شاء اهلل 
 . يالو ىاذ السنةاالنطبلقة د

ديال ا١ترافق العمومية، تنتكلم، والسيد  4مدينة تامسنا كذلك فيها 
ديال ا١ترافق العمومية  4الرئيس ديال سيدي ٭تِت زعَت جواري وبشهادتو، 

ديال ا١ترافق العمومية يف قيد البناء، وغادي نتقدمو يف البناء  4مشتغلة، و
ىكتار ديال اٟتدائق  120ين مع التقدم ديال البنايات، اليوم كذلك كا

 . ىكتار 14ديال وحديقة مركزية 
وقع لنا مشكل مع واحد ا١تنعش العقاري، ولكن بغيت ٩ترب السيد 
اللي وضع السؤال اللي كنشكرو على وضع السؤال وطرح السؤال، أن 

فيبل، ىاذي  62ىاذ ا١تشكل انتهى وأصبح وراءنا ْتجة أنو مت تسليم 
شقة بدا التوزيع ديا٢تا  140فيبل، و 13مت قبل، وىاذ األسبوع تسل

ىاذ الصباح، خرجنا من ىاذ ا١تشكل وأصبح وراءنا بفضل التعاون ديال 
اٞتماعة احمللية، ديال ا١تقاولة اللي اشراىا جديد، ديال كذلك اٞتمعية 
ديال السكان ودور الوساطة اللي لعبناه كلنا، ال احنا وال السلطة وال 

كل، ىذا ال يعٍت أن ا١تشكل ٖتل، غادي نراقبوه اٞتماعة باش ٖتل ا١تش
وىذا ىو السؤال ديالك، غادي نراقبوه وغادي نكونو حاضيُت، وكان 

عدة إجراءات زجرية يف حق ىاذ ا١تقاولة وكل ا١تقاوالت األربعُت ا١تتبقية 
 . باش إُف شي واحد أخل بدفًت التحمبلت غادي يوجدنا أمامو

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد ا١تستشار يف إطار التعقيب
: عثمون الرحيم عبد السيد المستشار

كنشكر السيد الوزير على ىاذ ا١تعلومات ا٢تامة فيما ٮتص تامسنا 
اليت زود٘تونا هبا، لكن السيد الوزير على أرض الواقع من غَت تامسنا 

من ىاذ ا١تدن ىي عبارة عن  ىناك العديد من ا١تشاكل، أ٫تها أن ٣تموعة
٣تموعات إٝتنتية، أصبحت اآلن ال تراعي فيها اٞتوانب البيئية كاٟتدائق 

وا١تنتزىات، بل إن حىت أبسط ا١ترافق الضرورية ووسائل النقل تكون 
 .منعدمة يف ىاذ البنايات

ىناك العديد من ا١تقاولُت، السيد الوزير، الذين َف يفوا بالتزاماهتم، 
 .أو مت ٘تديد أجل التسليم لفًتات عديدةسواء كليا 

وختاما، ما الفائدة من خلق مدن جديدة إذا كان ٙتن العقار َف 
يسجل أي ا٩تفاض، ْتيث أن ا١تضاربات الزالت ىي ىي، والسوق 

 . السوداء ىي سيدة ا١توقف

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد ا١تستشار، السيد الوزير
: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد

أنا إُف اٝتح ِف السيد ا١تستشار والصديق العزيز، بغيت نقول لو أنو 
إجحاف يف حق التجربة ديال ا١تدن اٞتديدة نبداو نصدرو يف حقها يعٍت 

أحكام إما بالنجاح أو بالفشل من بعد ثبلث سنوات، راه ثبلث سنُت 
عساك مدينة جديدة، ( lotissement)راه ما كنصاوبوش فيها حىت 

سنة عاد  35حي الرياض اللي كيعرفوا ا١تغرب كامل يف العمر ديالو اليوم 
تدار لو وسط ا١تدينة وعاد والو فيو القهاوي وا١تطاعم وعاد والت فيو 

 . سنة 35اٟتياة، 
اليوم جينا لتامسنا ىاذي ثبلث سنُت، تامنصورت ىاذي ٜتس 

نة، وابدينا نقولو ىاذي سنُت، الشرافات ّتانب طنجة يف عمرىا س
٧تحت وىاذي فشلت، أنا يف نظري سبقنا الوقت، ىذا ال ٯتنع أنو احنا 

متفقُت، وىذا ىو الدور ديال الرقابة، أنو نتنبهو، واحنا مستعدين 
للمواكبة ديال ىاذ ا١تشاكل كلها، ونعطيك مثبل السيد ا١تستشار التدابَت 

اكة اللي عندنا مع القطاع اللي اخذيناىا، مثبل كل األنواع ديال الشر
، وكل (l'audit)ا٠تاص وال القطاع العمومي ىي خاضعة اليوم للتدقيق 

من ثبت أنو َف ٭تًتم دفًت التحمبلت غادي نزولو لو األراضي ديالو، ألن 
 mise à)متباعوش األراضي، معطيناش األراضي للناس بالبيع، درناىم 

la disposition )ىاوإُف ٤تًتامش غادي نرجعو. 
ثانيا، توسيع التجربة ديال الوساطة، وغادي ٧تعلو يعٍت ا١تقاوالت 
ٖتًتم التواريخ اللي التزمت مع الزبناء، وإن كان التواريخ اللي التزموا هبا 
ا١تقاوالت من أجل إعطاء الشقق مكانتش الدولة واقفة النهار اللي جا 

السُت باش ا١تنعش وجلس مع السيد اللي غادي يبيع لو دار، ما كناش ج
من السنة الفبلنية، ىاذي  7اتفق ىو وياه غادي يعطيو الشقة يف شهر 

واحد اٟتاجة ثنائية بُت البائع والشاري، ولكن ٔتا أنو وقع ا١تشكل دخلنا 
اعتبارا أن ىاذي مدينة جديدة، اعتبارا أن خص الدولة تقوم با١تصلحة 

 . العمومية وبا٠تدمة العمومية
التدابَت، و٨تن مستعدون للمواكبة ديال ىاذ و٢تذا كاين ٣تموعة من 

ا١تشاريع، ألنو القاسم ا١تشًتك ال ديال السلطة التنفيذية وال السلطة 
التشريعية وال قوة ا١تراقبة أشنو ىو؟ ىو ىدف واحد، وىو إ٧تاح ىاذ 

التجربة ا١تغربية، وراه من أول األشياء اللي اخذينا كنموذج، ٘تت الدعوة 
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يب اللي بعث لنا ٣تموعة من ا٠ترباء اللي جالسُت معنا ديال البنك األورو
اليوم يف تنفيذ ا١تدن اٞتديدة هبدف واحد وأوحد، ما بغيناش نطيحو يف 

األغبلط اللي دارهتا أوربا يف إحداث ا١تدن اٞتديدة، وباألساس ا٧تلًتا 
اللي كانت سباقة وتبعتها فرنسا، ما بغيناش ا١تغرب يطيح يف نفس 

ا كاين واحد ٣تموعة ديال ا٠ترباء ماشي كافيُت، ليس األخطاء، و٢تذ
األكثر خربة من من ٯتارس الشأن احمللي وٯتارس الرقابة، ولذا ٨تن على أمت 

 . االستعداد للمواكبة ديال ىاذ ا١توضوع
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد الوزير

نامج السؤال ا١توجو أيضا إُف السيد وزير اإلسكان حول تسطَت بر
: جدي للقضاء على مدن الصفيح، للمستشارين احملًتمُت السادة

بوشعيب ىبلِف، زبيدة بوعياد، مولود السقوقع، مصطفى ا٢تيبة، ا١تختار 
صواب، ٛتاين أ٤تزون، حفيظ وشاك، ٤تمد الصمدي، ٤تمد نقاذ، 

 . اٞتيبلِف الصبحي
 .الكلمة ألحد ا١تستشارين

 :ىاللي بوشعيب السيد المستشار
 السيد الرئيس احملًتم،

 السيدة ا١تستشارة احملًتمة،
 السادة الوزراء،

 إخواين ا١تستشارين احملًتمُت،
غَت خاف على السيد الوزير احملًتم على أن العديد من السكان، ويف 

العديد من ا١تناسبات، يطالبون بتوفَت السكن البلئق لكل ا١تواطنُت 
اطنُت، وخصوصا ذوي وتشجيع السكن االقتصادي حىت يتمكن ا١تو

الدخل احملدود، يف اٟتصول على مأوى، كما أن برنامج مدن بدون 
صفيح َف يشمل عدة مدن، وعلى ا٠تصوص مدينة الدار البيضاء، ا١تدينة 

 .االقتصادية للمغرب، حيث الزالت ٤تاصرة بدور الصفيح
بكل اختصار نطالب من السيد الوزير احملًتم أن يفسر لنا ا١تراحل اليت 

مت قطعها يف تطبيق الربامج ا١تسطرة من طرف وزارتكم يف ىذا اجملال، 
ومىت تستعد الوزارة احملًتمة توجيد الدار البيضاء بالقضاء على أحيائها 

 الصفيحية، وبالتاِف إعطاء الوجو ا١تشرف ٢تاتو ا١تدينة وللمغرب؟
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا للسيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير

 :المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير سيدال
 .شكرا

مدينة الدار البيضاء، السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة 
ألف أسرة يف أحياء الصفيح يف سنة  100ا١تستشارين، تقطنها حواِف 

، اللي ىي نصف مليون نسمة، وأحياء الصفيح العدد ديا٢تا 2004
مدينة الدار البيضاء ىو أوال القدم  دوار، ا٠تصوصية ديال 466بالضبط 

 1912ديال أحياء الصفيح، كاين أحياء الصفيح اللي موجودة منذ 
وكاينة اللي مازالت ٖتمل أٝتاء الفرنسيُت اللي كانوا آنذاك  1920و

 .٘تاك وعندىم حكاية مع أحياء الصفيح
عرب مراحل،  2004الربنامج اللي مت الوضع ديالو ابتداء من سنة  

مبليَت، كتشارك فيها الدولة بدعم مباشر ما  10ة ديالو اليوم الكلف
 . مليار، ٘تت التعبئة ديا٢تا كلها بواسطة اتفاقيات 3غًتجعوش ديال 

والرئيس " إدماج"أحدثت الدولة شركة يف عُت ا١تكان، إٝتها شركة 
ا١تدير العام ديا٢تا ىو السيد الواِف، ٔتعٌت أهنا ا١تنطق أشنو ىي؟ ىي شركة 

لية بامتياز، يشارك فيها اٞتماعات احمللية وا١تنظومة احمللية والدولة اللي مح
ىي وزارة الداخلية ووزارة اإلسكان وباقي الوزارات األخرى تدعم ىذا 

 .الربنامج
اٟتصيلة، وخصنا نستحضرو ا١توضوع، صعب جدا ا١توضوع ديال 

تراء، أحياء الصفيح بالدار البيضاء، اللي قال ماشي صعب راه ىذا اف
اعتبارا أوال ْتال اللي قلت أنو القدم، الناس جالسة وسط ا١تدينة، ما 

تيمكنلكش ترحلهم خارج ا١تدينة، كاين أحياء الصفيح اللي موجودة منذ 
سنة، صعيب أنو ٕتي تبدلو ما بُت عشية وضحاىا إُف ما  90و 80

 . كانش ا١تشروع مبٍت على أسس متينة
 %54األوراش ا١تفتوحة أو ا١تنتهية ٫تت الربنامج فُت وصل اليوم؟ 

إما انتهت أو يف  54 ديال أحياء الصفيح ديال الدار البيضاء الكربى،
  .يف طور الدراسة 22طور اإل٧تاز، واحد 

من األحياء الصفيحية ديال الدار البيضاء  %24السيد ا١تستشار، 
ش ما عندنا %24ما عندناش فيها العقار، ىذا ىو اللي اعطى اهلل، 

العقار، اعتبارا أنو مدينة الدار البيضاء وكتعرفوىا وكيعرفوىا السادة 
ا١تستشارين اللي من الدار البيضاء أن فيها مشاكل كبَتة من حيث 

 . العقار
كذلك كاين مشاكل أخرى اللي ٦تكن نستحضرىا فيما بعد، ولكن 

على األقل الوتَتة فاش امشات أحياء الصفيح يف ا١تدة األخَتة بفضل 
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اٟتضور الكبَت ديال سيدنا اهلل ينصره، وبفضل كذلك ا١تشاريع القوية 
اللي أعطى ٢تا صاحب اٞتبللة االنطبلقة ديال أحياء الصفيح، وآخرىا 

ىاذ األسابيع األخَتة أعطت واحد الدينامية جديدة، ولكن مازال يشوب 
للي ىاذ ا١تشاريع واحد العائق ديال السرعة يف التنفيذ اعتبارا للمشاكل ا

 . استحضرت منذ دقائق
 .شكرا

 :رئيس الجلسة السيد
شكرا للسيد الوزير، الكلمة للسيد ا١تستشار يف إطار التعقيب، 

 .تفضل
: ىاللي بوشعيب السيد المستشار

 حضرات اإلخوة احملًتمُت،
 السيدة ا١تستشارة،

حقيقة على أن يف القطاع ديال السكن، ىو قطاع من األ٫تية ٔتكان، 
اللي كتعمل الوزارة يف الدار البيضاء، اللي ىي الوجو ديال ا١تدن واٞتهود 

الكربى، ٬تب أن يستمر، وتكون جهود أخرى للقضاء على ىاذيك 
اللي األرض ما كايناشاي، ٬تب معاٞتة ا١تشكل  %24، مع أن 24%

ألنو ال ٯتكن ا١تسائل تبقى كيف ما ىي، ألنو غادي يتزاد يتوسع ىاذيك 
ما صبناش فيها األرض، غادي  %24لو على أهنا ا١تنطقة اللي كتقو

 .توسع إذا َف ٖتلوا ا١تشاكل ديا٢تا
 السيد الوزير،

اإلشكال والتعمَت والسكن البلئق واألكواخ، ألن حىت األكواخ 
ا١توجودة يف ا١تغرب راه مسؤولة عليها الوزارة ديال اإلسكان، واٝتح ِف، 

دئة، ولكن السيد الوزير خصو السيد الوزير، ألنو احنا كنتكلمو بطريقة ىا
 .يتفهم القضايا الكربى اللي كنشَتو ٢تا

ال زال يف ا١تغرب مناطق السكان يعيشون ٖتت األكواخ، ىذا ما 
عرفتش واش، السيد الوزير، يف اخبارو أو ال، ىاذو خصهم حلول، 

وخصنا نبداو من األسفل إذا بغينا نصلحو ا١تغرب فيما ٮتص اإلسكان 
األسفل، ألن غادي نقول لك واحد الطريقة، ىو أنو خصنا نبداو من 

مليون  250العيب ديالنا ىو كنبداو من األعلى، ألن دابا الشقق ديال 
 . مليون موجودة، ولكن السكن البلئق ىو غَت الئق 300و

و٢تذا فهمتٍت، السيد الوزير، على أنو ٬تب التفكَت يف التوازن ديال 
ديا٢تم ٫تا اللي خصهم سكن الئق،  اإلسكان، راه ا١تواطنُت األغلبية

ولكن ىذه الدفعة ديال القوة ديال األٙتنة الباىظة، راىا جعلت السياسة 

ديال السكن يعٍت تقريبا ما غاديش نقول غادي تفشل، ولكن غادي 
 . نقول على أهنا ما غاديش تصل للهدف ديا٢تا

رفة على أزمور ينتظركم، أزمور ا١تدينة العتيقة ينتظركم، ألنو ٬تب مع
أن صادر فيها قانون ديال اٟتسن الثاين رٛتو اهلل بتأىيلها، والزالوا 

 .ينتظروكم
 .وشكرا 

: رئيس الجلسة السيد
 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير

 
: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد

السيد نائب مدينة أزمور، ورد االعتبار ١تدينة أزمور متقدمة، أنا أتابع 
ا١تشروع، وإن شاء اهلل غادي يكون مت حىت متحف يف مدينة أزمور، 

وانتهى ذاك ا١تمر كلو اللي ّتانب واد أم الربيع، وذاك الببلصة اللي فيها 
الثاين راه ديال ا١تقربة اللي لفوق، وىذاك الشطر األول انتهى، والشطر  3

 . ماجي
فيما يتعلق باألٙتنة الباىظة، أنا متف، وا١تغرب كلو متفق على أنو 

وصلنا لواحد ا١تستويات غَت مقبولة، ولكن الورش ا١تلكي السامي ديال 
 -إن شاء اهلل-إعطاء دفعة جديدة ديال السكن االجتماعي، أنا واثق 
الرب١تان بغرفتيو، أنو بفضل اإلرادة ديال صاحب اٞتبللة والتعاون ديال 

باش مت استصدار القانون ديال السكن االجتماعي، ىاذ السكن 
االجتماعي غادي ٭تدث واحد الرجة يف ببلدنا وغادي يرجع األٙتنة، 

غادي تعاود توجد واحد النوع من التكافؤ، وترجع عن غيها وعن 
 .اٛتاقها، وترجع إُف ا١تعقول

ثانية إضافية، أعتقد مازال  فيما يتعلق بالدار البيضاء، خليٍت ناخذ
عندي، نقول لك الدار البيضاء أشنو ا١تشاكل اللي كاينة، مشاكل الدار 

البيضاء قلنا كاين مشاكل العقار، طبعا العقار ما موجودش، وحىت إُف 
كان العقار، ملي تيكون العقار التنطيق ديالو، يعٍت وثيقة التعمَت اللي 

سبة، و٢تذا كاين مشاكل ديال موجودة فوق من ذاك العقار غَت منا
 . العقار، وكاين مشاكل ديال التعمَت

كاين كذلك مشاكل ديال وتَتة الًتحيل، قلنا قبايلة أودي راه الناس 
سنة، كاين اللي يف الربارك يف الدار البيضاء اٞتد تزاد  80و 70ساكنُت 

٘تاك وتزوج ٘تاك، ودار ولدو، وعندو اٟتفيد ديالو جالس يف الرباكة، 
كتجي اليوم وكتقول لو نوض ٖترك ٘تشي ٞتهة أخرى، راه واحد ا١توضوع 
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صعيب، و٢تذا كاين واحد رد الفعل يف بعض ا١ترات ديال الرفض 
 . لعمليات الًتحيل

كاين كذلك اليوم، والت واحد الظاىرة جديدة، أنا خصٍت البقعة، 
، واحنا واآلخر يقول لك ماشي البقعة أنا باغي الشقة، ولينا أمام خيارات

 . ملزمُت باش نستمعو للمواطنُت ونتواكبو مع االنتظارات ديا٢تم
ىذا كذلك أصبح يشكل عائق، كاين إشكالية العائبلت ا١تركبة، 

سنينن أوالدي تزوجوا خصكم  5زمان كنا عشرة، ومنُت دابا تزاد عليو 
تزيدوىم، كاين تزايد طبيعي وغَت طبيعي، وراك فهمتيٍت، ىاذو كلها 

ين ٧تمعها كنصدقو أمام واحد ا١تشكل معقد، ولكن أنا واثق مشاكل ح
إن شاء اهلل أنو ىاذ التعبئة اٞتديدة، واللي خدامُت فيها دابا السلطات 

كيف ما كان  -احمللية وا١تنتخبُت والشركة اٞتديدة، أهنا غادي تعطي 
 . غادي تعطي واحد االنطبلقة أحسن ٦تا كنا عليو -اٟتال 

 .شكرا
: الجلسة رئيس السيد

 . شكرا السيد الوزير
السؤال ا١توجو كذلك إُف السيد وزير اإلسكان حول ضرورة التفكَت 
يف توفَت سكن للصناع التقليدين بأٙتنة تفضيلية، للمستشارين احملًتمُت 

ناجي فخاري، ٤تمد زاز، عمر حداد أٛتد بابا، بنجيد األمُت، : السادة
، كايف الشراط، خد٬تة الزومي، عبد العزيز العزايب، عبد السبلم اللبار

النعم ميارة، بنعيسى بنزروال، ٤تمد بنزيدية، أٛتد بولون، بوٚتعة الغدال، 
 . عبد الغاين مكاوي، عزيز الفيبلِف

 .الكلمة ألحد ا١تستشارين
: زاز محمد السيد المستشار

 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم والصبلة والسبلم على سيد ا١ترسلُت
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السادة ا١تستشارون،
 السيدات ا١تستشارات،

لقد وضعت اٟتكومة قطاع اإلسكان والتعمَت من بُت أولويات 
برنا٣تها من أجل ٖتسُت مستوى إنتاج السكن االجتماعي والرفع من 

مستوى مسا٫تة القطاع يف التنمية وتوفَت فرص الشغل والتقليص من حدة 
 . لتوجيهات ا١تلكية الساميةالفقر، وذلك ٘تاشيا مع ا

كما ال ينكر أحد اجملهودات اٞتبارة اليت بذلتها وزارة اإلسكان من 
أجل ٖتقيق الطمأنينة للمواطنُت وتوفَت العيش الكرمي، وذلك باعتماد 

إسًتاتيجية تقوم على فتح مناطق جديدة للتعمَت، وإنشاء أقطاب حضرية 
مات الضرورية للحياة، وذلك تتوفر على التجهيزات األساسية وكل ا١تقو

وفق ٥تططات التعمَت والتنمية العمرانية، لكن ىناك شر٭تة الصناع 
التقليديُت، الذين ىم يف حاجة إُف صيغة تتبلءم ودخلهم الضعيف، 

وذلك بتنسيق بُت جامعة غرف الصناعة التقليدية والوزارة الوصية للتفكَت 
 . يف توفَت سكن خاص بالصناع التقليديُت

لدى نسائلكم، السيد الوزير احملًتم، ىل مت التفكَت يف ىذه الفئة 
ذات الدخل البسيط إل٬تاد صيغة من أجل توفَت سكن خاص هبذه 

 الشر٭تة ويراعى دخلها البسيط؟ 
 .وشكرا السيد الوزير

: الجلسة رئيس السيد
 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير

: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة ا١تستشارين،
ىاذ ا١توضوع، اللي طرحو السيد ا١تستشار احملًتم، ٭تيلنا على واحد 
االتفاقية مت إبرامها ألول مرة ما بُت وزارة اإلسكان والوزارة الوصية على 

النتائج ، ىاذ االتفاقية غادي نعطيكم 2006الصناعة التقليدية سنة 
إُف اآلن، ٔتوجبها النتائج ضعيفة، ماشي شي حاجة  2006ديا٢تا من 

ديال اٟترفيُت استفادوا  710ْتال اللي كنا كنتصورو، ولكن ىا النتائج، 
ديال  1510ديال األسر استفادوا من شقق، و  210من بقع أرضية، 

 .احملبلت التجارية اللي بنتهم الوزارة لفائدة الصناع التقليديُت
ىم من الصناع  %34اليوم يف ٣تموع الزبناء ديال ٣تموعة العمران، 

ديال  التقليديُت، كذلك بغيت نقول، نعطي واحد العينة، ما فيها باس،
 50ديال ا١تتاجر،  45ىاذ ا١تشاريع اللي استحضرت، مثبل يف آسفي 

شقق اجتماعية يف أموين، يف مراكش  10ألف درىم،  140شقة ديال 
 20مسكن،  100متجر،  40مركب الصناعة التقليدية : يف تامنصورت

سكن  20سكن يف العزوزية،  20متجر،  30، (réservés)مازالُت 
ألف درىم ٕتزئة الرجاء،  140سكن ديال  50يف احملاميد، يف القلعة 

ألف درىم يف ٕتزئة الرٛتة بتامبللت،  140ديال ا١تساكن ديال  10
ل التجارة ديال الصناعة قطعة أرضية ديا 253فاس عُت النقيب 
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سكن  34ديال أنشطة الصناعة التقليدية يف بنجليق،  203التقليدية، و
ديال الشقق، بن سركاو يف  110اقتصادي، يف سبل سعيد حجي 

ديال  500أكادير برنامج طريق ا٠تَت الرخص ستعطى هناية السنة ل 
ىود،  الشقق، البلئحة طويلة، أنا عطيت غَت عينة، ٔتعٌت أن كاين مج

ولكن غادي نتفق معك، غَت كايف وال يرقى الىتمام اجملتمع ا١تغريب 
 .بصناعو التقليديُت الذين نفتخر هبم

يف ىذا الباب، أنا عندي نداء، وخاصة أنو ىاذي الغرفة اللي كتضم 
السادة والسيدات رؤساء الغرف ا١تهنية ا١تهتمة بالصناعة التقليدية، ٨تن 

الدور ديال القطاع العمومي إلبرام شراكات على أمت االستعداد، وىذا 
ديال تبٍت مشاريع مشًتكة ما بُت إما الفدرالية أو الغرف ا١تهنية ديال 
الصناعة التقليدية يف كل ا١تدن ا١تغربية، لتبٍت مشاريع إما سكنية أو 

  .مشاريع إلعداد ٣تمعات للصناعة التقليدية

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .ر، الكلمة ألحد ا١تستشارينشكرا السيد الوزي

: الفياللي عزيز السيد المستشار
فقط، الصناع التقليديُت ىم شر٭تة عزيزة علينا ٚتيعا، ٨تن كمغاربة، 

وىذه الشر٭تة اليت لعبت دورا كبَتا يف استقبلل الببلد ويف إخراج 
، ونستحضر إرجاع ا١تلك إُف 44مظاىرات أيام اٟتماية، ونستحضر ثورة 

ونستحضر نداء القاىرة، ونستحضر واحد العدد ديال األشياء عرشو، 
اللي لعبوا فيو ىاذ الصناع واحد الدور كبَت، فاليوم كباقي الشرائح ديال 

اجملتمع البد باش يستافدوا حىت ٫تا، خصوصا وأهنم تيطلبوا أبسط شيء 
 .يف اٟتياة، وىو ضمان سكن، ىذا شيء بسيط جدا

ى حل واحد العدد ديال ا١تلفات، وملفات فعودتونا، السيد الوزير، عل
صعبة، وعودتونا على إخراج واحد العدد ديال ا١تنتوجات، منها ا١تنتوج 

ألف، منها واحد العدد ديال ا١تنتوجات، ويف ىذا اإلطار،  140ديال 
وطمعا يف كرمكم، وطمعا يف عبقريتكم يف ىذا اجملال، نأمل باش يكون 

عزيزة علينا ٚتيعا، وعزيزة على العرش شي حاجة ٢تذه الشر٭تة اللي ىي 
 . العلوي اجمليد، نظرا الرتباطها ارتباط وطيد بالعرش العلوي اجمليد

 .وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير يف إطار التعقيب
: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد

م العناية ا٠تاصة اليت يوليها صاحب اٞتبللة للموضوع اٞتميع يعل
ديال الصناعة التقليدية والصناع التقليديُت، ويف ىذا الباب أنا سوف 
أستحضر، مازال ما عندناش ا١تعطيات الكافية، واألشياء الزالت َف 
تنضج بعد فيما يتعلق بالسكن اٞتديد، السكن االجتماعي بالصيغة 

أجي الغرف ديال الصناعة التقليدية، ٯتكن اليوم  اٞتديدة، ولكن من اآلن
أن نربم، ولو أن ا١تشاريع َف تنضج بعد، وإنشاء اهلل غادي تبان يف 

الطبيعي قبل هناية السنة، أنا اللي كنقًتح وىو أنو، وىنا أوجو النداء 
للجميع، الغرف ديال الصناعة التقليدية ٯتكنها أن تتقرب من ٣تموعة 

ات الفرعية ومن ا١تفتشيات اٞتهوية ديال التعمَت من العمران ومن الشرك
أجل دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات لتشييد برامج خاصة للصناع 

( R+3)راه ماشي العمارات ديال التقليديُت يف صيغة ىندسية خاصة، 
اللي غادين ٯتشيو للصناع التقليديُت، راه اجملمعات ديال ( R+4)و

كتحافظ بشكل أكرب من ا١تشاريع األخرى خص تكون  الصناع التقليديُت
باٞتودة وا٢توية ا٢تندسية ا١تغربية، وكذلك يتعطاو للتجار التقليديُت 

اإلمكانية ديال يف األماكن فُت كاينة ا١تساكن ديا٢تم يكونوا معارض يف  
(le rez de chaussée ) يعٍت يف الطابق السفلي، باش يكون ،

سكان، كيسكنوىا الصناع مشاريع يف نفس الوقت كيسكنوىا ال
التقليديُت، يف نفس الوقت فيها معارض صغَتة ديال ا١تنتوجات ديا٢تم، 
ويف نفس الوقت استقطاب للسواح اللي كيجيو لذيك ا١تدينة يزوروا ىاذ 

 .اجملمعات
 .شكرا 

: الجلسة رئيس السيد
 . شكرا السيد الوزير

السؤال ا٠تَت ا١توجو إُف السيد وزير اإلسكان حول تأىيل القصور، 
٤تمد األنصاري، ٤تمد بلحسان، التجاين : للمستشارين احملًتمُت السادة

حباشيش، علي قيوح، الطيب ا١توساوي، ٛتا أىل بابا، ٤تمد بن 
الشايب، عبد العاِف اٟتسيسن، فؤاد القادري، ٤تمد بلحسن خيَت، عبد 

 . ارالسبلم اللب
 .الكلمة ألحد ا١تستشارين

: اللبار السالم عبد السيد المستشار
 السيد الرئيس، 

 السيدة الوزيرة، 
 السيد الوزير،
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 األخوات احملًتمات ا١تستشارات، 
 إخواين ا١تستشارين،

أعود إليكم، السيد الوزير، والذي بدوري أنوه باجملهودات اليت ما 
فتئت وزارتكم تبذ٢تا لفائدة ا١تغاربة قاطبة، وأنا أستمع بإمعان مدى 

اجملهودات اٞتبارة اليت بذلتها اٟتكومة، وبا٠تصوص وزارتكم، فيما ٮتص 
إحداث مدن جديدة، وىذه اجملهودات أ٘تٌت، وأنا أنتمي إُف جهة 

تافيبلت، واليت تزخر بقصور عتيقة ضاربة يف التاريخ، و٢تا -مكناس
 . أ٫تيتها، كنماذج ٬تب اٟتفاظ عليها كًتاث تارٮتي لو أ٣تاده

وبطبيعة الطقس الذي تعرفو جهة مكناس تافيبلت، وبا٠تصوص 
إقليم الراشيدية، فهذه القصور الزالت ٤تج ٚتيع الساكنة، نظرا لطبيعة 

ازن اٟترارة، حيث ٧تدىا يف وقت الصيف باردة بنائها لكي ٖتافظ على تو
 . ويف وقت الشتاء تظل ٤تافظة على نوع من اٟترارة

ىذه ا١تعاَف التارٮتية، السيد الوزير، وبا١تقارنة مع ما تبذلو وزارتكم من 
٣تهودات، نتمٌت أن ٖتظى كذلك بالعناية الكافية من مؤسستكم حىت 

 . توليو وزارتكم للسكن ترقى إُف مستوى التطور واالىتمام الذي
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير

: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد
 .شكرا السيد الرئيس

تافيبلت ا١تهد ديال الدولة العلوية الشريفة، تضم، وىذا رقم ماشي 
قصر،  400صحيح، ىذا حسب التقدير الرائج يف ا١تنطقة أكثر من 

عبلش رائج وماشي رقم دقيق، ألنو بزاف ديال القصور هتاوت وطاحت 
ومشات، وبالتاِف صعيب العدد ديا٢تا، و٢تذا ىذه منطقة غنية هبذا اإلرث 

لتارٮتي، اللي ىو مفخرة وطنية ماشي ديال سكان تافيبللت العمراين ا
 . لوحدىم، ديال ا١تملكة ا١تغربية كلها

 17ٟتد اآلن وزارة اإلسكان والتعمَت والتنمية اجملالية ٘تول ترميم 
مت التقدمي ديا٢تم لسيدنا اهلل ينصرو يف الزيارة  6انتهت، و 11قصر، 

 99: قصر 17ٚتالية ديال ىاذ األخَتة ديال أكتوبر ا١تاضي، الكلفة اإل
تازكا، : مليون ديال الدراىم، ىاذ القصور اللي مت رد االعتبار ديا٢تم ىي

أمزوج، آيت باموحا، إنكي، اوالد تكَت، موالي عبد الكرمي، أبو عام، 
٫تا أخنوس، أوالد : جرانة، كلميمة، الفداء وا١تعاضيض، والستة اٞتدد

تازموريت القدمي، ىاذو كلهم غادي ، عبد اٟتليم، بوذنيب، أسرير، تورك
 . تنطلق فيهم األشغال مبدئيا يف األيام القليلة ا١تقبلة

ديال القصور، كتهم تقوية البنية التحتية، وثانيا  17ىاذ األوراش ب
دعم الدور ا١تهددة باالهنيار اللي موجود يف قلب ىذه ا١تنازل، وثالثا هتيئة 

يا٢تم ْتال اللي قال السيد ا١تستشار اٞتوانب، علما أنٍت زرت األغلبية د
تزخر ىذه القصور بواحد ا٢تندسة رائعة وبواحد النمط ديال العيش 
وبواحد التبلحم ما بُت السكان، وبواحد ا٢تندسة اجتماعية داخلية 

 .استثنائية، ٬تب الرعاية ديا٢تا
ىنا ما فيها باس نذكر بأنو ٨تن بصدد وضع إسًتاتيجية جديدة مع 

نتخبُت ومع مركز طارق بن زياد من أجل إعداد برنامج السلطة واَف
اللي ابدينا فيهم، باش يتوسع ىذا ا١توضوع فيما  17جديد، باإلضافة ل 

بعد إُف قصور أخرى، ولكن شريطة أنو تكون مسكونة، ألن ا٢تدف 
ديالنا ىو ترميم واالىتمام با٢تندسة، ولكن قبل ا٢تندسة ٬تب االىتمام 

 . باإلنسان
 .سيد الرئيسشكرا ال

 :الجلسة رئيس السيد
 .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد ا١تستشار يف إطار التعقيب

: اللبار السالم عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

بدوري أنوه باجملهودات اليت تبذ٢تا وزارتكم، السيد الوزير، غَت أنٍت 
أبقى ونيابة عن ساكنة ىذه ا١تناطق، أبقى متعطشا للمزيد من العناية، 
وإذا قلتم ٬تب أن تسكن، فالقصور ال ٯتكنها أن تسكن إذا َف تكن 

ة مبلئمة، فهذا ىو طليب نيابة عن ساكنة ىذا اإلقليم ا١تعقل ديال الدول
العلوية الشريفة، ومعقل رجاالت ا١تغرب، فيجب أن نوليو عناية خاصة، 

 . وىذا ليس بعزيز على اجملهودات اليت تبذلوهنا السيد الوزير
 .شكرا لكم

: الجلسة رئيس السيد
 .شكر السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب

: المجالية والتنمية والتعمير اإلسكان وزير السيد
السيد ا١تستشار قال متعطش، وأنا بغيت نقول لو أنو الغيث يبدأ 

قطرات األوُف جاو،  17ىا ٫تا  -اٟتمد هلل-بقطرات، والقطرات 
 . والغيث سوف يأيت فيما بعد
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كذلك أود أن أخرب السيد ا١تستشار بأنو يف إطار العمل ا١تشًتك مع 
السلطة احمللية وا١تنتخبُت وطارق بن زياد، والرئيس ديال ىاذ اٞتمعية 

اتفقنا على أنو غادي ٨تدثو واحد ا١تناسبة سنوية، أنا كنوجو لو الدعوة، 
والدعوة لكل ا١تهتمُت هبذا ا١توضوع من اٞتانب ا٢تندسي واٞتانب 
االجتماعي ديالو، غادي ٨تدثو مناسبة سنوية باش نبقاو كل سنة 

نستحضرو ما  قمنا بو وما َف نقم بو، ويف قلب ذاك الشي اللي قمنا بو، 
أشنو ىي األشياء اللي ٧تحنا فيها؟ وأشنو األشياء اللي كان ٧تاحاتنا 

٤تدودة؟ وىذا بغية بناء مستقبل ماشي جزءا ّتزء، ومرحلة ٔترحلة، ٨تو 
سيع القاعدة ديال تدخل السلطة العمومية من أجل إنقاذ ىذا اإلرث تو

 . الرائع ا١تغريب بامتياز، اللي ىو القصور ديال تافيبللت
 .شكرا

: الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد الوزير، ونشكركم على ا١تسا٫تة ديالكم القيمة يف ىذه 

 . اٞتلسة
األول ا١توجو إُف  ننتقل لؤلسئلة ا١توجهة إُف قطاع الصحة، والسؤال

السيدة الوزيرة حول إسًتاتيجية مكافحة داء أنفلونزا ا٠تنازير، 
السيدة زبيدة بوعياد، سعيد سرار، ٤تمد : للمستشارين احملًتمُت السادة

علمي، لطيفة الزيواين، علي ساَف الشكاف، عبد الرٛتن أشن، دٛتان 
عبد الوىاب الدرىم، عمر مورو، أبو بكر أعبيد، موالي اٟتسن طالب، 

 .بلفقيو، امبارك النفاوي
 .الكلمة ألحد ا١تستشارين 

 :بوعياد زبيدة السيدة المستشارة
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 أخيت، إخواين ا١تستشارين،

لقد عاشت ببلدنا على غرار دول العاَف تعبئة فيما ٮتص الوقاية 
ل ما قيل من هتويل الصحية للحد من انتشار أنفلونزا ا٠تنازير، رغم ك

على ا١تستوى العا١تي والدوِف، اللي يف فريقنا قلناه يف آنو، واآلن 
التحقيقات من طرف ا٠ترباء على مستوى ا١تنظمة العا١تية للصحة فيما 

 .ٮتص تدبَت ا١توضوع، ىذا موضوع آخر
لكن فيما ٮتص بلدنا، صحيح كانت ٣تهودات بذلت على مستوى 

سًتاتيجية، ثانيا بتخصيص ميزانية استثنائية، وزارة الصحة، أوال بوضع إ
مليون درىم يف  56: مليون درىم، عرب اسًتاتيجيات 580تفوق 

 16مليون درىم يف ٕتهيز ا١تختربات،  16ٖتديث أقسام اإلنعاش، 
مليون درىم فيما ٮتص التجهيزات األخرى، مبليَت كذلك يف ما ٮتص 

 . جية ٤تددةكل ىذه كانت إسًتايت... شراء األدوية، إٍف
مبليُت ديال جرعات اللقاح اللي استعملنا منهم  2اآلن أوال ىاذوك 

ألف جرعة، السؤال كيف دبرتيو ىاذ ا١ترحلة ديال ا١تخزون فيما  850
ٮتص جرعة اللقاح، ويف ما ٮتص كذلك األدوية اللي الزالت كمية مهمة 

 . يف ا١تخزون، إذن كيفية مآل ىذا ا١تخزون، السؤال األول
ؤال الثاين كذلك مرتبط ْتصيلة وبتقييم ىذه اإلسًتاتيجية، ٮتص الس

ٕتهيز وٖتديث أقسام اإلنعاش، تتذكرون، السيدة الوزيرة، ضمن 
اإلسًتاتيجية ٕتهيز أقسام اإلنعاش، ألنو عدد الوفيات اللي تزاد العدد 

، نظرا لعدم تواجد التهييئات البلزمة ١تصاٌف اإلنعاش، اٟتاالت 60ديا٢تا 
دة ىي اللي كانت تتموت، وبالتاِف ىاذي كانت فرصة ْتكم أنو اٟتا

كانت ميزانية استثنائية من أجل ٕتهيز أقسام اإلنعاش، أين وصل ىذا 
الشق من ىذه اإلسًتاتيجية؟ ألنو غادي نكونو استادنا على األقل يف 

 16ىاذ اإلسًتاتيجية بتجهيز ىاذ األقسام، وأنتم التزمتم بتجهيز 
 بر الوطن؟ مصلحة إنعاش ع

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا للسيدة ا١تستشارة، الكلمة للسيدة الوزيرة
: الصحة وزيرة بادو ياسمينة السيدة

 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات ا١تستشارات،
 السادة ا١تستشارين،

يف البداية أود أن أشكر الفريق االشًتاكي لطرحو ىذا السؤال، الذي 
ما ثار أثار، وما زال يثَت جداال كبَتا، ليس فقط يف ببلدنا ولكن عرب 

 . العاَف
ىل كان ىناك هتويل؟ ال أظن أنو كان هتويل، وإن كان رٔتا يف ٤تلو، 

على أنو ٘تس ١تاذا؟ ألن اآلن تنعرفو على أن اإلنسانية ما بقاتش تتقبل 
بأي خطر كان، وعشناه ىاذ ا١تبدأ ديال اٟتذر اللي أصبح يتخذ من 

طرف البلدان، عشناه مؤخرا خبلل األسابيع ا١تاضية حينما كان انفجار 
الربكان، وبقت الطائرات، ما طارت حىت شي طائرة، ْتكم ىاذ ا١تبدأ 

ياخذ  ديال اٟتذر، باش منخليوش ا١تواطنُت ديال العاَف،  أن شي واحد
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ا٠تطر، علما أنو يف ذاك اٟتالة ديال الطائرات مثل اإلنفلوانزا مكانوش 
 . عارفُت أشنو ىو ا٠تطر اٟتقيقي

فكانت على مسؤولية البلدان، با٠تصوص على أن اإلنسانية ٢تا 
 1957مث يف  1918ذاكرة، والذاكرة بالنسبة لؤلنفلونزا يف السنوات 

دنا أخذ على عاتقو، وبكل مسؤولية، كانت اإلنفلوانزا حقيقة قاتلة، فببل
على غرار ما اٗتذتو بلدان العاَف بأسرىا، أخذت كل التدابَت الوقائية 

احنا اٟتمد هلل ذاك الوباء ما كانش كما ... والعبلجية ١تواجهة إن قدر اهلل
عسى أن تكرىوا شيئا وىو خَتا "كنا ننتظره، ولكن رْتنا، ألنو كنقولو 

نكم، السيدة ا١تستشارة، فبطبيعة اٟتال مت ، كما جاء على لسا"لكم
ٖتديث مصاٌف اإلنعاش، و٢تاذ العملية ديال إحداث مصاٌف اإلنعاش، مت 

٥تترب جهوي،  16مليون ديال الدرىم، باإلضافة إُف ٕتهيز  56صرف 
ا١تليون، مت شراء سيارات  16اللي كذلك رصد لو غبلف ماِف قدره 

 les)األدوية : إُف كل اللوازم مليون درىم، باإلضافة 13اإلسعاف ب 

antiviraux )ْتال (le tamiflu)وبطبيعة اٟتال اللقاح ،. 
اآلن السؤال اللي ىو مطروح، أشنو غادي نعملو بذاك اللقاح اللي 

ألف نسمة يف ببلدنا،  850مت االقتناء ديالو، علما أنو َف يتم تلقيح إال 
فاتفقنا مع الشركة اليت زودتنا واللي اشرينا من عندىا أهنا ستتنازل على 

تنازلت نصف ما مت  شراؤه، اللي كان مازال غادي نقتنيوه، إذن  النصف 
عنو، مث بقى النصف اآلخر فسيتم استبدال ما تبقى من اللقاح الذي 

اشًتيناه بلقاحات أخرى، الذي احنا يف حاجة إليها، ومن ضمنها اللقاح 
اللي توصلنا بو، واللي ىو مازال يف ا١تخزون اللي غادي يتم اسًتجاعو، 

وهلل – وإعطائنا اللقاحات اللي احنا يف حاجة إليو، إذن حىت شي حاجة
 .ما ضاعت -اٟتمد
: الجلسة رئيس السيد
 .شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد ا١تستشارة يف إطار التعقيب 

 :بوعياد زبيدة السيدة المستشارة
شكرا السيدة الوزيرة على ىاتو ا١تعطيات، طبعا ٨تن مع مبدأ اٟتذر، 
٨تن كذلك مع مبدأ تدبَت األخطار بكل مسؤولية، ٨تن مع ىاذ ا١تقاربة 

العا١تية فيما ٮتص ٛتاية مواطنينا، لكن األرقام اليت ذكرمت، السيدة الوزيرة، 
آلن واش فيما ٮتص ا١تيزانية ا١تخصصة لئلسًتاتيجية عارفينها، لكن ا

انطلق ىاذيك العملية، وخاصة يف مصاٌف اإلنعاش؟ ىذا ىو السؤال، 
فيما ٮتص أنفلونزا الطيور، وأثثنا  2002ألنو استفدنا من ما وقع يف 

وجهزنا عدة مصاٌف لئلنعاش، اآلن اٟتمد هلل عدد حاالت الوفيات ما 

يال ارتفعتش، حىت عدد اإلصابات اٟتمد هلل كانوا أقل من نسبة ذكرتيو د
 . ديال أنفلونزا ديال إسبانيا 1918

ببلدنا ما وصبلتش فيها عدد اإلصابات  -اٟتمد هلل-ولكن اآلن 
ْتال الدول األخرى، اآلن خصنا ىاذ ا١تصاٌف ديال اإلنعاش، خصها ترى 

النور بسرعة، ألنو ىذا ىو بيت القصيد، ألنو اآلن مستقببل، ويا 
ه اآلن، األمراض التنفسية سوف لؤلسف، نظرا للتطور البيئي اللي غنعرفو

ترتفع، واٟتاالت اٟتادة سوف ترتفع، إذن ٬تب أن نفكر يف ا١تستقبل 
و٧تهز، واآلن عندنا ا١تيزانية باش ننطلق يف ٕتهيز ىاذ مصاٌف اإلنعاش عرب 

 . كل جهات الوطن
 .شكرا السيدة الوزيرة

: الجلسة رئيس السيد
وزيرة يف إطار الرد على شكرا للسيدة ا١تستشارة، الكلمة للسيدة ال

 .التعقيب
: الصحة وزيرة السيدة

بالنسبة للحصيلة ديال التجهيز، ٯتكن لنا نقولو على أنو على صعيد 
، بالنسبة لئلنعاش ٥16تترب عرب اٞتهات ب 16ا١تختربات مت ٕتهيز 

فتقريبا أكثر من النصف، ما عنديش الرقم واضح، ولكن غادي نزودكم 
كلهم مت التجهيز ديا٢تم، وملي تنقول بأنو التجهيز  بو، السيدة ا١تستشارة،

والًتميم، كانت ىناك عدة قاعات لئلنعاش اللي كانت يف مستشفيات 
إذا كان ىناك جهوية و٣تهزة، كانت غَت كافية وغَت قادرة لبلستيعاب 

عدد أكرب، اللي حىت ىي مت الدعم ديا٢تا، غادي نعطيكم باألرقام 
اٟتصيلة ديال ٕتهيز ودعم وترميم ىاذ القاعات ديال اإلنعاش، وخصوصا 

وأن األمراض، كيف جاء على لسانك،م السيدة ا١تستشارة، أن كاين 
ناخية، ىناك تزداد األمراض التنفسية ْتكم التلوث البيئي والتحوالت اَف

على أنو اآلن غادي يكون  -واٟتمد هلل-وىذا ىو اللي غادي يساعد 
عندنا على صعيد ٚتيع اٞتهات قاعات لئلنعاش قادرة الستيعاب مثل 

 . ىذه األمراض
: الجلسة رئيس السيد

 . شكرا السيدة الوزيرة
السؤال الثاين موجو إُف السيدة وزيرة الصحة حول موت األطفال 

رف السيد رئيس فريق التجمع الدستوري ا١توحد، بالربد، سحب من ط
 .السؤال الثالث كذلك
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إذن ننتقل إُف السؤال الرابع ا١توجو إُف السيدة وزيرة الصحة حول  
وضعية أقسام الوالدة با١تستشفيات العمومية، للمستشارين احملًتمُت 

حكيم بن مشاش، عبد الرحيم واعمرو، عبد الرزاق الورزازي، : السادة
ي ٤تمد، الربيكي عبد القادر، اٟتنصاِف أٛتد، اجبييل ٤تمد، الكاد

الربكاين حسن، اسطمبوِف عبد اللطيف، الباكوري عبد السبلم، أٛتد 
التويزي، بلمقدم اٟتسن، مصطفى الرداد، العقاوي ٤تمد، شد أٛتد، 

 . الوجداين مصطفى، أحتيت اٟتفيظ
 .الكلمة ألحد ا١تستشارين

: واعمرو الرحيم عبد السيد المستشار
 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم والصبلة والسبلم على أشرف ا١ترسلُت

 السيد الرئيس احملًتم،
 السيد الوزير احملًتم،

 السيدة الوزيرة احملًتمة،
 أخوايت، إخواين ا١تستشارين احملًتمُت،

السيدة الوزيرة، السؤال ديالنا حول الوضعية ديال أقسام الوالدة 
 . با١تستشفيات العمومية

كما تعلمون، السيدة الوزيرة، كتعرف ا١تستشفيات العمومية بببلدنا 
واحد االرتباك يف التسيَت ونقص حاد يف األطر الطبية والتمريضية، 

ض على الوزارة خصوصا أقسام الوالدة اللي كتعيش أوضاع مزرية، كتفر
ضرورة اٗتاذ ٣تموعة من التدابَت العاجلة يف سبيل االرتقاء هبا، وللحد من 

 . االرتفاع ا١تهول يف الوفيات ديال األمهات والرضع أثناء عمليات الوالدة
اٟتوز -تانسيفت-السيدة الوزيرة، سأعطي ٪توذجا من جهة مراكش

ٔتدهنا وقراىا اللي كتعيش واحد اٟتالة مزرية يف ا١تيدان الصحي 
ومداشرىا، وسأتكلم معكم وبالضبط من مدينة مراكش وباألرقام، 

 . وسأتوجو مباشرة إُف ا١تستشفيات الكربى، السيدة الوزيرة
بدار الوالدة ابن زىر، اللي معروفة با١تامونية، هبا  2000يف سنة 

سرير، مستشفى ابن طفيل، اللي ىو معروف بسبيطار سيفيل، فيو  40
 . سرير 240اجملموع  سرير، 200

سرير  200، السيدة الوزيرة، أقدمتم على غلق 2009ملي تنجيو ل
سرير يف  30سرير يف ابن زىر و 40ديال دار الوالدة بابن طفيل، بقت 

 . سرير 70مستشفى ٤تمد السادس، يعٍت والت عندنا 

والدة يف  3000، السيدة الوزيرة، كاينة 2000يف سنة : الوالدات
ابن طفيل، يعٍت  2000والدة  يف سنة  17000زىر، مستشفى ابن 

 .والدة 20000اجملموع 
إُف  3000، ارتفع العدد يف ابن زىر من 2009يف سنة  

، يف ا١تستشفى 0إُف  17000، الوالدة يف ابن طفيل من 10000
 . 14161يعٍت ما ٣تموعة  ٤4161تمد السادس 

يف أيام  -2009 السيدة الوزيرة، فقدت ا١تدينة ديال مراكش يف سنة
سرير ٥تصصة للوالدة، عدد الوالدات يف ىاذ  170 -اهلل وأيامكم

 2000، االرتفاع يف ابن زىر من 6000ا١تستشفيات تقلصت ْتواِف 
بنفس الطاقم، نفس عدد األسرة، قاعة اٞتراحة واحدة، التجهيزات نفس 

 التجهيزات، إيكوغرايف واحد، اللهم إن ىذا منكر، إيكوغرايف واحد يف
سنُت ظروف العمل مزرية، ثبلث نساء اليوم  10ابن زىر يف مراكش، 

كيولدوا يف سرير واحد، واحدة ناعسة، واحدة كاعدة عند راسها، 
ظروف غَت إنسانية، وغَت مهنية يف جل اٟتاالت، عدد وواحدة واقفة، 

الوفيات عند األمهات والرضع جد مرتفعة، الدخول ٢تذا ا١تستشفى غَت 
 . ك على احملسوبية والزبونية٣تاين، ناىي

عدم تعزيز التجهيزات واألدوية، وباقي كنأكد إيكوكرايف واحد، غياب 
(l'audit ) يف حالة الوفيات، السيدة الوزيرة، واٟتالة اللي كتعرض

للمخاطر، ىذا يف زمن الوزارة ديالكم اللي وضعت ٥تطط من أجل 
شي يف الكبلم، تقليص عدد الوفيات واألمهات والرضع، ولكن ىاذ ال

 . على أرض الواقع ال نلمسو
يف ظل ىذه األوضاع ا١تزرية والبلإنسانية، نسائلكم، السيدة الوزيرة، 

أشنو ىي ا٠تطة ديال الوزارة ديالكم اللي اخذات قصد العناية با١ترأة 
اٟتامل، وٕتنب اإل٫تال والبلمباالة قبل وبعد الوضع؟ ومىت تستطيع أن 

ٟتامل يف ا١تدن كما يف القرى وا١تداشر أقسام الوالدة، تلج ا١ترأة ا١تغربية ا
 وىي آمنة مطمئنة على حا٢تا وحال جنينها؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة
: الصحة وزيرة السيدة

 السيد الرئيس، 
 السيدات ا١تستشارات،

 السادة ا١تستشارين،
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أنا جد سعيدة، وأشكركم لطرحكم ٢تذا السؤال يف فريق األصالة 
وا١تعاصرة حول حقيقة ا١تأساة اليت كان تعيشها ببلدنا، وأنا حينما جئت 
على رأس ىذه الوزارة، أذكر السيد ا١تستشار احملًتم على أن عدد وفيات 

ألف والدة حية، فكان من العار  100لكل  227األمهات كان يف 
دنا تبقى يف ىذا اإلشكالية، ألن ببلدنا اللي ا٩ترطت ٖتت على أن ببل

القيادة الرشيدة لصاحب اٞتبللة يف ا١تبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يف 
إصبلح اٟتقل اٟتقوقي، بعد إصبلح وإعطاء ا١ترأة حقوقها، أهنا مازالت 

 .تتوىف حينما تريد أن تعطي اٟتياة
زارة، وضعنا ٥تططا من أجل فلذلك، ألول مرة، وأنا جئت ٢تذه الو

قرار، وىذا  28ديال اإلجراءات و 8األمومة بدون ٥تاطر، اللي فيها 
ا١تخطط ديال األمومة بدون ٥تاطر، شارك فيها ٚتيع االختصاصيُت من 
القطاع العام والقطاع ا٠تاص، باإلضافة إُف القطاعات اٟتكومية ا١تعنية 

 . الوٚتعيات اجملتمع ا١تدين العاملة يف ىذا ا١تج
ويف ظرف سنتُت ْتكم كل ىذه اجملهودات اليت قمنا هبا داخل 

الوزارة، فآخر مسح ديال ا١تندوبية السامية لئلسكان اللي أعطت اآلن 
ألف والدة، أصبحنا يف  100وفاة ل  227النتائج األخَتة، فمن 

ألف والدة حية، أي تقلص يف ظرف سنتُت بالنصف  100ل  130
 . وطٍتوفيات األمهات على الصعيد ال

ال أقول، السيد ا١تستشار، على أن كل اإلجراءات اللي قمنا هبا، 
جراءات أخرى اللي ماجية، ألن ىذا ٥تطط على مدى ٜتسة اإلباقي 

 . سنوات
أنتم ٖتدثتم على مدينة مراكش، أنا أٖتدث عن الصعيد الوطٍت، 
بطبيعة اٟتال مازالت ىناك إخبلالت، ولكن ٖتدثتم عن مراكش، أنا 

أنٍت ملي جيت ٢تذه الوزارة، وملي مشيت البن طفيل، وزرت  أذكركم
ا١تستعجبلت ديال ابن طفيل، كانت يف حالة كارثية، فتم فتح 

ا١تستعجبلت اٞتديدة، كانت الوالدة يف ابن طفيل يف حالة مزرية، فتم 
فتح الشطر األول من ا١تركز اٞتامعي اٞتديد، ىذه ىي اٟتقيقة يف مدينة 

ول على أنو على صعيد اٞتهة ديالكم وال صعيد مدينة مراكش، وأنا ال أق
مراكش يعٍت كلشي مزيان، أنا مؤخرا زرت مستشفى ابن طفيل، وكانت 

ىناك بعد زياريت ترتبت جزاءات على بعض ا١تسؤولُت ألهنم َف يقوموا 
بالواجب، ىذا ىو الواقع أننا َف نساعد، يعٍت ولو الوزارة تيكون عندىا 

لقاو صعوبات على الصعيد احمللي، ولكن الواقع ىو يعٍت مازال تن٥تطط 
 . 130إُف  227ىذا أننا مرينا من 

غادي نوصلو يف التوقعات  2010وبالنسبة ألىداف األلفية، كنا يف 
 . 130، يف حُت أننا وصلنا اليوم إُف 140كنا غادي نوصلو إُف 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .ا١تستشار يف إطار التعقيبشكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد 
 :واعمرو الرحيم عبد السيد المستشار

يف الواقع، السيدة الوزيرة، كنت أ٘تٌت منك باش تعطينا شي جواب 
سرير اللي  200واقعي ومعقول، بكل صدق، ما جاوبتينيش على 

سديتو يف ابن طفيل، ألن ىذا واقع مسدود ما كاينش، ما كاينش سرير 
 . واحد

ىذا ا١تنرب كنطلب من السيدة الوزيرة إُف كان كبلمي أنا وأنا وىنا من 
غَت صحيح، ٘تشي ٞتنة تعاين من الغد، ىذا واقع معاش وأرقام كنعيشها 

عن قرب، السيدة الوزيرة، كنت أ٘تٌت منك إُف امشييت، السيدة الوزيرة، 
زرت ىذا واقع غادي تلقايو، احنا ما كنعطيوش ىنا األرقام بدون دليل، 

سرير أغلقت، مستشفى بن طفيل ما  200ؤولييت يف كبلمي، أٖتمل مس
 . فيهش سرير واحد اليوم ديال الوالدة

ألف  17كيفاش، السيدة الوزيرة، ٨تلل وكنقولو قلصنا من الوفيات؟ 
، فإذا بو ٖتولت إُف 3000كتولد، يف ابن زىر كانت كتولد فيو 

 رأة جالسة،، السيدة الوزيرة، امرأة ناعسة، امرأة كتولد، ام10000

(échographie) واحد بنفس العمل. 

كنتكلم على  -كيف قلتيو السيدة الوزيرة على اللسان ديالكم-أنا  
مراكش ما نتكلمش على الصعيد الوطٍت، أنا سأتكلم معكم على 

الصعيد الوطٍت، السيدة الوزيرة، وكنطلب من السيدة الوزيرة تسمعٍت، 
أ٘تٌت منك باش تسمعيٍت عفاك، ألن ىذه حاالت الصحة، وأنتم تتشرفوا 

اع عندو ما عندو من أ٫تية، الصحة وما أدراك ما صحة على واحد القط
 . ا١تواطن

أنا غادي هنضر معك على الصعيد الوطٍت، ا١تستشفى احمللي 
ٚتاعة قروية وٚتاعة حضرية فيو، فيو جوج  14بتاركيست باٟتسيمة، 

دكاترة، ا١تستشفى فيو ٚتيع التجهيزات ما خداماش، ما فيهش أطر طبية 
تنركز عليو أنا، كلشي كيمشي للمستشفى اإلقليمي وخاصة التوليد، اللي 

باٟتسيمة، ٪تشي معك، السيدة الوزيرة، دابا أنت قلت ِف على الصعيد 
الوطٍت، ٜتيس الزمامرة ا١تستشفى احمللي مغلق ما يزيد على سنتُت، وبو 

 le)مهم، السيدة الوزيرة، واش ىاذ  (matériel)آليات وفيو 
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matériel )اش مكيتقادمش؟ واش مكيموتش؟ واش اللي بقى سنتُت، و
، راه ىنا، السيدة الوزيرة، تيخصنا نفكرو (garantie)ما عندوش شي 

 . يف ىذه اآلليات، ىذا، بكل صدق، تيدل على سوء تدبَت ىذه الوزارة
السيدة الوزيرة، اٞتواب ديالكم غَت مقنع وغَت عملي، راه لغة األرقام 

ن تساؤل، و٨تن يف فريق ٥تيفة وكتخلع بكل صدق، وتطرح أكثر م
األصالة وا١تعاصرة ندق ناقوس ا٠تطر مرة أخرى، لعلو ٬تد آذانا صاغية 

ىذه ا١ترة من طرف وزارتكم لنقول لكم مشاكل الصحة اإل٧تابية تتزايد، 
ونسب وفيات النساء اٟتوامل والرضع يف ارتفاع، على عكس ما قلتوه، 

 . السيدة الوزيرة، خصوصا يف القرى وا١تداشر
وبا١تقابل نسجل للفريق عجزا حكوميا واضحا، أنا ما بغيتش هنضر، 
ىضرت بصفة عامة، وإُف قلت مراكش راه جهة مراكش، كاين ما يتقال 
يف القلعة، كاين ما يتقال يف سيدي رحال، يف العطاوية، كاين ما يتقال 

 . يف واحد العدد ديال ا١تستشفيات
 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة
 . يد ا١تستشارشكرا الس

٪تر إُف السؤال ا٠تامس ا١توجو إُف السيدة وزيرة الصحة حول تعميم 
: ، للمستشارين احملًتمُت السادة(RAMED)" رميد"نظام ا١تساعدة الطبية 

٤تمد ا١تفيد، توفيق كامل، العلمي التازي، خَتي بلخَت، يوسف بنجلون، 
الغوثي، ٤تمد ٤تمد عبو، إبراىيم اٟتب، مصطفى الشهواين، عبد اهلل 

القلويب، عبد الواحد الشاعر، ٟتبيب لعلج، اٟتسُت أشنكلي، عبد القادر 
سبلمة، اٟتو ا١تربوح، ٟتسن بيجديكن، حسن سليغوة، حسن عكاشة، 

 . ٤تمد أمزال، عبد الرحيم عماين، أٛتاد أبرجي، عبد العزيز بوىدود
 .الكلمة ألحد ا١تستشارين

: محمد المفيد السيد المستشار
 .السيد الرئيس شكرا

 السيدة الوزيرة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة ا١تستشارين احملًتمُت،
إن أكرب اإلرىاصات اليت تؤرق ا١تواطن ا١تغريب ىو تعميم التغطية 

الصحية على ٚتيع ا١تواطنُت وا١تواطنات، سواء كان موظفا أو عامبل أو 
مواطنا بسيطا معوزا، يشتغل يف مهن حرة أو حىت أولئك الذين ليس ٢تم 

مورد قار، فالكل مضطر إُف التعامل مع ا١تراكز الصحية وا١تستشفيات 

مومية، حيث أن نظام التعامل بشهادة االحتياج يسبب عرقلة وتأخرا الع
كبَتا يف استفادة ا١تواطنُت من ا٠تدمات الصحية، مع العلم أنكم أقدمتم 

على إلغاء ىذا النظام وتعويضو ببطاقة صحية ٣تانية، تتكفل بإ٧تازىا 
 . أزيبلل-السلطات احمللية، واليت ٘تت ٕتربتها ّتهة تادلة

 وزيرة، السيدة ال
نعلم أنو ال يوجد أي بند يف ميزانية اٞتماعات احمللية لو صلة بطبيعة 

، إضافة إُف عدم توفر % 6مسا٫تة ىذه اٞتماعات الذي حدد يف 
ا١تستشفيات العمومية على األدوية الكافية واألطر الطبية والتمريضية 

ثار الضرورية، ٦تا ٬تعل ا١تواطن يقبل على الصيدليات، وما ٗتلفو من آ
سلبية على ميزانية ىذا ا١تواطن، إضافة إُف عدم توفر العديد من ا١تناطق 

 . على البنيات التحتية، اليت ٯتكن أن تستجيب ٢تذا النظام
أزيبلل، أبانت عن -ّتهة تادلة 2009ولعل التجربة اليت بدأت سنة 

العديد من النواقص واالختبلالت اليت ٬تب أن تتداركها مصاٌف وزارتكم 
 . 2010ا بدأ العمل هبذا النظام خبلل شهر فرباير بعدم

لذلك نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات اليت ستعتمدىا 
الوزارة من أجل إ٧تاح ىذا النظام ا١تهم وتعميمو، واألخذ بعُت االعتبار 

 أزيبلل يف إصبلح ىذا النظام؟ -ٕتربة جهة تادلة
 .وشكرا

: الجلسة رئيس السيد
 .ستشار، الكلمة للسيدة الوزيرةشكرا السيد اَف

 :الصحة وزيرة السيدة
 السيد الرئيس، 

 السيدات ا١تستشارات، 
 السادة ا١تستشارون،

يف اٟتقيقة ىاذ نظام ا١تساعدة الطبية اللي انطلقت التجربة النموذجية 
بتادلة أزيبلل، تعد من أىم األوراش االجتماعية، ألن كما جاء على 
لسانكم السيد ا١تستشار، التغطية الصحية، ىي وحدىا وليس شيء 

 . آخر، اليت ستمكن ا١تعوزين اللجوء إُف ا١تستشفيات، إُف العبلج
مليون  100ديال ا١تنظمة العا١تية للصحة أفاد على أنو آخر تقرير 

نسمة يف العاَف سنويا تيطيحوا يف الفقر بسبب مواجهة ا١تصاريف ديال 
كانت ىذه التجربة اللي ( AMO)العبلج، إذن التغطية الصحية بعد 

أزيبلل، مث منحنا -، كتجربة ٪توذجية يف جهة تادلة2009انطلقت يف 
ه يدير تقييم حقيقي، ألن احنا ما بغيناش ١تكتب دراسات مستقل أن
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٩تبيو حىت شي حاجة باش نعرفو فاين مكامن النقص، باش نعاٞتو قبل 
 . أن نعمم

فكان ىناك حقيقة، وبكل موضوعية، كان ىناك بطبيعة اٟتال 
مكامن النقص بعض االختبلالت اللي مت تسجيلها، وىي اللي نفسها 

ك ا١تصاٌف ا٠تارجية ديال وزارة ا١تنتخبُت وال السلطات وال احنا كذل
الصحة وقفوا عليها، كاين اللي تعاٞتت كلما تنحسو بأن كاين خلل يف 
شيء من األشياء، واللي حىت انتما السادة ا١تنتخبون تتشَتوا ٢تا، وكاين 
أشياء أخرى اللي تبينت من خبلل التقييم اللي تدار بعد ىذه التجربة 

 . النموذجية
كان من ا١تنتظر : م اللي ىي كذلك جد مهمةولكن غَت بعض األرقا

ألف بطاقة، اليوم مت توزيع تقريبا النصف منها، من  85أننا نوزعو تقريبا 
بطاقة، وسيتم أسبوع بعد أسبوع يتم توزيع  40190ألف مت توزيع  85

البطائق، اللي ىو مهم ىو أنو من ضمن ىاذ الناس اللي استافدوا هباذ 
 ،(RAMED)البطاقة ديال 

من ا١تستفيدين  %60تقريبا  59ِف ىي نظام مساعدة للمعوزين لا
يف  %40كلهم من العاَف القروي و %60كلهم من العاَف القروي، 

ضمن ىاذ ا١تستفيدين  %40و %60اجملال اٟتضري، وضمن ىاذ 
منهم يف وضعية  86من ا١تواطنُت ىم يف وضعية ا٢تشاشة، و 14%

ا١تعوز ا١تطلق : الفقر ا١تطلق، ألن تتعرفوا على أن النظام صنف جوج
كلهم اللي استافدوا ٫تا من ا١تعوزين اللي  %86وا١تعوز النسيب، ف 

 . كلهم جايُت منحدرين من ا١تناطق %60حقيقة فقراء جد فقراء، و
استفادوا من تغطية صحية كاملة وشاملة إذن ىاذ الناس كلهم 

باجملان، احنا دابا راه تنوقفو على ذاك مكامن ا٠تلل اللي وقفتو عليها، 
واللي وقف عليها مكتب الدراسات، احنا يف اإلجراءات األخَتة لعبلج 
كل ىذه اإلجراءات، وباش نتوافقو مع وزارة الداخلية اللي عندىا واحد 

و جد مهم، وخص نعرفو على أن التعميم راه الدور اللي ىي اللي تتلعب
ماشي ساىل، وخصنا ا١تساعدة ديال اٞتميع ألن باش نعممو يف دقة 

واحدة على ٚتيع األقاليم، ويكون اللجان يف ٚتيع مناطق ا١تغرب يف دقة 
 .واحدة، ماشي عملية سهلة، عملية صعبة وكذلك مكلفة

 .شكرا 
: الجلسة رئيس السيد

 .ة، الكلمة للسيد ا١تستشار يف إطار التعقيبشكرا السيدة الوزير
: المفيد محمد السيد المستشار

 .شكرا السيدة الوزيرة
فكرة مهمة ومهمة جدا، ولكن ا٢تدف " رميد"حقيقة فكرة إنشاء 

من سؤالنا ىذا ىو إمكانية إ٧تاح ىذا الربنامج عرب تعميمو على كافة 
اٞتهات، ألن الصعوبة ديالو تكمن يف تعميمو والكيفية اليت يستفيد منها 

ا١تواطنُت بعد توزيع ىاذ البطائق، اللي، السيدة الوزيرة، جات يف الرد 
 . الكمدي

 السيدة الوزيرة، 
لكل جهة من جهات ا١تملكة خصوصيتها الطبيعية والبشرية ونسبة 

ا١تستفيدين من ىذا الربنامج، واليت ٗتضع ال ٤تال ١تعايَت وضعتموىا، 
مطلبنا األساسي، السيدة الوزيرة، ىو تعميم ىاذ التغطية الصحية على 

مرا تفرضو الظروف ٚتيع ا١تواطنُت وا١تواطنات البسطاء، الذي أصبح أ
ا١تعيشية اآلن، واإلحصائيات اليت تتوفرون عليها ٧تد نسبة الذين 

من ا١تواطنُت اللي  %34، %34يستفيدون من التغطية الصحية فقط 
 . كيستافدوا من ىاذ التغطية الصحية

اآلن ما نتوخاه ىو إ٧تاح ىاذ الربنامج وٕتاوز كافة الصعوبات اليت 
ستعجالية، مع التتبع اليومي لرصد كل ا١تعوقات ٖتول دون تنفيذه بصورة ا

 . ومعاٞتتها يف حينها، ألن ا١تواطن يعلق أماال كبَتة عليو
 .وشكرا السيدة الوزيرة

: الجلسة رئيس السيد
شكرا للسيد ا١تستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار الرد على 

 .التعقيب
: الصحة وزيرة السيدة

مغادي ( RAMED)نأكد على أن نظام غَت يف ثانية، غَت بغيت 
ٯتكن ينجح إال بتعبئتنا ٚتيعا، واحنا متكلُت بزاف على السادة النواب 

 . وا١تستشارين وا١تنتخبُت ديال اٞتماعات احمللية باش نتعبأ ٚتيعا
بالنسبة للبنيات التحتية، اآلن كل ما قمنا بو لتهيئة اٞتو ديال 

(RAMED )ِف كانت مطروحة ىي بالنسبة راه متوفر، ألن اإلشكالية ال
للتكفل باألمراض طويلة األمد، احنا التزمنا على أنو ميبقاش من ىنا 

آلخر السنة لوائح االنتظار بالنسبة للدياليز، إذن كل واحد غادي يلقى 
مليون ديال الدرىم اللي  300احملل ديالو، كاين ىناك غبلف ماِف ديال 

رض السرطان بفضل الشراكة مع توضع بالنسبة لشراء األدوية للتكفل مب
ٚتعية لبل سلمى ديال السرطان، بالنسبة لؤلنسولُت راه ىاذ السنة راه 

اشرينا ما يكفي بالنسبة ١تعاٞتة داء السكري، واحنا راه احنا ماشُت باش 
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أنو اللي غادي يطرح اإلشكالية اٟتقيقية ىي ىاذ األمراض اللي ىي 
لدراسة شراء كذلك األدوية مكلفة، وىي اللي مزمنة، واآلن ٖتت ا

، وبا٠تصوص (l’hépatite)بالنسبة لؤلشخاص اللي تيعانيو ب 
(l’hépatite c) ألن تنعرفو كذلك بأن األدوية مكلفة كثَتا بالنسبة ،

  .٢تذه األمراض

 .وشكرا
 :الجلسة رئيس السيد

  .الوزيرة دةشكرا السي

الصحة حول ا١ترافق السؤال السادس واألخَت ا١توجو إُف السيدة وزيرة 
٭تفظو بنمبارك، عبد : الصحية باٞتنوب، للمستشارين احملًتمُت السادة

اٟتميد السعداوي، سيدي ٤تمد ساَف اٞتماين، سعيد أرزيقي، ٤تمد 
الكبوري، عبد اهلل أبو زيد، عمر أدخيل، شعيب ٛتيدوش، ٤تمد 

  .الدواحي، ٟتسن بوعود، عبد اهلل أشن

 .الكلمة ألحد ا١تستشارين
 :بنمبارك يحفظو السيد المستشار

 .بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 السيد الرئيس احملًتم، 

 السيدة الوزيرة،
 السيدة والسادة ا١تستشارين احملًتمُت،

٦تا الشك فيو أن قطاع الصحة بببلدنا عرف تطورا يف السنُت 
األخَتة، إال أنو يعاين من خصاص يف ا١توارد البشرية بسبب ا١تغادرة 

الطوعية، كما أن النهضة العمرانية اليت تعرفها مناطق اٞتنوب، توازيها 
الكثافة السكانية اليت ٖتتاج إُف ا٠تدمات وا١ترافق الصحية، واليت تفتقر 

إليها ا١تنطقة، إذ يعاين ا١تواطنون الذين يقصدون ا١تستشفيات للعبلج من 
الة ا١تًتدية افتقارىا لؤلدوية واألطر الطبية ا١تتخصصة، ناىيك عن اٌف

 .ألقسام ا١تستعجبلت اليت تعرفها ٥تتلف ا١تستشفيات با١تملكة
ومن ىذا ا١تنطلق، نود السيدة الوزيرة احملًتمة مساءلتكم، ما ىي 

التدابَت اليت ستتخذوهنا من أجل تقريب ا٠تدمات الصحية من ا١تواطنُت، 
 وخاصة ا١تناطق النائية؟ 

 .وشكرا
السيد الرئيس، ما تبقى من الوقت أريد االحتفاظ بو للتعقيب ألنو 
موضوع على درجة كبَتة من األ٫تية باٞتهة، والشغل الشاغل للمواطنُت 

 . الذين يعانون صراحة من مشاكل يف الصحة

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيدة الوزيرة يف إطار اٞتواب على 
 .الالسؤ

: الصحة وزيرة السيدة
 .شكرا السيد الرئيس

 السيدات ا١تستشارات،
 السادة ا١تستشارين،

السيد ا١تستشار احملًتم، ٨تن واعيُت كل الوعي على ما تعيشو األقاليم 
اٞتنوبية من نقص وخصاص، با٠تصوص يف ا١توارد البشرية، ولكن تعلمون 

اٟتكومية، وكباقي الشعب كذلك على أن وزارة الصحة كباقي القطاعات 
 .ا١تغريب، نوِف كلنا عناية خاصة ٢تذه األقاليم اٞتنوبية الغالية علينا

فتعلمون بأن وزارة الصحة، وبتنسيق مع اجمللس االستشاري للشؤون 
الصحراوية، مت إعداد ٥تطط للتنمية الصحية هبذه األقاليم، وقد خصص 

مليون درىم، وذلك لتوفَت  212لتنفيذ ىذا الربنامج غبلفا ماليا قدر ب 
مليون درىم غادي تستفيد منو كل  212عرض صحي متكامل، ىاذ 

إقليم العيون، بوجدور، واد الذىب، كلميم، إقليم طانطان، أسا : األقاليم
الزاك، كاين ىناك ترميم بعض ا١تصاٌف، كاين ىناك ترميم بعض 

ا١تستشفيات، إحداث مراكز صحية جديدة، إحداث مستشفيات 
 .دة، بدون أن أدخل يف التفاصيلجدي

اإلشكالية اليت تبقى مطروحة بالنسبة لؤلقاليم اٞتنوبية، ونقو٢تا 
بصراحة ىي قلة األطر الطبية، فرغم اجملهودات اليت قامت هبا وزارة 

مت تعيُت يف ىذه  2009و 2008الصحة، ْتيث أنو ما بُت سنيت 
طبيب  130، طبيب اختصاصي 80إطار، موزع ما بُت  471األقاليم 

إداري  33طبيب أسنان، و 16صيدِف،  ٦16ترض،  196عام، 
 .2158وتقٍت، ٦تا أصبح عدد ا١توارد البشرية باإلقليم 

رٔتا ىي حرب على ورق، ٫تا معينُت،  2158ولكن صحيح ىاذ 
نعم، صحيح، ولكن تعلمون على أن كاين ىناك أطباء، وبا٠تصوص 

ديا٢تم، احنا تنعتربو على أن االختصاصيُت اللي متيلتحقوش باألماكن 
خص يكون عندىم واحد األولوية، وأن كل واحد فينا األقاليم اٞتنوبية 

خصو يضحي وٯتشي على األقل سنة، قلناىا وكررناىا، ىذا ىو 
اإلشكال اللي احنا اآلن تنعاٞتوه، ىذه السنة راه أحسن من السنة 

ماعات احمللية ا١تاضية، راه كاين اللي التحق، شفت مع بعض رؤساء اًف
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أنو ٫تا مستعدين أهنم ٭تفزوا ىاذ األطباء إما بالسكن، إما بتوفَتىم بعض 
األشياء اللي غادي ٯتكن ٢تم ٭تفزوىم، احنا يف ىاذ النقاش باش ٨تلو 
ىاذ اإلشكالية ديال النقص، حقيقة عندنا بعض األحيان ا١تستشفيات 

األحيان، أو إذا جاىزة، ٣تهزة، متكاملة، وما تنقبلوش اختصاصي بعض 
كان اختصاصي تيكون اختصاصي واحد ىذه ىي اإلشكالية اٟتقيقية 

 .اللي مطروحة بالنسبة ٢تذه األقاليم
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد الوزيرة، الكلمة للسيد ا١تستشار يف إطار التعقيب
 :بنمبارك يحفظو السيد المستشار

 .شكرا للسيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة ا١تستشارين احملًتمُت،
اٞتواب صراحة غَت مقنع، ألنو ىادي سنُت والسكان يعانون، 

والوعود اللي أعطت الوزيرة يف آخر دورة ديال الكوركاس بالسمارة ما 
 . وقع منها حىت شي حاجة

الكويرة نقصا كبَتا على مستوى ا٠تدمات -تعرف جهة واد الذىب
ة، حيث ال تتوفر إال على مستشفى عام واحد ىو الصحية، السيدة الوزير

، والذي ال يرقى 1991مستشفى اٟتسن الثاين بالداخلة، احملدث سنة 
إُف مستوى متطلبات الساكنة نظرا للنهضة العمرانية اليت تعرفها اٞتهة، 

واليت توازيها كثافة سكانية عالية، الشيء الذي جعل الطاقة اإليوائية غَت 
االفتقار للطاقم الطيب ا١تتعدد االختصاصات، ولتعطل  كافية، إُف جانب

وصول األدوية اليت غالبا ما تصل فقط قبل انتهاء صبلحيتها بشهرين 
 .على األكثر

ىذه اٟتالة ا١تًتدية، السيدة الوزيرة، للقطاع الصحي باٞتهة، انعكست 
سلبا على ا١تواطنُت، حيث ال ٬تد ا١تريض ما يشفي غليلو، بدءا بقسم 

تعجبلت ا١تفتقر لؤلجهزة وا١توارد البشرية ا١تتخصصة، مرورا بقسم ا١تس
العمليات اٞتراحية، الذي أصبح مسرحا لؤلخطاء القاتلة النإتة عن 

اٞترعات الزائدة يف مادة البنج، أما عن الوفيات بقسم الوالدات فحدث 
وال حرج، وصوال لسيارات اإلسعاف ا١تتهالكة ا١تخصصة لنقل اٟتاالت 

إُف ا١تستشفيات بالعيون، واليت ٬تد ا١تريض نفسو مضطرا لبلنتظار  اٟترجة
ساعات طوال قبل استقبالو نتيجة عدم التنسيق مسبقا، الشيء الذي 

٬تعلنا نتساءل واٟتالة ىذه، السيدة الوزيرة احملًتمة، عن موقعنا من ا٠تريطة 
زداد الصحية لوزارتكم يف ظل واقع مؤشراتو ال توحي بأن اٟتل قريب بل ي

الوضع تعقيدا بارتفاع وتَتة ترحال األطباء األخصائيُت، حيث غادر 
ا١تستشفى بعد مضي مدد َف تصل السنتُت كل من ا١تختص يف طب 

العظام، ويف األمعاء، واألمراض ا٢تضمية، يف حُت يبقى أخصائي اٞتراحة 
 .العامة ىو مدير ا١تستشفى بعد أن رحل األخصائي الثاين

مت تعيُت أطباء أخصائيون يف أمراض القلب بل أكثر من ذلك، 
، 2009، واٟتنجرة واألنف، حسب علمنا منذ سنة (radiologue)و

السيدة الوزيرة، وَف يلتحقوا با١تستشفى أي تشجيعا على ما يبدو لظاىرة 
ا١توظفُت األشباح، بالرغم من اقتناء الوزارة جملموعة من التجهيزات الثمينة 

لتخصصات، سيكون مآ٢تا ببل شك الضياع العالية التكلفة ٢تذه ا
 . والتلف

واٟتالة الغَت مرضية ىذه تسري على كل من مستوصفات كل من 
ٚتاعة امطبلن وٚتاعة امليلي، ا١تشيدين لكن بدون طاقم طيب، وال 

 .ٕتهيزات بالرغم من وجود ساكنة كبَتة من الكسابة والبحارة
ماسة إُف تعيُت طبيب قار أما عن مركز اٟتدود بالكركران فهو ْتاجة 

بدل االستعانة بالطبيب ا١توجود ٔتركز ١تهَتيز، نظر لكوهنا بوابتنا على 
إفريقيا، وتشهد حركة مكثفة لؤلشخاص، األمر الذي يستدعى ٕتهيزه 

 .ومده با١توارد البشرية الضرورية
وعليو نطالبكم، السيدة الوزيرة احملًتمة، اٗتاذ إجراءات عاجلة 

ية ٔتا فيها مد مستشفى اٟتسن الثاين باألخصائيُت، لتصحيح الوضع
ونقًتح عليكم هبذا ا٠تصوص استعمال طريقة التناوب كل سنتُت، 

وتشجيعهم عن طريق ٗتصيص ٖتفيزات خاصة لبلستقرار، والعمل وعلى 
ٗتصيص ا١تقاعد يف كليات الطب أمام أبناء اٞتهة للتغلب على ا٠تصاص 

ادة بالدور ا٢تام والفعال للمستشفى مستقببل، ىذا دون أن ننسى اإلش
العسكري الرابع التابع للقوات ا١تسلحة ا١تلكية يف ٣تال تقدمي ا٠تدمات 

الصحية لرعايا صاحب اٞتبللة ا١تلك ٤تمد السادس نصره اهلل وأيده، إذ 
 .لواله آلل الوضع اٟتي باٞتهة إُف األسوأ

 . وشكرا السيد الرئيس
: الجلسة رئيس السيد

ا١تستشار، ٕتاوزت الوقت ا١تطلوب، الكلمة للسيدة  شكرا للسيد
 .الوزيرة يف إطار الرد على التعقيب

 
 

: الصحة وزيرة السيدة
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السيد ا١تستشار، أنا كنتفهم القلق ديالكم، أنا أتفهم القلق ديالكم، 
أنا اللي كنواعدكم أنو بالنسبة للسمارة، بر٣تنا بالنسبة ال للداخلة وال 
للسمارة ألهنا نفس ا١تشاكل، احنا مرب٣تُت خبلل األسابيع ا١تقبلة أهنا 

نوعد تنوقف أنا اللي ت... ٘تشي واحد اللجنة من الوزارة اللي توقف على
و٪تشي حىت أنا شخصيا ونوقفو على االختبلالت، مثبل إُف كان شي 

ٕتهيز ناقص ٧تهزه، إُف كان شي قاعات اٞتراحة خصها ٕتهز وٖتسن، 
 . إُف كان التأىيل

ولكن أنتم اعًتفتم يف تدخلكم على أنو مت تعيُت االختصاصيُت، 
ا غَت سنتُت، أنا وٟتد اآلن َف يلتحقوا، كليت التحفيز، نقولو ٢تم سَتو

تنقول ٢تم سَتوا غَت سنة، ولكن حىت واحد ما استجاب، سنة واحدة، 
أشنو ىي سنة واحدة؟ تضحية ديال سنة واحدة يف مسار حياة ال ديال 
امرأة وال ديال رجل، وال شيء، با٠تصوص التضحية يف أقاليمنا اٞتنوبية 

ا كلنا أننا ىي ال شيء، ىي يعٍت مسألة وطنية، قضية وطنية اللي خصن
نتعبأ، ولكن كيف قلت لكم، كان ىناك الرفض القاطع بالنسبة للسنة 

 .األوُف
ىاذ السنة شيئا ما ٖتسن، كاين اللي مشى، كاين اللي ٦تشاش، 

ولكن اللي مشى أقل من اللي ٦تشاش نظرا للسنة ا١تاضية، وىاذ السنة 
كن أنا ول... غنحاولو عاود ثاين ٨تسنو، نديرو إجراءات أخرى لتمكُت

مكنطلبش أكثر من سنة، أطلب سنة واحدة، وأن يكون ىناك تناوب 
 . فقط

 .شكرا، ونعتذر إُف كان الوضع مازال يعٍت تعانيو بو يف ىذه األقاليم
: الجلسة رئيس السيد

شكرا السيدة الوزيرة، نشكر السيدة الوزيرة على مسا٫تتها القيمة معنا 
 .يف ىذه اٞتلسة

وجهة إُف القطاع السياحي، السؤال األول ا١توجو ننتقل إُف األسئلة اَف
إُف السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية حول إعادة ىيكلة ا١تكتب 

عبد ا١تالك : الوطٍت ا١تغريب للسياحة، للمستشارين احملًتمُت السادة
أفرياط، عبد اٟتميد فاٖتي، عبد السبلم خَتات، ٤تمد ا٢تبطي، عبد 

شكر، ٤تمد دعيدعة، حسن أكليم، حسن الرحيم الرماح، ٤تمد ل
 . القاٝتي، أٛتد العاطفي، العريب حبشي، الصادق الرغيوي

 .الكلمة ألحد ا١تستشارين
 :المستشار السيد محمد دعيدعة

 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير،
 السادة والسيدة الوزراء،

 اإلخوة واألخت ا١تستشارين،
ملية إعادة ا٢تيكلة وفق عرف ا١تكتب الوطٍت ا١تغريب للسياحة ع

ا٠تطوط الكربى لبلتفاق اإلطار ا١توقع بُت اٟتكومة ومهنيي قطاع 
 :السياحة، وذلك من خبلل العمليات التالية

أوال، إعادة تركيز ا١تكتب على ترويج ا١تنتوج السياحية ا١تغريب، الذي 
يتمحور حول استهداف أسواق الطلب وتطوير الشراكات مع مهنيي 

 القطاع؛
يا، التخلي عن بعض األنشطة، كتفويت ما تبقى من الفناديق اليت ثان

ىي يف ملكية ا١تكتب، باإلضافة إُف تفويت مسا٫تة ا١تكتب يف رأٝتال 
مليون درىم، ويف رأٝتال شركة  8,1الشركة ا١تغربية للتنمية السياحية ٔتبلغ 

 ير؛مليون درىم لفائدة صندوق اإليداع والتدب 1,4ا١تغرب للسياحة ٔتبلغ 
من أجل تفويت مسا٫تة  2007ثالثا، إجراء مفاوضات خبلل سنة 

 ا١تكتب يف رأٝتال الشركة ا١تغربية للمبلحة السياحية واألسفار؛
رابعا، ٖتويل عملية ٖتصيل الرسم ا١تفروض للنهوض بالسياحة من 

خبلل التوقيع على اتفاقية شراكة مع ا٠تزينة العامة للمملكة خبلل سنة 
 .خبل٢تا ا١تكتب للخزينة مراقبة التصر٭تاتيفوض من  2007

 : لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن
 ما ىي النتائج ا١تلموسة لعملية إعادة ا٢تيكلة ا١تشار إليها أعبله؟ -
ما مدى مسا٫تة ا١تكتب الوطٍت ا١تغريب للسياحة يف ٖتقيق رؤية  -

 إلنعاش القطاع السياحي؟ 2010
لتحقيق األىداف ا١تتوخاة من  ما ىي الصعوبات اليت اعًتضتكم -

 مليون سائح؟ 10جلب 
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد وزير السياحة
 :السيد ياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية

أتوجو بالشكر للسادة ا١تستشارين من الفريق الفيدراِف على اىتمامهم 
السياحي وتتبعهم للنشاطات، ولنشاط ا١تؤسسة التابعة لو،  بالقطاع

واٝتحوا ِف يف ىذا اإلطار أن أتقدم ببعض التوضيحات ٓتصوص 
 .موضوع سؤالكم حول ا١تكتب الوطٍت ا١تغريب للسياحة
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فاعتبارا لكون القطاع السياحي رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
غرب يف عاَف اٟتداثة واالنفتاح والتنمية بببلدنا، ولبنة أساسية ال٩تراط اَف

، ٘تت إعادة 2010البشرية، ويف إطار الديناميكية اليت خلقتها رؤية 
ىيكلة ا١تكتب الوطٍت ا١تغريب للسياحة، والذي يعترب حجر زاوية أساسي 

 . للتعريف با١تنتوج السياحي ا١تغريب
وبذلك أصبح نشاط ىذا ا١تكتب مرتكزا على تسويق ا١تنتوج 

سياحي لببلدنا يف ا٠تارج والداخل أيضا عرب تشجيعو للسياحة الداخلية ال
 . بإطبلق مبادرة ومشروع كنوز ببلدي

ويف إطار اٟتكامة اٞتيدة اليت قام هبا ا١تكتب ا١تذكور، ارتفع عدد 
مليون سائح يف سنة  8,3مليون سائح سنويا إُف  4,7السياح من 

بيا إُف ارتفاع العملة ، ٦تا أدى إ٬تا%94، ارتفاع بنسبة  2009
مليون درىم  52الصعبة، حيث بلغت ا١تداخيل السياحية ما يقارب من 

خبلل نفس السنة، علما بأنو مت ٖتقيق ىذه النتائج اإل٬تابية يف ظرفية 
دولية جد صعبة، عرفها االقتصاد العا١تي نتيجة األزمة االقتصادية العا١تية، 

أثرت تداعياهتا وتداعيات  ، واليت2009اليت خيمت على أجواء سنة 
 .انتشار أنفلونزا ا٠تنازير على كل قطاعات النشاط السياحي العا١تي

ونظرا لبلختصاص ا١تهٍت واالنتشار اٞتيد للخزينة العامة للمملكة يف 
٣تموع الًتاب الوطٍت، مت التوقيع على اتفاقية، يفوض من خبل٢تا ا١تكتب 

مؤسسة  200مراقبة تصر٭تات للمراقبُت وا١تفتشُت التابعُت للخزينة 
فندقية كل ثبلثة أشهر ٓتصوص األداء، اإلنعاش، السياحة، إال أنو َف يتم 

 .احًتام ىذا البند ألسباب ٗتص ا٠تزينة
ورغم ذلك، وحرصا من ا١تكتب على ضرورة تتبع جدولة تسديد 

، 2009مليون درىم سنة  99دفعات األداء، مت ٖتصيل ما يزيد عن 
 .2004درىم سنة مليون  43مقابل 

 :2009ومن إ٧تازات ا١تكتب الوطٍت للسياحة خبلل سنة 
 تصميم وتنفيذ ٥تطط مراكش؛  -

مواكبة افتتاح احملطات الشاطئية اٞتديدة للمخطط األزرق بوضع  -
 برامج تسويقية خاصة؛ 

 اتفاقية؛  87التوقيع على شراكات لئلنعاش ا١تشًتك، ما يناىز  -

 تعزيز التواصل ا١تؤسسايت؛  -

غزو أسواق جديدة واعدة على غرار روسيا، اليت عرفت افتتاح  -
مندوبية للسياحة هبا، والتوقيع على اتفاقيات مع أىم منظمي 

 األسفار الروس؛

تنظيم مهمة استكشافية بشراكة مع اجمللس اٞتهوي ألكادير  -
ي األسفار رواد اتفاقيات شراكة مع منظم 4لبولونيا، والتوقيع على 

ألف سائح  100هبا، واليت ستمكن ا١تغرب من استقطاب أكثر من 
 مرات اللي عندنا اليوم؛  3، وىو ما يعترب 2011يف سنة 

 إحداث ا١تكتب ا١تغريب النعاش ا١تؤ٘ترات؛ -

 . وأخَتا تعزيز دينامية ٪تو النقل اٞتوي -

ىذا باإلضافة إُف وضعو إُف ٣تموعة من التدابَت، من بينها دعم 
اجملالس اٞتهوية للسياحة، تشجيع وكالة األسفار بإلغاء ٣تموعة من 
 . الضرائب، ودعم أغلب التظاىرات الرياضية منها والفنية والسياحية

وسيكون لنا بالتأكيد، السادة ا١تستشارين احملًتمُت، مناسبة أخرى 
 . ا ا١توضوع باستفاضة١تناقشة ىذ
 .وشكرا

 :الجلسة رئيس السيد
شكرا السيد الوزير، الكلمة للسي دعيدعة يف إطار التعقيب على 

 .اٞتواب
 :دعيدعة محمد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
بالفعل، السيد الوزير، يعد قطاع السياحة من الركائز األساسية 

الثانية فيما ٮتص جلب العملة  لبلقتصاد الوطٍت، حيث أنو ٭تتل ا١ترتبة
، كما يساىم أيضا يف 2008مليار درىم سنة  55الصعبة ٔتا يناىز 

من الناتج  %9ألف منصب شغل مباشر، ويساىم بنسبة  430خلق 
الداخلي ا٠تام، غَت أن ىذا القطاع يواجو عدة عوائق، منها مشكل 

لتكوين ٔتجاِف العقار السياحي والتمويل والتكوين ا١تهٍت، حيث ال يزال ا
 .الفندقة والسياحة أقل جودة مقارنة ٔتا ينتظره مهنيو القطاع

مت القيام ٔتبادرات  2006وكذلك مشكل البيئة، حيث أنو منذ سنة 
ىامة ٗتص ا١تيثاق ا١تغريب للسياحة ا١تسؤولة، ودليل ا١تسافر ا١تسؤول، 

ار ىذه وعنونة السياحة ا١تسؤولة، وجائزة للسياحة ا١تسؤولة، غَت أن آث
ا١تبادرات فيما يتعلق بتحسُت اإلطار البيئي واالجتماعي تظل جد 

 .٤تدودة
نبلحظ أيضا، السيد الوزير، أن ا١تكتب الوطٍت ا١تغريب للسياحة 

بالرغم من ا١تبالغ ا١تالية ا٢تامة ا١تخصصة لو يف إطار إنعاش ا١تنتوج 
ر الشراكة السياحي ا١تغريب عرب اختيار األسواق ا١تصدرة للسياح، وتطوي

ما  2009و 2005مع ٚتيع مهنيي القطاع، واليت بلغت ما بُت 
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مليون  340: مليون درىم، موزعة على الشكل التاِف ٣2040تموعو 
مليون درىم  450، 2006مليون درىم يف  400، 2005درىم يف 

 300، باإلضافة إُف 2009مليون درىم يف سنة  550، 2007يف 
زمة، فإن النشاط السياحي الزال لؤلسف مليون درىم ١تواجهة آثار األ

بلجيكا، فرنسا، : يرتكز على األسواق التقليدية األوروبية باألساس
من نسبة السياح  %75اسبانيا، بريطانيا، ايطاليا وأ١تانيا، ٔتا يناىز 

 .األجانب
ينضاف إُف ىذا أيضا الًتكيز اجملاِف للقطاع، حيث يضم أربعة  

 %80ر، طنجة، الدار البيضاء، ٔتا يناىز مدن، اللي ىي مراكش، أكادي
: ٔتدينة مراكشمن الطاقة اإلٚتالية اإليوائية، مع تركيز أكرب لعدد ا١تبيتات 

  .2008سنة  38%

كذلك يبقى العرض السياحي الوطٍت موجو بشكل كبَت ٨تو سياحة 
–، وىو ما يعرض ا١تغرب %24، والسياحة الثقافية %23: ا١تنتجعات

شديدة ومباشرة مع أىم الدول ا١تنافسة يف منطقة ١تنافسة  -لؤلسف
 .مصر تونس، تركيا: البحر األبيض ا١تتوسط

كذلك نبلحظ عدم احًتام ا١تكتب الوطٍت للسياحة ٟتقوق الشغيلة، 
حيث أن ا١تكتب َف يؤد مستحقاتو لفائدة الصندوق الوطٍت للضمان 

كتب، االجتماعي، وبذلك مت ٗتصيص كل مداخيل تفويتات ٦تتلكات اَف
اللي ىي فندق ا١تسَتة بوجدة، أٝتاء بشفشاون، موحا أوٛتو الزياين 

مليون درىم لفائدة الصندوق  36ٓتنيفرة، وبن تومرت بتالوين، ٔتا قيمتو 
 . الوطٍت للضمان االجتماعي

أيضا ا١تكتب ال ٭تًتم وال ينفذ االتفاقات اليت تتم مع ٦تثلي ا١تكتب 
ماي  8بروتكول االتفاق ا١توقع بتاريخ النقايب للفيدرالية، أذكر منها 

، وأذكر منها منحة اإلحالة على التقاعد، منحة التنقل، ا١تنحة 2007
ا١تخصصة ألداء مناسك اٟتج، منحة ا١تغادرة من ا١تكتب عند تفويت 
الفندق للمالك اٞتديد، أتكلم على فندق بن تومرت بتالوين، ٖتسُت 

لسكن بالنسبة للسيد حسن األوضاع ا١تادية ٞتميع العمال، منحة ا
 .ببلوي

فلذلك نؤكد عليكم، السيد الوزير، على ضرورة احًتام مقتضيات 
ىذا االتفاق من طرف ا١تكتب الوطٍت ا١تغريب للسياحة، وأيضا تفعيل 

وتطوير عمل ا١تكتب للنهوض بالقطاع السياحي والبحث على األسواق 
م من ا١تؤىبلت اليت يتوفر اٞتديدة، أيضا االعتناء بالسياحة القروية، فبالرغ

 150عليها ا١تغرب، ٧تد أن السياحة القروية لؤلسف ال تستقطب إال 

ألف سائح بالنسبة للسياحة القروية، يف حُت أنو عدد السواح على 
مليون سائح،  150ا١تستوى العا١تي ا١تهتمُت بالسياحة القروية كيشكل 

 .%0,1أي ا١تغرب ال يستقطب سوى 
 .س على تفهمكمشكرا السيد الرئي

 :الجلسة رئيس السيد
شكرا، الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على التعقيب، السيد الوزير 

 .لكم الكلمة
 :التقليدية والصناعة السياحة وزير السيد

 .شكرا السيد الرئيس
ىذا عرض على السياحة بواحد الطريقة عامة إذن غادي يكون 

صعيب علي باش ٧تاوب على كل التدخبلت، لكن كنشكرك السيد 
ا١تستشار احملًتم على ىذا التدخبلت اللي ىي تدخبلت مهمة ألنو ىي 
واحد النقط اللي الوزارة ومع ا١تكتب الوطٍت للسياحة ا١تغربية كنشتغلو 

 . عليها
ليك من جهة ا١تنافسة أو جودة ا١تنتوج ا١تغريب، ا١تغرب غَت باش نرد ع

كان أول بلد الذي عرف تقدما يف عدد  2009يف ىاذ العام يف سنة 
، وكنا البلد الوحيد يف احمليط %6السياح القادمُت، اللي كانت عندنا 

ا١تتوسطي اللي وصل ٢تذا التقدم، ثاين رقم كان ىو تركيا والبلد الوحيد 
، الدول األخرى كلها %2أو  1,5عندو تقدم إ٬تايب ب  معنا اللي كان

كانت عندىا نقص يف السياح اللي كيجيو عندىم، وىذا كيبُت بأن من 
جهة ا١تنافسة ا١تنتوج ا١تغريب كان عندو واحد اإلقبال وعندو واحد الركائز 

 .يف ا١تستقبل يكون أحسن فأحسن -إن شاء اهلل-اللي غادي ٕتعلو 
التكوين، البيئة، متفق معك، ىاذي بزاف : ٟتوايجذكريت بزاف ديال ا

النقط اللي كنشتغلو عليها، وغادي نشتغلو أكثر يف النظرة ا١تستقبلية 
، التكوين غادي تكون ٣تهودات لتحسُت الربامج يف 2020ديال 

يف ٣تلس الوزراء مت عرض واحد ا١تؤسسات السياحية يف ا١تغرب، وأخَتا 
 وتعطي ا١تاسًت و الدكتوراةغتوِف تعطي  القانون على مؤسسة طنجة اللي

يف واحد اإلطار ديال التكوين متخصص، ولكن ماغيبقاش   اإلجازة
 . (général)التكوين عام 

يف جهة البيئة، البيئة ىي من الركائز ديال النظرة ا١تستقبلية ديال 
، متفق معك البيئة ىي أوال مسؤولية أي واحد، ماشي غَت 2020

ا١تكتب الوطٍت، ىي مسؤولية أي مواطن، ألن احنا خصنا الوزارة وال 
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نوفرو اجملال والبيئة اٟتسنة اللي ٯتكن ٢تم السياح وال الزوار ديالنا 
 .يستمتعوا با١تميزات ديال ا١تغرب

ترتكز على التنمية ا١تستدامة،  -إن شاء اهلل -2020النظرة ديال  
واحد الًتاث، وعندنا  على تقوية السياحة القروية اللي ذكرت، ألن عندنا

واحد الغٌت طبيعي يف ببلدنا، سيجعلنا إن شاء اهلل نتمركز عليو خبلل 
 .2020االجتهاد يف النظرة ا١تستقبلية ديال 

وأنا متفق معك تنوع األسواق،  -إن شاء اهلل-إجراءات أخرى 
متفقُت ألن ٟتد اآلن كنا مرتبطُت خصوصا بفرنسا واسبانيا واألسواق 

النفتاح ابدينا فيو، أول سفر كان عندي يف بولونيا، وْتال اللي األوربية، ا
ذكرت يف العرض دياِف مت عقد اتفاقيات مع فاعلُت بولونيُت، واللي 

نطورو فيها عدد السياح جايُت ماشي غَت من  -إن شاء اهلل-غادي 
بولونيا ولكن من أوروبا الشرقية، روسيا ودول أخرى، الشرق األوسط، 

ئلية، ىاذي كلها أمور اللي كنشتغلو عليها اليوم، وبصح السياحة العا
 .عندنا فيها واحد النقص اللي غادي إن شاء اهلل نشتغلو عليو

 .وشكرا 
 :الجلسة رئيس السيد

 . شكرا السيد الوزير
السؤال الثاين ا١توجو إُف السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية حول 

٤تمد : ارين احملًتمُت السادةمآل مشروع تاغازوت السياحي، للمستش
يرعاه السباعي، العريب سديد، بلعيد بنشمسي، علي قيوح، الطيب 
ا١توساوي، أٛتد اٛتيمد، سيدي ٤تمد ولد الرشيد، ٤تمد الناصري، 

 . مصطفى أبو الفراج، ٤تمد العزري، ٤تمد بنزيدية، علي جغاوي
 .الكلمة للسي السباعي

 :السباعي يرعاه محمد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة ا١تستشارين،

سؤاِف موجو للسيد وزير السياحة، أخربكم قبل إلقائي ىذا السؤال، 
السيد الوزير، على أن سؤاِف طرحتو ىاذي مدة ستة أشهر، والساكنة 
تنتظر اٞتواب ديالكم، وتفاجأت اليوم يف الصباح، وأنا أقرأ الصحف 

لتصريح نتاعكم، بغيت نفهم واش ىذا جواب؟ واش ىذا يعٍت كنلقى ا
 غَت صدفة أم ىو جواب غَت مباشر خارج ا١تؤسسة؟

درعة ٖتظى ٔتؤىبلت سياحية -ماسة-السيد الوزير، إن جهة سوس
كبَتة، قادرة على الرفع من الدينامية االقتصادية واالجتماعية با١تنطقة، 

رنا خَتا، السيد الوزير، ٔتشروع على امتدادىا وبا١تغرب ككل، لقد استبش
تتضح بعد أسباب توقيف ضخم وطموح ىو مشروع تاغازوت، الذي َف 

مسَتة التنمية اليت أطلقها بعد ا٠تطوة األوُف، واليت أقبلت عليها الشركة 
، اللي ىو "طوم براك"، واللي كيًتأسها "كولوين كابيطال"األمريكية 

على الساحة العا١تية، و٘تلك ىذه معروف عا١تيا، ْتيث أنو أكرب مستثمر 
الشركة كما تعرف، السيد الوزير، عدة سلسبلت فندقية من ٚتلتها 

، كذلك "كلزر أنًتناشيونال"، كذلك "آمن ريزوتس"، كذلك "رافلس"
، اللي ىي عندىا يف ا١تغرب حواِف "أكور"عندىا حصة ثقيلة يف شركة 

 .فندق 30أكثر من 
كتمشي تعمل لنا " لوين كابيطالكو"السيد الوزير، ىاذ الشركة 

ىكتار، وكانت غادي تشيد  620مشروع كبَت يف تاغزوت على مساحة 
ألف سرير من الدرجة الكبَتة ا١تمتازة اللي تفتقر إليها أكادير،  20لنا 

 ديا٢تا أشنو ىو؟ ما(  le parc hôtelier)أنت تعرف أكادير اليوم 

ألف  20بقاش فيو حىت حاجة غَت األولُت، كانوا ماشي يشيدوا لنا 
حفرة  18كولفات اللي فيهم  2سرير قلت، وكذلك كانوا باش يشيدوا 

كل واحدة، كذلك مدينة أمازيغية، كذلك ٤تطة لتصفية ا١تياه ومعاٞتة 
ا١تياه، كذلك كانوا ماشي يعملوا لنا متحف لشجرة األركان، كذلك 

ألف منصب  40كلو ٫تا أهنم كانوا غادي يوفروا لنا  واألىم من ىذا
 . شغل مباشر أو غَت مباشر

السيد الوزير، إن الفئات الساكنة اليت كانت تلك األراضي مصدر 
عيشها تلقت وعودا من ا١تنتخبُت بعد عملية نزع ا١تلكية على أن اجملموعة 

لتشغيل ا١تستغلة ستعمل بعد إ٧تاز ا١تشروع على إعطاء األولوية يف ا
واالستفادة للساكنة وفلذات أكبادىا، حيث اطمأن اٞتميع منذ أخذت 

اآلليات والشاحنات يف بداية األشغال، واليت سرعان ما توقفت، وبدأ 
اٞتميع يتساءل عن سر ىذا التوقف ا١تفاجئ، الذي أربك اٞتميع، وجعل 

َف  ا١تنتخبُت يف حَتة من أمرىم، متسائلُت عن ماذا ٬تري، خصوصا وأهنم
يتلقوا أي خرب يفيد عن سبب التوقف ا١تفاجئ لؤلشغال وانصراف 

اٞترافات والشاحنات يف الورشة وإزالة ا١تكاتب، ىذا مرده انعدام التواصل 
وغياب ا١تنتخبُت عن اجمللس اإلداري للشركة صاحبة ا١تشروع، وىذا يف 

 .حد ذاتو تقصَت يف حق الساكنة ومن ٯتثلها
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ربية عقدت اتفاقية مع ا١تستثمر كولوين أذكركم أن ا١تملكة ا١تغ
كابيتال، ىذه العقدة فسختها الدولة على حسب ما ٝتعناه، لكن 

ساكنة اٞتهة متشبثُت ٔتحتوى ىذه االتفاقية، وبالواضح متشبثُت 
حىت ترجع با٠تَت  -إن شاء اهلل-با١تشاريع السياحية اليت سوف تنجز 

 . على ا١تنطقة
 ٮتدم ا١تصلحة العامة للمنطقة إننا نرفض أي مشروع عقاري ال

ٓتصوص ببلد عامة، لذلك نسائلكم، السيد الوزير، عن األسباب 
 اٟتقيقية للتوقيف؟ عن مآل ا١تشروع ككل؟ 

 .شكرا السيد الرئيس
 :الجلسة رئيس السيد

شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير ولكن احًتام التوقيت اهلل 
 . يعطيك ا٠تَت السيد الوزير

 :السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية
 .شكرا السيد الرئيس

أشكرك السيد ا١تستشار احملًتم على ىذا السؤال، وتنأكد لك بأن 
اللي قريتو ىذا الصباح يف الصحافة ىي غَت صدفة، ٣تاش جواب غَت 

 .مباشر على السؤال
يف البداية، اٝتحوا ِف أن أشَت إُف أنو من بُت العوامل الرئيسية اليت  

ٕتذب االستثمارات األجنبية ىي االستقرار السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي وا١تاِف للببلد، باإلضافة إُف بيئة تشريعية وقضائية تتميز 
 . بالوضوح، وتضمن اٟتق للمستثمر، وترعى للدولة ا١تضيفة مصاٟتها
وللحفاظ على السمعة اٟتسنة اليت استطاعت ببلدنا أن تبنيها 

يف ىذا اجملال، وأيضا ٟتماية مصاٌف الدولة، تسهر  -وهلل اٟتمد-لنفسها 
اٟتكومة على تتبع األوراش التنموية اليت أعطيت ٢تا االنطبلقة بعد 

ٔتراكش، وباإلشراف عليها عن قرب والتشديد  2010اإلعبلن عن رؤية 
احًتام التزامات ا١تتفق عليها بُت ٚتيع األطراف ا١تعنية بتطوير  على ضرورة

 .القطاع وتنميتو
أما فيما يتعلق ٔتحطة تاغازوت، فاٟتكومة توِف ٢تذا ا١تشروع اىتماما 

خاصا ١تا لو من أ٫تية يف النهوض هبذه ا١تنطقة وإشعاعها اقتصاديا 
على اتفاقية  2006 -كما ذكرمت-واجتماعيا، ٢تذا مت التوقيع يف يوليوز 

اليت مت " كولوين كابيطال"لتهيئة ىذه احملطة مع اجملموعة االستثمارية 
اختيارىا بعد اإلعبلن عن طلب العروض، واليت كان من ا١تفًتض أن 

تساىم يف جلب استثمارات أمريكية جديدة للمغرب والًتويج للسياحة 
 . الوطنية يف األسواق األ٧تلوساكسونية

وعة، ويف ظل األزمة العا١تية اليت يشهدىا العاَف، َف إال أن ىذه اجملم
ٖتًتم ا١تقتضيات الواردة يف االتفاقية واآلجال احملددة، ٦تا أدى باٟتكومة 

 . 2009أبريل  8،انطبلقا من مسؤوليتها، إُف إلغاء العقد ا١تربم معها يف 
وقد كانت ِف لقاءات مع ىذه اجملموعة األمريكية، أكدت شخصيا 

ُف أنو ال ٯتكن التغاضي عن االلتزامات باآلجال احملدد لتنفيذ خبل٢تا ع
ىذا ا١تشروع، وبذلك نعطي إشارة قوية لكل ا١تتعاقدين مع الدولة يف 

إطار اتفاقيات استثمارية بأننا سنكون صارمُت وحازمُت يف تدبَت ىذه 
االتفاقيات وتتبع دفاتر التحمبلت، وال ٯتكننا أن نتساىل أو نغض 

 .ضرورة احًتام ا١تقتضيات اليت ٕتمعنا هبؤالء ا١تستثمرينالطرف عن 
ويف إطار حرص اٟتكومة على توفَت كل أسباب النجاح ٢تذا ا١تشروع 
ا٢تام، فقد قررت إعادة إطبلقو يف إطار اٟترص على احملافظة على البيئة 

 . وتوفَت تنمية مستدامة ٢تذه احملطة
يسية لتنفيذ ىذا وقد علمنا على وضع دراسة خاصة با٠تطة الرئ

ا١تشروع يف ىذه السنة، واستطعنا اٟتصول على ا١توافقة األولية جملموعة 
، بانُت (GHM) وانان أونلي،من العبلمات الفندقية الفاخرة من قبيل 

وبذلك تكون ٤تطة تاغازوت من ا١تشاريع الرئيسية  تري، أويب روي،
١تغريب بشكل للمخطط األزرق ا١تعول عليو لتنمية ا١تنتوج الشاطئي ا

 .يتماشى مع تطلعات الساكنة احمللية
: الجلسة رئيس السيد

شكرا السيد الوزير، ما كاينش تعقيب، التعقيب يف نصف دقيقة 
 .السيد السباعي، راه الناس كيتسناو، نصف دقيقة

 :المستشار السيد يرعاه السباعي
السؤال باقي ٤تطوط، السيد الوزير ما جاوبنيش هنائيا، ما جاوبتنيش 

 . السيد الوزير مع كامل األسف
دابا بغيت نقول لكم بأنو رب صدفة خَت من ألف ميعاد على ما 

قلتو من قبل، ولكن بغيت نقول لك على أنك ما جاوبتنيش، ألن 
واحد العقدة  الساكنة ديال تاغازوت كتنتظر ىاذ ا١تشروع، الدولة عملت

 les)اليوم تتقول ِف راه درنا عقد مع واحد، "كولوين كابطال"مع 

chaines hôtelières)  ،شكون اللي ، ىاذ الشي اللي قليت دابا
غادي يدير ىاذ اجملموعات، شكون اللي غادي ٬تمعهم، شكون اللي 
غادي يهضر بإٝتهم، مع من تعاقدمت؟ خصنا احنا وراه قلتها لك يف 
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دياِف، السيد الوزير، احنا خصنا ا١تنتخبُت نكونو معكم يف السؤال 
اجمللس نتاع ىاذيك الشركة اللي كتسَت ىذاك احملل، ألنو عيب، ألن احنا 
اللي خرجنا دوك الناس، ودرنا نزع ا١تلكية النهار األول، احنا اللي ٖتملنا 

ك ا١تسؤولية ديال الساكنة، واليوم ما عندنا حىت علم ٔتا ٬ترى يف ىذا
 .احملل

 :السيد رئيس الجلسة
السي السباعي ٖتتاج للجنة ىاذ التوضيحات كلها، راه ما ٯتكناش يف 

 . دقائق، غادي نطلبو لقاء اللجنة 3السؤال اللي فيو 
السؤال الثالث موجو إُف وزير السياحة والصناعة التقليدية حول أزمة 

د اٟتميد ٤تمد فضيلي، عب: اإليواء، للمستشارين احملًتمُت السادة
السعداوي، ٛتيد كوسكوس، أولعيد الرداد، البكاي بورجل، اٟتسن 
قيشوحي، سيدي صلوح اٞتماين، عبد اجمليد اٟتنكاري، عبد القادر 

 . قوضاض، عمر مكدر، عبد اهلل أبو زيد
 .الكلمة للسيد عبد اهلل أبو زيد

: زيد أبو اهلل عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

 الوزراء احملًتمون،السادة 
 السيدات والسادة ا١تستشارون احملًتمون،

 السيد الوزير،
ٖتظى ببلدنا ٔتؤىبلت سياحية غنية ومتنوعة بفضل موقعها اٞتيو 

اسًتاتيجي ا١تتميز، ووضعيتها السياسية واالقتصادية اليت تسمح ٢تا بتنمية 
ة صناعتها السياحية، إال أن ضعف الطاقة اإليوائية وا٩تفاض وتَت

االستثمار يف بناء الفنادق بالعديد من ا١تدن ٭تول دون تسويق ىذه 
ا١تؤىبلت، إذ يكفي أن يتزامن تنظيم عدة تظاىرات ثقافية أو سياسية أو 

رياضية تستقطب فعاليات و٩تب وسواح على العموم حىت تتعمق أزمة 
 . اإليواء بالفنادق، سواء ا١تصنفة منها أو العادية

يشو عاصمة ا١تملكة الرباط على ىامش احتضاهنا ولعل ما عاشتو وتع
للعديد من التظاىرات السياسية والرياضية ٠تَت دليل على استفحال أزمة 

 . اإليواء
على ضوء ىذه ا١تعطيات، نسائلكم، السيد الوزير، عن ما ىي 

إسًتاتيجية وزارتكم لتدارك ىذا ا٠تصاص؟ وما ىو نصيب ا١تدن اٞتنوبية 
رات الدولية واإلقليمية والوطنية يف أوراش وبرامج اليت تستقطب التظاه

 .ا١تخطط األزرق؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا ا١تستشار، الكلمة للسيد وزير السياحة

: التقليدية والصناعة السياحة وزير السيد
 .شكرا السيد الرئيس

السيد رئيس الفريق اٟتركي كنشكرك على ىذا السؤال واىتمامكم 
 . بالقطاع السياحي

استجابة للتعليمات ا١تلكية السامية خبلل ا١تناظرة التاسعة للسياحة 
ٓتصوص تأىيل ا١تنتوج السياحي  2009بالسعيدية يف شهر يونيو 

١تغرب والعرض الفندقي، ووعيا بضرورة االىتمام باإليواء السياحي ٞتعل ا
 2009وجهة سياحية ذات ٝتعة عا١تية، أطلق قطاع السياحة سنة 

دراسة هتدف إُف معاينة اٞتودة يف مؤسسات اإليواء السياحي وتشخيص 
 . اٟتاجيات لتأىيل النسيج الفندقي

وهتدف ىذه الدراسة إُف ٖتيُت النظام اٟتاِف للتصنيف، وكذلك 
توسط، منها آليات لتمويل اقًتاح تدابَت مواكبة على ا١تدى القصَت واَف

وكذا وضع نظام إيرادايت يشجع اٞتودة،  ،(Renovotel)اإلصبلح ك 
وضع واعتماد نصوص تنظيمية  2010ومن أولويات برنامج عمل 

 . لئليواء السياحي
أما فيما يتعلق ٔتدينة الرباط، واليت أصبحت بالفعل تستقطب سلسلة 
ىامة من التظاىرات الوطنية والدولية، فقد عملت وزارة السياحة يف إطار 

على وضع ٥تطط مدائن هبدف إعادة ٘توقع الواجهة  2010رؤية 
 . الثقافية الرئيسية للمملكة، وذلك عرب برامج التنمية اٞتهوية للسياحة

ذا اإلطار، يهدف برنامج التنمية اٞتهوية ا٠تاص بالرباط وسبل، ويف ه
والذي يوجد يف طور اإلهناء إُف الرفع من الطاقة اإليوائية ا١تصنفة ٢تذه 

الوجهة، وذلك عرب تزويدىا بإمكانيات جديدة يف ٣تال اإليواء السياحي، 
ويأيت ذلك كدعم ١تختلف األوراش اليت تعرفها ا١تدينة، وعلى وجو 

صوص مشروع هتيئة ضفيت واد أبو رقراق وكورنيش الرباط، وكذلك اٍف
ا١تنطقة السياحية لشاطئ األمم، واليت من ا١تتوقع أن تزود ا١تدينة بطاقة 

 . إيوائية سياحية جديدة
سرير  6400زعَت تتوفر على -زمور-سبل-وللتذكَت، فجهة الرباط
 سرير 812سرير و 4800، منها 2008سياحي مصنف برسم سنة 

 .خاص ٔتدينة الرباط فقط
ومن ا١تتوقع أن تصل الطاقة اإليوائية اإلضافية للمدينة ْتلول سنة 

 :سرير إضايف مقسمة كما يلي 6360إُف  2015
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 ؛2012سرير ْتلول سنة  3710: ضفيت أبو رقراق -

 ؛2013سرير ْتلول سنة  1020: كورنيش الرباط -

 .2012سنة سرير ل 1330ا١تنطقة السياحية لشاطئ األمم  -

ىذا باإلضافة إُف ٣تموعة من ا١تشاريع الفندقية اليت تدخل يف إطار 
 300برنامج التنمية اٞتهوية السياحية، واليت من ا١تتوقع أن توفر للمدينة 

 .سرير إضايف
: الجلسة رئيس السيد

 . شكرا السيد الوزير
حول  السؤال الرابع ا١توجو إُف السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية

: التوزيع اٞتهوي لبلستثمارات السياحية، للمستشارين احملًتمُت السادة
حكيم بن مشاش، بوهنَت ٚتال، البطاح ٤تمد، العراقي يونس، خنوفا عبد 
اهلل، ا١تيلود ناصر، عبد الرٛتن لبداك، عز الدين ٤تمد عبده، الشكاف 

ايدي سيدايت، وىيب جواد، العريب احملرشي، ٤تمد أبو ا٠تدادي، احم
ا٤تمد، اإلدريسي أٛتد، ا٢تمص عبد الكرمي، موالي الطيب األمُت 

العلوي، عباد عبد اهلل، عبلل عزيوين، عمار بوشعيب، ا٢ترامي العريب، 
 .بنعلوش عبد اٟتميد، فريدة نعيمي

 .الكلمة للسيدة نعيمي 
: نعيمي فريدة السيدة المستشارة

 .السبلم عليكم ورٛتة اهلل تعاُف وبركاتو
 د الرئيس،السي

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة ا١تستشارين احملًتمُت،

 السيد الوزير،
لقد راىنت ببلدنا على القطاع السياحي لتحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وقد بدا ذلك جليا من خبلل ا١تخططات ا١تتتالية للنهوض 

 10بالقطاع والوصول إُف األىداف ا١تسطرة، ا١تتمثلة إُف الوصول إُف 
رؤية )، وكذا إعداد برنامج بعيد ا١تدى 2010مبليُت سائح سنة 

 . أجل تأمُت ا١تزيد من التطور يف ىذا اجملالمن ( 2020
إال أننا نرى أن توزيع االستثمارات يف ىذا القطاع يبقى توزيعا غَت 
متوازن، مادام يستهدف اٞتهات التقليدية ا١تعروفة، وكذا االستثمارات 

موجهة أساسا إُف ا١تواطنُت ذوي الدخل العاِف، وال تستهدف ا١تواطنُت 
ل ا١تتوسط، ىذا يف الوقت الذي يتم فيو التغاضي وا١تواطنات ذوي الدخ

عن جهات ومناطق سياحية واعدة، تتميز بتنوعها الطبيعي والثقايف، 

وتعد وجهات مفضلة لعدد كبَت من السياح الذين يزورون ا١تغرب من 
ا٠تارج، ونقصد ىنا السياحة اٞتبلية والسياحة الصحراوية وسياحة 

قنا االىتمام الكايف من طرف اٟتكومة الواحات وغَتىا، اليت تعرف مناط
يف ٥تططاهتا ا١ترب٣تة، لذلك نسائلكم، السيد الوزير، أال ترون أن ىذه 
ا١تناطق تستحق اىتماما أكثر، واالستثمارات كبَتة ومتوسطة بالنظر 
 .١تؤىبلهتا السياحية، ما الذي ستقومون بو لتدارك ىذا الوضع؟ وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
 .دة ا١تستشارة، الكلمة للسيد وزير السياحةشكرا السي

 :السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية
 .شكرا السيد الرئيس

أشكر السيدة والسادة ا١تستشارين يف فريق األصالة وا١تعاصرة ٢تذا 
السؤال واىتمامهم بالقطاع، وأسجل كذلك بإ٬تاب بالغ اىتمامكم 

ضرورة توفَت توزيع جهوي متوازن با١تناطق الصحراوية وبسياحة الواحات وب
 . لبلستثمارات السياحية

يف ىذه النقطة بالذات أود تقدمي بعض اإليضاحات، ففي إطار 
على  2010التوجيهات الكربى لببلدنا، عملت الوزارة يف إطار رؤية 

تطوير السياحة القروية واٞتبلية والسياحة ذات الطابع احمللي من أجل 
ة الوطنية وتأىيل ا١تنتوجات السياحية احمللية ٖتقيق توازن ٪تو السياح

 .وإغنائها ومع ضخ حركية تنموية على الصعيد اٞتهوي
فبالنسبة للمناطق الصحراوية واٞتنوبية، يوِف القطاع أ٫تية بالغة لتنمية 
السياحة هبذه األقاليم، وعلى سبيل الذكر فإن الوزارة قامت بإ٧تاز دراسة 

كلميم، : الثقايف على صعيد عماالت معمقة حول سبل تسخَت الًتاث
طاطا، وأسا الزاك، هبدف ىيكلة منتوج ثقايف قابل للتسويق سياحيا دون 
إغفال ا٢تشاشة البيئية للفضاءات الصحراوية عموما والواحات على وجو 

 .ا٠تصوص
ىذا ا١تعطى سيمكن من تنويع ا١تنتوج السياحي واقًتاح بدائل سوسيو 

الواحاتية ا٢تشة، عبلوة على بر٣تة الوزارة ٢تذه اقتصادية، خاصة با١تناطق 
ا١تناطق يف سياق اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية السياحية يف إطار رؤية 
مشولية، تكاملية، تتعلق ٔتخطط احملطات الشاطئية ا١تند٣تة بكل من 

 . كلميم، الشاطئ األبيض، طانطان، واد اشبيكة والداخلة، كرار تفرتت
الطابع احمللي، وخاصة تلك اليت تدور حول ٥تطط السياحة ذات 

الرياضات ا١تائية وا٢توائية، و٥تطط فضاء االستقبال السياحي لتنمية 
 .السياحة اٞتبلية والقروية على الصعيد الوطٍت
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ىذا األخَت، الذي ّتانب اىتمامو باالستثمار فيما يتعلق بسياحة 
غفل جهات أخرى الصحراء والواحات بأقاليمنا اٞتنوبية العزيزة، َف ي

كذلك با١تملكة ٢تا نفس ا١تؤىبلت، وأخص بالذكر جهة سوس ماسة 
درعة، اٞتهة الشرقية، وكذلك مكناس تافيبللت، فقد عرف إقليم 

الراشيدية خصوصا بداية إ٧تاز فضاء استقبال خاصة بسياحة الصحراء 
ألف كيلومًت  45والواحات، سيمتد ىذا ا١تشروع على مساحة تقرب 

مليون درىم من أجل تنفيذه،  136,7ٗتصيص ميزانية تبلغ  مربع، ومت
 وٟتد الساعة فقد عرف ىذا ا١تشروع تقدما ملموسا يف إ٧تازه 

ىذا إضافة إُف فضاء االستقبال السياحي بورزازات الذي مت إ٧تاز 
 138من برنامج عملو، حيث خصصت لو ميزانية تقدر ب 25%

 . كيلومًت مربع 19400 مليون درىم لتعبئة مساحة إٚتالية تصل إُف
يف ىذا اجملال أيضا تتم هتيئة فضاء لسياحة الصحراء والواحات 

مليون درىم على مساحة تقدر  70بزاكورة بغبلف ماِف إٚتاِف يبلغ 
من برنامج  %30ألف كيلومًت مربع، ومت ٟتد الساعة إ٧تاز  22ب

 . العمل ا١تتعلق بو
لفكيك باٞتهة الشرقية،  ىذا باإلضافة إُف فضاء االستقبال السياحي

باستثناء فضاء االستقبال الذي ىو يف طور االنتهاء من تشخيصو، 
بفكيك الذي الزالت التوقعات ا٠تاصة بشأنو يف طور التحديث، فإنو 

ألف ليلة  280من ا١تتوقع أن تسجل الفضاءات األخرى السالفة الذكر 
 بإذن 2015آالف منصب شغل ْتلول  9مبيت، وتساىم يف خلق 

 .اهلل
: الجلسة رئيس السيد

 .دقائق 2شكرا السيد الوزير، ىناك تعقيب؟ يف نطاق 
 
 

 :اللبار عزيز السيد المستشار
نفرحو بالسيد الوزير اٞتديد، ونطلب لو النجاح يف ا١تهمة ديالو، 

ولكن كرب١تاين كنعرفو جيدا أنك ورثت واحد اجملموعة من ا١تشاكل، ورٔتا 
بعض النزاعات يف ىذا اجملال، لكن أملنا فيكم كبَت، خصوصا أن الوزارة 

 تتطلب حسن نوايا الوزير وليست بالضرورة التجربة، والبد السياحة يف
 . ا١تغرب ىي يف مرحلتكم ستعرف ا١تزيد من الرقي واالزدىار

٨تن نشجعكم، وكمهنيُت غادي نديرو كل ما يف اإلمكانيات ديالنا 
باش نعطيوكم األغلبية ديال ا١تعطيات، حقيقة احنا يف ا١تعارضة، ولكن ال 

نعارض األمور اللي ما خصهاش تعارض، احنا يف ا١تعارضة اللي منتجة، 
يد غادي نساعدوكم ٚتيع ا١تساعدة، ألن اللي تيهمنا ىو وكوزير جد

 . النجاح ديال الببلد
أما غَت بعض النقط حول الشبكة يف طانطان، وما تكلمتو عليو يف 
ا١تناطق الصحراوية، اللي نتج على بعض اآلخر، ىي ماسة درعة، وىاذ 

مليون ديال الدرىم، ىذه نقطة من  136النقط ديال االستثمار ديال 
نقط ا١تهمة، خاصة باٞتهات الصحراوية واٞتبلية، باستثناء رٔتا نسيتو ال

 . جهة فاس بو١تان، رٔتا تنسات ال صفرو وال إٯتوزار
إذن إن شاء اهلل سنسائلكم مستقببل، وتنطلبو منكم إعادة النظر رٔتا 

يف اجملموعات السياحية، ألن بعض اٞتهات تتعطى ٢تا ( CRT)حىت يف 
صة يف نطاق األزمة، وبعض اٞتهات األخرى تتنسى، بعض ا١تيزانيات خا

 . وخاصة دائما جهة فاس بو١تان
احنا تنعرفو بأن تتديروا االجتهادات ديالكم يف كل ىذه األمور، أنا 
غادي نوقف عند ىذه األمور، وغادي نقول لكم بأن حقيقة ا١تستثمرين 

 . ٫تا اللي تيقرروا مناطق االستثمارات ديا٢تم
أنتم كوزير سياحة حقيقة كتجيو بربامج، ورٔتا الربامج كنعرفوىا على 

قد حا٢تا، ما غادي ٯتكنش لكم تعاونوا يف أمور استثمارية مادية أو 
ا١تستثمرين فُت غادي ٯتشيو يستثمروا، ولكن ٯتكنكم بطرق، برامج 

ا تشجيعية، ولكن الوزارة تنعرفو اٟتد ديا٢تا، ألن وزارة السياحة ال قوة لو
إال باهلل سبحانو وتعاُف، ألن ا١تيزانية عندىا ىزيلة، وغادي نشجعكم يف 

 . تقوية ا١تيزانية إن شاء اهلل للمغرب كلو ككل
 .وشكرا السيد الرئيس

 :الجلسة رئيس السيد
 . شكرا

ننتقل إُف السؤال ا١توجو إُف السيد وزير الًتبية الوطنية والتعليم العاِف 
وتكوين األطر والبحث العلمي حول ظاىرة االكتظاظ يف األقسام 

حكيم بن : وا٠تصاص يف األطر الًتبوية، للمستشارين احملًتمُت السادة
 مشاش، اقميزة ٤تمد صاٌف، أٛتد السنييت، ٤تمد أمزال، بن الشرقي ٤تمد
الفحل، بنمسعود ٤تمد، بنطالب اٟتبيب، العكرود ٚتال الدين، عمار 

 . عبد الفتاح، ا٢تمص عبد السبلم، ٤تمد اطريبش
الكلمة للسيد ٤تمد اطريبش، شكرا السيد الوزير على ا١تشاركة 

 .ديالكم يف ىذه اٞتلسة
 :اطريبش محمد السيد المستشار
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 .شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 ستشارة،أخيت اَف
 إخواين ا١تستشارين،

السيد الوزير، انطلق ا١توسم الدراسي اٟتاِف على إيقاع عدة مشاكل 
واختبلالت، أ٫تها ظاىرة االكتظاظ يف األقسام وا٠تصاص يف األطر 

الًتبوية، ٦تا يفقد شعار اٞتودة مصداقيتو، إذ ال ٯتكن ٖتقيق اٞتودة يف 
ف من أعباء ومسؤوليات حجرات مكتظة بالتبلميذ، وىذا ما عقد وضاع

ا٢تيئة التعليمية يف التأطَت الًتبوي والتعليمي، اليت ٕتد نفسها يف كثَت من 
يفوق عددىم األحيان عاجزة عن التفاعل ا١تنتج مع التبلميذ الذين 

 .ا٠تمسُت تلميذا
واليوم، وبعد مرور مدة غَت يسَتة على انطبلق ا١توسم الدراسي، 

٤ترومُت من األساتذة يف بعض ا١تواد، ٦تا يناقض الزال الكثَت من التبلميذ 
ما ىو منصوص عليو يف ا١تيثاق الوطٍت للًتبية والتكوين، وال يساير 

خطاب اٞتودة، ويطرح عليكم، السيد الوزير، مسؤولية إ٬تاد حل عاجل 
٢تذه ا١تعضلة ببناء مدارس جديدة، ٗتفف من الضغط الذي يقع ضحيتو 

 . الفشل ا١تدرسي وا٢تذر ا١تدرسينساء ورجال الغد، ويتسبب يف
ولذا نسائلكم، السيد الوزير، ما ىي خطة الوزارة للتخفيف من ىذا 

االكتظاظ داخل األقسام، انسجاما مع شعار اٞتودة ا١تتوخاة، خاصة 
وأننا يف السنوات األخَتة من العشرية اليت ىي تقوم بعملية إصبلح 

لربنامج االستعجاِف الذي منظومة الًتبية والتكوين، ومكانة ىذا من ا
 تشرفون عليو السيد الوزير؟ 

 .وشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد وزير الًتبية الوطنية
اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين  أحمد السيد

: األطر والبحث العلمي
 .شكرا السيد الرئيس 

سيد ا١تستشار على طرحو ىذا السؤال، اللي طبعا يتعلق شكرا لل
 . بإحدى القضايا األساسية يف واقع منظومة الًتبية والتكوين اليوم

طبعا رغم ما ورد يف الديباجة بأن اإلشارة لبداية ىذا ا١توسم، فنحن 
أمام ظاىرة اللي ىي ظاىرة ىيكلية بالنسبة ١تنظومة الًتبية والتكوين، فقط 

الصورة، أسباب االكتظاظ ىي اللي ٯتكن تفسر أشنو ىي باش نوضح 
 .اإلمكانية ديال التصرف يف أفق إ٬تاد اٟتلول ا١تمكنة

ألف طفل  200االكتظاظ، احنا أمام منظومة تستقبل اليوم مليون و
، احنا كذلك أمام واقع 2000زايد بالنسبة للواقع ديال األمر يف سنة 

ي يعرف واحد التحرك كبَت جدا ديال يف ا١تدن ويف ا١تدارات اٟتضرية الل
 .السكان من أوساط ا١تدن ٨تو ا٢توامش ديال ا١تدن

ا١تسالة الثالثة كذلك اللي تسبب االكتظاظ، وىو ا٠تصاص الفعلي 
اللي كاين على مستوى ا١توارد البشرية، أوال بشكل عام وغادي نعطي 

 . بعض األرقام، وثانيا بالنسبة لبعض التخصصات
القضايا ا٢تيكلية، طبعا جزء كبَت من اٟتلول ابدينا ١تواجهة ىذه 

كنصرفوىا ابتدء من بداية ىذه السنة، وأعطت نتائج، لكن األساسي ما 
غادي ٯتكن إال ملي نكونو توفرنا على البطارية الكاملة ديال اٟتلول اللي 

اآلن ىي يف صدد التفعيل، أو٢تا للتغلب على ا٠تصاص اللي كاين اآلن 
مؤسسة  1246عرض، احنا بصدد كيف ما كتعرفوا بناء على مستوى ال

إضافية با١تقارنة مع ما ىو موجود اليوم، وىذا كيف ما كتعرفوا ىو أكرب 
 .برنامج ديال التجهيزات ا١تدرسية اللي مت إرساؤه بببلدنا

ثانيا، على مستوى  ا١توارد البشرية، أنتم كتعرفوا بأن ىاذي سنتُت 
ربوي، أذكر فقط بأن ا١تعدل ديال إطار ت 6400وظفنا ما يفوق 

التوظيفات اإلضافية يف ا١تنظومة منذ بداية العشرية ديال اإلصبلح كان 
إطار، أي ٨تن يف حدود الضعف منذ سنتُت، طبعا ىاذ  3800ىو 

الشي مغاديش يبقى كايف، لكن األساسي يف ىذه العملية كلها وىو أننا 
١تنظومة، عبلش؟ ألن ظاىرة اآلن نضمن شروط االستقرار التدر٬تي ديال ا

االكتظاظ يف حد ذاهتا، ىي كذلك ظاىرة متنقلة ضمن ا١تقومات ديال 
 . ا١تنظومة

فقط لئلشارة، السنوات القليلة ا١تاضية االكتظاظ كان أساسا على 
مستوى الثانويات اإلعدادية، اآلن ابتدء من السنة ا١تاضية انتقل إُف 

ا١تستوى ديال التأىيلي، فبالتاِف ا١تواكبة ديال ىاذ التنقبلت، وا١تواكبة 
ديال ىذا ا٠تصاص ا٢تيكلي اللي كاين على مستوى العرض، ماغاديش 

كن لنا نتغلبو عليو يف أفق ال ىاذ السنة وال السنة ا١تقبلة، يف تصورنا مي
هناية األفق الزمٍت احملدود اللي حددناه للمخطط االستعجاِف غادي 

يعطينا الشروط ا١توضوعية هبذه التدابَت كلها من أجل ضمان استقرار 
 . ا١تنظومة

 .                   وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، الكلمة للسيد ا١تستشارشكرا 
: اطريبش محمد السيد المستشار

شكرا السيد الوزير على ىذه ا١تعطيات ا١تتعلقة بظاىرة االكتظاظ، 
واللي ىي حقيقة عندىا انعكاسات سلبية على اٞتانب الًتبوي والتعليمي 

أو بالنسبة للتبلميذ، سواء على ا١تستوى االبتدائي أو ا١تستوى اإلعدادي 
 . ا١تستوى الثانوي

فهذه الظاىرة تقريبا عمت ٚتيع ا١تستويات، حىت أيضا كاين قضية 
أخرى اللي ىي تعدد األقسام، أي تعدد ا١تستويات داخل قسم واحد، 

اللي كنسميوىا األقسام ا١تشًتكة حىت ىي بدورىا كتكون فيها االكتظاظ، 
 .وفيها جوج مشاكل، االكتظاظ وتعدد ا١تستويات

كس سلبا على ا١تنظومة الًتبوية، ٦تا يفقد ٚتالية وروح ١تا ىذا ينع
يسمى ّتودة التعليم، ألن ا١تدرس ٬تد صعوبة يف التأقلم مع ىذا الواقع 

اٟتقيقي، وتيخلي واحد التعثر بالنسبة للجودة وما كتكونش واحد 
 . اٞتودة

السيد الوزير، عبلش تنطرحو عليكم العودة والرجوع إُف ما كان عليو 
عليم يف السابق، وىو فتح أبواب مراكز التكوين ديال ا١تعلمُت بالنسبة الت

من ىنا باش ، (ENS)ذاك ا١تراكز الًتبوية اٞتهوية و( CPR)لبلبتدائي و
كيخرجوا عندنا، باش ىاذ ا١تعاىد ىي اللي ٯتكن ٢تا ٖتل ىاذ ا١تشكل 
ىذا، أو اللجوء إُف عملية التعاقد، شريطة يكون فيو التكوين بالنسبة 

لذاك ا١تدرسُت اللي غادي ٮترجوا إُف ا١تيدان، إضافة إُف ذلك الرفع من 
ع ا١تراحل ديال االعتمادات ا١تالية لتوسيع البنايات ا١تدرسية يف ٚتي

 . التعليم
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  السيد
 :العلمي

 .شكرا السيد الرئيس
ا يف ٤تلها، بغيت فعبل التوضيحات اللي أعطى السيد ا١تستشار كلو

فقط نعطي جوج إشارات، أو٢تا بالنسبة لؤلقسام ا١تتعددة ا١تستويات، 
السيد ا١تستشار كيعرف بأن ا١تسألة ما شي مرتبطة بطبيعة العرض 

ا١تدرسي، مرتبطة بطبيعة ا١تدرسة القروية اللي اعتمدناىا احنا، أي أننا 

اذيك ا١تدرسة اللي اعتمدنا أن كل دوار كنديرو احداه مدرسة، وبالتاِف ه
كيكون فيها قسم أو جوج أقسام من ا١تفروض ٕتاوب على اٟتاجيات 

 . ديال التبلميذ كلهم
اآلن الكل تيعرف أن ىاذ الطريقة ديال العمل ماشي ىي اللي 

كتعطينا اٞتودة، حنا كنشتاغلو، وأنت كتعرف السيد ا١تستشار، اآلن 
غادي يسمح لنا يف األفق حول مفهوم ا١تدارس اٞتماعية ا١تند٣تة، اللي 

ديال السنوات ا١تقبلة أن كل ٚتاعة تكون تتوفر على وحدة مند٣تة، اللي 
فيها ا١تقومات ديال ىاذ شروط اٞتودة، ولكن طبعا غادي تكون وقتها 

 .ىاذ ا١تدرسة كتستوعب طلب ديال التبلميذ ديال اٞتماعة كلها
ا١تسألة الثانية فيما ٮتص تكوين األساتذة، اإلشكال ما شي ىو يف 

مرحلة التكوين، اإلشكال ىو يف عدد ا١تناصب ا١تالية ا١تتوفرة، أنتما 
تتعرفوا أن كنا من قبل ما كندخلو للمراكز غَت اللي كنتوفرو فيو على 
ا١تنصب، اآلن حىت ىذه ا١تسألة ىذه راجعناىا، فتحنا مسالك على 

اٞتامعات يف السنة ا١تقبلة، باش يكون التكوين بالنسبة للمهن مستوى 
اللي عندىا عبلقة با١تدرسة كيتم ككل التكوينات العادية يف اٞتامعة، 

 . ووقتها عند اٟتاجة غادي نقتنيو ما ٨تتاجو من موارد بشرية
 .وشكرا

  :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد الوزير

ىذه اٞتلسة موجو إُف السيد آخر سؤال مربمج يف جدول أعمال 
كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، ا١تكلف بالصناعة 

التقليدية حول التغطية الصحية للصناع التقليديُت، للمستشارين احملًتمُت 
إبراىيم اٟتب، العلمي التازي، عبد اهلل الغويت، اٟتو ا١تربوح، : السادة

مد عبو، حسن عكاشة، عبد الواحد ٤تمد القندوسي، ٤تمد أمزال، مح
الشاعر، يوسف بن جلون، موالي ا٤تند ا١تسعودي، عبد الرحيم قلويب، 

 . ٟتسن العواين، أٛتاد أبرجي، عبد العزير بوىدود
 .الكلمة للسي اٟتب

 :المستشار السيد إبراىيم الحب
 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،
 أخيت، إخواين ا١تستشارين احملًتمُت،

 السيد كاتب الدولة احملًتم، 
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يعترب قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات اٟتيوية اليت تدخل يف 
القطاعات اإلنتاجية، وتساىم بشكل كبَت يف تطوير القطاع السياحي، 

كما أهنا تعمل على تطوير وتنويع الصادرات يف ا١تغرب عرب التعريف 
ليده ومنتوجاتو التقليدية، اليت بببلدنا كببلد سياحي لو تارٮتو وأعرافو وتقا

توجد فيها ١تسة من اإلبداع الفٍت واٞتماِف، إضافة إُف كون ا١تواطن ا١تغريب 
الذي يعد من أىم زبناء الصناعة التقليدية يف ببلدنا، إال أنو يعي ٘تام 

الوعي أنو ال ٣تال للمقارنة بُت جودة منتوج الصناعة التقليدية مع 
 .ا١تنتوجات العصرية

 يد كاتب الدولة احملًتم،الس
إن العاملُت هبذا القطاع يعتربون ا١تسا٫تُت األساسيُت يف اٟتفاظ على 

ىذا الًتاث ا١تغريب األصيل، الذي يؤرخ ا٢توية ا١تغربية ٔتنتوجاهتا، إضافة 
إُف كونو فاعبل اقتصاديا، سواء على الصعيد الوطٍت أو ا٠تارجي، لذا فإنو 

ين الصانع التقليدي واالعتناء بو أصبح من مسؤوليتكم كذلك تأم
 .وبظروف عملو ليساىم يف بناء ىذا القطاع اٟتيوي

ومن ىذا ا١تنطلق، نسائلكم، السيد كاتب الدولة احملًتم، أين وصل 
الذي عرف " عناية"مشروع برنامج التغطية الصحية للصناع التقليديُت 

تفيدين لضمان تعثرا كبَتا عرب تعميمو مع اعتماد مبدأ التعاضد بُت ا١تس
 فرص إ٧تاح ىذا الربنامج؟ 

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد ا١تستشار، الكلمة للسيد الوزير
 والصناعة السياحة وزير لدى الدولة كاتب بيرو أنيس السيد

: التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية
 .احملًتمشكرا السيد الرئيس، شكرا السيد ا١تستشار 

 السيدات والسادة ا١تستشارين احملًتمُت،
على ىاذ السؤال ا١تهم جدا، والذي يتعلق بشر٭تة كبَتة يف ٣تتمعنا، 

، خطوة 2007منتوج عناية كان خطة مهمة أقدمت عليها اٟتكومة يف
مهمة ألن انطلقنا من ال شيء إلحداث منتوج يذىب إُف خلق تغطية 

الفئة العريضة اللي كان غادي ٢تا منتوج  صحية ٢تذه الفئة العريضة، وىاذ
عناية، ليست فقط الصناع التقليديُت، ىناك الصناع التقليدين على 

حساب الصناعة التقليدية ذات اٟتمولة الثقافية، ولكن كذلك الصناعة 
 . التقليدية ا٠تدماتية، إضافة إُف التجار، أصحاب ا١تهن اٟترة

ن من وراء ىاذ منتوج عناية إذن كانت خطوة جريئة، ا٢تدف اللي كا
 500أنو نوصلو من بعد ثبلث سنوات إُف  2007اللي انطلق يف 

٫تا  5000ما ىي الوضعية؟ لقينا يلَّو فقط  2008ألف، ١تا جينا يف 
اللي ا٩ترطوا يف ىاذ النظام، إذن أكيد أن ىناك خلل ما، قمنا بواحد 

اللي ٫تا عندىم دور التقييم اللي قاموا بو مندوبيات الصناعة التقليدية 
كذلك تأطَت الصناع التقليديُت، قمنا كذلك بالتقييم عرب غرف الصناعة 

التقليدية اللي كان عندنا واحد الدور قوي جدا ومهم، وصلنا لعدة 
 :خبلصات

أوال، قد يتبادر إُف الذىن، وىاد الشي اللي كان يف األول أنو رٔتا 
ه فعبل ٖتسيس كان غَت عملية ديال التحسيس َف تكن كافية، إال أن

كايف، ولكن كاين أعمق من ا١تسألة ديال التحسيس، ما ىو أعمق أن 
ىاذ ا١تنتوج َف يكن يبلئم أبدا الصناع التقليديُت، وىنا قمنا بواحد ا١تقارنة 

بسيطة جدا، اخذينا التأمُت اإلجباري على ا١ترض وىاذ ا١تنتوج ديال 
فيو عدد ديال ا٠تدمات، تيبدا  -كيف كتعرفوا-عناية، ا١تنتوج ديال عناية 

بالشفاء األساسي، وكاين الشفاء ا١تتكامل اللي ىو يف نفس ا١تستوى 
ديال التأمُت اإلجباري على ا١ترض، اخذينا واحد الصانع التقليدي، 
ا١تأجور وا١تأجورين كيف ما تتعرفوا، كاين الضمان االجتماعي اللي 

درىم متزوج  2500كيتكلف هبم، اللي عندو واحد ا١تدخول ديال 
 أطفال، ونفس اخذينا كذلك الصانع التقليدي 3وعندو

 2500أطفال، وعندو  3حر أو مساعد الصانع التقليدي، متزوج ولو  
 درىم مدخول شهري، أشنو تنبلحظو؟ 

من ناحية ا١تسا٫تة، ىذاك اللي ا١تأجور واللي عندو التأمُت اإلجباري 
درىم فقط  50لشهر، منها درىم يف ا 137.5على ا١ترض، الكلفة ىي 

ىي اللي كيخلصها الصانع التقليدي ا١تأجور، يف الوقت اللي ذلك 
 319الصانع التقليدي اٟتر أو مساعد الصانع التقليدي خصو ٮتلص 

درىم يف الشهر بوحدو باش ٭تصل على نفس ا٠تدمات أو خدمات 
اينش ٦تاثلة بالنسبة للتأمُت اإلجباري على ا١ترض، إذن ىناك خلل، ما ك
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واحد اإلنصاف ما بُت الصناع التقليديُت ا١تأجورين أو الذين يشتغلون 
 .با١تهن اٟترة

إضافة إُف كل ىاذ الشي، قلنا عبلش ىاد النظام ىذا ما ٯتكنش 
يوقف على رجليو ٔتا أن كاين ىاذ ا٠تلل، إضافة بطبيعة اٟتال أنو حىت يف 

يال العناية، ا١تستشفيات ما كاينش واحد االستقبال خاص بالناس د
إضافة إُف كذلك واحد النقطة أساسية، الصانع التقليدي ديال طنجة 

مثبل إُف جا للرباط ومرض ما ٯتكنش لو يدخل ١تستشفى الرباط إال إُف 
كانت حالة طارئة، وبالتاِف ما مت عملو يف ىذا ا١تنتوج ىو خص ٯتشي 

ا ٯتكنلوشي، ة اٟتال ىذا ا١تنتوج محىت لطنجة عاد ٯترض، وبالتاِف بطبيع
إضافة ملي درنا ىاد التقييم خصنا نطورو ىاذ ا١تنتوج، نطوروه باش 

 .يتبلءم، باش يتأقلم
ابدينا واحد العملية خاصة بالصناع التقليديُت، وصلنا لعدد ديال 

ا١تسالك، ١تا كونا واحد ا١تلف طرحنا ىاد اإلشكالية يف ٞتنة القيادة اللي 
ة التقليدية، اللي كيًتأسو السيد ا٠تاصة بالصناع 2015تتعلق برؤية 

الوزير األول، ٘تا خرجنا بواحد اللجنة اللي اشتغلت على واحد دفًت 
التحمبلت، واآلن أعطينا االنطبلقة لواحد الدراسة، اللي دراسة اكتوارية 
ودٯتغرافية، اللي غتعمل وٖتدد لنا واحد األرضية إلرساء النظام واألسس 

 . ديالو التقنية والقانونية
 .شكرا السيد ا١تستشار احملًتم

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا، مكاين تعقيب؟ إذن نشكر اٞتميع على ا١تسا٫تة يف ىذه 

 .اٞتلسة، ورفعت اٞتلسة


