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  )م 2010 دجنرب 14( ه1431 حمرم 08الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
رئيس ل الرابعاخلليفة  ،الشـيخ أمحدو أدبدا املستشار السـيد: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
        ....ا7لس

 التاسعةواCقيقة  ثانية، ابتداء من الساعة ال ساعة وأربع دقائق: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال ربعنيواأل

  .مناقشة األسـئM الشفوية: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسةاملستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسةاملستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسةاملستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اCسـتور، ووفقا للمقتضيات النظام  56معال بأحاكم الفصل 
اCاخيل 7لس املستشارين، خيصص ا7لس هذه اجللسة ألسـئM السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
الرشوع يف تناول األسـئM الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، قبل 

أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا7لس عىل ما جد من مراسالت 
  .وإعال�ت، اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا7لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا7لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا7لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا7لس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  السادة والسـيدات املستشارين احملرتمني،

يف البداية أحيط ا7لس املوقر أنه بعد جلسة األسـئM الشفهية 
سـتواصل اللجان الربملانية اCراسة والتصويت عىل املزيانيات الفرعية التابعة 

يف  لها، عىل أن تعقد بعد ذ� مبارشة جلسة معومية �نية ختصص للرشوع
  .دراسة القانون املايل من خالل مداخالت السادة رؤساء الفرق

كام توصلت الرئاسة مبراسM من رئيس الفريق احلريك، خيرب من خاللها 
ا7لس بتأجيل السؤال الشفهـي الفريد املوجه إىل السـيدة وزيرة الرتبية 

  .الوطنية حول ضعف التأطري الثقايف �ألحياء اجلامعية إىل جلسة الحقة
و�لنسـبة لألسـئM الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :2010دجنرب  14إىل غاية يوم الثال�ء 

  سؤ§؛ 22: عدد األسـئM الشفهية -
  سؤ§؛ 11: عدد األسـئM الكتابية -
  .أجوبة 4: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس، لمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .يد األمنيشكرا السـ 

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئM الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
سؤال واحد آين موجه لقطاع التمنية  .أسـئM 6اجللسة، وعددها 

أسـئM عادية مو¯ة لقطاعات التمنية §ج®عية، السـياحة  5§ج®عية، و
  .مث الصحة

املوجه للسـيدة وزيرة نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال اآلين 
  .التمنية §ج®عية واألرسة والتضامن حول حماربة العنف ضد النساء

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا¶ واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املستشار السـيد إبراهمي بنديدياملستشار السـيد إبراهمي بنديدياملستشار السـيد إبراهمي بنديدياملستشار السـيد إبراهمي بنديدي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  شارون احملرتمون،السـيدات والسادة املست 
السـيدة الوزيرة، خي¼ العامل ومعه املغرب اليوم العاملي للقضاء عىل 

نونرب من لك سـنة، يف ظل حميط دويل يشهد  25العنف ضد النساء يف 
لك مظاهر وأشاكل العنف ضد النساء، نتيجة التساع نظام العوملة ذات 

  .األكرث هشاشةالنتاجئ الوخمية عىل النساء، �عتبارهن مضن الفئات 
السـيدة الوزيرة، هذه الظاهرة ذات التجليات املركبة نظرا لتداخل 
العنف اجلسدي واجلنيس و§قتصادي واملؤسسايت والنفيس والثقايف 

  .واحلقويق واللغوي كذ�
السـيدة الوزيرة، فبالرمغ من كون بالد� بذلت ¯ودا جريئة يف املسرية 

ربيات من خالل سن قوانني حتمي حقوقهن احلقوقية لتغيري واقع النساء املغ
وحقوق الطفل، ومعلت عىل دمع ونرش الوعي داخل ا7متع بأمهية الهنوض 
بأوضاع النساء من خالل اجلهود اجلبارة للمجمتع املدين، إال أن اسـمترار 
تصاعد أعداد النساء املعنفات واسـمترار ثقافة المتيزي املكرسة يف مجمل 

الربامج التعلميية واملادة اإلعالمية وضعف ¯ود الرتسانة القانونية و 
املؤسسات العمومية للحد من هذه الظاهرة، يلزمنا مبساء¶ احلكومة تأسيسا 

  :عىل لك ما سـبق عام ييل
  هل Cى احلكومة إسرتاتيجية واحضة حملاربة العنف ضد النساء؟
سايس وما يه حصة املرأة من الربامج التمنوية، عىل اعتبار أهنا رشيك أ
  يف بناء جممتع حضاري، يكفل املساواة والكرامة للمجمتع دون متيزي؟ 
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  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة يف إطار 

  .اإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  . أتقدم �لشكر إىل فريق األصا¶ واملعارصة عىل طرح هذا السؤال الهام

فعال العنف ضد النساء يشلك فعال واحد العار اليل خصنا والبد 
مجيعا من أجل القضاء عليه، وقضية التحسيس حول العنف ضد  ونسامه

النساء يه اكنت �لضبط موضوع امحلM الوطنية الثامنة ملناهضة العنف ضد 
 25النساء، اåي أطلقته وزارة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامن يف يوم 

نومفرب، من خالل وصالت إشهارية اليل الحظتوها مجيعا عىل شاشة 
  . لفزة، ومن خالل كذ� وصالت حتسيسـية �ملذçع، عدة برامج إذاعيةالت

وهذا كيشلك الزتام أسايس دçل اCو¶ املغربية يف اجتاه حماربة العنف 
ضد النساء، وهو اليشء اليل يرتمج من خالل فعال إسرتاتيجية واحضة 
 وبر�مج متعدد القطاعات، ألنه حماربة العنف ضد النساء ال يعين قطاع

قطاع حكويم اليل هام منخرطني يف  13حكويم واحد، بل يعين هناك 
  .2008اليل مت اإلمضاء دçلو يف ماي " متكني"إطار هاد الرب�مج 

وميكن يل نرسد � مجموعة من األعامل، ولكن بال شك هذا غادي 
يأخذ وقت غري اكيف، ولكن خصين نقول � عىل أنه اجلانب التحسييس 

ألفاكر اليل يه مغروسة يف ا7متع، خصنا حناربوها أسايس، خصنا بعض ا
وما : "حبال الفكر اليل كيقول أننا إىل شفنا امرأة كتالك العصا يف الزنقة نقولو

يعين حبال إىل اكن هو راجلها عندو " اكين �س، هذاك ميكن يكون راجلها
إيوا ما رضهبا حىت عندو عالش يرضهبا، : "احلق يرضهبا، وال �ش كيقولو
  ".ميكن كيرضهبا عىل يش سبب

خصنا نسامهو �ش حنيدو هاد األفاكر هادو، وهذا هو اليل  ههذا لك
اكن موضوع امحلM الوطنية، هو أنه الرجال عندمه دور أسايس كذ� 

 Mش العنف يزول، : "يلعبوه �ش حياربوا العنف، ومسينا شعار هاد امحل�
، إذن هذا خص النساء والرجال معا يسامهوا يف "الراجل حىت هو مسؤول

  . العنف ضد النساء هاد حماربة
  : إذن ميكن يل نقول � أنه امليادين اليل عند� فهيا إسرتاتيجية

أوال معرفة الظاهرة من خالل حبث وطين دçل املندوبية السامية  -
 للتخطيط، وكذ� نظام معلومايت موحد عند الوزارة؛ 

اكين اجلانب الترشيعي مبرشوع القانون دçل حماربة العنف وكذ�  -
 يف مراجعة القانون اجلنايئ؛  املسامهة

اكين اجلانب امحلايئ من خالل مركز §سـ®ع الوطين ومن خالل  -
كذ� وحدات متعددة الوظائف اليل اكينني يف مكناس، واليل خلقهتم 
وزارة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامن يف مكناس، يف ورزازات، يف 

يف موالي بوعزة، ويف الصويرة، يف العرائش، يف طنجة، يف احلاجب، 
 العديد من املناطق األخرى؛ 

كذ� دراسة حول خلق مركز للرجال مرتكيب العنف، �ش حىت  -
 هام يداويو ذاك السلوك دçهلم وذاك الترصف دçهلم؛ 

 واجلانب التحسييس تلكمت عىل امحلM الوطنية؛  -
 واكين كذ� إجامال أجندة احلكويم للمساواة اليل كرييم حملاربة لك -

 . أشاكل المتيزي ضد املرأة
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة اآلن ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد طريبد طريبد طريبد طريبشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

مشكورة السـيدة الوزيرة عىل تزويد� هبذه املعطيات حول هذا 
اج إىل تعبئة املوضوع، اليل هو حقيقة هو أن هذا املوضوع شائك وحيت

اج®عية شامM من أجل القضاء عىل هذه الظاهرة اليت يه ومصة عار عىل 
  .جبيننا وعىل جبني لك مغريب

هناك، السـيدة الوزيرة، بعض اإلشارات، كنسجلو كفريق األصا¶ 
واملعارصة، بأن هناك بعض التعرث دçل احلكومة يف جمال الهنوض بأوضاع 

املسـتلزمات أو الزتامات الوزارة دçلمك يف تطبيق هذا املرأة، �عتباره كأحد 
  .الرب�مج

مث أيضا هناك التأخر يف إخراج مرشوع الصندوق العائيل للتاكفل 
§ج®عي، اليل تنطالبو �إلرساع دçلو إىل الوجود ملعاجلة واحد ا7موعة 
دçل القضاç يف حق املرأة، وخصوصا بعد معلية التطليق اليت تتعرض إلهيا 

  . املرأة، وإشاكلية اإلنفاق
د وترية العنف عند املرأة املعنفة، مث، السـيدة الوزيرة، هناك تصاع

  .%80وخصوصا يف بيت الزوجية اليت تبلغ نسـبة 
 ،çوجنسـيا وحىت لغو çواج®عيا وجسد çمث أيضا املرأة املعنفة اقتصاد

لتقايض يعين املشلك دçلها، فتتلقى ل حبيث أنه أحيا� عندما تتقدم املرأة 
م اللغات غري اللغة العربية، صعوبة خصوصا يف املناطق النائية، واليت تتلك

اكألمازيغية والريفية وغريها، هنا اكين الغياب دçل املساعدة القضائية، هنا 
اكين الغياب دçل تفهم وضعية املرأة، مما جيمث علهيا العنف اللغوي، حىت يف 

  .اخلطاب، مما يسـتعيص علهيا فهم ما يقال لها أو التقايض يف دور احملمكة
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اك النساء املعنفات لغوç خارج الوطن، وخصوصا مث أيضا اكين هن
�يق لنا دقيقة من (عندما يتقدمن إىل احملامك اليل يه دçل جاليات املغرب 

  )السؤال السـيد الرئيس
مث أيضا، السـيدة الوزيرة، أشـنو معلتو يف اإلشاكلية دçل النساء 

ا يف اللوايت مت تصديرهن من خالل ثالثة سـنوات للعمل يف حقول الفريز 
إسـبانيا؟ واليت متارس من خالل ذ� العنف اجلسدي واجلنيس 

عندي ... و§ج®عي، مما ينعكس سلبا عىل نفسيهتن وهذا §نعاكس
  . دقيقة السـيد الرئيس

مث مشلكة زواج القارصات، مث إشاكليات أخرى يف هذا اإلطار دçل 
  ...العنف

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
املستشار، تفضيل السـيدة الوزيرة للرد عىل جتاوزت الوقت السـيد 

  .التعقيب

    ::::التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالتمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالتمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالتمنية §ج®عية واألرسة والتضامن    وزيرةوزيرةوزيرةوزيرةالسـيدة السـيدة السـيدة السـيدة 
فعال عنرص الزمن حىت هو يشلك عنف �لنسـبة لنا ألنه امسحوا يل، 

  . ولكن ما عند� ما نديرو هذا هو الوقت�غيني نقولو أمور كثرية، 
ليل تطرقتو لو مايش خاص إذن بغيت نقول بأنه اجلانب اللغوي ا

 �لنساء، هو عنرص اليل هو موضوع بصفة عامة، واليل البد أننا نتوجه �
يف منرب عام، ليس �لضبط ف� خيص العنف ضد النساء، ولكن اليل بغيت 

  . نقول أنه فعال هاذ حماربة العنف ضد النساء تتطلب تعبئة امجليع
مجيع أشاكل العنف ضد ال ميكن قطاع حكويم واحد أنه يقدر حيارب 

النساء إىل ماكنش مسامهة دçل املدرسة، دçل وسائل اإلعالم، دçل 
احلكومة، دçل الربملان، دçل امجلاعات احمللية، دçل اجلامع واألمئة 
واملرشدات، ودçل لك من يعين ميرر واحد الثقافة اليل خصها ترافق هاذ 

  .اإلصالحات الكربى اليل كتعرفها بالد�
ا ف� خيص يعين اليل تلكمت عىل التعرث يف ميدان السـياسات أم

احلكومية يف ميدان الهنوض بأوضاع املرأة، العامل لكه بأرسه كيشهد أن 
التقدم الكبري اليل مت احلصول عليه يف بالد� وعىل اCينامية الكبرية اليل 

  . كيعرفها ملف حقوق املرأة
و شوية نقميو إجيابيا ما مت حتقيقه إذن �لتايل خصنا حىت احنا نكونو نعرف

يف واحد امليدان اليل هو مايش ساهل، واليل كيتطلب فعال واحد الثورة 
  .حىت يف األدمغة دçل املواطنني واملواطنات

أما صندوق التاكفل العائيل مع النساء املطلقات، فمت املصادقة عليه، 
القة دçلو انطالقا ومت وضع اآلليات دçلو، وإن شاء هللا غادي يمت §نط

من السـنة املقبM، يعين اكين واحد ا7هود كبري اليل كنقومو به ليك خيرج يف 
  .وقته

ف� خيص اجلانب دçل العنف §قتصادي، ميكن القول بأن مجيع 
األوراش دçل التمنية §قتصادية و§ج®عية وخاصة املبادرة الوطنية 

دات القطاعية اليل كنقومو هبا واألنشطة للتمنية البرشية، ولكن كذ� ا7هو 
  ...كيسامه فعال يف القضاء عىل ههذا لك... املدرة ل¼خل إخل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

السؤال الثاين املوجه للسـيدة وزيرة التمنية §ج®عية، موضوعه 
صعو�ت مسامهة وزارة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامن يف موا¯ة 
العريب : التطبيق السلمي ملدونة األرسة، للمستشارين احملرتمني السادة

عبد الواحد الشاعر، اب الزغاري، أمحد اCيبوين، دخربوش، محمد ع
  .حسان الغزوي

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا السـيد الرئيس
  لوزراء،السـيدات والسادة ا

  السـيدات والسادة املستشارين،
لقد عرف تطبيق مدونة األرسة، رمغ مرور سـنوات عىل صدورها، 
صعو�ت وعوائق متعددة يرجع بعضها إىل ما ترامك من سلواكت يف جماالت 
اإلدارة والقضاء، ويرتبط بعضها اآلخر �7متع و�لتصورات الثقافية والعقلية 

وكذا األمية واجلهل �حلقوق واملكتسـبات اåكورية اليت سادت لقرون، 
  .الهامة لهذه املدونة لألرسة عامة وللنساء بوجه خاص

إن موا¯ة الصعو�ت والعوائق تفرض إضافة إىل حرص قضاء األرسة 
عىل سالمة تطبيق بنود املدونة تعريفا أكرب �حلقوق و�لواجبات وسط 

ا هيممك، السـيدة ا7متع خاصة وسط النساء، وهذا اجلانب �لضبط م
  .الوزيرة، بشلك مبارش �لنظر إىل اختصاصات وزارتمك

åا نسائلمك عن مسامهة وزارة التمنية §ج®عية جبانب أطراف أخرى 
معنية يف إشاعة الوعي مبكتسـبات مدونة األرسة لألرسة والطفو¶ املغربية، 

حرتام وبشلك خاص توعية النساء حبقوقهن والرجال �لتأثري اإلجيايب ال
حقوق النساء واألطفال عىل احلياة األرسية، ودورمك يف موا¯ة صعو�ت 

  وعوائق التطبيق السلمي للمدونة؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال 

    ::::السـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
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  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

أشكر يف البداية فريق التحالف و§شرتايك عىل هذا السؤال املتعلق 
بإصالح قانون األرسة والتحسيس حول املضامني دçلها، علام بأنه هاذ 

الح جشاع، إصالح اإلصالح اليل هو إصالح كبري، إصالح طموح، إص
اليل كيشلك حقيقة حدث دويل ووطين اليل اللك كيعرتف �ألمهية دçلو، 

 7حىت  6منساوش من �لنا عىل أنه هاذ اإلصالح كريجع (رخيه فقط إىل 
سـنوات، ولكن يف املقابل  7سـنوات، يعين يف فرباير املقبل غادي يكون 

 10ألرسة ال ترجع إىل يعين الترصفات والسلواكت والعقليات اليل كتسري ا
عام، راجعة إىل قرون طويM اليل اكنت فهيا  30سـنوات أو عرشين عام أو

سلواكت وترصفات وثقافة اليل يه خصنا لكنا نعملو من أجل تطويرها 
  .وجعلها فعال تتالءم مع املضامني والفلسفة دçل قانون األرسة
حد الوقت �ش إذن �لتايل خمصناش نتفاجأ إىل اكن النتاجئ تتطلب وا

ميكن فعال تغرس هاذ الثقافة اجلديدة دçل قانون األرسة، ولكن اليل ميكن 
يل نقول هو أنه منذ البداية اكنت إرادة سـياسـية قوية لصاحب اجلال¶ 
وللحكومة املغربية يف جعل آليات تتبع هاذ اإلصالح الكبري من خالل، 

çمن طرف وزارة العدل د çل تطبيق أوال، نرش النتاجئ سـنوçل النتاجئ د
أكتوبر اليوم دçل  10مدونة األرسة، وكذ� من خالل يعين اإلعالن عىل 

التقدمي دçل هاذ املدونة أمام الربملان، اكن يوم وطين للمرأة املغربية وجعل 
  .يمي التشاريك دçل مدونة األرسةمن هاذ اليوم أنه يكون يوم دçل التق 

اآلن اكين تقيمي مشرتك من طرف أنه  2009وهذا هو ما وقع منذ 
وزارة العدل ووزارة التمنية §ج®عية لنتاجئ مدونة األرسة، وأمضينا عىل 

أكتوبر املايض مع وزارة العدل من أجل تتبع تطبيق قانون  10§تفاقية يف 
 çل العدل من أجل موا¯ة القضاçاألرسة وكذ� حتديث اآلليات د

ام القضايئ، وكذ� وضع واحد الشـباكت وحتسني ولوج النساء إىل النظ
  ...دçل اإلخبار وتكوين القضاة إىل آخره

يف ميدان التحسيس كذ�، معلنا مبادرة برشاكة مع وزارة املغاربة 
Mليل اليل فيه أسـئCليل، هاذ اCأجوبة /املقميني �خلارج، وأصدر� هذا ا

دçل النسخ، ألف  20حول قانون األرسة اليل غادي نصدروه بأكرث من 
واليل هو كيحتوي فعال عىل مقتضيات سوسـيولوجية وتربوية ف� خيص 

  .رات دçل مجعيات ا7متع املدينتطبيق قانون األرسة، وكذ� كندمعو املباد
ف� خيص كذ� اإلخبار، عند� هذاك مركز §سـ®ع الوطين اليل 

املواطنني اليل كيجاوب عىل التساؤالت دçل  345اكين عندو رمق 
واملواطنات يف ميدان تطبيق قانون األرسة، واكين مجموعة كبرية من املراكز 
متعددي الوظائف اليل ذكرهتم يف السؤال السابق يف عدة مدن من املغرب، 

  .واليل كرنميو إىل جتميعهم يعين يف مجيع ¯ات املغرب

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
جة حىت للتعقيب، شكرا السـيدة الوزيرة، إىل بقى عندك يش حا

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيب

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السـيدات املستشارات احملرتمني،

  السادة املستشارين،
أوال، شكرا السـيدة الوزيرة عىل جوابمك وعىل ما تقومون به من معل 

�حلقوق والواجبات اليل كتضمهنا مدونة األرسة، هذا مبا ال إلشاعة الوعي 
  .شك فيه

حنن نعرف، السـيدة الوزيرة، احلدود دçل التدخل دçلمك واإلماكنيات 
احملدودة، وحسن  -كام قلت  -دçلمك احملدودة، وهذا راجع لإلماكنيات 

دçل التطبيق دçل املدونة كهيم، كام قلمت السـيدة الوزيرة، واحد العدد 
القطاعات، قطاعات حكومية خمتلفة، وكهيم كذ� ا7متع برمته وهذا حصيح، 
ألنه كام قلتو من شب عىل يشء شاب عليه، هاذي ظاهرة دçل قرون، 
و�ش ميكن لها تصلح خصها سـنوات ولكن �7هودات دçل امجليع البد أهنا 

ج®عية واألرسة، والوزارة دçلمك دçل التمنية §. تكون نتيجة إن شاء هللا
وكنغتمن هاذ املناسـبة اليل نعرب عىل واحد األمل عشـناه مكغاربة من خالل 
مشاهد شفناها يف التلفزة مؤخرا من خالل واحد الرب�مج، واليل شفنا فهيا 

وكذ� يف الصفحات دçل اجلرائد اليل كتعلق �ملطلقات اليل .. أنه
، وهذا اكن واحد اإلشارة سـنة 12سـنني أو  10مكيتعداش العمر دçهلم 

قوية، واحد األمل اليل أمل بنا اكملني واحنا متبعني هذاك الرب�مج، واليل يف 
  . احلقيقة خصو جمهودا دçل امجليع

سـنة، واملشلك اكئن، يعين  12و  10هاذ املطلقات اليل قلت ما بني 
�ش ميكن نتغلبو عليه خص امجليع، مبا فهيم وزارة األوقاف والشؤون 

إلسالمية من خالل اخلطب دçل يوم امجلعة، واحنا كنعرفو بأنه املساجد ا
امحلد � مغطية مجيع الرقع دçل الرتاب الوطين، إذن من خالهلم ميكن 

  . يؤطروا وحياربوا هذه الظاهرة
كذ� وزارة اCاخلية وحىت من اإلدارة احمللية والسلطات احمللية �ش 

دلوا عىل هذه املامرسات دçل تزوجي األطفال ميكن لها تقنع الناس عىل أنه يع
  .سـنة 12سـنني ل  10من 

  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
انهتـى الوقت، شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة للرد 

  .عىل التعقيب
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        ::::السـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية §ج®عية واألرسة والتضامن
خصهم يسامهوا يف هذا فعال اكين مجموعة كبرية من املتدخلني اليل 

التغيري، ولكن كنثري §نتباه عىل أنه يتعلق األمر فعال حبامية النساء وكذ� 
حبامية األطفال، والثقافة دçل حامية حقوق األطفال ضد العنف يه كذ� 
رضورية من خالل حماربة الزواج املبكر اليل كيدوز خارج اإلطار دçل 

احتة واليل الفاحتة مقدسة عند امجليع، الزواج، واليل كمير حبمك زواج الف
ولكن الزواج اليل هو خارج عىل اإلطار القانوين ما خصوش يكون، وهذا 
خصنا مجيعا نسامهو يف حماربته مبا فهيا القطاعات احلكومية األخرى، واحنا 

 .اليل شفناه عىل شاشة التلفزيون) Le reportage(كنا تأملنا هباد 
مت من قبل عىل اآل�ر دçل مدونة األرسة وبغيت نقول بأنه ميل تلك

اجلديدة عىل العقليات أننا مقنا بواحد اCراسة وطنية حول التأثري دçل 
تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات والسلواكت يف املغرب، ولقينا بأنه 
أصبحت شيئا فشيئا القمي اجلديدة والفلسفة دçل املدونة أحصبت امحلد < 

ربة واملغربيات بصفة عامة، حيث أننا لقينا واحد النسـبة تندمج عند املغا
عالية دçل املواطنني واملواطنات اليل أصبحوا يؤمنون مببدأ املساواة بني 
اجلنسني، واليل أصبحوا يؤمنوا بأنه األرسة �ش تكون �حجة خصها تكون 

حد مبنية عىل تاكفؤ الفرص واملساواة بني الرجل واملرأة حىت أهنم يعطيو وا
  .المنوذج إجيايب ألطفاهلم

إذن �لتايل مرة أخرى البد من تعبئة امجليع من أجل القضاء عىل لك ما 
ميس بكرامة املرأة وكرامة الطفل ألنه ما ميكناش نبنيو جممتع متقدم واملرشوع 

  . ا7متعي احلدايث اCميقراطي بدون مسامهة امجليع
  . وشكرا عىل سؤالمك مرة أخر

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
نشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا يف هذه اجللسة، واآلن ننتقل إىل 
السؤال املوجه للسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية حول تطوير 

Aالقطاع السـيا.  
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  . الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدتني والسادة املستشارين،
يتوفر املغرب عىل مؤهالت كبرية يف جمال السـياحة اCولية واCاخلية، 

  :وهو ما يسـتوجب استBر هذه املؤهالت مبنظور يأخذ بعني §عتبار
بزçدة القدرة عىل موا¯ة أوال، رغبات وحاجيات السـياح األجانب 

  املنافسة اCولية؛

�نيا، رغبات وحاجيات املواطنني املغاربة مع مراعاة القدرة الرشائية 
مجليع الفئات، خاصة وأننا نالحظ أن هناك مواطنني مغاربة يفضلون التوجه 
إىل خارج املغرب لقضاء عطلهم نظرا الرتفاع أمثنة السـياحة اCاخلية مقارنة 

Cول ا7اورة، اليشء اåي يتطلب اختاذ اإلجراءات والتدابري مع بعض ا
  .العملية ملوا¯ة املنافسة اخلارجية واCفاع عن سـياحتنا اCاخلية وحاميهتا

 Aولتحقيق لك ما أرش� إليه، جيب العمل عىل تطوير قطاع السـيا
  .بشلك دامئ ومسـمتر حىت يقوم �Cور الاكمل ويسامه يف العملية التمنوية

åا نسائلمك، السـيد الوزير، عن ما هو بر�جممك لتطوير القطاع 
  السـياA تلبية حلاجيات السـياح األجانب واملغاربة عىل السواء؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة اآلن للسـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال

        ::::تقليديةتقليديةتقليديةتقليديةالسـيد çرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة ال السـيد çرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة ال السـيد çرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة ال السـيد çرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

  . شكرا السادة املستشارين احملرتمني عىل اه®Fم �لقطاع
وعيا بأمهية هذا القطاع، ويف ظل املنافسة اCولية الشديدة، تقوم 
احلكومة ببذل جمهودات كبرية لتحسني مناخ النشاط السـياA ببالد� 

  .و§سـتجابة للمعايري اCولية جلودة اخلدمات
قد مت يف هذا اإلطار إطالق مجM من اإلصالحات، مشلت لك املهن 
السـياحية، �إلضافة إىل حتديث نصوص ووسائل تصنيف املؤسسات 
السـياحية ومواكبة حتديهثا، هذا فضال عن انطالق القطاع مؤخرا لرؤية 

 8، واليت تعد إسرتاتيجية للجهوية السـياحية من خالل ارتاكزها عىل 2020
ية متنافسة ومتناسقة سـياحيا، كام أهنا تعمتد عىل اجلودة وعىل مناطق تراب 

التمنية املسـتدامة عرب احلفاظ عىل خاصيات احمليط §ج®عي والثقايف 
  . والبييئ لبالد�

وهتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل جعل بالد� من بني الو¯ات السـياحية 
 200الل توفري من خ 2020العرشين األوىل عىل املسـتوى العاملي يف أفق 

ألف رسير سـياA جديد يف خمتلف املناطق، ومضاعفة عدد السـياح 
مرات، ورفع  3الوافدين إىل اململكة مرتني، وعدد املسافرين املغاربة 

  .مليار درمه 140العائدات السـياحية إىل 
مشاريع كربى Fيلكة يف إطار دمع من القطاعني العام  6كام سيمت إجناز 

Nوبر�مج تراث واملوروث  2020طط األزرق واخلاص، وتشمل ا
احلضاري وبر�مج البيئة واخلرضة، وبر�مج تنشـيط وترفيه، وبر�مج 
السـياحة ذات الطابع احمليل، وأخريا بر�مج بالدي للسـياحة اCاخلية 

، واåي يطمح إىل الهنوض �لسـياحة 2020كإحدى أولوçت رؤية 
ألف رسير يف أفق سـنة  30 مبيت وماليني ليM 9اCاخلية يف إطار حتقيق 
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، وسـيقدم منتوجا مالمئا الحتياجات وعادات املسـهتلكني الوطنيني 2012
  .بأسعار معقو¶

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة اآلن ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
طبيعة احلال ف� يتعلق �لسـياحة املو¯ة إىل األجانب، السـيد الوزير، ب 

بطبيعة احلال اكين جمهود، ما يش هو اليل �غني، هدفنا من هذا السؤال 
ماغديش خنتلفو أنه كتدار ¯ود ف� يتعلق �لسـياحة املو¯ة، بطبيعة احلال 

بار اكينة منافسة، اكينة صعو�ت، وكيفام اكن احلال البد �خذو بعني §عت 
  .التحدçت اليت توا¯نا ألنه حىت املنافسني دçلنا مايش ساهلني

لكن اليل كنالحظو أنه هناك تقصري ف� يتعلق �لسـياحة اCاخلية، ألنه 
املفروض أنه تكون منتوجات يف مسـتوى القدرة الرشائية مجليع فئات 

كنشوفو  ا7متع، من عامل وفالحني وحرفيني ولك فئات ا7متع، �عتبار أننا
بطبيعة احلال بعد ما كنتنقلو يف مجيع اجلهات دçل اململكة، خاصة أثناء 
العطل يف العطل الصيفية، كنلقاو واحد العدد دçل املرافق غري متوفرة، 

  .وكنلقاو صعو�ت كبرية يف هذا اجلانب، حيث ما كيتبدلش
 بر�مج بالدي، اليل كتلكموا عليه ال يفي �لغرض، ألنمك حشال هام

يعين بطبيعة احلال الناس اليل قادرين �ش ينتقيو هذاك النوع دçل الفنادق 
ولو بأمثنة نسبيا أقل من ما هو معمتد، ولكن اليل كرنكزو عليه، السـيد 

 . الوزير، هو خص يتبدل جمهود
يف هذا اجلانب يعين ذكرتيو عىل مسـتوى اجلهات، لك املناطق دçل 

جلبلية، تعلق األمر �ملناطق السـياحية، اكين اململكة، تعلق األمر �ملناطق ا
قلت إماكنيات كبرية، ولكن اكين تقصري وتقصري كبري اليل خصنا نتداركوه، 
وذ� بوضع برامج تأخذ بعني §عتبار كام أرش� وضعية لك الفئات 
§ج®عية، وما أظن أننا غادي خنتلفو، ولكن يبقى عىل مسـتوى الQم، 

زير، عىل مسـتوى السـياحة اCاخلية اكين ¯د، ولكن كام قلمت السـيد الو 
  . معليا عىل مسـتوى الواقع مكنوجدوش يش حاجة اليل خصها تدار

�å كنعاود نؤكد عىل رضورة بذل ¯د وعىل رضورة وضع برامج 
  . بتنسـيق مع املنتخبني ومع مجيع املعنيني يف ا7ال

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الوزير للرد عىل التعقيب، نرحب �Cكتور لقامن قبل أن نعطي للسـيد 

  .أمحد لقامن، مدير عام منظمة العمل العربية والوفد املرافق �
  .واآلن اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

ه عدة مرات وكام أتيحت يل الفرصة أن أعرضه يف نتفق معمك، وكام ذكرت
، السـياحة احمللية أو اCاخلية يه من 2020خالل املنتدى السـياA لرؤية 

 Aت هذه السـياحة، وسوف نكثف ¯ود� ليك خنلق منتوج سـياçأولو
  .يالمئ متطلبات العائM املغربية

يف مرشوع بالدي حلد اآلن ما خرجت منو حىت حمطة، ما كنشوفوش 
من هاذ الشهر دçل  20الواقع يش منتوج، ولكن من بعد األçم تقريبا يف 

دجنرب غادي يكون افتتاح أول حمطة بالدي يف مدينة إفران، اليل يه 
حمطة قمية، وفهيا واحد القمية دçل املنتوج السـياA املهم، ما كتعداش 

اس لعائM دçل الن 8أو  6درمه �لنسـبة لشقة دçل  500األمثنة دçلها 
مغربية، اليل هو مثن مناسب جدا، واكين أقل من هذا يف شقق من احلجم 
الصغري فهيا ماليه، فهيا عدة أشـياء اليل كتناسب متطلبات العائM املغربية، 
مكثال حمطة الزتحلق عىل الثلج داخل القاعة أو سيS أو متاجر وأشـياء 

  . أخرى
جنهتدو ونمكلو �ش خيرجوا غادي  - إن شاء هللا  -وعىل هذا املهنج 

حمطات مربجمة حلد اآلن، وغادي خنلقو حمطات  7حمطات أخرى، اكينني 
�ش نعطيو دمع لهذه املرشوعات  2020أخرى، اشـتغلنا يف إسرتاتيجية 

والتسهيالت للمستمثرين اليل غادي ميشـيو يف هذا النطاق �ش يكون 
  . شاء هللا عند� أكرث منتوجات غتوجد يف السـنوات املقبM إن

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

السؤال الثاين املوجه للسـيد وزير السـياحة، موضوعه التطورات اليت 
محمد يرعاه : يعرفها ملف مرشوع (غازوت، للمستشارين احملرتمني السادة

  .سامعيل قيوح، بلعيد بنشميسالسـباعي، العريب سديد، عيل قيوح، إ
  .ألحد السادة املستشارين يف إطار تقدمي السؤالاللكمة 

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

  .سؤايل موجه للسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
القطاع السـيد الوزير، معلت وزارتمك احملرتمة عىل تأسيس هيئة من 

 Aاخلاص، أسـند إلهيا إجناز وحتقيق مرشوع (غازوت، أكرب مرشوع سـيا
  .واقتصادي واج®عي يف إطار الرب�مج الوطين للمخطط األزرق
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ونعمل، السـيد الوزير احملرتم، أن مرشوع (غازوت فتح أمام �ب 
مبراكش  2000املنافسة اCولية اليت اكنت رشسة منذ اإلعالن عنه سـنة 

  .2010مش اإلعالن عن رؤية عىل ها
  السـيد الوزير احملرتم، 

ال شك أن تأثريات اإلخفاق اåي حصل بفعل اختيار ا7موعة العربية 
اليت فوتت زمنا Fام عىل بالد� وأثرت عىل مصداقية تأطري وزارتمك احملرتمة 
للمشاريع الكربى، ومع ذ� نسجل عدم اسـتخالص العرب واCروس 

التجربة بدليل أن وزارتمك احملرتمة أسـندت املرشوع إىل الرضورية من هذه 
مجموعة دولية أخرى دون التحمك يف اNاطر القامئة، وقد أثبت الواقع ذ� 
بعد أن توقفت ا7موعة املذكورة بعد أقل من سـنة عىل تسلمها املرشوع، 

لق لترتاجع بتربيرات غري واقعية مثل األزمة املالية، واحلقيقة أن األمر يتع
  .بسوء §ختيار والتدبري

  السـيد الوزير احملرتم، 
يبدو أن وزارتمك احملرتمة مقبM عىل جتربة �لثة من خالل مراجعة 
جوهرية ملكو�ت املرشوع �لتخفيض ونقص األرسة، بعيدا عن الفضاء 

-ماسة-التشاوري الطبيعي ومشاركة لك املتدخلني املعنيني مبجلس سوس
دخلني املعنيني �لهيآت الوطنية للمهنيني يف القطاع درعة، ومشاركة لك املت

  .اك7الس اجلهوية للسـياحة
 Mا، البد من أن ننبه، السـيد الوزير احملرتم، إىل أن الرسعة والعجå
واع®د املقاربة التقنوقراطية وحدها لن تكون ضامنة لنجاح املرشوع، وقد 

ايس يف القطاع تفوت عىل بالد� فرصة جناح مرشوع اسرتاتيجي وأس
السـياA من خالل تعريض هذا املرشوع للمخاطر، خاصة وأنه خمطط � 
اإلجناز يف موقع من املواقع األفضل عامليا مناخا وجماال واملصنف مضن 

  .أحسن خلجان العامل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة اآلن للسـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .الوزيرالسؤال، تفضل السـيد 

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا لمك السادة املستشارون

شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل اه®ممك �لقطاع وهبذا املرشوع 
  .�åات

ف� يتعلق مبحطة (غازوت، فاحلكومة تويل لهذا املرشوع اه®ما خاصا 
الهنوض جبهة سوس ماسة درعة ويف إعطاء نفس جديد ملا � من أمهية يف 

  .للسـياحة املغربية
ويف إطار معل احلكومة عىل توفري لك أشاكل جناح هذا املرشوع، مت 
التوقيع منتصف شهر شـتنرب املايض عىل بروتوكول اتفاق لهتيئة هذه احملطة 

مليار درمه، وتتوY مجموعة املؤسسات املوقعة عىل  �6ستBر قميته 

للتمنية ) Alliance(اإلنفاق، ويه صندوق اإليداع والتدبري ومجموعة 

والرشكة املغربية ) Sud Partners(ورشكة ) Colony Capital(و
للهندسة السـياحية، تطوير هذه احملطة السـياحية بطاقة استيعابية تصل إىل 

  .رسير فنديق 5800رسير و  8000حوايل 
ومن أمه ما هيدف إليه هذا §تفاق أيضا إحداث رشكة للتمنية 
مشرتكة، تتوىل هذا املرشوع السـياA الضخم، اåي من أبرز خصائصه 

  . حامية ا7ال الطبيعي وتمثني الرتاث املعامري �ملنطقة
) Colony Capital(وجتدر اإلشارة إىل أن إعادة التعامل مع رشكة 

أسـباب عدم وفاهئا �لزتاماهتا السابقة، إذ تبني  جاء بعد إجراء حتقيق حول
لنا بأن هذه الرشكة األمريكية اليت تعد مرجعا يف §ستBر يف املنطقة 
األجنلوسكسونية قد عرفت بعض الصعو�ت املالية بسبب األزمة 
§قتصادية، كام أن الوحدة اليت وضعهتا لتنفيذ املرشوع مل تكن يف 

اسـتطاعت معاجلة مجيع مشالكها، وCهيا رغبة  املسـتوى املطلوب، لكهنا
  . حقيقية اليوم يف املسامهة يف تمنية هذه احملطة والسـياحة يف هذه اجلهة

ومبا أن هذه الرشكة يه هيئة استBرية مالية فقط، قرر� من خالل 
الرشاكة مع بعض من أمه الفاعلني املغاربة الكبار أن مننحها اخلربة والفعالية 

  . للمعامM مع أرضية الواقع الالزمتني
اح ــــــــــــــــولتنفيذ هذا املرشوع يف أحسن الظروف ألن جن

)colony capital ( يف هذا املرشوع سوف يكون � �لتأكيد صدى
إجيايب جدا عىل صورة املغرب كو¯ة Fمة لالستBر يف العامل املايل 

  .األجنلوساكسوين
إدماج املستمثرين احملليني من ¯ة فهذا املرشوع هيلك بطريق تسمح ب

املفتوحة يف وجه ) Sud Partners(سوس ماسة درعة، وذ� عرب رشكة 
مجيع املستمثرين احملليني اåين Cهيم اخلربة والكفاءة املالية املواكبة ملرشوع 
هبذا احلجم، وحنن اليوم يف إطار إعداد مراسـمي التوقيع الرمسي التفاقية 

املرشوع، آملني برجمة انطالقة األشغال يف النصف رشاكة وخلق رشكة 
Mاألول من السـنة املقب.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعيد يرعاه السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

وكذ� أشكرمك عىل ما جاء يف §ج®ع  أرشمك عىل اإلجابة دçلمك،
ة ل ـــــــــــــــــــدçل اللجنة واليل أكدتوه اليوم أمام الرأي العام �لنسب

)Sud Partners( ،فشكرا مسـبقا، لكن كيبقاو عندي جوج النقط ،
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السـيد الوزير، أال ويه أوال، وكنطلب منمك عفاك برصاحة �ش جتاوبين 
  .علهيم

غرفة، بغينا نعرفو الرأي  2400يوائية اليل يه رجعت أوال، الطاقة اإل
دçلمك السـيد الوزير ألن الساكنة نتاع (غازوت وكذ� أورير رامه عايشني 

  .غرفة 2400عىل األعصاب دçهلم ميل مسعوا 
�نيا، السـيد الوزير، النقطة األساسـية يف هذا املوضوع لكه، هو 

كنلح عليك هللا خيليك، السـيد إرشاك املهنيني وكذ� املنتخبني، وهنا 
الوزير، جاوبين ولو �لرفض، قل واش مايش تدخلوا معمك يف ا7لس 

الناس املهنيني كام جاء يف األول اخلطاب دçيل، ) SMIT(اإلداري دçل 
األسـئM اليل طرحت عليمك يف هذا املوضوع، واش مايش  10وهاذي دا� 

  نشاركمك وال ماغاديش ترشكو�؟
للمهنيني و�لنسـبة للممثلني يف رشكة ؟ ألن هذا مسـتقبل �لنسـبة 

عرفتهيا اكينة منترشة اNطط األزرق ) SMIT(أاكدير وال منطقة أخرى، 
  . يف املغرب لكو

�å، جيب إرشاك املهنيني، ما خصناش نبعدو مهنم، وما خصهمش 
ت خيوفوا الوزارة ألن املهنيني هام أهل مكة أدرى بشعاهبا، هذا اليل بغي

نقول �، السـيد الوزير، وأرجومك تعطيوين واحد اجلواب عىل هاذ جوج 
  .نقط

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكر السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب 

  .يف إطار دقيقتني السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  . شكرا السـيد املستشار عىل التدخل

أوال أ� عدة مرات أي واحد مييش ملنطقة (غزوت غادي ينهبر �مجلال 
دçلها والطبيعة والرتاث والغىن دçلها الطبيعي، إسرتاتيجية بالد�، واضعة 
مايش غري يف السـياحة ولكن كلك واضعة التمنية املسـتدامة والبيئة يف قلب 

الناس عىل  اإلسرتاتيجية، عدة مرات وقفت هناç وعاقبوين العديد من
السعيدية وكتحطموا البيئة وكيبين الواحد، ما بغيناش نعملو نفس اليشء يف 
منطقة (غازوت، (غازوت يه منطقة غنية، عندها الرتاث دçلها، عندها 
زيت أراكن، وهذا املرشوع غادي يتخلق يف قلب واحد املرشوع دçل 

)Une réserve naturelle (ل األراكن اليل غادي تعززçهذه الصناعة  د
اليل الناس دçل القرى ) Une cooperation(التقليدية وغادي تكون 

ا7اورة غادي ختدم فهيا وغادي تبيع ذاك املنتوج واملدخول دçل ذاك 
املنتوج غادي يدخل علهيم �ش خندمو عىل البنية التحتية دçل القرى 

  .ا7اورة وعىل �ش حتسن ظروف معيشة هاذ الناس
هاذ اليش اكمل، خصنا نبنيو سـياحة، ولكن يف نفس الوقت  املهم من

تكون سـياحة مسؤو¶ وما ندمروش البيئة، وهذا الهدف من (غازوت 

رسير مهنم  5800ألف رسير،  8وغادي يرجع املنفعة دçلها للجميع، اكين 
سـياA هذا اكيف خللق حمطة سـياحية كبرية بصدى عاملي واملقار�ت 

  .موجودة
يه رشكة دولية، حبال ميل كمنشـيو  )la SMIT(ين يه السؤال الثا

نقولو ليش وزارة ندخلو معمك فاعلني، رشكة دولية ودايرة خدمهتا دçل 
ووزارة السـياحة كتشـتغل بطريقة مقاربة، من  )la SMIT(اCو¶، اآلن 

ما در� حىت يش حاجة من غري الفاعلني، جلسوا معنا يف  2020إسرتاجتية 
قرروا معنا يك غادي نديرومه، خدمنا ) les assises(§ج®عات حىت 

معهم من األول حىت األخري، واكنوا حارضين يف لك اللقاءات الصحافيني 
جالسني معنا، املهنيني، رئيس الفيدرالية املغربية، رئيس فيدرالية الفنادق، 
ولكهم خرجوا حسب الترصحيات دçهلم بأهنم منبسطني �لطريقة اليل 

كنشكرومه جزيال ملشاركهتم يف هاذ الشغل معنا ومعر� ما اشـتغلوا، و 
  .خلينامه، ابداو معنا من األول حىت اآلخر

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .انهتـى الوقت السـيد الوزير

السؤال الثالث املوجه للسـيد وزير السـياحة موضوعه معامل رؤية 
حلبيب لعلج، خريي : السـياحية، للمستشارين احملرتمني السادة 2020

  . بلخري، حلسن بيجديكن، عبد الرحمي العامين، احلسني أشـنلكي
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار تقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلج
  . سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلنيب 

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء، 

  السادة املستشارين،
أمام صاحب  2020السـيد الوزير، اكن لمك الرشف لتقدمي رؤية 

 ،Mم األخرية، وهبذه املناسـبة نرجو أن تعطو� نظرة مجمçاجلال¶ خالل األ
 بأن هذه الرؤية أحيطت بعناية كبرية من طرف ولو يف ثالث دقائق، علام

الصحف اNتصة يف امليدان، وكذ� الصحافة العاملية وكذ� املستمثرين 
األجانب، حبيث هذه الرؤية تسـتجيب وتطلعات الشعب املغريب والعاملني 

  .يف القطاع
  .نمتىن أن تعطوننا فكرة ولهذا ا7لس حول هذه الرؤية

  . تفظ ببايق الوقت للتعقيب السـيد الرئيسشكرا السـيد الوزير، أح 

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم
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، ولكن هذه املرة 2010لتكرس مكتسـبات رؤية  2020تأيت رؤية 
�ع®د مقاربة تصاعدية، مبنية عىل النوعية أكرث مهنا عىل المكية، كام تراعي 

، وتأخذ بعني 2020هذه الرؤية حا¶ الطلب اCويل واملنافسة يف أفق 
 §عتبار متطلبات السـياحة املسـتدامة واملسؤو¶ للمحافظة عىل موارد�

  . الطبيعية والرتاثية
هذا، وتطمح هذه اإلسرتاجتية إىل جعل بالد� من بني الو¯ات 
السـياحية العرشين األوىل عىل املسـتوى العاملي عرب مضاعفة عدد الوافدين 
من السـياح األجانب ومضاعفة ثالث مرات عدد املسافرين املغاربة، مع 

ار درمه ف� يتعلق ملي 140ألف رسير عرب اململكة وبلوغ  2200إحداث 
ألف منصب  470، وكذ� خلق �2020لعائدات السـياحية يف أفق 

شغل جديد ليك يشغل القطاع أكرث من مليون مواطن مبارشة إن شاء هللا 
  .2020يف سـنة 

دورا Fام يف مسلسل اجلهوية املوسعة اåي  2020وسـتلعب رؤية 
ترابية، و�لتايل جماالت  8اخنرطت فيه بالد� من خالل §رتاكز عىل 

  .ضامن تمنية سـياحية واقتصادية متوازنة 7موع الرتاب الوطين
كام سيمت إجناز سـتة مشاريع كربى Fيلكة بدمع من اCو¶ واجلهات 

، بر�مج الرتاث واملوروث 2020والقطاع اخلاص، وتشمل اNطط األزرق 
والرتفيه، وبر�مج احلضاري، بر�مج البيئة واخلرضة، وبر�مج التنشـيط 
كإحدى " بالدي"السـياحة ذات الطابع احمليل، وبر�مج السـياحة اCاخلية 

  .2020أوليات رؤية 
وخبصوص §ستBرات الكفيM بإجناز هذه اإلسرتاجتية، مت اع®د ثالث 
تدابري، تمتثل يف إحداث الصندوق املغريب للتمنية السـياحية بمتويل مشرتك 

حلسن الثاين للتمنية §قتصادية و§ج®عية بغالف بني اCو¶ وصندوق ا
مليار درمه بمتويل  100مليار درمه، والهدف منه بلوغ حنو  15مايل يبلغ 

من اCول الصديقة واملؤسسات املالية العاملية، هذا �إلضافة إىل تقدمي منح 
غ مالية Cمع §ستBر، خصوصا �ملناطق األقل تمنية ورصد غالف مايل مببل

مليار درمه من المتويل البنيك اCاخيل للمشاريع األساسـية يف رؤية  24
2020.  

أما ف� يتعلق �حلاكمة، فهناك سيمت خلق واكالت التمنية السـياحية، 
Fمهتا تتبع تنفيذ خرائط الطريق اجلهوية، وسـتكون مبثابة اNاطب الوحيد 

سـتفيد من دمع وخربة ف� يتعلق مبختلف القضاç املرتبطة �لسـياحة، وست 
  .الهيآت السـياحية الوطنية والقطاع اخلاص

كذ� خلق الهيئة العليا للسـياحة، اليت سـتكون مبثابة هيئة معومية 
خاصة، ترشك اجلهات، Fمهتا ضامن انسجام اإلسرتاتيجيات الوطنية 

 .واجلهوية، �إلضافة إىل التنسـيق والتتبع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .مة ألحد السادة املستشارين يف إطار التعقيبالسـيد الوزير، اللك

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلجاملستشار السـيد حلبيب لعلج
  .شكرا السـيد الوزير

يف احلقيقة الرؤية فعال وطريقة العمل اليل خرجت هبا أنه اكنت مع 
القطاع اخلاص، هذا ما يبرش �خلري، خاصة إذا نظر� إىل الوراء وشفنا أنه 

مليون دçل  10ت وحققنا بدون إماكنيا 2010-2000خرجنا برؤية 
�لضبط، هذا ما جيعلنا نتفاءل كثريا وأن نسـتعد  300مليون و 9السـياح، 

  . 2020لرؤية 
اليل بغيت نقول واحد املالحظة يف هاذ املوضوع، هو طريقة الوصول 
إىل املغرب، وهنا رمبا هذا ما خيص �åات وزارة السـياحة، ولكن خيص 

  .اع النقلوزارات أخرى وقطاع آخر، وهو قط
احنا كنعرفو أنه يف املغرب اجلزائر حمدودة، يف التحت اكين الساحل، 
يف الغرب اكين احمليط األطليس، يف الشامل كيبقى الولوج إىل املغرب هو 
عرب الطائرة، فلهذا احنا كنمتناو أنه وزارة النقل والعاملني يف القطاع اخلاص 

وص، ألنه كيبقى هو احلل أن يتحمسوا لهذا القطاع و§ه®م به �خلص
  .الوحيد لولوج الزائرين أو السـياح إىل املغرب

�نيا، أنه العنرص البرشي جيب أن نستمثر فيه، وهذا مأخوذ، وحنن 
شهد� وحرض� إىل املناظرة، حبيث اكنت هناك اتفاقيات مع املدرسة العليا 
 لتكوين العامل يف القطاع السـياA بطنجة، وكذ� املدارس األخرى

  .مبعاهد عاملية وهذا ما هننئمك عليه
اليل بغيت نقول هبذه املناسـبة، السـيد الوزير، وحنن يف إطار تفاؤيل 

 20املليون يدوز لـ  10جدا ألنه يف احلقيقة �ش يكون وزير جييب 
مليون، فهذا حنيي فيه حرية §ستBر والشجاعة إلعطاء أرقام مغاديش 

بإذن هللا عىل §قتصاد  م إن شاء هللانقول قياسـية ولكن Fمة جدا، تنع
  .الوطين

ما حنييه يف هذه الرؤية، هو الرؤية اجلهوية دçلها، وهنا كنطلبو أنه 
كنمتناو أنه العاملني يف اجلهات اNتلفة يف املغرب ينخرطوا يف هاذ العملية، 

  .وكذ� املرشع املغريب ينخرط يف العملية، خاصة يف ميدان التوزيع
مالحظة، السـيد الوزير، هو بغينا املغاربة، وكام قال اإلخوان آخر 

الربملانيني ف� سـبق، أن يسـتفيدوا من هذه الطفرة النوعية، أن يتسـتفيدوا 
من هذه الطفرة يف ميدان القطاع السـياA بأن يسـتفيدوا حىت هام 

  .�حملالت و املواقع السـياحية املغربية
اكين املنتوج، اليل ماكينش هو أ� كنقول مايش ماكينش املنتوج، 

ماكينش الثقافة دçل املغريب كهييأ السفر دçلو إىل �ش يصل إىل 
السـياحة، مبعىن أنه املغريب ما كمييش للسـياحة حىت آخر حلظة، وهذا ما 

  .يلكفه الكثري
فلهذا، اليل تنطلبو هو أنه يكون معرض للسـياحة اCاخلية، يعرض 

حىت يتسـىن للمغاربة �ش تكون عندمه ثقافة مرة يف السـنة يف شهر أبريل 
  .السـياحة
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا املستشار احملرتم

نسـبة ما عنديش بزاف �ش نضيف، أ� غري واحد التوضيح �ل 
لإلسرتاتيجية، خصوصا من ¯ة الطموح، ميكنا ندخلو يف التفاصيل من 
بعد، ولكن واحد احلاجة اليل بغيت نعرب علهيا واليل يه Fمة، يه الطاقة 
دçل بالد� �ش تسـتوعب أو ما هو المتركز دçل بالد� يف السـياحة 

  . العاملية
خلرباء دçلها كتنتظر املنظمة العاملية للسـياحة �القتصاديني دçلها وا

 %45، يف اCراسات املدققة دçلها، 2020مليون ساحئ سـنة  600مليار و
 720، معناها عند� %50من األسواق العاملية تتجي من أور�، حىت لـ 

  .مليون ساحئ عىل ساعة املاكنة من املغرب 750حىت 
نا من السوق األوريب، وإىل طلعنا لقي  1,7أو  1,5احنا اليوم عند� 

دçل  %3راه املعدل �ين،  %3عند� غري واحد الطموح �ش نوصلو إىل 
مليون راه كيبان لنا حشال من ساحئ تميكن لنا نسـتقطبو غري من  750

أور�، عاد أمرياك، أمرياك الالتينية، أور� الرشقية اليل عندها أكرث من 
  . ، عاد اCول العربية عاد إفريقيا80%

دçلنا عندها مؤهالت، واحد املنتوج سـياA  هذا كيبني بأن اCو¶
قوي، ألن كنشوفو §ختالف الطبيعي و§قتصادي، األمور مابني أيدينا 

هاذي مايش ... احناç، إىل بغينا خندمو يف السـياحة مايش غري السـياحة
إسرتاتيجية الوزارة ولكن إسرتاتيجية احلكومة، إسرتاتيجية الفاعلني، 

ن ــــــــــــــــــــــمواطن، وإىل بغينا خندمو راه اكيالسلطات احمللية ولك 
)Le potentiel .(  

ألن اكين العديد يف احلاجات أ� عىل رهن .. اآلن بغيت غري واحد
إشارة لك الفرق اليل بغاو توضيحات أو اج®عات �ش ندخلو يف 

  ...التفاصيل، أ� رهن إشارتمك، وميكن لنا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
كرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف ش

  .هذه اجللسة
واآلن ننتقل إىل السؤال الوحيد واألخري املوجه إىل السـيدة وزيرة 
الصحة حول رضورة إحداث مستشفى جامعي جبهة طنجة، اللكمة ألحد 

  .السادة املستشارين من الفريق §شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::يد معر مورويد معر مورويد معر مورويد معر مورواملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد سـبق لنا يف الفريق §شرتايك أن طرحنا نفس السؤال عىل 

، لكن حلد اآلن مل تمت مبارشة أي خطوات معلية وال 2008سـيادتمك سـنة 
اåي تلعبه إجراءات ملموسة يف هذا الصدد، حيث نعرف مجيعا اCور 

املراكز §ستشفائية يف تسهيل الولوج إىل العالج، وCورها كذ� املركزي 
  .يف تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية األساسـية

ورمغ ا7هودات املبذو¶ يف اجتاه تأهيل اكفة املؤسسات §ستشفائية، 
هو  الزال هناك خصاصا كبريا عىل مسـتوى اخلريطة الصحية يف بالد�، كام

الشأن يف ¯ة طنجة تطوان، وحنن ندرك مجيعا أمهية هذه اجلهة، سواء من 
حيث عدد الساكن أو من حيث موقعها §سرتاتيجي املمتزي، اåي خول 
لها لتكون منطقة جذابة كربى للكثري من املشاريع §ستBرية الوطنية 

  .واألجنبية
جب اختاذها �å، السـيدة الوزيرة، نسائلمك عن اإلجراءات الوا

لتدارك هذا اخلصاص، وذ� عرب اإلرساع يف إحداث مستشفى جامعي 
  .هبذه اجلهة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـيدة الوزيرة لإلجابة 

  .عىل السؤال

    ::::السـيدة çالسـيدة çالسـيدة çالسـيدة çمسمسمسمسينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات، 

  السادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

السـيد املستشار احملرتم، أ� أشاطرمك الرأي، واليوم ال أحد جيادل يف 
كام قلته جدية إحداث مركز استشفايئ جامعي يف ¯ة طنجة تطوان، 

سابقا داخل جملسمك املوقر، األمر كذ� �لنسـبة للجنوب، �لنسـبة 
  ألاكدير، ملاذا؟ 

ألن كام تعلمون، السـيد املستشار احملرتم، فإن مركز استشفايئ جامعي 
مايش فقط غادي يغطي احلاجيات ف� خيص التطبيب و§ستشفاء، هو 
أوال وقبل لك يشء مركز استشفايئ جامعي، هو مركز للتكوين وللبحث 

طبيب،  300آالف و 3العلمي، واآلن بالد� انطلقت املبادرة دçل تكوين 
  .اليوم يف أمس احلاجة أكرث من األمس إىل مراكز استشفائية جامعية وحنن

مث بالد� كذ� اختارت اجلهوية، مفن الرضوري أن حىت مراكز 
يل لالتكوين تكون غري ممركزة يف اCار البيضاء والر�ط، وهذا هو الهنج ا

ت عليه وزارة الصحة، فاآلن انتقلنا من مركزين استشفائيني إىل امش
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مراكش واآلن وجدة ها هو دا� انطلق وراه غادي يفتح  ،فاسإحداث 
Mلو إن شاء هللا السـنة املقبçاألبواب د.  

بطبيعة احلال اإلشاكلية اليل كتبقى مطروحة يه تعبئة املوارد املالية 
ألن مركز استشفايئ جامعي يتطلب إماكنيات خضمة، مركز استشفايئ 

دçل لكية الطب، بوحديتو جامعي اليوم، ما تهنرضش عىل املصاريف 
كيخصو التعبئة دçل تقريبا غالف مايل دçل ما يفوق عن مليار درمه، ما 

مليون إىل مليار و نصف مليون دçل اCرمه، كيخصنا  200بني مليار و
  .كذ� موارد برشية

اخذيناه بعني §عتبار، اكن لنا لقاء مع السـيد وايل  هإذن هاذ اليش لك
جة �ش وضعنا الرؤية، وكيف غادي حيدث هاذ املركز، اجلهة يف مدينة طن

كذ� مت تعيني البقعة األرضية فني غادي يمت تشييد هاذ املركز 
  .§ستشفايئ

احنا بغينا هاذ السـنة، يف آخر السـنة أننا نبداو اCراسات عىل أساس 
ف� أن السـنة املقبM خصنا نكونو حلينا هنائيا مشلكة تعبئة املوارد املالية، ال 

يمت  هخيص طنجة وال ف� خيص أاكدير، مث بطبيعة احلال هاذ اليش لك
بتنسـيق مع وزارة التعلمي العايل، اليل حىت يه هيمها األمر يف إحداث هذه 

  .املراكز اجلامعية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، اللكمة اآلن ألحد السادة املستشارين، تفضل 

  .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد معر مورواملستشار السـيد معر مورواملستشار السـيد معر مورواملستشار السـيد معر مورو
شكرا السـيدة الوزيرة عىل جوابمك، إال أن اآلن حنن عىل مشارف 

تطوان ال تتوفر عىل واحد -، كنظن أنه ال يعقل أن ¯ة كجهة طنجة2011
  . املستشفى جامعي عىل غرار بعض اجلهات دçل اململكة كلك

غينا نقربو وكنظن بأن يف هذا اإلطار هذا كنتلكمو دميا عىل اجلهوية وب 
اللك وبأنه كنخدمو عىل اجلهوية، ولكن �ش نقربو هاذ اليش نقربو الصحة 
للمواطنني، وحنلو اإلشاكليات دçل اخلريطة الطبية لكها، البد يف هذا 

  طبيب  3300ن ـدم الوزارة دçلمك �ش تكويـاإلطار §سرتاتيجية اليل تتخ

وجيب فتح مراكز استشفائية أن يمت الرفع من املناصب املالية للمكونني، 
سـ� حبال اليل قلت يف اجلهة  جامعية ولكيات للطب يف �يق اجلهات، وال

 ىتـــــــدçل طنجة تطوان اليت تعرف تطورات كربى ومشاريع كربى يف ش
  .ا7االت، ورمغ ذ� الزالت تعاين من خصاص كبري يف هذا ا7ال

نه خصنا نوضعو واحد فرجايئ، السـيدة الوزيرة، أن ميكن نقول بأ
عام قريب �ش إحداث واحد لكية الطب يف هذه املنطقة ويف أفق  األجندة

  .إن شاء هللا إحداث مستشفى جامعي
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار الرد 

  عىل التعقيب،

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
السـيد املستشار، أ� غري بغيت نقول لمك عىل أنه يعين عىل يقني احنا 
هاذ اليش لكيش اليل جاء عىل لسانمك حصيح، واحنا عىل يقني أنه خصنا 

  . ويف أمس احلاجة إىل مركز استشفايئ �لنسـبة لهذه اجلهة
اليل تميكن يل نواعدمك هو أن اإلشاكلية اليل بقات مطروحة يه مشلكة 

املوارد املالية، واحنا اآلن تنفكرو يعين حىت برشاكة مع وزارة فقط دçل 
التعلمي العايل أنه كيف ميكن لنا تعبئة املوارد املالية لبناء هذا املستشفى 
§ستشفايئ، �خلصوص احنا تينتظر� بناء اآلن املركز §ستشفايئ دçل 

  .طنجة واملركز §ستشفايئ اجلامعي دçل أاكدير
هود اسـتثنايئ، ونشوفو كيفاش غادي ميكن لنا أن نعx إذن خصنا جم 

كبرية يف هذا ا7ال،  اموارد مادية اسـتثنائية، ولكن راه احنا قطعنا أشواط
  . وتنمتىن عىل أنه يرى النور عىل األقل املرشوع يف أقرب وقت

  .شكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكر نشكرك السـيدة الوزيرة عىل مشاركتك يف هذه اجللسة، و 

  .السادة والسـيدات املستشارين احملرتمني عىل مسامههتم، ورفعت اجللسة


