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  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
 ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال ثالث سا�ات وٕاثنان وعرشون دق�قة: التوق�ت

  .الثالثة بعد الزوال�ق�قة ااو 
لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة  �لسة خمصصة: �دول أ�عامل

  :�لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة يف ش�ٔن موضو�ني اثنني
ملوا�ة الفقر والهشاشة،  ةالس�یاسات العموم�" :أ�ولاملوضوع 

  ؛"خصوصا يف العامل القروي
اجلهویة املتقدمة وٕاشاكالت ٕادماج الش�باب و�مثني " :املوضوع الثاين

  ."طاع الفال�قدرات الق

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

  :احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس عبداملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .�ىل �ركة هللا نعلن عن اف�تاح اجللسة

من  100سة اليت تنعقد معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل اجلل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن،  242و 241ا�س�تور، واملادتني 

واليت س�تخصص لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من 
  :ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة يف ش�ٔن موضو�ني اثنني

ملوا�ة الفقر والهشاشة، خصوصا  ةلعموم�أ�ول یتعلق �لس�یاسات ا -
  يف العامل القروي؛

واملوضوع الثاين مرتبط �جلهویة املتقدمة وٕاشاكالت ٕادماج الش�باب  -
  .و�مثني قدرات القطاع الفال�

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، 
�ىل ما �د من  ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني احملرتم ٕالطالع ا�لس

 .مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :تو�زي، ٔ�مني ا�لس ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :اكلتايل فه�ي 2019ینا�ر  15

  سؤ�؛ 38: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 سؤ�؛ 24: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
 .جواب 17: �دد أ�جوبة الك�ابیة -

وحنیط كذ� ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه 
اجللسة مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل نص �رشیعي 

  .�اهز
ورابطة جملس الش�یوخ والشورى  كام س��ظم جملس املس�شار�ن

وا�الس املامث� يف ٕافریق�ا والعامل العريب �رشاكة مع ا�لس الوطين حلقوق 
إال�سان، الندوة ا�ولیة حول جتارب املصاحلات الوطنیة اليت �سعى ٕاىل 
حتق�ق �س�تقرار الس�یايس والسمل �ج�عي وبناء السالم، وذ� مبقر 

 .2019ینا�ر  18و 17جملس مس�شار�ن یويم 
وس��اقش هذه الندوة ا�ولیة اليت س�شارك فهيا �رباء دولیون ورؤساء 
ووفود �رملا�ت وطنیة وم�ظامت �رملانیة ٕاقلميیة وقاریة ودولیة، ٔ�ربعة حماور 

  :ويه
  الت�ارب املقارنة؛ - 1
 ؛)نتاجئ وحتد�ت(جتارب املصاحلات  - 2
 دور الربملا�ت يف تدعمي مسارات املصاحلة؛ - 3
ؤسسات الوطنیة يف مسارات املصاحلة وضام�ت �دم دور امل - 4

 .التكرار
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

وا�ٓن، حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، �رشع يف معاجلة أ�س�ئ� 
املربجمة خبصوص احملور أ�ول املتعلق �لس�یاسات العموم�ة ملوا�ة الفقر 

  .ٔ�س�ئ� 7خصوصا يف العامل القروي، و�ددها  والهشاشة،
ٔ�ف�ح �ب التد�الت، ؤ�ول لكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  أ�خت الوز�رة،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  القروي، ماذا ٔ��دت حكوم�مك ٕالیقاف هذا الزنیف؟ الهشاشة يف العامل 

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .�ين سؤال يف املوضوع لفریق العدا� والتمنیة
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  :�يل العرسي الس�یداملس�شار 
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، �سائلمك عن اسرتاتیجیه احلكومة يف 

  حماربة الهشاشة والفقر �لعامل القروي؟
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .السؤال الثالث �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم عن البدائل املقرت�ة لبلورة 

  .درة �ىل موا�ة الفقر والهشاشة �لعامل القرويس�یاسة معوم�ة قا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .رابع سؤال يف احملور �لفریق �شرتايك

  :الوهاب بلفق�ه عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  الوزراءالسادة 

  ٔ�ی� ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�ید الرئ�س،
اروتنرباك ٔ�ساكس ٔ�م�اريك ٔ�ر�متنا �ش ٔ�دا�د�اوبت الس�یاسات احلكومة 
جتاه العامل القروي، الرب�مج الوطين لعامل الطرق ولاكفة الربامج ا�يل تو�ه 

  ملمكن متاك�س ت�سكرن دما ن���ة ٔ�اكن؟
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .السؤال اخلامس لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ما يه إالجراءات �ج�عیة اليت اختذت احلكومة واليت س���ذها من 

  ٔ��ل حماربة الفقر والهشاشة، خصوصا �لعامل القروي؟

  :الرئ�سالس�ید 
 .راشك

السؤال ما ق�ل أ��ري يف هذا احملور �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
  .�لشغل

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
هل تتقامسون نفس التعریف �لفقر مع وز�ر�مك، اليت تعترب ٔ�ن من ميت� 

  درمه يف الیوم ل�س فقريا؟ 20
  .وشكرا

  :ئ�سالر الس�ید 
�ٓخر سؤال �لس�ید املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو ٔ�و اليس 

  .�دي جشري، ٔ��دهام اليس عبد ا�لطیف تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
هل س�یاس�تمك يف معاجلة ٕاشاكلیات العامل القروي تعترب س�یاسة معوم�ة 

  وم�ة دامئة؟مومسیة ٔ�و س�یاسة مع
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 .شكرا

اللكمة لمك ا�ٓن الس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل لٔ�س�ئ� ا�يل 
  .اس�متعنا لها

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل 

  .�ٓ� وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  جملس املس�شار�ن احملرتم، الس�ید رئ�س
  الس�یدات والسادة الوزراء واملس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�شكر الفرق اليت تفضلت بطرح هذا السؤال، ا�ي یتعلق 
  .�لس�یاسات العموم�ة ملوا�ة الفقر والهشاشة وخصوصا يف العامل القروي

ؤ�� بغیت يف البدایة ن�ٔكد مرة ٔ�خرى، كام ٔ�كدت يف وا�د مجمو�ة 
س�بات سابقة، �ىل ٔ�ن حماربة الفقر والهشاشة واحلد من الفوارق داملنا

�ج�عیة وا�الیة يه ٔ�ولویة من ٔ�ولو�ت احلكومة، اليت معلت �ىل 
�رمجهتا معلیا وواقعیا من �الل �دد من الربامج ومن �الل �دد املق�ضیات 

  .وإالجراءات
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یع طبیعي، مج . لكن احلد من الفقر ومن الهشاشة هو مسلسل طویل
احلكومات السابقة لكها دارت يف الرب�مج د�لها احلد من الفقر والهشاشة، 
ملا ٔ�ت��ا حنن وو�د� فقر مع هشاشة دلیل �ىل ٔ�ن اكنت هناك �ود ولكن 
مل �كن اكف�ة، ٔ�ن أ�س�باب وإالشاكالت اليت تؤدي ٕاىل هاذ الهشاشة 

 2018ة ل معقدة وم�دا��، وقد حرصت احلكومة من �الل قانون املالی
، وا�ي صادق �لیه الربملان ٔ��ريا �س�مترار، 2019وقانون املالیة لس�نة 

حرصت �ىل ٕادراج حزمة من إالجراءات الهادفة ٕاىل مواص� هاذ احملاربة 
د�ل الفقر والهشاشة، وٕاىل دمع القطا�ات �ج�عیة من �ة والربامج 

ورمغ ذ� �ج�عیة من �ة ٔ�خرى وفق رؤیة م�سجمة، م�اكم�، 
ٔ�طلقت احلكومة وا�د ا�راسات، ومن بعد دارت م�اظرة �اصة �محلایة 
�ج�عیة، لنعرف ما يه مظاهر النقص، ؤ��ن جيب ٔ�ن �ش�تغل �ىل 

  .املدى املتوسط و�ىل املدى الطویل ول�س فقط �ىل املدى القصري
ؤ�تطرق ٕاىل �دد من إالجراءات والربامج والس�یاسات يف هذا ا�ال، 

هتم خمتلف القطا�ات احلكوم�ة، بطبیعة احلال بعض أ�س�ئ� �متيش ويه 
الهشاشة معوما، بعض أ�س�ئ� كرتكز �ىل العامل القروي، حملاربة الفقر و 

  .ف�� ٔ�� �ادي نقارهبم جبوج يف نفس الوقت
ٔ�ول يشء، الشك ٔ�ن ٔ�كرب �ٓلیة حملاربة الفقر والهشاشة هو تطو�ر 

لتعلمي والص�ة، بوصفها يه أ�مور اليت وجتوید وتوس�یع وتعممي �دمات ا
�س�تزنف ٔ�كرث مزيانیات أ�رس يف املغرب ويف �ري املغرب، وٕاىل اس�تطعنا 
نوفرو �دمات ج�دة يف التعلمي و�دمات ج�دة يف الص�ة ٔ�وسع الف�ات 
د�ل املواطنات واملوطنني، فهذا �ادي یؤدي ٕاىل تقلیص الفقر والهشاشة 

  .تلقائیا
ا �لتعلمي و�لص�ة يف هاذ املر��، يف هاذ الس�ن�ني و�� اهمتنا كثري 

تقریبا س�ن�ني قل شهر�ن اليت �ني فهيا رئ�س احلكومة، ومع هذه احلكومة 
  .احملرتمة

يف جمال التعلمي، كام تعرفون، رفعنا املزيانیة ا�صصة �لتعلمي �س�مترار 
جزء  ملیار درمه، وهذه الز�دة 68س�نة بعد س�نة، لتصل هذه الس�نة ٕاىل 

مهنا خمصص �لموارد ال�رشیة، وجزء مهنا خمصص لتوزیع العرض املدريس، 
  .وجزء مهنا خمصص ��مع �ج�عي �لمتدرس، وهذا لك يشء �م �دا

�دد املدارس واملؤسسات : ٔ�وال، �ىل مس�توى تعز�ز العرض الرتبوي
التعلميیة اجلدیدة �رتفع س�نة بعد س�نة، وخصوصا يف العامل القروي، ولكن 

دا�لیة �دیدة �ىل  �56ٔ�خص البعد �ج�عي هذه الس�نة �زادت 
  .املومس املايض ؤ��لهبا يف العامل القروي

و�ىل مس�توى ا�مع إالج�عي، وهذا هو املهم يف جمال دامئا التعلمي، 
الربامج إالج�عیة ا�صصة �لتعلمي لكها زادت يف املزيانیة د�ل هاذ الس�نة، 

ع توسع اخلدمات د�لها ٔ�وسع الف�ات وخصوصا يف و�لتايل �ادي �س�تط
  .العامل القروي

هرض� �لیه هنا من ق�ل، �ري توس�یع " ت�سري" ف�ٔنمت تعرفون �ر�مج

هو اس�ت�ابة حلا�ة ولطلب والنتظارات د�ل �دد " ت�سري"د�ل �ر�مج 
من امجلا�ات القرویة و�دد من ا�ٓ�ء وأ��ات يف العامل القروي عن طریق 

ملیون، و�دد  100ملیون ٕاىل ملیار و 600فز من وا�د املزيانیة د�ل الق
ٔ�لف طفل،  100ملیون و 2ٔ�لف طفل تقریبا ٕاىل  700املس�تف�د�ن من 

وهذه قفزة �برية، والس�ب يف هاذ الز�دة الك�رية هو ٔ�ن �دد امجلا�ات اليت 
س�س�تف�د من هاذ الرب�مج س��ضاعف، من ق�ل اكن �س�هتداف اجلغرايف 
كام تعرفون، ا�ٓن انتقلنا من �س�هتداف اجلغرايف ٕاىل �س�هتداف 
إالج�عي، مبعىن ٔ�ن مجیع الف�ات احملتا�ة فعال ٕاىل هاذ ا�مع د�ل �ر�مج 

ابتداء من " ت�سري"يف العامل القروي لكها س�س�تف�د من �ر�مج " ت�سري"
سواء اكنت  تهاذ ینا�ر، ؤ�یضا يف �بتدايئ ويف إال�دادي، مجیع امجلا�ا

  .يف العامل احلرضي ٔ�و يف العامل القروي
، وا�يل "ملیون حمفظة"�نیا، مواص� تنف�ذ املبادرة امللك�ة السام�ة 

من أ�طفال ا�يل ك�س�تفدو هام يف العامل القروي، يف الوسط  64%
زد� �شلك �بري يف  2019القروي، ؤ�یضا هذه الس�نة يف املزيانیة د�ل 

ت واملطامع املدرس�یة، ؤ�یضا النقل املدريس، وهذا مزيانیات ا�ا�لیا
ٔ�لف مس�تف�د، طفل س�س�تف�د من  25س�یؤدي ٕاىل ما یقرتب من ملیون و

هذا إالطعام املدريس ومن ا�ا�لیات ٔ�و من هام معا يف هذه الس�نة، 
  .2019ٔ�لف تلمیذ س�نة  �80ز�دة 

ة الفقر التعلمي التدرجيي �لتعلمي أ�ويل حىت هو �ٓلیة من �ٓلیات حمارب
والهشاشة، تبني ب�ٔن أ�طفال ا�يل ما دوزوش التعلمي أ�ويل كتكون عندمه 
صعو�ت يف ا�راسة د�هلم وكتكون �س�بة الهدر املدريس عندمه �برية، 
و�س�بة التكرار يف أ�قسام �برية، ف�� هناك �ر�مج ٔ��لن عنه �لتعممي 

شمل العامل القروي، التدرجيي �لتعلمي أ�ويل، واجلزء الك�ري م�ه �ادي � 
قسم �دید، ٕاما مت ٕاصالح هذه أ�قسام ٔ�و بناؤها  4000وهاذ الس�نة 

�رشاكة مع �دد من الرشاكء ا�ٓخر�ن، وهذا �شمل �خلصوص التعلمي 
ٔ�لف طفل ٔ��لهبم يف العامل القروي ا�يل  100قسم تقریبا  4000أ�ويل، 

 .��س�تافدو من هاذ اخلدمة، هذا يف جمال التعلمي
ل الص�ة، �دد من إالجراءات تدارت، ٔ�ول ٕاجراء هو الز�دة يف جما

ملیار درمه،  28يف مزيانیة وزارة الص�ة، ا�يل �ادي �رتفع هاذ العام ل 
بطبیعة احلال �اصنا �يق �زیدو، و�زنیدو يف الس�نوات املق�� تدرجيیا س�نة 
بعد س�نة، ولكن أ�مه ف�ه هو العمل �ىل جتوید وتوس�یع التغطیة الصحیة 

  . أ�ساس�یة
هناك اش�تغال ح�یث �ىل ٕاصالح م�ظومة نظام املسا�دة الطبیة 
الرام�د، ا�يل هو مو�ه ٔ�ساسا �لف�ات الفقرية والهشة وٕان اكن من د� من 

ملیون درمه، �ز�دة تقریبا  600هاذ الس�نة �زادت املزيانیة د�لو مللیار و
ج�و �لطلب �ش �س�تا 2019ملیون درمه �ري فهاذ املزيانیة د�ل  300

  .املزتاید، ولكن ٕاصالح املنظومة هو أ�ساس وهذا �ش�تغل �لیه �الیا
ولكن ٔ�یضا اكن هناك �سهیل وت�سري رشوط اس�تفادة الطلبة من 
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الت�ٔمني إالج�اري �ىل املرض، وهذا �ادي خييل �دد الطلبة املس�تف�د�ن 
تقریبا، �س�ب  130000وال  120000ل  �30000ادي یقفز من 

ل إالجراءات ورمقنهتا و�سهیل اخنراطهم فهيا فقط جمرد الت�س�یط د�
  .ال�سجیل يف اللكیة

وهذا بطبیعة احلال �ی�ارب حىت هو الفقر والهشاشة وسط هؤالء 
الطلبة، وهذا �یعين مجیع الطلبة ا�يل ما عندهومش يش تغطیة حصیة مع 

�هيم الناس ا�ٓ�ء د�هلم وأ��ات د�هلم وأ�رس د�هلم، ؤ�یضا جزء �بري مهنم 
  .ا�يل �ادي جيیو من العامل القروي

اخلاص بنظام  98.15القانون هناك ٔ�یضا العمل �ىل تزنیل مق�ضیات 
التامني إالج�اري أ�سايس عن املرض �ل�س�بة �لف�ة د�ل املهنیني �ري 
أ�جراء والعامل املس�تقلني ؤ�حصاب املهن احلرة، وهذا بدٔ�ت املشاورات مع 

ناو ٕان شاء هللا جزء من هاذ املهن احلرة املنظمة ٔ�ن �دد من املهن، �مت 
  .، وس��دٔ� توس�یع النظام تدرجيیا تدرجيیا2019تد�ل النظام س�نة 

بطبیعة احلال، اح�ا كنعولو �ىل هاذ توس�یع الت�ٔمني إالج�اري عن 
املرض �ل�س�بة لهذه الف�ة املهمة �دا، ا�يل �ادي �كون فهيا الت�ار 

یكون فهيا الصناع التقلیدیني وغیكون فهيا �دد وغیكون فهيا احلرف�ني وغ 
من الناس ا�يل هام ٔ�یضا ميكن ٔ�ن یع�شوا نو�ا من ٔ�نواع الهشاشة يف فرتة 
من فرتات معرمه �ىل الرمغ من ٔ�ن عندمه شغل ومعل معني، ویقدر �دد 

ٔ�لف �ين، وٕاىل د�لنا أ�رس د�هلم  400دامللیون و 4املس�هتدفني ب 
ملیون خشص، ونظن  11عهم �ادي نوصلو حىت ل والناس املس�تف�د�ن م 

  .ب�ٔن هذه من ٔ�كرب ا�ٓلیات حملاربة الفقر والهشاشة، التعلمي والص�ة
  معرش الس�یدات والسادة املس�شار�ن والربملانیني،

احملور الثاين هو حمور دمع ال�شغیل، �عتباره مد�ل ٔ�سايس حملاربة 
�ي یفيض �ٕال�سان ٕاىل الفقر والهشاشة، فال�شغیل هو الفضاء الواسع ا

الع�ش الكرمي، هو ٔ�حسن طریقة �ش إال�سان یوفر لراسو وا�د املدخول 
  .حمرتم ؤ�یضا دامئ وخير�ه من الهشاشة ومن الفقر

ومن هنا اكن هناك اه�م احلكومة ٔ�یضا يف ٕاطار الرشاكة مع �دد من 
ملغرب اجلهات وامجلعیات، مجعیة �ات املغرب و�حتاد العام ملقاوالت ا

�خلصوص، ومع �ات رش�كة ٔ�خرى �ىل تدق�ق إالسرتاتیجیة الوطنیة 
�ل�شغیل ٔ�وال، �نیا �ىل توق�ع اتفاق�ات مع مجیع اجلهات ٕالعطاء ٔ�مهیة 
�ل�شغیل �ىل املس�توى اجلهوي و�ك�یف مجیع الربامج د�ل ال�شغیل 
 �لجهات، ٔ�نه ال ميكن �ل�شغیل من ح�ث إالسرتاتیجیة ٔ�ن یمت مركز�،

رضوري �اص اجلهات مع مجیع املتد�لني �ىل مس�توى لك �ة ٔ�ن �كون 
هناك ت�س�یق لتك�یف الربامج مع احلاج�ات د�ل ال�شغیل والقدرات د�ل 
لك �ة �ة، وأ��شطة �ق�صادیة املوجودة يف لك �ة �ة، وللك �ة 

  .خصوصیاهتا يف هذا ا�ال
اليش تدارت ف�ه هناك ٔ�یضا دمع البعد اجلهوي �ل�شغیل وهاذ 

" املقاول ا�ايت"اتفاق�ات، و�ملوازاة مع ذ� هناك تطو�ر لرب�مج 

املس�تف�دون م�ه �رتفع س�نة بعد س�نة، وحنن ٕان شاء هللا عند� يف الرب�مج 
مس�تف�د، ا�ٓن قربنا من  150000ٔ�ن نت�اوز  �2019هدف ٔ�نه س�نة 

�يل �اولنا لكها مس�تف�د، ومعها هناك الربامج ال�ش�یطة �ل�شغیل ا 100000
ٔ�ن نطورها، وقوانني املالیة املاضیة س�تخطو �ىل �دد من إالجراءات 
لتطو�رها عن طریق �سهیل وت�س�یط املساطر ٕا�هيا، وهذا بتوفري ٔ�قىص ما 

  .ميكن من إالجراءات وخصوصا ا�متویل فهيا
مس�تف�د يف �ر�مج  100000ولهذا وضعت ٔ�هداف تقریبا ٕادماج 

أ�هداف ف� خيص الربامج أ�خرى ؤ�نمت تعرفون  ٕادماج، ؤ�یضا �دد من
  .هناك �رامج حتفزي و�رامج ت�ٔهیل و�ريها من الربامج

�لثا، وهذا ٔ�یضا جزء �م �دا، ٔ�ن وا�ا ند�رو هاذ الربامج لكها البد 
من �رامج ٔ�خرى تتو�ه ٕاىل الف�ات الفقرية والهشة م�ارشة، وهو الربامج 

�عیة وحتسني حاكمهتا وضامن الربامج �ج�عیة، دمع الربامج �ج
  :�ج�عیة كثرية، ٔ�ذ�ر مهنا �خلصوص

املر�� الثالثة �لمبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، واليت بعد التق�مي  - 1
تبني من املر�� أ�وىل والثانیة اكنت ٕاجيابیة امحلد �، خرجت العدید من 

ى وبعض القرى، غتلقاو الفقر والهشاشة، راه فني ما مش��و املدن الصغر 
�دد من التعاونیات عندها ٔ��شطة مدرة ���ل، فهيا �دد من ال�ساء رمبا 
تتلقى امجلعیة ا�يل فهيا ٔ�و تعاونیة ا�يل فهيا بضع عرشات من ال�ساء ا�يل 
خرجو من الفقر والهشاشة عن طریق هذه أ��شطة املدرة ���ل، وهذا 

عتبار إالماكنیات احمللیة يف يشء �م �دا، وت�ٔ�ذ هذه أ��شطة بعني �
  .لك م�طقة م�طقة ويف لك قریة قریة

وهاذ املر�� الثالثة �لمبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، واليت ٔ�طلقها 
ٕاىل  2019صاحب اجلال� حفظه هللا يف ش�ت�رب املايض، ويه �هتم س�نة 

 2019، وس�س�تف�د من �الف مايل ٔ�دمج يف املزيانیة د�ل 2023س�نة 
 :ملیار درمه، س�یخصص �خلصوص ملا یيل 18 صادق�و �لهيا، قدره ا�يل

ٔ�وال، �ر�مج تدارك اخلصاص املس�ل �ىل مس�توى الب��ات التحتیة 
حىت هو �ادي ید�ل، هاذ املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة مع م�د�لني 
�ٓخر�ن بطبیعة احلال يف ٕاطار رشااكت يف مس�توى الب��ات التحتیة، وا�يل 

لص�ة والتعلمي والزتوید �ملاء الرشوب والكهربة القرویة، �ٕالضافة ٕاىل �هتم ا
 ٕاجناز الطرق واملسا� القرویة؛

�نیا، �ر�مج موا�بة أ�ش�اص يف وضعیة هشة، وهاذي غتكون ف�ه 
 تد�الت �اصة بعدد من أ�ش�اص ا�يل عندمه الوضعیة هشة؛

ش�باب، وهذا �لثا، �ر�مج حتسني ا��ل وإالدماج �ق�صادي �ل 
ٔ�ول مرة �ادي ید�ل إالدماج �ق�صادي �لش�باب �ل�س�بة �لمبادرة 
الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، وهو هيدف ٕاىل توفري ا��ل و�لق فرص معل 
�لش�باب، دمع التكو�ن، املوا�بة �ل�س�بة ٕالدماج املقاولني و�اميل املشاریع، 

  ت�سري إالدماج �ق�صادي �ج�عي �لش�باب و�ريها؛
رابعا، دامئا يف املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، ا�مع املو�ه �لتمنیة 
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ال�رشیة لٔ�ج�ال الصا�دة، من �الل �ركزي تد�الت املبادرة �ىل �منیة 
الطفو� املبكرة، حمور الطفو� والش�باب، ومن هنا سامهت املبادرة الوطنیة 

ويل ٔ�یضا �رشاكة مع ف� خيص تعممي التعلمي ا�ٔ  �2019لتمنیة ال�رشیة س�نة 
  .اجلهات املتد�� وخصوصا وزارة التعلمي

ملیون  800ٕاذن كام قلنا يف املزيانیة د�ل هذه الس�نة �رصد ملیار و
درمه من املزيانیة العامة �لمبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، ولكها س�تذهب 

هذا،  حملاربة الفقر والهشاشة ولتحسني ا��ل د�ل املواطنني من هذا النوع
  .ؤ��لهبا س�یذهب ٕاىل العامل القروي

  .حتدثت �لیه) رام�د(مواص� تفعیل نظام املسا�دة الطبیة 
�س�مترار يف �ر�مج دمع املبارش لٔ�رامل يف وضعیة هشة احلاضنات 

من  %15ٔ�طفالهن وتطو�ر هذا الرب�مج، حبیث هذا الرب�مج �شلك 
، وقد بلغ �دد أ�رامل ٕاىل ا�صصات الس�نویة لصندوق ال�سك �ج�عي

س�نوات  3ٔ�رم� �اضنة، راه قفز� يف  91000، 2018يف �ٓخر  2018ممت 
�ٔكرث من  %50، یعين �زادت ب 91000ٕاىل  60000فقط من ٔ�قل من 

ی�مي وی�مية، وهذا �ر�مج معيل واقعي مف�د لهؤالء أ�طفال  156000
�ٓلیات حماربة الفقر ؤ��اهتم، وخصوصا يف العامل القروي، وهو �ٓلیة من 

  .والهشاشة
مواص� تقدمي �دمات صندوق التاكفل العائيل، ح�ث بلغ �دد 

ما مجمو�ه  2018املس�تف�دات من الصندوق ٕاىل �ایة ممت شهر غشت 
كام  - ملیون درمه، لكن  220مس�تف�دة، بغالف مايل قدره  21000
لیوم ا�يل هذه الربامج لكها ا�يل يف هذا الصندوق لكها تطورت ا - تعرفون 

ميكن لها �س�تف�د ٔ�كرث من اخلدمات د�لو وخصص � ٔ�یضا يف املزيانیة د�ل 
  .ملیون درمه 160، 2019

تنف�ذ �ر�مج التعویض عن فقدان الشغل هذا ٔ�یضا �ر�مج �دید 
یعين �ر�مج �دید، طاملا انتظرته النقا�ت وانتظرته  2015انطلق س�نة 

خشص،  38000ه حلد السا�ة ، اس�تفدو م�2015الشغی� انطلق س�نة 
وهناك نقاش بطبیعة احلال تعرض وا�د املقرتح من احلكومة يف ا�لس 

وهناك ا�ٓن  (CNSS)إالداري د�ل الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي 
نقاش �یف ميكن تطو�ر هذا الرب�مج حىت �س�تف�د م�ه ٔ�كرب قدر ممكن من 

لشغل، وهذا التعویض �ىل العامل ا��ن یفقدون شغلهم ٔ�ثناء فقداهنم � 
فقدان الشغل هو ٔ�یضا �ٓلیة من �ٓلیات مقاومة الهشاشة، وخصوصا عند 
فقدان الشغل، وبطبیعة احلال اح�ا واعیني برضورة تطو�ر هذا النظام يك 
�س�تطیع ٔ�ن �س�تجیب ٔ�كرث �لطلبات و�ل�اج�ات، وطبیعي دامئا وا�د 

  یا؛الرب�مج ٕاذا بدا �یبدا صغري مث یتطور و�كرب تدرجي 
سادسا، وهذا هو املهم ٔ�یضا هو تطو�ر وحتسني حاكمة �رامج امحلایة 

�ر�مج تقریبا ا�يل اك�ن،  �139ج�عیة، اح�ا واعیني هبذه الربامج، اح�ا 
هرضت �ىل ٔ�مه هذه الربامج وا�يل �رامكت �ىل مدى عقد�ن من الزمن 

  .تقریبا

ال� امل� ف�� تدارت وا�د م�اظرة �اصة �لر�ایة السام�ة جل
�راسة هذه املنظومة د�ل امحلایة �ج�عیة والربامج د�ل امحلایة 
�ج�عیة، دراسة �لتقائیة ف� ب�هنا، دراسة �س�هتداف د�ل هذه 
الربامج، دراسة ما يه أ�سالیب اليت ميكن ٔ�ن �كون هذه الربامج فعا� 

  .ٔ�كرث يف حماربة الفقر والهشاشة
ناظرة بعدد من التوصیات، وحنن بصدد دراس�هتا و�لتايل خرجت امل 

يك حناول ٔ�ن �رفع  2021- 2020-2019ٕالدما�ا يف �ر�مج معل س�نة 
جنا�ة هذه الربامج �ج�عیة، ولكن البد ٔ�ن ٔ�قول هنا ب�ٔن ٔ�مه ٕاجراء يف 
هاذ �جتاه هو ٕا�داد مرشوع قانون �اص ٕ��داث جسل اج�عي مو�د، 

عطیات �ج�عیة و�ق�صادیة �لمس�لني، وميكن یعد مبثابة قا�دة تضم امل 
من حتدید أ�ش�اص املؤهلني ل�س�تف�دوا من هذه الربامج، ٔ�ن ٕاىل ما 
عند�ش هاذ الس�ل �ج�عي مو�د ودق�ق، مركزي وواحض ا�يل ميكن 
�س�تفدو م�و ميكن جزء من هاذ ا�متویالت د�ل هاذ الربامج ٔ�ن تذهب ٕاىل 

، ن���ة ٕاما اخلط�ٔ ٕاما ن���ة ٔ�س�باب ٔ�خرى، ودامئا ٔ��س ال �س�تحقونه فعال
تقریبا من الناس ا�يل ت�س�تافدو  %10ٔ�قول ب�ٔنه حسب بعض إالحصائیات 

من �ر�مج نظام املسا�دة الطبیة الرام�د ال �س�تحقون فعال �س�تفادة 
م�ه، وهاذ اليش ما ميكن �كون ٕاال عن طریق وا�د النظام د�ل 

 4ٔ�و  3اء هللا، س�نعمل يف أ�شهر املق�� رمبا �س�هتداف ا�ق�ق، وٕان ش
ٔ�شهر املق�� جنیبو هاذ املرشوع د�ل القانون د�ل ٕا�داث الس�ل 
�ج�عي املو�د، هو ا�يل �ادي ید�ل املنظومة �ج�عیة لكها يف وا�د 

ٕاذن س�نعمل �ىل ٕا�الته يف . العهد �دید د�ل الن�ا�ة واحلاكمة اجلیدة
  .القریب

  .حملور الرابع هو تعز�ز ال�سك والتضامن �ج�عینيا: رابعا
قانون املالیة ٔ�عطا� وا�د إالشارة قول دامئا يف هاذ املرشوع د�ل وكام �ٔ 

�یف تفكر احلكومة، در� مسامهة تضام�یة �ىل الرشاكت الكربى ا�يل 
ملیون درمه، وهاذیك يه ا�يل و�ناها �لربامج  40أ�ر�ح د�لها تتفوق 

عیة لیعطي الغين وی�ٔ�ذ الفقري، هذه يه فكرة التضامن �ج�عي �ج�
ا�يل �ادي نطورها تدرجيیا، يف احلق�قة النظام الرضیيب لكه م�ين �ىل هاذ 

  .ا�ٓلیة د�ل التضامن �ج�عي
ويف هذا ا�ال هناك �دد من الربامج والس�یاسات العموم�ة بدٔ�ت من 

ما اخلطة احلكوم�ة �لمساواة ا�يل الس�نة املاضیة ووضعت، ويه �رامج إ 
، اليت صودق �لهيا وبدٔ� التزنیل د�لها، وٕاما الس�یاسة العموم�ة )2ٕا�رام (

، ٔ�و ال الس�یاسة 2015/2025املندجمة محلایة الطفو�، واليت حنن يف وسط 
العموم�ة املندجمة �لهنوض �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وا�يل ف�ه �دد من 

أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ومن ب�هنا، �ري �ش نعطي التدابري مو�ة لهاذ 
بعض أ�م��، م�ال توسعت املزيانیة د�ل اق�ناء أ��زة اخلاصة واملعینات 
التق�یة �ل�س�بة لهؤالء أ�ش�اص، ؤ�صبح �دد املس�تف�د�ن تیقفز س�نة بعد 
س�نة، وهذا يشء �م �دا، حتسني ظروف متدرس أ�طفال يف وضعیة 
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ن طریق الرشااكت مع امجلعیات، واليت متولها احلكومة وا�ٓن ٕا�اقة، وهذا ع
طفل مس�تف�د من هذه الربامج  12000، �2018س�تف�د م�ه تقریبا س�نة 

أ�طفال ذوي إال�اقة ا��ن حيتاجون ٕاىل ا�مع �لمتدرس، ٕا�داث مراكز 
�س�تق�ال والتوج�ه اخلاص �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وت�ٔسس لهذا 

ٕاقلمي، �س�تف�د من �دمات حوايل  �60ىل صعید مركز  65ؤ��دث 
  .ملیون درمه 35خشص يف وضعیة ٕا�اقة �لكفة تصل ٕاىل  44000

وهناك ٔ�یضا �شجیع �ندماج املهين وأ��شطة املدرة ���ل �ل�س�بة 
لهؤالء أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ا��ن �رغبون يف ٕا�شاء مشاریع مدرة 

با ��د ٔ�قىص للك خشص ويف درمه تقری  ���60000ل بدمع یصل ٕاىل 
  .درمه �لمرشوع امجلاعي �200000دود 

مرشوع لفائدة  1000وقد بلغ �دد املشاریع املدعومة ٔ�كرث من 
ملیون درمه، وهذا هو  42أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة مببلغ ٕاجاميل یفوق 

ٔ�كرب مد�ل من مدا�ل حماربة الفقر والهشاشة، هو مسا�دة ٔ�ي اكن 
  .مقاو� ذاتیة وٕاما معال ٔ�و �شاطا مدرا ���ل ل�س�تطیع ٔ�ن ی�شئ ٕاما

ؤ��ريا من طبیعة احلال �ه�م �ل�شغیل ٔ�و التوظیف د�ل 
رٔ�یمت ب�ٔنه هذه الس�نة ٔ�ول مرة لس�نة  ؤ�نمتأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، 

م�صب موز�ة �ىل  �50لتباري حول ٔ�جریت ٔ�ول م�اراة مو�دة  2018
انون املالیة ما اك�ش �ميك�ا هاذ امجلع، قطاع وزاري مجعناها، ومبا ٔ�ن ق 17

ولكن ا�ٓن يف قانون املالیة اجلدید راه ميك�نا ٔ�كرث من ٔ�ن �رفع وثرية هاذ 
اليت  %7املباراة املشرتكة �ل�س�بة لٔ�ش�اص املعاقني دون إال�الل ب 

 .یبقون ی��ارون �لهيا ف� خيص املبار�ت العامة
ایة إالج�عیة، وهاذ ؤ�یضا هناك تعز�ز ٔ�دوار مؤسسات الر�

املؤسسات كتلعب وا�د ا�ور �بري �ل�س�بة لعدد من أ�ش�اص ا�يل يف 
وضعیة الفقر ٔ�و الهشاشة، ٔ�و �نقطاع إالج�عي ٔ�و الصعو�ت إالج�عیة، 
و�لتايل مقنا ٔ�وال ٕ�صالح النظام القانوين ملؤسسات الر�ایة إالج�عیة 

ورها احملوري يف مسا�دة ملواص� هذه املؤسسات �ش تضطلع بد
أ�ش�اص يف وضعیة صعبة، وصدر امل�شور بعد املصادقة �لیه يف الربملان 

  .املايض 2018يف ٔ��ریل 
قانون یتعلق �لعاملني �ج�عیني، وهاذ ؤ�یضا هناك ٕا�داد مرشوع 

القدرة ملسا�دة هاذ  عند�العاملني �ج�عیني ٕاىل والو عند� �ادي یويل 
 من ق�ل �املني م�خصصني يف ا�مع د�ل أ�ش�اص أ�ش�اص ٔ�كرب

احملتا�ني ٕاىل الر�ایة �ج�عیة، ٕا�داد مهنجیة مرشوع مؤسسة وموا�بة 
  .هاذ املؤسسات د�ل الر�ایة إالج�عیة املوجودة يف بالد�

ولٕالشارة حسب القانون یبلغ العدد إالجاميل �لمؤسسات املرخص لها 
�راب اململكة، بطاقة اس��عابیة �زید �ىل مؤسسة جبمیع  1100ٔ�كرث من 

  .ٔ�لف مس�تف�دة ومس�تف�د 100
هناك البد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�یضا ٕاىل الفال�ة التضام�یة يف العامل القروي 
ودورها يف حماربة الفقر والهشاشة، ذ� ٔ�نه خمطط املغرب أ�خرض ٔ�عطى 

ساس اه�م �بري لهاذ الفال�ة التضام�یة، وهاذ النوع من الفال�ة هيم ��ٔ 
ش�به اجلافة واجلافة، ح�ث ة م�ل اجلبال، الوا�ات، السهول املناطق الفقري 

یتوا�د �دد �بري من الفال�ة الصغار واملتوسطني ا��ن ال یتوفرون �ادة 
�ىل وا�د القدرة اس��ریة كف�� بتحسني ا��ل و�ندماج يف اق�صاد 

ٕاما مشاریع  السوق، ومن هنا تدارت �دد من املشاریع، وهاذ املشاریع
ك�سمى مشاریع �س��دال، یعين �س��دل الزرا�ات احلالیة ب�ٔخرى مالمئة 
لٔ�رايض ٔ�و �لمناخ يف م�اطق معینة، وميكن �كون عندها قمية مضافة 
ٔ�حسن �ل�س�بة لهؤالء الفال�ني، وهاذ اليش تدار ف�ه وا�د اجلزء �بري، 

  .�یتوزع �دد لهاذ الزرا�ات
لیة التك�یف لتحسني مردودیة الزرا�ات �نیا، مشاریع التك�یف، مع 

املوجودة، وا�د كزيرع وا�د م�توج فال� هو یالمئ الب��ة، ولكن �اصنا 
نطورو القدرات د�لو هو عن طریق املوا�بة، عن طریق التعلمي ٔ�و التدریب 
ٔ�و نطورو الوسائل ا�يل ك�س�تعمل �ش ميكن �س�مثر ٔ�كرث أ�رض د�لو 

  . املردودیة �ل�س�بة لهؤالء الفال�ةوخيرج م�توج ٔ�حسن، حتسني
�لثا، تنویع أ��شطة واملنت�ات احمللیة حسب املؤهالت الطبیعیة للك 

الري، كام  م�اهم�طقة ودمج العملیات أ�فق�ة وخصوصا �ق�صاد يف 
تعرفون الرب�مج د�ل هاذ ا�مع، �ق�صاد يف م�اه الري واسع �دا، 

  .�ريه من الربامجالتك�ف مع التقلبات املناخ�ة و 
مرشوع ���امة الثانیة، ا�يل يه  911وقد مت ٕاىل �ایة ا�ٓن ٕاطالق 

د�ل ا�طط، هتم مجیع �ات اململكة ومجیع سالسل إالنتاج النباتیة 
ٔ�لف فالح  779ملیار درمه لفائدة  21واحلیوانیة، �س��ر ٕاجاميل قدره 

املشاریع يف �لق  مس�تف�د �ىل أ�قل م�ذ انطالق ا�طط، وسامهت هذه
ملیون یوم معل، ومن املتوقع ٔ�ن تصل فرص الشغل احملدثة �الل  66

ملیون معل س�نو�، ونظن ب�ٔن الفال�ة  29مر�� إالنتاج القصوى ٕاىل 
التضام�یة يه من ٔ�كرب ا�ٓلیات حملاربة الفقر والهشاشة، وخصوصا يف 

  .املناطق البعیدة
 تنف�ذ الربامج املو�ة �اصة بطبیعة احلال ال بد ٔ�ن ن�ٔيت، �امسا، ٕاىل

  :�لعامل القروي وخصوصا
ٔ�وال، �رسیع تزنیل �ر�مج تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة اخلاص 

معلیا، وهو �ر�مج س�نة  �2017لعامل القروي، هذا �ر�مج انطلق س�نة 
بعد س�نة �یتطور، والربامج د�لو ما كتدارش مركز� كتدار �و�، وٕاقلميیا 

مركز� �ري �یتصادق �لهيا �ش ا�متویل . ا، متا فني كتصاوب الربامجوحملی
  ).من اجلهات %40(املركزي ا�يل اك�ن، وا�متویل املركزي جزء من ا�متویل 

من  %40ؤ�یضا هناك رشاكء �ٓخر�ن ا��ن �شار�ون يف هذا ا�متویل، 
يف ا�الس اجلهویة، املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة حىت يه ك�سامه 

 %5ا�متویل، املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب ك�سامه ب 
 %47من ا�متویل، وصندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة ك�سامه ب 

  .من ا�متویل
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ٕاذن هذا هو، وقد حتدثنا م�ذ قلیل عن ٔ�ن هاذ الرب�مج الغالف املايل 
 2019ملان �رمس س�نة ا�صص �لتد�الت د�لو وا�يل صادق�و �لیه يف الرب 

ملیون درمه، موزع بني  410وملیار  7وتصادق �لیه يف املزيانیة هو 
مسامهة خمتلف الرشاكء، وٕان شاء هللا هاذ الرب�مج معول ٔ�ن �سامه يف 
تقلیص الفقر ا�ايل ا�يل ف�ه املعایري د�لو لكها، التعلمي والص�ة والكهر�ء 

  .واملاء الرشوب وفك العز� یعين الطرق
بطبیعة احلال هناك �ر�مج �ٓخر هو �ر�مج �منیة املراكز القرویة 

، ف�ه �دد من املكو�ت، 2021-2018الصا�دة ا�يل هو �ر�مج �اص 
وٕان شاء هللا معول �ىل هاذ الرب�مج ٔ�ن ميكن ساكنة العامل القروي �ش 
یتك�فو يف مراكز صا�دة �ش �كون ف�ه اخلدمات، ما ميك�ش ند�رو تطهري 

سائل وتوفري م�اه الرشب وتوفري الكهر�ء بطریقة مرحية ٕاال ٕاذا اكنت ال 
  .هناك مراكز، و�� س�تدمع هذه املراكز الصا�دة

ٕاذن، معرش أ�خوات وإالخوان، هذه ٔ�مه احملاور اليت اش�تغلت �لهيا 
احلكومة، بطبیعة احلال فهيا كثري من التفاصیل ميكن ٔ�ن �رجع ٕا�هيا، لكن 

ؤ�عید تدعميها  2018 مجیع هاته الربامج دمعت يف مزيانیة هذه احملاور واليت
، هذه الربامج لكها هتدف لكیا ٔ�و 2019ورفع مزيان�هتا يف القانون املايل 

جزئیا حملاربة الفقر وحماربة إالقصاء �ج�عي وحماربة الهشاشة و�س�ت�ابة 
  .�ل�اج�ات أ�ساس�یة �لمواطنني

احلال �ملوازاة معه هناك �ود ٔ�خرى  وٕان شاء هللا اح�ا عند� بطبیعة
لتنف�ذ إالصال�ات الهیلكیة اليت هتم حتسني جنا�ة �ق�صاد الوطين، 
حتسني م�اخ أ�عامل، دمع �س��ر، ٔ�ن هاذ املداخ�ل حىت يه رضوریة، 
فه�ي ختلق فرص الشغل �س��ر، كتدمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

  .ماكحفة الفقر والهشاشة ا�يل يه ٔ�یضا �ٓلیة من �ٓلیات
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن اح�ا عند� لك إالرادة �ش منش�یو فهاذ �جتاه، 
وبطبیعة احلال ٕاىل اك�ن يش فكرة وال يش ٕاضافة وال يش اقرتاح ما اك�ن 
حىت يش مشلك، هذه الربامج اليت حتدثت عهنا بعضها بدٔ� يف احلكومات 

ما اكن يش �ر�مج مز�ن اح�ا السابقة وبعضها �دیث، وبطبیعة احلال فني 
كنحییو وكهننیو ا�يل بداوه ا�هنار أ�ول وكنقولو �هيم اح�ا غنطورو هاذ 
الرب�مج ونطورو احلاكمة د�لو ون�سطو املساطر د�لو و�سهلو �لمواطنني 
�س�تافدو م�ه، وٕان شاء هللا التغريات الهیلكیة ا�يل غتوقع يف امحلایة 

الس�ن�ني املق�لتني س�متكن من حماربة الفقر �ج�عیة يف املس�تق�ل يف 
  .والهشاشة ٔ�كرث ٕ�ذن هللا

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

ن��قل ا�ٓن ٕاىل مسحتو �لتعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة، 
والتعادلیة، ؤ�ول م�د�ل يف هاذ الباب عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
السالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل و �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة 

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات الوز�رات احملرتمات،

  أ�فاضل احملرتمني،السادة الوزراء 
  ٔ�خوايت ٕاخواين،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ؤ�� ٔ�س�متع و�اولت ٔ�ن �ٓ�ذ بعض النقط حىت ٔ�متكن من الت�اوب 
معمك، �ري ٔ�نين مل ٔ�وفق يف كتابة وتدو�ن يشء یذ�ر، ٔ�س�تطیع ٔ�ن ٔ�جتاوب 

  معمك ف�ه، ماذا قلمت؟ 
 ال ٔ�غفل ٔ�ن وق�ل ٔ�ن ٔ�بدٔ� تد�يل �مس الفریق �س�تقاليل البد وحىت

ٔ�ه� مجیع املغاربة �لس�نة أ�مازیغیة اجلدیدة لتكون س�نة مين وت�سري 
وم�اركة �ىل مجیع املغاربة و�ىل الشعب املغريب اكفة و�ىل رٔ�سهم قائد هذا 

  . الب� �ال� امل� نرصه هللا
ٔ�� ٔ�متىن �یفام بدٔ� حزب �س�تقالل �الح�فال هبذه الس�نة أ�مازیغیة ٔ�ن 

وم�مك الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن �كون الیوم أ�مازیغي ٔ�و بدایة جتهتد حك
الس�نة أ�مازیغیة یوم عط�، فهذا مطلب اس�تقاليل بدٔ� به حزب 
�س�تقالل، ؤ�متىن ٔ�ن تعملوا ٔ�و جتهتدوا يف تنف�ذه وما غتد�رو ف�ه حىت 

هذا راه كنظن ٔ�ن أ�مور غتكون مز�نة، ش�ٔهنا �ىل غرار �يق .. يش
  .لس�نة الهجریة والس�نة املیالدیة�ح�فال �

ٔ�عود ٕالیمك ٕاىل السؤال والهشاشة يف العامل القروي الس�ید رئ�س 
لكمة قدح�ة، كنمتىن ٔ�ن " هشاشة"احلكومة احملرتم، هذه الهشاشة راه ٔ�وال 

العامل القروي راه غين، غين مبقوماته، بثقاف�ه وبتارخيه و�لكفاءات ا�يل 
ج�تو الس�ید رئ�س احلكومة قلتو لنا ٔ�ش�یاء موجودة ف�ه، وقلت ٔ�س�متر ٔ�ن 

كنا كنمتناو . راه ما اك�ن والو من ذیك اليش ا�يل كتقولو، ما فهمنا والو
تقولو لنا ��س هذه املرة �ادي نوفرو املاء، وراه اح�ا مق�لني �ىل فصل 
الصیف د� الصیف �اي واح�ا� الیوم تنقلبو �ىل املاء الس�ید الوز�ر، هللا 

  .تا�رمحنا �لش� 
كهترضو يل �ىل ال�شغیل، ٔ�مشن �شغیل يف العامل القروي الس�ید 
الرئ�س؟ ٔ�مشن �شغیل عند�؟ راه در� شویة د�ل الزیتون بق�نا كنطلبو 

و ب  500هللا �ري جيیو خيملومه راه ما لق�نا ا�يل �رشیه، الزیت راه ب 
، در� احلوامض راه بقات �ري تتلف، فني �ادي خندمومه؟ وكتقول 400

يل التعویض عن فقدان الشغل، والس�ید وز�ر الشغل معنا فني هو هذا 
الشغل؟ فني الشغل يف العامل القروي؟ ما لق�ناش حىت فني منش�یو، 
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املسا� الطرق�ة م�عدمة الس�ید الوز�ر، الكهربة د�ل العامل القروي اجهتاد 
ناس املاء ال . د�لمك �بري �دا، دريت وا�د ا�هود ولكن راه مازال �قص

كنا حشال هادي ك�شدو الر�ال �لب�ت أ�قىص وملكة د� . ت�شد الر�ال
�ادي نبقاو �شدو الر�ال �لعیون والبیور �ش نقلبو �ىل املاء، نق�اتو اح�ا 

  .وتق�ات ا�واب د�لنا
ٕاذن هاذ اليش الس�ید الوز�ر هللا جيازیك خبري راه ما فهمنا والو، 

وتعممي التعلمي واش دريت يل �ر�مج كتقول يل التعلمي هو أ�ساس، جتوید 
�ادي نصلحو التعلمي؟ فني يه " بت�سري"، واش "ملیون حمفظة" "ت�سري"

املدارس امجلا�اتیة؟ ق�ل ما ند�ر املدارس امجلا�اتیة، فني يه املسا� 
الطرق�ة �ش یوصلو هاذ الناس، ٔ�� �اد هنار أ��د ؤ�� يف �ه�، �ه� 

ر منيش بطوموبیليت، وفهيا مات وا�د السارح يف اك�ن الوعر وهللا ما نقد
بویبالن وطریق مجی�، نف�حو يش ذاكء د�لنا وند�رو يش �ا�ة د�ل 
الس�یا�ة، �ش �س�تفد البالد، اك�ن �ريات وم�اظر فاتنة ما اكیناش يف 
العامل، تنظن ما لقاوهاش يف العامل املثیل د�لها، ولكن م�ني ندوز لها ما 

فرو يش �ا�ة �دیدة لهذیك املناطق، راه ما بقى والو، اكی�ش جنهتدو نو 
الفال�ة راه دا� لكهم �ادي �سمحو لنا يف أ�رض وهيبطو �لمدینة، �اصنا 
نو�دو هلم فني �ادي �كونو ٔ�هنم يف البادیة راه ما اك�ن دا� �ري الفقر 
واملوت، راه الفالح الفقري �ادي خييل و�و فقري وو� و�و �ادي یبقى 

  . وهنا ت�سمیو التوریث اجلیيل �لفقرفقري
ما لق�ناش يش �ا�ة، تنظن �يم ما غیعجبمكش ٔ�ن �اصين نقول 
لمك العام ز�ن، عطیوين يش �ا�ة زینة نصفق معمك �لهيا ویصفق معنا هاذ 
ا�لس لكه، فني هو هاذ العنایة �لعامل القروي؟ ميكن نعتربوه خزان 

ٕایوا �ىل من �ادي یصوتو . لو صوتوأ�صوات، لك مرة ندقو الطبول ونقو 
  .هاذ العامل القروي ٔ�ن هو ما اكی�ش

ٔ�� تنعرف الناس مات هلم املیت ونقول � ا�وار من دا�، ا�وار 
د�هلم ما دف�ش املیت ٔ�ن الواد �اصهم ميش�یو حىت ٕالقلمي �ٓخر �ش 

  .�رجعو وید�لو یدف�و املیت د�هلم ٔ�نه ما اكی�ش
ٔ�ن الواد، ونقول � هاذ اليش راه اك�ن وما صالة امجلعة توقفت 

نذ�رشاي ا�واور ٔ�هنا ميكن امجلا�ات، جام�ة �ني معطوف، جام�ة زراردة، 
، هاذو لكهم جام�ات هاذ اليش ٕاىل هرض� ٕاقلمي �زة غروشنسجام�ة ٔ�یت 

  .�و�ت
ٔ�رى لنا هنبطو �لنوا� د�ل الراش�یدیة وهنبطو ٔ�نفكو، ما اكی�ش حىت 

زو الناس، ٔ�ش�نو در� هلم؟ ٔ�ش�نو وفر� هلم؟ مازال ا�ٓن �اصنا م�ني یدو 
نعاجلو وجنریو، ت�شكرو املبادرة د�ل س�ید� ا�يل دار هذاك املس�شفى 
املتنقل د�ل القوات املسل�ة امللك�ة، ا�يل راه اك�ن ت��قذ الناس، ٕایوا 

  .اعطیين يش معمل اك�ن يف البادیة الس�ید الوز�ر
�ت الوقت د�يل، وت�شوف ٔ�ن هاذ اليش راه ما تنظن ٔ�نين ٔ�� اس�توف 

غميك�شاي نوصلو حىت �یك صندوق ت�ٔهیل العامل القروي راه ما رصف�و 

ملیار، كنظن اجلانب �ق�صادي  55ملیار يف �ني عندمك  5ف�ه �ري 
  .غیتواله يس ق�وح نیابة عن الفریق

العام شكرا الس�ید رئ�س احلكومة، وهاذ املرة �ادي جني نغوت ونقولو 
ز�ن �ري �ش تبقى يل �ىل �اطرك وما تقلقش، ٔ�ن تنقول � الواقع، 

  . الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم" ا��ن النصی�ة"وهاذي نصی�ة، و
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :�يل العرسي الس�یداملس�شار 
  .ن الرحمي�سم هللا الرمح

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء، واملس�شارون احملرتمون،
حنن من �ب إالنصاف لن جنامل ولن نت�امل لن �رى نصف ال�ٔس 
اململوء ولن �رى نصف ال�ٔس الفارغ فقط، �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 

لتمنیة ومضنه مس�شاري نقابة �حتاد بلسان قروي و�مس فریق العدا� وا

ملناقشة هذا املوضوع الهام  الوطين �لشغل �ملغرب مب�لس املس�شار�ن
� وتق�مي ما مت ویمت تقدميه �لعامل القروي يف ٕاطار حماربة الهشاشة ءملسا

اليت والفقر ا���ن یعتربان من جتلیات الفوارق �ج�عیة وا�الیة ببالد� 
صها أ�قل بنق ملا� وشعبا ومواطنني �ند�رها ٔ�و �ىل حنن حكومة و�ر 

 .و�راجعها
  الس�ید رئ�س احلكومة،

نود بدایة ٔ�ن ننوه �ملشاریع والربامج التمنویة املو�ة �لعامل القروي �الل 
ات التحتیة �الس�نوات أ��رية، واليت حققت تقدما مقدرا يف الب� 

وا�الیة ��ال القروي، أ�ساس�یة، كرب�مج تقلیص الفوارق �ج�عیة 
ا�ي مشل ٕاطالق معلیة فك العز� وحتسني الش�بكة الطرق�ة و�زوید 

  .الساكنة �ملاء وتعممي الكهر�ء
وٕاهنا لفرصة نتو�ه فهيا �لشكر حلكوم�مك ونیابة عن املس�تف�د�ن �ىل 

�ىل العامل القروي، �مع ا�متدرس وحماربة " ت�سري"م�ادرة تعممي �ر�مج 
املدريس كتعبري �ىل ٔ��مك فعال حكومة ٕانصات، فهذا املطلب طاملا الهدر 

  .�ردد يف هذه الق�ة ويف غرفيت الربملان، وشلك �لام �لساكنة احملرومة م�ه
تنویه وشكر یصل �يق املشاریع والربامج واملبادرات �ج�عیة أ�خرى 

يف الوسط من املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة حملاربة الفقر والهشاشة 
دمع أ�رامل وأ�ش�اص يف "و�ر�مج " ملیون حمفظة"القروي، و�ر�مج 

وتوس�یع إالساكن ��ا�لیات ودور الطالب والطالبة، وٕاننا " وضعیة ٕا�اقة
  .لنتطلع ٕاىل مزید من اجلهد الس��صال الهشاشة والفقر �لعامل القروي



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –ار�ن مداوالت جملس املس�ش

9 

 )2019 ینا�ر 15( 1440 جامدى أ�وىل 09

  الس�ید رئ�س احلكومة،
 یتعارض ٔ�بدا يف ٕاطار التق�مي ٕان �دی��ا عن الربامج واملنجزات ال

املوضوعي واملنصف لواقع التمنیة �لوسط القروي، من التن��ه �مو�ة من 
املعطیات واملؤرشات املقلقة، تضمنهتا ٕا�دى تقار�ر املندوبیة السام�ة 
�لتخطیط املركزة �ىل الفقر املتعدد أ�بعاد، التقر�ر ا�ي �لص ٕاىل ٔ�ن هذه 

من الفقراء �لوسط القروي مقابل  %85.4ب�س�بة  الظاهرة قرویة �م�یاز
  .فقط �لعامل احلرضي 17%

ویعزى الفقر املتعدد أ�بعاد �لوسط القروي، حسب التقر�ر دامئا، ٕاىل 
احلرمان من جمال التعلمي واحلرمان من وجود الب��ات التحتیة و�ج�عیة 

  .أ�ساس�یة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

الفال� املمتركز ٔ�ساسا يف الوسط القروي البد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن القطاع 
�زود البالد �حلاج�ات أ�ساس�یة من املواد الغذائیة، ال �س�تف�د م�ه 
الوسط القروي �لشلك املطلوب ومل �سامه �ملس�توى امل�ٔمول يف حتسني 
الظروف �ج�عیة �لساكنة القرویة، رمغ ما رصد � من ٕاماك�ت وموارد، 

واملمتثل يف خمطط املغرب أ�خرض مل یصل ٔ��ره ومل  ٕاذ ٔ�ن ٔ�مه �ر�مج ف�ه
تنعكس فائدته �ىل الفالح الصغري، ا�ي یعترب القا�دة العریضة لساكنة 
القرى واملدارش وا�واو�ر والقرى والقصور، فقد ظل جيد صعوبة مجة يف 
ا�متویل ویق�ين مس�تلزمات إالنتاج �مثن مرتفع وی��ع م�تو�ه يف أ��ري بعد 

ضين �مثن خبس، يف �ني �س�تف�د الوسطاء املتعددون من ٔ�ر�ح جمهود م
  .رسیعة وسه� التحصیل

�ا نلمتس م�مك �رس�ة ٔ�قىص البحث عن �خ�الالت اليت قد �كون 
شابت هذا الرب�مج، وهو ٔ�یضا ملمتس ملؤسسات احلاكمة ومدى مالءمة 

ون يف ما حتقق من نتاجئ ف�ه مع ما رصف من اع�دات وٕاماك�ت، حىت �ك
مس�توى تطلعات �ال� امل�، اليت �اءت يف خطابه يف اف�تاح ا�ورة 

  .ال�رشیعیة احلالیة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان �ود حماربة الفقر والهشاشة يف العامل القروي، �ٕالضافة ٕاىل 
إالجراءات ذات الطابع �ج�عي اليت �س�هتدف أ�رس الفقرية، تق�يض 

ا�دة هذه املناطق لتصبح مسامهة يف �لق ٕاجراءات ٔ�خرى هتدف ٕاىل مس
الرثوة الوطنیة، وذ� بتعبئة إالماك�ت ال�رشیة والطبیعیة �ىل اخ�الف 
ٔ�شاكلها من ٔ�رايض فالح�ة وجمال �ابوي وم�اطق ج�لیة وم�اطق جماورة 
�لسا�ل، من ٔ��ل ٕاطالق مشاریع �منویة �رشاكة مع امجلا�ات الرتابیة 

  .ع املدين والساكنة املس�هتدفةومبقار�ت �شار�یة مع ا�مت
وندعو ٔ�یضا ٕاىل اختاذ التدابري وإالجراءات الالزمة لتعبئة ٔ�رايض امجلوع 
يف �مثني قدرات القطاع الفال�، وهو عنوان املوضوع الثاين ا�ي لن 
نتد�ل حنن ف�ه، لكونه یوفر ٕاماك�ت هائ� ميكن اس��رها �رافعة ٔ�ساس�یة 

ج�عیة، �اصة �لفالح وهو ما س�ميكن �لك يف التمنیة �ق�صادیة و�

ت�ٔ�ید من �لق الشغل و�لق الرثوة، �ا وجب إالرساع بوضع ٕاطار قانوين 
 .دق�ق حيدد �یف�ة تدبري هذه أ�رايض

  �س احلكومة، ئ الس�ید ر 
ٕاننا نويص يف فریق�ا برضورة �منیة �ق�صاد �ج�عي والتضامين 

لیة وقاطرة حملاربة الفقر، و�لیه وهو ما �عتباره د�امة ٔ�ساس�یة �لتمنیة احمل 
�س�توجب �رسیع ٕا�شاء املقاوالت وٕانعاش الشغل، وت�ٔس�س التعاونیات 

  .ودمعها
كام نويص ٔ�یضا �ع�د املقاربة ا�الیة يف وضع وتنف�ذ املشاریع مع الت�ٔ�ید 
�ىل ٔ�مهیة املقاربة ال�شار�یة يف بلورة خمتلف الربامج وت��ع تنف�ذها، ونويص 
ٔ�یضا �الس��ر العمويم وتوزیعه وفق معایري م�صفة مع الرتكزي �ىل 

  .أ�ولو�ت أ�ساس�یة اكلص�ة والتعلمي وال�شغیل
كام نويص ٔ�یضا �بتاكر �ٓلیات �دیدة لتحفزي و�شجیع �س��ر اخلاص 
يف املناطق اليت �متزي مبعدالت مرتفعة �ىل مس�توى الهشاشة و�ىل �دد 

مع ٕاعطاء أ�ولویة يف ال�شغیل من �الل اس��رات العاطلني عن العمل، 
الید العام�، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن ا�منوذج التمنوي ا�ي ن�شده ببالد� 
الهادف ٕاىل حتق�ق �منیة حق�ق�ة وم�صفة �س�تف�د م�ه اكفة املغاربة ال ميكن 

 الوقت بلو�ه ٕاال دون ٕادراج العامل القروي يف ا�ینام�ة اليت تعرفها بالد� يف
الراهن، وهو ما یق�يض اس�تحضار البعد ال�رشي يف املشاریع والربامج 

ملیون  13.5التمنویة اليت یمت ٕاطالقها �ىل اعتبار ٔ�ن الساكنة القرویة تناهز 
�سمة، حسب �ٓخر ٕاحصاء، قصد مسا�دته �ىل �قرتاب من التقدم 

خمتلف�ني،  ا�ي عرف�ه حوارض اململكة، وحىت ال نبقى �وطن �سري �رسعتني
وهنا نقرتح اع�د مقار�ت تفضیلیة مضن ا�متیزي إالجيايب �لعامل القروي 

  .وساكنته یعمل هبا خصوصا ف� یيل
حتدید حصة امجلا�ات ذات الطابع القروي من الرضیبة �ىل القمية 

  املضافة؛
تعممي م��ة التعلمي العايل �ىل لك طلبة العامل القروي �ىل اعتبار ٔ�مهیة 

  الهشاشة؛و ى التعلميي يف �ندماج �ج�عي وحماربة الفقر املس�تو 
�سعرية �س�هتالك املزنيل والصناعي �لامء والكهر�ء والرضائب 
والرسوم ا�تلفة لتث��ت الساكنة القرویة من �ة، و�شجیع �س��ر يف 

  العامل القروي؛
عیة، ال توج�ه ٔ�كرب قدر ممكن من ا�هود احلكويم يف القطا�ات �ج�

س�� التعلمي والص�ة �لعامل القروي �رصد موارد �رشیة ٕاضاف�ة واكف�ة �لتغلب 
  �ىل اخلصاص املس�ل والرفع من العرض الصحي والتعلميي؛

رضورة توج�ه السادة الوالة والعامل وخمتلف السلطات احمللیة قصد 
ملا یعرفه ة ریع �ر�مج صندوق التمنیة القرویالرفع من وثرية ٕاجناز �رامج مشا

من بطء يف وثرية ٕاطالق وٕاجناز املشاریع رمغ توفر �ع�دات واس�تع�الیة 
  احلا�ة لت� املشاریع؛

ٔ�مهیة ٕاجياد �ٓلیة مس�تع�� لصیانة الرصید الطريق القروي �ري املصنف 
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ملا ٔ�صبح � من ٔ�مهیة يف فك العز� وحتسني أ�وضاع �ج�عیة �لساكنة 
  القرویة؛

الساكنة القرویة �ل�دمات الصحیة وت�سري س�بل  حتسني س�بل ولوج
وجتدیدها �سن �ٓ�ال ٔ�قىص ال جيب " رام�د"مساطر احلصول �ىل بطاقة 

ٔ�ن تت�اوزه السلطات �لبت يف امللفات، مع �ك�یف اس�هتداف املناطق 
النائیة �لقوافل وامحلالت الطبیة املنتظمة مع احلرص �ىل حتسني �دماهتا 

  الهفوات اليت تقع فهيا؛واس�هتدافها وتفادي بعض 
 5ٕایالء عنایة �اصة ملنطقة قرویة واسعة �شامل اململكة موز�ة �ىل 

ٔ�قالمي تع�ش وضعا �اصا طال ٔ�مده، �رجو ٔ�ن �ش�تغل احلكومة �لرس�ة 
والن�ا�ة املطلوبة ٕالخرا�ا من ذ� الوضع اخلاص من �الل �منیة ت� 

  .املناطق وتوفري بدائل حق�ق�ة ومق�و�
  �س احلكومة احملرتم،الس�ید رئ 

ٕاننا نقدر يف فریق�ا ٔ�ن التمنیة �طا�ر جبنا�ني �ام اكنت سالمة اجلناح 
احلكويم البد ٔ�ن یوازیه سالمة و�اف�ة اجلناح ا�ي یتعلق �لتدبري احمليل، 
ٕاذ ٔ�ن �ىل مس�توى التدبري احمليل هناك اخ�الالت �ام اتفق�ا ٔ�ن إالماك�ت 

م�واضعة فٕانه واحض ٔ�ن هناك اخ�الالت جيب  املرصودة �لتدبري احمليل فه�ي
ٔ�ن تعاجل حىت یطري اجلناح �سالمة و�اف�ة ویصل ٕاىل الو�ة امل�شودة اليت 

 .يه �منیة شام� لوطننا العز�ز
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .س�ید الرئ�ساللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل ال 

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
   الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�شكرمك �ىل توضی�ا�مك القمية والتفا�ل معها، نود يف الفریق احلريك ٕا�راز 
مجمو�ة من املالحظات و�قرتا�ات خبصوص بعض النقط الواردة يف 

  .جوا�مك
ٔ�وال، بدایة �س�ل ونؤكد يف الفریق احلريك ٔ�ن بالد� بذلت جمهودات 
�مة يف جمال حماربة الفقر والهشاشة يف العامل القروي، واليت تبدو �لیة من 

بعض ٔ�هدافها  �الل مجمو�ة من الربامج التمنویة هبذا الوسط، واليت حققت
  .املسطرة

كام ننوه يف هذا إالطار �ملبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، لكهنا جمهودات 
تبقى �ري اكف�ة ٔ�مام جحم اخلصاص والرتاكامت املس�� ؤ�مام انتظارات 

  .وتطلعات الساكنة القرویة
�نیا، نعترب ٔ�ن التمنیة القرویة مكد�ل ملوا�ة الفقر والهشاشة هبذا 

تت�اوز التمنیة الفالح�ة �ىل ٔ�مهیهتا، كام نعترب ٔ�ن هذه التمنیة الوسط 
امل�شودة ٔ�كرب ؤ�وسع من جمرد �ر�مج الكهربة القرویة والزتوید �ملاء الصاحل 

  .�لرشب
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�لك صدق راه الناس حق�قة احلكومات ال السابقة وال هاذ احلكومة 
لضوء والكهر�ء �لعامل القروي، لكن ت جمهودات �برية ووصلت املاء وار دا

الس�ید رئ�س احلكومة راه وا�د العدد د�ل الناس ما عندهومش �ش 
خيلصو ذاك العداد �ش ید�لو حىت ذاك العداد �لسكىن د�هلم، كذ� 
حىت ا�يل د�ل العداد ما عندوش يف العامل القروي �ش خيلص ذاك 

  .�س�هتالك ا�يل اس�هت� يف الشهر
� الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�نه من �ري املنطقي ٔ�ن ٔ�ضف �ىل ذ

نفرض �ىل املواطن القروي و�ىل امجلا�ات القرویة مبزيان�هتا الضعیفة ٔ�مثان 
خ�الیة ل�س�تف�د من حقه املرشوع يف املاء والكهر�ء، عكس ما هو معمول 

  .به يف املدن
الالهتام ويف هذا إالطار نقرتح تق�مي الرب�جمني يف ٔ�فق تصحیح اخ�

  .املتعددة
�لثا، نالحظ ٔ�ن التمنیة ال�رشیة يف بالد� جتري بوثريتني خمتلف�ني، 
�اصة يف جماالت الص�ة والتعلمي والب��ة التحتیة، اليت �كون يف �الب 
أ�ح�ان ٔ�فضل يف الوسط احلرضي، مما ینعكس �ىل مس�توى الفقر 

من  %79ث یو�د والهشاشة ا��ان الزال مرتفعني يف العامل القروي، ح�
من أ�ش�اص يف وضعیة هشاشة، كام ال �س�تف�د من  %64الفقراء و

ويف هذا النطاق نقرتح بلورة �ر�مج واحض . %23الت�ٔمني إالج�اري سوى 
املعامل لتمنیة إال�سان وا�ال القرویني، يف ٔ�فق جتف�ف م�ابع ومس��ات الفقر 

  .والهشاشة يف هذا الوسط
احلريك ٔ�ن تفعیل �رامج احلد من الفوارق ا�الیة رابعا، نعترب يف الفریق 

و�ج�عیة هو املد�ل الرئ�يس والناجع لتمنیة العامل القروي واجلبيل 
 .وموا�ة خمتلف ٔ�شاكل الهشاشة هبام

ويف هذا النطاق نتطلع ٕاىل الزتام القطا�ات احلكوم�ة املعنیة بتخصیص 
قرویة واجلبلیة �ٓلیة منوذج�ة �ع�دات املس�تحقة لصندوق �منیة املناطق ال

  .لت�ٔهیل الوسط القروي
�امسا، تعاين الساكنة القرویة من ٕاشاكلیة ارتفاع �س�بة البطا� ٔ��د 
ٔ�مه مس��ات الفقر والهشاشة، �ا نقرتح توج�ه �س��رات العموم�ة 
واخلصوصیة حنو العامل القروي بغیة �لق م�اصب شغل، وندعو احلكومة 

 يف �لق ومتویل ٔ��شطة مدرة ���ل، �س�تحرض ٔ�یضا ٕاىل التفكري
  .اخلصوصیات الطبیعیة و�ق�صادیة لهذا الوسط

ما ميك�ش �مكل الس�ید رئ�س احلكومة، ولكن غنعطي هاذ املدا�� 
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  .د�يل، ٔ�ن خنيل الوقت لصدیقي يف التد�ل الثاين

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .يكاللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتا

  :عبد الوهاب بلفق�ه الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�زوال عند رغبة الس�ید رئ�س الفریق، كن�لیو دق�قة �لفریق ا�س�توري، 
  .دقایق 6حتسب �ري 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن، السادة الوزراء،
  رتمني،الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن احمل

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
اس�متعنا ٕ�معان لتد�لمك، وس�ٔ�ون ٕاجيابیا يف مدا�ليت، وسوف لن ٔ�نظر 
ٕاىل نصف ال�ٔس الفارغ فقط، وس�ٔقول ٔ�یضا ما حقق�اه بطبیعة احلال، 

  .ولكن �ٔ�رقام
يف العامل القروي، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�ن ما �اوبت��اش �ىل 

كنا سولنا �ىل الربامج ؤ�ش�نو الن���ة د�هلم ؤ�ش�نو  �لتدق�قأ�س�ئ� لكها 
  . يه الواقع د�هلم

ٕاىل اس�ت��ینا الرب�مج الوطين �لكهربة ا�يل تقدم�ا ف�ه �ىل مس�توى 
العامل القروي، وف�ه ٔ�رقام �د طیبة و�د م�قدمة، فلك الربامج أ�خرى مع 

، يف التعلمي، يف اكمل أ�سف ٔ�رقام �د �د ضعیفة، يف املاء، يف الطرق
  .الص�ة، يف لكيش �د �د ضعیفة

ٔ�عطیك دلیل، و�ادي نبدا �ملنطقة ا�يل كنمتي لها وكنعرف أ�رقام 
زاك، املنطقة الد�لها وكنعرف لكيش فهيا، و�ادي نبدا �ملنطقة د�ل ٔ�سا 

زاك وا�يل كتعرف م�طقة ح�ویة من �ح�ة الكسب ومن الد�ل ٔ�سا 
وال ٕاقلمي طانطان وال امجلا�ات القرویة ال  زاكلٔ�سا �ٔ وهاذ ال ٕاقلمي .. �ح�ة

ا�يل  ٔ�بطیح واملس�ید وتلمزون،د�ل طانطان خصوصا  زاك والالد�ل ٔ�سا 
اكن القرطاس �لهيم، البول�ساریو اكن �یخبط فهيم، �رجعو ٔ�ش در� هلم، 

  .�شوفو واش قدم�ا هلم يش �ا�ة
وم قدما وا�د هاذ الناس ا�يل �یع�شو من هاذ الكسب، وا�يل الی

الرب�مج وا�ا غنتفا�لو معه ولكن خطري وخطري �دا، ان�هبو ٔ�ن �ادي 
خيلق لنا ف�نة، كنقولو الر�ل، املس�تق�لني يف م�اطق ٔ�خرى �ی�شاكو، هاذو 
عندمه مشالك، فني هام احللول الواقعیة لهاذ العامل القروي ا�يل ٔ�دى ا�مثن، 

  ذیك املر��؟ و�اشو هاذوك الساكن متاك، وبقاو متاك يف 
ٕاذن هاذ املناطق �اصنا نو�او هلم، م�اطق �د �د �مة وما مقنا حبىت 
يش �ا�ة، وما �یطلبوش يش م�الغ �برية، ٔ�قولها ٔ�نين �ارف هذه املناطق 

  . مز�ن
فين �ادي نقول � الس�ید یٔ�خرى، يف ٕاقلمي س�یدي إ كام يف م�اطق 

الس�یدة الوز�رة رئ�س احلكومة، ؤ�ظن الس�ید رئ�س احلكومة وأ�خت 
، وعرف�و هاذ تغريتيف  كنتواحملرتمة �س�مية احلقاوي كنتو يف ٕاجماط، 

احملرتمة، ٔ�ال �س�تحق  املناطق اجلبلیة وكذ� حىت الس�یدة الوز�رة
  مس�شفى حميل �� �لیمك؟ ٔ�ال �س�تحق مس�شفى حميل؟ 

�یفاش هاذ الناس �ادي ميش�یو يف هذیك اجلبال؟ �یفاش غتطلع مع 
وهللا ما تطلع فهيا �شلكیطة ��، �شلكیطة وهللا ما تطلع  ..لالطریق د�

فهيا، ٔ�ظن راه ��س�تو فهيا، طلعتو فهيا، هاذي الطریق الوح�دة ا�يل 
  .عندمه

 اخلصاص و ر� ٕاجماط،�ٓیت يف قلت د�لو �لعامل القروي، كام 
هلم �ت دكنفقولو �ىل م�اطق ٔ�یت �معران كذ�، ا�يل الیوم املیاه والغا�

العرض د�هلم، ما �ق�ش یقدرو خيرجو حىت یع�شو، هاذ ال�شغیل ا�يل 
  .كتقول الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما ميكن لوش

ٔ�نت كتعرف الس�ید رئ�س احلكومة، وكتعرف هاذ املناطق، اكنت 
واش �س�بقو ٔ�راكنة د�ل خشص وأ�رض د�ل خشص، وميل �یجي الزرع 

 هاذ اليش ما بقى عندمه والو، هاذ حنصدو وال �س�بقو جنمعو الف�وش؟ د�
  امل� د�هلم فني اكن؟ شكون ا�يل داه؟ �الش؟ 

س�یدي اك�ن مشالك، اك�ن اتفاق�ة د�ل املاء الصاحل �لرشب يف ٕاقلمي 
، وقعت وتدارت يف الرفوف، مع اكمل أ�سف، �الش؟ اك�ن �رامج ٕایفين

  .�اصها �سطر �اصنا حنطو الربامج �لواقعیة د�هلم
يف ٕاقلمي لكممي امجلا�ات القرویة، ا�يل هرضتو �ىل املراكز ا�يل اك�ن 

�اصهم، عندمه اتفاق�ات موقعة مع املك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب ومع 
�يق الرشاكء بدراسات �اهزة وم�الغ مالیة واحضة، وشكون ا�يل �ادي 

ما تنفدوش هاذ االتفاق�ات، �الش؟ ٔ�ش�نو الس�ب؟ من  2013ینفذ؟ من 
موقعني، الربامج احلكوم�ة �اصها �كون ت��امغ مع امجلا�ات احمللیة،  2013

ا�يل ٕاىل در� هاذ الطریق الواد احلار راه �يق ما تدارش، الوقایة من 
  ..الف�ضا�ت ما تدار�ش، ونعاودو

التعلمي ا�يل هرضتو �لیه الس�ید رئ�س احلكومة، �� �لیمك ٔ�س�تاذ يف 
مس�تو�ت، وعندي  4مس�تو�ت،  3درس التعلمي يف العامل القروي تی

��لیل ونعطیه � �المس ونعطیه لیك �ملاكن، �یف �ادي یقري هاذ 
مس�تو�ت،  4مس�تو�ت،  3الس�ید؟ واش �ادي یقرا هذاك التلمیذ؟ 

  .هاذي ٕاشاكلیة الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، �اصنا �كونو واقعیني
�كونو ٕاجيابیني مع الربامج  �متناو الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل ٔ�ننا

  .د�لنا، و�كون الربامج د�لنا واقعیة و�ز�
، وماتو ا�يل ماتو يف ٕاقلمي س�یدي ٕایفين، 2014وقعت الف�ضا�ت يف 
وماتو الناس، واكنو ٕاخوان يف احلكومة  2018ورجعت الف�ضا�ت يف 

و ؟ والزتم2014مشاو �لطا�رة متا وقعدو، واش �اوبنا �ىل السؤال د�ل 
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ق�ة الربملان سواء هنا ٔ�و يف جملس النواب غی��فدو الربامج، ما ٔ�مام 
  .تنفدوش، ٔ�رواح زهقت، �لتايل �اصنا نعرفو ٔ�ش�نو هاذ اليش

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٔ�متىن من لك قليب صادقا اح�ا مشاركني يف أ��لبیة احلكوم�ة، ولكن 

ناش التقائیة يف ت��قدو احلكومة كام ت��قدو ٔ�نفس�نا، هناك �رامج ما اكی 
  .الربامج، ما اكی�ش �لتقائیة

ٕاىل تنجیو �لربملان تنطلعو �ىل لك املزيانیات ا�يل تترصف يف لك 
املؤسسات، رمغ حساس�هتا، �ىل املس�توى احمليل، تتلقى املمثلني د�ل 
القطا�ات احلكوم�ة تیخبیو �لیك الربامج، اك�ن ٕاشاكلیة تیخيب �لیك رس 

  .ما یعطیك معلومة �لیه�ر�مج تیخبیه �لیك 
  ..بطبیعة احلال اكن قانون د�ل حق املعلومات

  . شكرا الس�ید الرئ�س
  ..�ي الك�ري ولكن

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .لس�ید الرئ�ساشكرا 

  حملرتم،الس�ید رئ�س احلكومة ا
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ا�رت� موضوع الس�یاسات العموم�ة 
ملوا�ة الفقر والهشاشة، وخصوصا يف العامل القروي، �اء �س�ب 
املؤرشات الوطنیة وا�ولیة املهو�، واليت جعلت بالد� تتذیل مراتب 

�شف عهنا  تصنیف السمل العاملي �لتمنیة، ٕاضافة ٕاىل أ�رقام املقلقة اليت
، 2016ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ يف تقر�ره أ��ري لس�نة 

واليت تظهر جبالء جحم الفقر والهشاشة اليت طالت الف�ات الفقرية من ا�متع، 
  .و�ىل و�ه اخلصوص �لعامل القروي

وقد �شفت التقار�ر عن ارتفاع �س�بة أ�م�ة يف صفوف الساكنة 
من فقراء  %79.4اع الفقر والهشاشة، ح�ث ٔ�ن القرویة واس�مترار ارتف

من الفقراء يف وضعیة هشاشة،  %64املغرب یو�دون يف العامل القروي، و
العدید من الوف�ات يف صفوف ال�ساء يف ارتباط  2017ولقد جسلت س�نة 

مع وضعیة الفقر اليت یعش�هنا، واللك الزال یتذ�ر اكرثة س�یدي بو�الم، 
ر �ادث التدافع وقع �ىل ٕا� ٕاقلمي الصو�رة س�یدة ح�فهن يف 15ح�ث لق�ت 
  .توزیع ٕا�انة �ذائیة �ىل أ�رس الفقرية�الل معلیة 

كام فارقت احلیاة ٔ�ربع �ساء یعشن من ٔ��شطة ا�هتریب �ىل احلدود يف 
�ادث التدافع يف معرب يف �ب س��ة ومرصع �املني ش�باب ب�ٓ�ر �جورة 

ا مقلقة وأ�خطر من ذ� ٔ�ن مبدینة جرادة، ٕان أ�رقام اليت بني ٔ�یدین
احلكومة الزالت �هنج س�یاسة أ�ذان الصامء اجتاه املطالب العاد� �لطبقات 

الفقرية واملهمشة رمغ ما عرف�ه بالد� من اح��ا�ات اج�عیة جعلت 
ٕاشاكلیة الفقر والهشاشة حتد� �بريا لبالد�، اعتبارا �لتحوالت الكربى اليت 

أ��رية، وذ� �لنظر ٕاىل تنايم رفض الفوارق  عرفها ا�متع يف الس�نوات
ووعي املواطنني املزتاید حبقوقهم وتعبريمه ٔ�كرث ف�ٔكرث عن �دم رضامه �ىل 

  .واقعهم املع�ش �ملقارنة مع اح�یا�اهتم وانتظاراهتم
مما جعل بالد� ٔ�یضا �شهد ٔ��داث مؤسفة دفع مثهنا ش�باب مغريب من 

صل ٕاىل در�ة من إالح�اط والتذمر ح�اته وحریته، هذا الش�باب ا�ي و 
ٔ�فقدته الثقة يف لك يشء ؤ�صبح �رى يف البحر واملوت بوابة الفردوس 

 .عا�ة والغربة وا�هتم�شاملاملفقود ا�ي ل�س يف الواقع ٕاال بوابة لعامل �ٓخر من 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

د من رمغ ٔ�ن بالد� قد وضعت �دة �رامج واسرتاتیجیات �ريم ٕاىل احل
الفقر وإالقصاء �ج�عي واحلد من الفوارق �ج�عیة يف جمال الولوج ٕاىل 
احلقوق أ�ساس�یة فضال عن الفوارق ا�الیة ٕاال ٔ�ن بعض هذه الربامج 
وأ�وراش ٔ�و �لها ٔ�وراش ذات طابع �اص وحمدد من ح�ث ٔ�هنا 

حماربة  �س�هتدف قطا�ا معینا ٔ�و رشحية اج�عیة معینة ومل متكن بالد� من
حق�ق�ة �لفقر وا�هتم�ش، بل ٔ�ح�ا� فٕان سوء احلاكمة والتدبري جيعلها ٔ�وراش 
لتبذ�ر املال العمويم يف غیاب ش�به لكي �لرقابة املالیة وإالداریة و�دم ت��ع 
هذه أ�وراش وموا�بة ٕاجنازها �شلك صارم وفعال، تطبیقا ملبدٔ� ربط 

  .الداملسؤولیة �حملاس�بة ا�ي نص �لیه دس�تور الب
فقد مت ٕانفاق ٔ�موال طائ� �ىل مشاریع مغشوشة اليشء ا�ي جعل 

 2018التصنیف أ��ري لٔ�مم املت�دة خبصوص مؤرش التمنیة ال�رشیة لس�نة 
  .دو� مشلها التصنیف 189من ٔ�صل  123یضع بالد� يف املركز 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
املمو� مبزيانیات هائ� مل �لرمغ من عقود من املشاریع والربامج واخلطط 

هتا املتعاق�ة حتق�ق �منیة حق�ق�ة ت�ىش مع ا�س�تطع ا�و� �رب حكوم
أ�هداف الكربى لبالد� واملمتث� يف ماكحفة الفقر يف الوسط القروي 
والقضاء �ىل إالقصاء �ج�عي يف الوسط احلرضي وحماربة الهشاشة، 

اللتقائیة �س�ب غیاب ش�به �م  ضام� ملس�توى ��ش �رمي �لشعب املغريب
الربامج والس�یاسات العموم�ة ؤ�ح�ا� املواقف املرتددة وانتظاریة صانع القرار 
الس�یايس، كام تؤكد �ىل ذ� تقار�ر املؤسسات ا�س�توریة ا�تصة، ح�ث 

  .�س�ل ا�ساع دا�رة الفقر و�كر�س مظاهره و�رس�یخ �ٓلیات التفقري
�حلصانة السلطویة و�غتناء الفاحش  واحلصی� ٕانتاج ف�ة م�تفعة تنعم

من املال العام و�البیة الف�ات أ�خرى �ك�وي بنار ا�هتم�ش وإالقصاء 
  .�ج�عي والتفقري والتجهیل

فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل �ازمون �ىل التصدي  ،��
�لس�یاسات احلكوم�ة الالشعبیة والالدميقراطیة واملتجسدة يف الهجوم 

ىل القدرة الرشائیة لعموم امجلاهري الشعبیة سواء يف املدن ٔ�و العامل املمهنج �
  .القروي ومن ب�هنم العامل الفالح�ون والزراعیون
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�ا، نطالبمك الس�ید رئ�س احلكومة، بتحسني ٔ�وضاعهم املادیة 
وإالج�عیة ٕالخرا�م من �را�ن الفقر والهشاشة اليت معرت يف العامل القروي 

  .لعقود طوی�
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
طرح�ا �لیمك سؤ� م�ارشا حول ش�نو هو معیار الفقر د�لمك واش هو 

واك�ن (قالت الس�یدة الوز�رة، ولكن جموبت��اش، ٔ�ن درمه؟ �یف  20
  ..ٔ�ننا يف املغرب م�ق�اش) الف�دیو هللا هيدیك الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .حىت ت�ٔ�ذ اللكمة و�اوب الس�ید الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .�ري م�وقف��ش ٕاىل �اوبتو حىت ٔ�� من متا

  :الرئ�سالس�ید 
  .. وقت د��مكل، ال

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
�ناش كنعرفو ٔ�ننا يف املغرب م�ق�ناش �خلصوص مع هاذ احلكومة م�ق 

ش�نو يه املقای�س ا�يل كتعمتدها؟ اختذمت �دة ٔ�ش�نو يه املعایري؟ و 
ٕاجراءات ا�يل اكنت يف احلق�قة ٔ��رت زوابع يف املغرب، معرف�ش الس�ید 

ارمك الیوم ب�ٔنه الیوم ا�شرية وٕا�زاكن ؤ�اكد�ر رئ�س احلكومة، واش يف اخ�
، لكيش احملالت الت�اریة ساد�ن ٕ�جراء �اء يف قانون املالیة د�ل وب�رساكو

هاذ الس�نة هاذ، هاذ إالجراء حبالو حبال إالجراء ا�يل درتو د�ل السا�ة، 
  .لكها كتثري زوابع يف ا�متع وكت�يل ا�متع د�لنا �یغيل

  كومة،الس�ید رئ�س احل
�اء يف تد�لمك وا�د العدد د�ل إالجراءات ا�يل �لكمتو فهيا �ىل 
حماربة الفقر، و�ا �یف ما قلتو، �لكمتو �ىل قانون املالیة وقلتو �ات ف�ه 

رئ�س ة التضام�یة، واش كتعرفو الس�ید ٕاجراءات وذ�رهتم بذیك املسامه
 4ٔ�و  3أ�غنیاء احلكومة، ٔ�نه إالجراءات ا�يل �ات يف قانون املالیة لصاحل 

د�ل املرات ما �اء ف�ه لصاحل الفقراء؟ الربامج لكها ا�يل �لكمت �لهيا، 
، لك الربامج إالج�عیة "ملیون حمفظة"، )INDH" (ت�سري"�ج�عیة، 

ملیار درمه، يف �ني ٔ�ن ٕاجراء وا�د ا�يل هو  12لكها مك�فو�ش 
ملیار درمه ا�يل  40ملیار درمه، �هیك �ىل  34إالعفاءات الرضی��ة فهيا 

  .�ادي تعطوها يف اسرت�اع الرضیبة �ىل القمية املضافة
هاذوك الت�ار ا�يل �ار�ني الیوم �یحتجو وا�يل خرجو يف درب معر 
ق�ل، هاذو هام ا�يل هاز�ن �ق�صاد د�ل املغرب، وهاذوك الت�ار، ذاك 

دمهش مول احلانوت هو ا�يل �ید�ر الكریدي �لمواطنني الفقراء ا�يل معن
�ش یع�شو، ٔ�ن� كتطلبو م�و ٔ�نه یبدى ید�ر الفو�رة، واش ميكن لو ید�ر 

د�ل ٔ��ي بدرمه، وید�ر لو الفاتورة وهو ) sachet(فاتورة لوا�د �ع لو 
  .راه �ري �ریدي، معرفش واش اكع �ادي خيلصو وال م��لصوش

ذ�رمت ٔ�یضا، الس�ید رئ�س احلكومة، التعویض �ىل فقدان الشغل، هاذ 
قدان الشغل هو ٕاجراء اك�ن ولكن العامل ال �س�تف�دون م�ه، �یتطردو من ف

ا�يل �یطلب ذیك الوثیقة �ش ی�ٔ�ذ ذاك التعویض �ىل فقدان الشغل ا�يل 
يه ٔ�نه ترضب تعسف�ا الباطرون مك�عطهاش لیه، مبعىن مغاد�ش �س�تفد 

  .من تعویض الشغل
 كنبغي نقول لمك �ررمت ٔ�یضا، �لینا ذاك اليش د�ل دمع أ�رامل، وا�يل

مرة ٔ�خرى الس�ید رئ�س احلكومة م�بقاوش تقولو أ�رامل، قولو أ�یتام يف 
حضانة أ�رامل، ولكن اح�ا �ارفني كتقولو أ�رامل، ٔ�نه أ�رامل ا�يل 

  .�یصوتو مايش والدمه
�لكمتوا لینا ٔ�یضا، طبیعي ٔ�نه أ�رامل هام ا�يل �یصوتو، واح�ا كنعرفو 

  .رامل�الش كتقول دمع ا�ٔ 
ٔ�ما �ل�س�بة لٕال�سان يف العامل القروي هو مرتبط ارتباط قوي مع 
أ�رض د�لو، وهذاك �رتباط �یجعل عرضة �لفقر والهشاشة، العامل 
القروي الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة، مافهيش الطرقات، معندهومش املا، 

 �شغیلمعندهومش ٔ��سط أ�ساس�یات، وكتلكمو �ىل ال�شغیل، ٔ�مشن 
�ن يف العامل القروي؟ العامل القروي ٕا�ون �زنوش العامل د�ولنا ا�يل ا�يل اك

يف اخلارج لیكون �ميوتو �جلوع، ذوك شویة د�ل الناس ا�يل خرجو شویة 
من العامل القروي هام الناس ا�يل مشاو شویة يف التعلمي، ولكن مع اكمل 

رئ�س  د�ل ا�قایق ال ميكن ٔ�ن نناقش فهيا كنقابة الس�ید 4أ�سف 
 ..احلكومة، ال ميكن

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

هذا هو نصیبمك يف توزیع احلصة الزم�یة، كام اتفق �لیه يف ندوة 
  . الرؤساء ا�يل ٔ�ن� عضو ف�ه، هللا خيلیمك

�ٓخر م�د�ل يف ٕاطار التعق�ب أ�س�تاذ، املس�شار احملرتم، اليس عبد 
  .ا�لطیف ٔ�معو

  :ا�لطیف ٔ�معوعبد  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،
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  الس�یدات الوز�رات،
ال جنادل وال �شك يف حسن النوا� وال يف ا�هودات اليت تبذلها 
حكوم�مك يف موا�ة معض� منو العامل القروي، لكن الس�ید رئ�س احلكومة، 

، رسدمت �لینا �دد من حنن يف �لسة شهریة لتق�مي الس�یاسات العموم�ة
الربامج ا�يل ما ميك�ش ما �دا حنییوها، ولكن ما قلتوش لنا تق�ميمك لهاذ 

  .الربامج �ىل مس�توى املردودیة، �ىل مس�توى أ�داء، �ىل مس�توى النتاجئ
املتعلقة �لتمنیة املس�تدامة، هل نفك رموزها يف  2030ٔ�مام�ا ٔ�ج�دة 

ة إال�سان �ىل مجیع املس�تو�ت �رسد مجمو�ة من الربامج ٔ�و برتق� 2030
  .لیخرج من هاذ املس�توى د�ل الهشاشة؟ مل جتیبوا

ف��، قلنا لمك ٔ�نه البد من مراجعة املقار�ت يف جمال �منیة العامل 
القروي، فالتعامل مع ساكن القرى، �خلصوص املناطق اجلبلیة، من 

لهاته م�طلق مومسي حمض مبنظور ٕاحساين ومبنظور �ريي وف�ه اح�قار 
تعیوا لهذه الساكنة ٔ�ن ختلقوا لها قوهتا ال�رشیة ٕاك�سان �  الساكنة، البد ٔ�ن

قمية يف احلیاة ٔ�وال، مث �س�متتاع جبزء من �روات البالد، هذا يشء مل �رد 

يف املقار�ت، ملاذا؟ ٔ��مك ورثمت العمل �لرب�مج عن طریق املومسیة، ومل 
  .ٕاطار قانوينتفكروا ب�ٔن التق�مي جيب ٔ�ن �كون � 

وحنن يف التقدم و�شرتا�یة، قدم�ا مقرتح قانون  2008وم�ذ س�نة 
خللق واك� وطنیة لتمنیة املناطق اجلبلیة، مل جتب احلكومة �ٓنذاك، �دد� يف 
احلكومات السابقة مل جتب، و�دد� يف احلكومة احلالیة، وهو عندمك يف 

  .الرفوف
�ارج إالطار القانوين  ٔ�تظنون ٔ�ن �راجممك املتعددة س�تكون مف�دة

املؤسسايت؟ هذا تبذ�ر �لامل العام، هذا ضیاع �لوقت، هذا تد�ني ٕال�سان 
  .العامل القروي

ف��، �رجومك ٔ�ن تعیدوا النظر يف املقار�ت املتعلقة ب�منیة العامل 
�امل ساكنة اجلبال عن العامل القروي، و�خلصوص يف القروي، ٔ�� ٔ�حتدث 

املغاربة أ�حقاح ا��ن رفضوا التنازل عن حقوقهم هؤالء . وسفوح اجلبال
وفضلوا ٔ�ن �كون ٔ�حرارا يف م�اطقهم ٔ�ملیل وج�ال أ�طلس مبتوسطه 

  .وصغريه ٕاىل �ٓخره
من املسا�ة  %��90، ٔ�ظن ٔ�ن البادیة ال حتتقرها، ٔ�هنا تضم 

من امجلا�ات احمللیة، ف�ٔن تقولوا لنا  %85من الساكنة و %40الوطنیة، 
�ر�مج، �ر�مج كذا، �رید النتاجئ امللموسة اليت جتعلنا يف اتصال �ر�مج، 

دامئ مع هؤالء الناس، ال �رضینا وحنن يف حرج ملا �رى يف مومس الش�تاء 
تتكرر امل�ٔساة، املاساة تتكرر �نتظام، الناس ما عندهومش تدف�ة، الناس 

مس ما قدری�ش یع�شو، املاش�یة د�هلم مش��ة، تن�س�ناو حىت تطلع الش
من بعد مارس وال ٔ��ریل، جيب ٔ�ن یتوقف هذا العمل املومسي ووضع خطة 
وطنیة ٕاسرتاتیجیة، لها ضوابط قانونیة، متكن من �س�تفادة من م�ادئ 

  .العدا� �ج�عیة وتقس�مي الرثوات �شلك �ادل وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

اللكمة لمك الس�ید رئ�س . ائقدق 4ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ش�یاء مف�دة يف 
 .احلكومة �لرد �ىل التعق�بات

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
�اصنا �ري نتفامهو، ٔ�� م�فق مع إالخوان ا�يل قالوا حىت يش �ا�ة ما 
تدارت، ولكن راه احلكومات السابقة يه ا�يل �لت لنا هاد اليش ما تدار 

قليت ما فهياش . ليت قرى معزو�، واش ٔ�� عز�هتا؟ لق�هتا معزو�والو، ق
مدارس، �الش احلكومات السابقة ما بنا�ش املدارس؟ امسحو يل، راه 
املشالك ا�يل يف ا�ول أ�خرى مبا فهيا ٔ�وربیة الیوم �جتة عن ماذا؟ عن 

ع ال�م املدمر ا�ي �زرع الی�ٔس و�زرع السوداویة وهو �ري واقعي، فامس
يل، �اك�سو �ىل روسمك و�لینا، قولو �ا�ة ا�يل معقو�، ما نقولوش 
احلا�ة ا�يل ٔ�مسو، ميكن تقول يل القریة الفالنیة �ق�ة معزو� ٔ�� م�فق 

وىل یدوز يف .. معك، ولكن ما تقولش يل حىت �ا�ة، د� هاذيش ما
 �7ام و�ا �هيرض �ىل ا�يل دوز فهيا �امني وال  �18ام و  16احلكومة 

  س�نني، واش معقول؟
هنرضو شویة �ملنطق، راه اح�ا ما اكی�ش م�طق انت�ايب، و�ادي نقول 
لمك وا�د القضیة، ٔ�� ما مك�عرافش املنطق �نت�ايب، ٔ�� احلا�ة ٕاذا 
�لطت كنقول اح�ا �لطنا ونصححو الغلط، ؤ�� يف احلكومة ٔ�حتمل 

اء وال ٔ�� نتد�ل، املسؤولیة د�ل مجیع ذاك اليش ا�يل �ید�رو هادوك الوزر 
ٔ�ن ٔ�� رئ�س احلكومة �لهيم، ما �اد�ش ند�ر يش ٔ�� مسؤول ما مسؤول، 
الواه ا�ٓخر�ن مسؤولني ؤ�� ما مسؤولش، هاد اليش ما عند�ش ٔ��، 
عندي �اصنا �كونو واقعیني وموضوعیني ورصحيني مع الناس ومع 

  .املواطنني
راه �ري معقول، اح�ا ف�� هللا جياز�مك خبري هاد اليش ا�يل كتقولو 

ا�يل بقات يه ا�يل بقات  %3، %2د�ل الكهربة بقات  %98ا�ٓن عند� 
  .راه يش �ا�ة �مة %98د�ل الكهربة قولو امحلد � بالد� يف 

حصیح ٔ�نه احلكومات السابقة حىت يه �دمات وحىت اح�ا �دم�ا ولك 
ٔ�ما اخلطاب  ،..وا�د �دم شویة وكزيید شویة، قولو راه حتققت �زاف د�ل

مز�نة، �امر  %75الت���يس ا�يل �یقول ما اكی�ش نصف ال�ٔس، اح�ا 
، وٕاال �ادي نولیو كهنرضو يف يش �امل �ري %50، %50ال�ٔس ما اكی�ش 
  ..موجود يف الواقع

امسح لیا، حىت ٔ�� �ا�ش يف البادیة وحىت ٔ�� �ا�ش يف اجلبل وحىت ٔ�� 
مشالك يف م�اطق معینة،  �ارف هاذیك املناطق، اك�ن مشالك ولكن

املعاجلة د�لها مز�ن، واش الكامل؟ ما كهنرضش معك ٔ�نت بعدا، �يق ما 
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  . وصل�ش �
ٕاذن هذه النقطة أ�وىل، هللا جياز�مك خبري �اص اخلطاب د�لنا �كون 
خطاب موضوعي، اخلط�ٔ خط�ٔ، أ�مور املز�نة مز�نة، ما �اد�ش ند�رو 

ا نتعاملوش مبنطق انت�ايب، عندما نقول ٔ�مسو، ؤ�� كنطلب من امجلیع م
أ�رامل ٔ�ن الرب�مج هاك �ی�سمى ا�هنار أ�ول، �ر�مج دمع أ�رامل، دمع 
أ�بناء د�ل أ�رامل حبال حبال، د� ٔ�نت دورو هاك ال دورو هاك، كام 

راه احلا�ة ا�يل درهتا مز�نة لكها �ادي تقول يل انت�ابیة، ٔ�ش�نو . بغیيت
ات موجودة �ش تنجز، �ش تد�ر يش �ا�ة مز�نة، يه؟ راه احلكوم

�ش تنفع املواطنات واملواطنني، ٕاذن ما ند�ر والو �ش تقول لیا مايش 
  .م�طق انت�ايب

�اصنا نتعاملو بوا�د املنطق وطين �امع، ٕاذا انترص املغرب انترص� 
مجیعا، ٔ��لبیة ومعارضة، ٕاذا وقع يش مشلك راه مجیعا كنتحملو املسؤولیة 

 هنایة املطاف، املسؤولیات أ�ساس�یة د�ل احلكومة، هذه النقطة يف
  .أ�وىل

النقطة الثانیة، هاد القضیة د�ل أ�عامل اخلريیة ٔ�� ما فهم�ش، هاد 
اليش ا�يل قلت لكه �رامج ل�ست ٕاحسانیة، بطبیعة احلال جزء من الربامج 

دمة كتو�ه �لهیئات �ج�عیة يف مجیع ٔ�حناء العامل مبا فهيا يف ا�ول املتق
الفقرية بربامج د�ل ا�مع املايل، ما فهياش مشلك، هذا ما عندوش قدرات 

  �ش هو ید�ر ٔ��شطة، ما عندوش قدرات خيدم، ما عندوش 
أ�رامل �الش تدار؟ ٔ�ن ٔ�رم� يه اكنت معو� �ىل را�لها اكن هو 

د� دراري، واش خترج ختدم؟ ؤ��  4ا�يل �دام، را�لها توىف وعندها 
تیجیو عندي عیاالت، ٕاىل �دمت ملن �ادي ختيل هاذوك ا�راري؟ ٕاىل 
قابلت ا�راري يك �ادي د�ر ختدم؟ فقلنا نعطیوها وا�د ا�مع ا�يل مايش 
تیغنهيا، ولكن �ىل أ�قل تیخر�ا من هاذیك املنطق د�ل الهشاشة، �ىل 

ا الضوء أ�قل �كرب هاذوك ا�راري وتقرهيم، ٔ�قل يشء ختلص الكراء ورمب
  .واملاء ٔ�و ال يش �ا�ة حبال هكذا

ف�� هذه �رامج �اصنا نعزت هبا، ولكن تتو�ه �لفقرية والهشة، ولكن 
ل�ست مجیع أ�دوات والربامج وا�ٓلیات املو�ة حملاربة الفقر ل�ست لكها 

عندما نت�دث عن �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة، هذا ما يش . ٕاحسانیة
ر�مج تیوصل اخلدمات د�ل الص�ة ود�ل التعلمي �ر�مج ٕاحساين، هو �

  .ود�ل الطرقان، د�ل الضوء ود�ل املاء �لمواطنني يف م�اطق بعیدة
عندما نت�دث عن �هربة العامل القروي واش هذا �ر�مج ٕاحساين؟ 
حىت خمطط املغرب أ�خرض وخمططات ٔ�خرى يه ل�ست �رامج ٕاحسانیة، 

ادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة يه حتاول يه �سا�د �ىل ال�شغیل، حىت املب
ٔ�ن ت�شئ أ��شطة املدرة ���ل، تت�اول �كون، توا�ب، تعاون �ش یويل 

ال تعطیين مسكة ولكن �لمين "الوا�د م�تج، كام یقول املثل الصیين �ك؟ 
تیقولو یوىف ٔ��كميالن ، راه اح�ا تنقولوها أ�مازیغ "�یف ٔ�صید السمك

ا�يل  تیقولها یفؤ�� �كميالن ٔ�و�ك�سكرن، یعينٔ�و��یفاكن، يش و�د�ن 

صاوب لیك يش �ا�ة ٔ�حسن یوریك �یفاش تصاوب ميل یصاوب �، 
مجیع . يه هاذي، أ��شطة املدرة ���ل، وهاذ اليش �الش �دامني

الربامج أ�ساس د�لها هو ماذا؟ هو دمع الناس ا��ن �ریدون ٔ�ن �كونوا 
ٔ�ن ی�شؤوا ٔ��شطة مدرة ���ل، ٕاذن �ري م�ت�ني، ٔ�ن یعمتدوا �ىل ٔ�نفسهم، 

  .م�ين �ىل إالحسان
�ادي جني هاذ القضیة د�ل الت�ار واحلرف�ني، ٔ�وال ل�س هناك ٔ�ي 
مق�ىض يف قانون املالیة أ��ري �دید ٕاال الرمقنة، ما عندو �القة �لت�ار 
الصغار واحلرف�ني الصغار، هناك وا�د العملیة د�ل ٕاشا�ة بعض أ�خ�ار 

ار واحلرف�ني الصغار ا�يل عندمه ی�ة، ما حصی�اش ٔ�خ�ار الت��ري حص 
ورف�ري �ري معنیني ٔ�صال �لفاتورة �ش یتعناو �لرمقنة، ما معن���ش، ف

  ..سوء فهم و�لتايل هناك
 اح�ا هنا تنوحض، البد ٔ�ن نوحض وهاذ اليش راه قلتو هنا، قلت يف

احلكويم وتقال يف جملس النواب يف احلق�قة م�ذ ٔ�س�بوع وقلته يف ا�لس 
البالغ الرمسي ٔ�صدرته إالدارة العامة �لرضائب، هاذ اليش تقال رمسیا، 

  .ف�� ال �القة هلم به
طیب رمبا اكن ٕاشاكالت ٔ�خرى مرتبطة ٔ�ن �زامن وا�د العملیة د�ل 

وبعض إالجراءات، ووقع سوء  2019امجلارك املراق�ة مع العملیة د�ل بدٔ� 
درات اج��ات، كام و�د� بذ� يف احلكومة، والیوم  فهم، د� امحلد � راه

توقع اتفاق بني امجلعیات املهنیة �ري يف هذا الصباح أ�كرث متثیلیة وٕادارة 
الرضائب وٕادارة امجلارك حبضور وز�ر املالیة، وتوقع وا�د االتفاق ا�يل ف�ه 

  .�یف س�ید�رون مر�� احلوار �لتفامه، �یف س�ت�ل إالشاكالت
ٔ�خرى قلت الت�ار واحلرف�ون ا�يل تیخضعو �لنظام اجلزايف ولكن مرة 

�ري ملزمني قانونیا ب�سلمي الفواتري، و�لتايل �ري ملزمني ب�ٔن �كون عندمه 
فواتري ٕالكرتونیة ٔ�و فواتري ٔ�مسو، ٔ�ن ٔ�صال �ري ملزمني مبسك احملاس�بة هام 

  .فورف�ري
لسابق �ل�س�بة �نیا ل�س هناك ٔ�ي �دید يف قانون املالیة احلايل وال ا

�لوضعیة اجلبائیة لف�ة الت�ار واحلرف�ني ال الك�ار والصغار، د�لنا �لرمقنة 
هذاك ا�يل تیصاوب الفاكتورة تن�اولو ما ٔ�مكن ندفعوه يف اجتاه اس�تعامل 
الرمقنة ٔ�كرث، بغیتو د�لو �لعرص احلدیث وال بغیتو تقول تبقاو ق�ل، 

هاذ اليش اك�ن ممكن، ولكن  ند�لوها تدرجيیا �زید وا�د العام، �امني،
دا� ٕادارة امجلارك هاذ العام بدات صفر . الرمقنة هاذ اليش لكيش دا�رینو

  .ورق، امجلارك صفر ورق، �ش �سهل
ف� خيص احملامك هناك الز�دة يف الرمقنة ت�سهلو �ىل املواطنني الوا�د ما 

مكة، ميكن مييش اكع ال �ا�ة ب�ٔن یذهب ٕاىل ٕادارة الرضائب وال مييش �لمح
و�ئق حيصل �لهيا �ري عن طریق أ�نرتن�ت، ميكن یصیفط ید�ر طلبات 

 .. عن طریق �نرتن�ت، ميكن
ٔ�� ت�سهلو ما تبقاش عند� ز�ام د�ل املواطن تنخترصو �لیه الوقت 

  .تنخترصو �ىل اجلهد، تنخترصو �لیه املال، وهذا يشء �م �دا
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س�تعد�ن حنلو هاذ سوء طیب، وقع سوء فهم ما اك�ن مشلك، اح�ا م 
الفهم عن طریق احلوار ومنش�یو ف�ه تدرجيیا و�سهلو أ�مور ونعاجلو أ�مور 
ا�يل �اصها تعاجل ما اك�ن حىت يش مشلك، وفق املقاربة ال�شار�یة ٔ�وال، 

  .ووفق التطبیق التدرجيي �نیا
والیوم توقع وا�د االتفاق و�دا �ادي �كون اج��ات ٔ�خرى ومع وزارة 

ٔ�یضا هنار أ�ربعاء وٕان شاء هللا غمنش�یو تدرجيیا ٕاىل ٔ�ن نت�اوز هذا  الت�ارة
  .املشلك ا�يل هو مشلك ٕان شاء هللا �ادي �كون �ارض

�زلتو �زاف �ىل ذاك اليش د�ل الربامج يف العامل القروي �شلك 
صورتو العامل القروي حبال ٕاىل هام لكهم مسا�ن ٔ�مسو، راه العامل .. مايش

د�ل م�اصب الشغل ا�ٓن  %�40دامني، ما�ساوش ب�ٔن القروي ف�ه �س 
ٔ�كرب مشغل ٔ�كرب مشغل هو .. موجودة يف العامل القروي، ف�� ما نبقاوش

العامل القروي، �ون ف�ه ٔ�یضا الهشاشة يف نفس الوقت ف�ه مشالك يف نفس 
�مج د�ل تقلیص الفوارق الوقت اح�ا معرتفني به، ولق�ناه وملاذا و�د الرب

ا�الیة �الش اكع تو�د؟ وملاذا و�د �ر�مج ٕامتام �هربة العامل القروي؟ 
وملاذا و�دت الربامج؟ تو�دت ٔ�نه عند ال�شخیص تتلقى وا�د اخلصاص 
وتت�اول �مكلو وتت�اول �س�تدرك، هاذ اليش ا�يل اك�ن وما ت�ساوش ب�ٔن 

ن عهد طویل، راه طویل قدمي هاذ �رامج �هربة العامل القروي راه بدات م
اكع ما جنیو اح�ا نلقاو هذاك  %100اليش، و�ون هذوك أ�ولني دارو 

  .شویة ا�يل بقى، هذاك شویة ٕان شاء هللا �مكلوه
و�ملناس�بة تق�مي الس�یاسات �ل�س�بة لرب�مج حماربة الفوارق ا�الیة، 

مي �ىل تیق) ONDH(العموم�ة هو معل مس�متر تید�ره امجلیع عند� 
تقار�ر  املس�توى �ج�عي، املرصد الوطين �لتمنیة ال�رشیة هنا تیصدر

وعند� املندوبیة السام�ة �لتخطیط تد�ر تق��ت ) ONDH(مس�مترة 
مس�مترة، عندما تصدر ٕاحصائیات ٕاىل �ٓخره، هذیك تق��ت مس�مترة، واش 

�ري يف  ،یات لكنا؟ راه اك�ن ٔ��زة م�خصصةلكنا �ادي نبداو ند�رو ٕاحصائ 
الربملان اك�ن جلنة �ىل أ�قل يف جملس النواب، جملس املس�شار�ن ما 
عرفت، اك�ن جلنة تق�مي الس�یاسات العموم�ة، وا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
مرة مرة �یقمي دار �داد من التق�مي لعدد الربامج، ميكن �لجنة ٔ�ن �س�تدعي 

ت وتدرس الوز�ر ٔ�و ٔ�ن �س�تدعي رئ�س د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�
  . التقر�ر د�هلم وتدرس التقر�ر د�ل الس�یاسات العموم�ة

ٕاذن هاذ اليش یتاكمل، املؤسسات ا�س�توریة مع املؤسسة التنف�ذیة 
مع املؤسسة ال�رشیعیة، هاذ اليش یتاكمل هاذ اليش اكمل اك�ن، ولكن 
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن �ر�مج حماربة الفوارق ا�الیة ا�ي انطلق يف س�نة 

-2017انطلق هاذ الرب�مج، وخصص � يف س�ن�ني  2017، یولیوز 2017
�یلومرت د�ل الطرق،  2800ملیار درمه، واكن الن���ة د�لها  15، 2018

د�ل الطرق ا�يل ت�ش�ٔت يف ٕاطار هاذ الرب�مج يف  2800فك العز� ب 
، و�هربة 2019يف س�نة وا�دة واك�ن �ر�مج ٔ�یضا س�نة  1400س�ن�ني، 
مرفق حصي لكها يف العامل  208دوار يف س�ن�ني ؤ�زید من  5000حوايل 

مؤسسة تعلميیة جبام�ات قرویة، وهاذ اليش تیطور  340القروي، ؤ��ريا 
تدرجيیا، ٔ�ن القرى حىت يه �كرب، مرة ما تتحتاجش �ملدرسة كتد�ل يف 
وا�د ا�مو�ة، ٔ�ش ك�سمى؟ مجمو�ة، ال مايش جام�اتیة، مرة كتحتاج يه 

رة �یكون عندمه �ی��قلو أ�طفال د�لها �لمدرسة يف دوار �ٓخر، تدار لها، م
ٕاذا كرب ا�وار، كنحتاجو هام ن�ت ند�رو هلم، هاد اليش د� دینام�يك مايش 

  .�امد، وٕامنا �یتحول ویتحرك تدرجيیا
فٕاذا هاذ الرب�مج عندو ت�ٔثري معيل، تدار ف�ه �ود، اكنت ف�ه �دمة، 

یضا ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل �ق�صاد �ج�عي واكنت عندو ت�ٔثريات، ؤ�رید �ٔ 
والتضامين ٔ�ن ٔ��د املتد�لني ٔ�شار � فعال، وعندو وا�د ا�ور �بري يف 
حماربة الهشاشة والفقر، ٔ�نه هو حيدث أ��شطة املدرة ���ل �ی�يل الناس 
هام ی��جو هاد اليش كثري، حصیح، وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه هاد اليش الصنا�ة 

ا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي دارت وا�د اجلهد القطاع اخلاص �لصن
مقاو�، و�ون ٔ�كرث من  �900بري، يف ظرف س�ن�ني فقط ٔ��دثت حوايل 

صانع وصانعة، ا�يل خضعو �لتكو�ن، واس�تفاد من حمو أ�م�ة  37000
الوظیفي ٔ�ن اك�ن حمو أ�م�ة العام، واك�ن حمو أ�م�ة الوظیفي د�ل املهنیني 

  .من هؤالء الصناع والصانعات 53000تغلو د�ل ا�يل هام ك�ش� 
تعاونیة لك س�نة، من  500وقامت اجلهات املعنیة �لوزارة بدمع وموا�بة 

�الل الفحص �سرتاتیجي، والتكو�ن امجلاعي واملرافقة الفردیة لهذه 
التعاونیات، وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن املغرب يف مجموع ا�ول العربیة النظام 

تعاونیة يف  40000تعاونیة من ٔ�صل  20000، عند� التعاوين ف�ه قوي
د�ل التعاونیات موجودة يف املغرب، وهذه  %50ا�ول العربیة، 

التعاونیات لكها كتدمع ٔ�ثناء الت�ٔس�س ويف املوا�بة ويف ا�مع ويف �ريها، 
م�عاون يف املغرب، یعين ٔ�عضاء التعاونیات، وبطبیعة  600000وعند� 

هذا الرمق جيب ٔ�ن یتضاعف �ش �كونو الناس ا�يل  احلال حنن وا�ني ب�ٔن
م�خرطني يف التعاونیات ٔ�كرب، وهذه التعاونیات يه م�ت�ة �لرثوة، ال تن�ين 

  .�ىل الصدقة وال �ىل العمل اخلريي، ٕامنا م�ت�ة �لثورة
� ما ميك�ش �شري للكيش، یبدو ٔ�ن عند� سؤال اؤ��ريا راه �زاف د

ال�ة التضام�یة اك�ن عندها دور �بري، ال �ٓخر، ولكن بغیت نقول ب�ٔنه الف
ن�ىس ب�ٔن يف الفال�ة التضام�یة ا�يل هو العمود الثاين من ٔ�معدة املغرب 
أ�خرض، الري �لتنق�ط السقي �لتنق�ط �ى الفالح الصغري اك�ن دمع 

  .، وهذا يشء �م100%
هذا ٔ�سهم يف الك�ري من املناطق ا�يل كتعاين من مشلك املاء �ش 

هؤالء الفالح الصغار ميكن ی��جو �مكیات ٔ�قل من املاء، ودمع  �س�متر
أ�جشار املمثرة هذا �ر�مج اكن مس�متر، وهو ا�ي ٔ�دى ٕاىل ٕانتاج ق�ايس، 
راه قال � الس�ید قال � الزیتون موجود ما اكی�ش ا�يل �رشیه، اك�ن 

� وا�د الشویة داملبالغة يف هذه، ولكن هذا دلیل �ىل ٔ�ن ا�مع د�ل ا�و
اكن قوي، ٕاىل �د الناس بداو �ی��جو، شوف اجلهة أ�خرى ما �شوفش 
�ري هاد اجلهة، وهذا من ا�اطر د�ل هاد اليش، ٔ�ش �ادي ند�رو؟ د� 
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ٕاذا دمعيت واكن إالنتاج وفري یقول �الش دمعيت؟ ٕاذا ما دمعت�ش یقول � 
  .ٔ�س�یدي ما دمعت�ش، ٕایوا �لوا لنا هذا املشلك، بقاو لنا

و و�كون إالنتاج، �اصنا د� �سوقو، نتعاونو �سوقوه دولیا، ال، ندمع
مايش �ري وطنیا، �سوقوه، ولكن �ين راه املس�هت�، امسح يل حىت هو 
ف�ه �ود، ولكن املس�هت� فرح ٔ�ن �زل � ا�مثن د�ل الزیت، و�زل ا�مثن 
د�ل الزیتون، القدرة الرشائیة، قولو القدرة الرشائیة تدمعت �ملغرب 

  .خرض، �اله ا�رتفو هباد اليش، نعرتفو شویة �شویة، �ري ببعض املسائلا�ٔ 
ؤ��ريا، �ٓخر رمق �ادي نعطیه ٔ�ن عند� سؤال �ٓخر ٕان شاء هللا، هللا 
جيیب الش�تا، ولكن �ع�د �ىل املطر یقل س�نة بعد س�نة، هاد �رتباط 

نق�ط، �ملطر �ادي یقل س�نة بعد س�نة عن طریق الربامج د�ل السقي �لت 
د�ل التجمیع د�ل املاء، د�ل السدود، ما �ساوش راه س�نو� هناك سدود 

وفق �ر�مج طویل املدى،  تلیة وسدود صغرية وسدود �برية س�نو� ت�ىن
 ..و�ادي یبقى بطبیعة احلال وهذا �یدمع القدرات، ما �اصناش ٔ�مسو

، بطبیعة احلال ٔ��د إالخوان شار للكممي، يش �ا�ة �ادي �رجع �هيا
ولكن ا�يل شار يل للكممي ما فهم�ش �یفاش هاذ القضیة �ة لكممي، �ة 
لكممي راه يه عندها اه�م حىت يه دا�� يف �دد من الربامج، ما �ساوش 
ب�ٔن ٕاطالق مرشوع تث��ة الطریق من �زن�ت �لعیون راه �هيم ٔ�یضا �ة 

واد واد نون، ما �ساوش ب�ٔنه سد فاصك ا�يل هو سد �بري �ىل  -لكممي 
ؤ�یضا �ر�مج احلد من الف�ضا�ت ملیار درمه راه ٔ�مستو،  1.5الصیاد ب 

  . ملیون درمه، اك�ن، �لعكس، اك�ن، اك�ن، اك�ن 571ب 
يف الص�ة، ا�ٓن هناك املركز �س�شفايئ �س�یدي ٕایفين �ادي �كون، 

رس�ر،  250رس�ر، وعندك املركز �س�شفايئ اجلهوي �لكممي  �120ك؟ 
ود تدارت يف لكممي وهناك �ود ٔ�خرى، وهناك �رامج، لكممي هاذي لكها �

خصها حىت يه �س�تفد، من الربامج املو�ة لتقلیص الفوارق ا�الیة 
  .و�لب��ات الصحیة و�لب��ات التعلميیة، و�س�تحق لك �ري

شكرا جزیال �لجمیع، ومرة ٔ�خرى �رفعو النقاش الس�یايس د�لنا، 
أ�مل يف الناس، وحناولو ما ٔ�مكن �كون  منش�یو ٔ�مور، ون��و أ�مل، ن��و

اخلطاب د�لنا حضاري، ونقولو املعقول �لمواطنني واخلطاب الوسط، 
هاذي مز�نة، هاذي تدارت، هاذي �يق ما تدارت و�اصها تدار، وا�يل 

�ام جيي یقول هاذ اليش ما كناش در�ه، هللا  16دوز يف احلكومة وا�د 
  .جيز�مك خبري د�روه لینا

  .م �لیمك ورمحة هللا و�راكتهوالسال

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ن��قل ا�ٓن ملعاجلة ٔ�س�ئ� احملور الثاين، وا�يل �یتعلق مبوضوع اجلهویة 
املتقدمة ولكن من �ب ٕادماج الش�باب و�مثني قدرات القطاع الفال�، 

ب�ٔول م�د�ل د�ل أ�س�ئ� يف هاذ احملور، نف�حو �ب التد�الت  6عند� 

  .عن فریق أ�صا� واملعارصة

  :عبد الرحمي المكیيلاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدة والسادة الرؤساء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ملتقدمة، �منیة ا�ال اجلهوي وا�هنوض ا من أ�هداف اجلوهریة �لجهویة

مبؤرشات التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة املس�تدامة واملتوازنة مبختلف 
املناطق مبا فهيا العامل القروي، ا�ي ظل یعاين من تبعات العز� وا�هتم�ش 

  .وضعف اخلدمات �ج�عیة
رشیعیة وقد ٔ�كد صاحب اجلال� �الل خطابه مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال� 

احلالیة �ىل ٕا�دى ا�االت الكف�� خبلق الرثوة �لعامل القروي واملمتث� يف 
القطاع الفال� ا�ي �شلك خزا� ٔ�كرث دینام�ة ٕالدماج الش�باب يف سوق 

  .الشغل وحتسني ظروف الع�ش و�س�تقرار �لعامل القروي
يف هاذ إالطار، �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، من �الل 
س�یاس�تمك العامة، �یف جتعل حكوم�مك من اجلهویة املتقدمة رافعة حق�ق�ة 

  خللق التمنیة وٕادماج الش�باب و�مثني قدرات القطاع الفال�؟
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :عبد الصمد ق�وح الس�یداملس�شار 
ة والسالم �ىل س�ید املرسلني و�ىل �ٓ� �سم هللا الرمحن الرحمي والصال

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  زماليئ وزم�اليت السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

 سوف ٔ�ضع سؤايل ابتداء مما ٔ�هنیمت به جوا�مك يف الشطر أ�ول من هذا
وجعلنا من املاء لك (ا�لقاء الشهري واملتعلق �ملاء، وانطالقا من قو� تعاىل 

  .صدق هللا العظمي) يشء �
ما هو تصورمك الس�ید رئ�س احلكومة لتمثني قدرات القطاع الفال� مع 

  ٕاشاكلیة ندرة املاء؟
  .شكرا



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –ار�ن مداوالت جملس املس�ش

18 

 )2019 ینا�ر 15( 1440 جامدى أ�وىل 09

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق احلريك

  :ةام�ارك محی الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  زماليئ املس�شار�ن،
�مس الفریق احلريك والفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، �سائلمك 
الس�ید رئ�س احلكومة حول اخلطوط العریضة ٕالسرتاتیجیة احلكومة ٕالرساء 

ق�صادیة والس�یاس�یة منوذج �منوي �وي یدمج الش�باب يف احلیاة �
و�ج�عیة واكفة ا�االت، و�رمس معامل منوذج اق�صادي یقوم �ىل �مثني 

  .قدرات القطاع الفال�
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .ٕاذن هذا سؤال مشرتك �لفریق احلريك والفریق ا�س�توري
 .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :ينمحمد ا�ح�ی الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن واملس�شارات،

ال خيفى �لیمك ا�ور ا�ي قامت به ا�ططات إالسرتاتیجیة الوطنیة 
ٕاىل یوم�ا هذا، خمططات �ريت �لك  2008اليت اعمتدهتا بالد� م�ذ س�نة 

اد� الوطين وب��اته، ح�ث سامهت �شلك �بري يف �لق منو خفر معامل اق�ص
اق�صادي م�نوع ومس�تدام، دعت من �ال� �س��ر العمويم و�س��ر 
اخلاص وسامهت يف ت�ٔهیل خمتلف القطا�ات املعنیة هبذه ا�ططات، 
�لقت من �اللها م�اصب شغل لفائدة الش�باب املعطل احلامل 

معه التنافس�یة ما بني القطا�ات  �لشهادات، اليشء ا�ي حتس�ت
إالنتاج�ة، وجعلت من بالد� ٔ�رضیة صلبة الس�تقطاب �س��رات 

  .وموا�ة خمتلف الت�د�ت اخلارج�ة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

م�اقشة موضوع �منیة قدرات القطاع الفال� وجع� رافعة �مع اجلهویة 
�ىل التطرق ٕاىل ٕاسرتاتیجیة املتقدمة وٕادماج الش�باب حتیلنا �لرضورة 

املغرب أ�خرض ومسامهته الك�رية يف نقل القطاع الفال� من وضع بدايئ 

تقلیدي ٕاىل وضع عرصي م�قدم �دا، ٔ�صبحنا من �اللها مرجعا �ام 
�تلف ا�ول النام�ة اليت �رید من بالد� تصد�ر جناح�ا هبذا ا�طط ٕاىل 

  .ب�اهنا
قام احملصل �لهيا من �الل هذا ا�طط ويه م�اس�بة نذ�ر مهنا �ٔ�ر 

الرائد، ٔ�رقام �ربمت عهنا ٔ�نمت الس�ید الرئ�س ؤ�شدمت هبا يف العدید من 
�ىل  %4.1املناس�بات، مك�ت من بلوغ �سب منو �مة �دا وصلت ٕاىل 

مدى الس�نوات أ��رية، ح�ث بی�ت ٔ�داء هذا ا�طط �سرتاتیجي تفرسه 
سالسل إالنتاج، بعدما اكنت ال تت�اوز  نتاجئه احملققة �ىل مس�توى خمتلف

�ىل ٔ�بعد تقد�ر، وهو ما یفرس حتسني القمية املضافة �لقطاع  %3ٔ�و  2%
، ويه مرحشة 2017س�نة  %15.4الفال� واليت اس�تقرت يف �دود 

لالرتفاع بعد ��هتاء من �ش�تغال �ىل موضوع التمثني وال�سویق، 
ء الن�اح ا��ن الزالوا یصدون اسرتاتیجیات ف�دت مزامع العدم�ني ؤ��دا

  .�ىل ٔ�ن الب� �ري فال�
ولتعز�ز �اذبیة القطاع الفال�، نطالبمك الس�ید رئ�س احلكومة برضورة 
الرفع من ٔ�داء �يق القطا�ات احلكوم�ة املرتبطة �ل�سویق والتمثني من �الل 
البحث عن حماور �دیدة �ل�سویق، و�شجیع �س��ر اخلاص و�س��ر 

جمال الصنا�ة الغذائیة والتحویلیة �رب توفري اكفة ا�ٓلیات الكف�� ٕالجناح  يف
  .هذه املشاریع

ٕان م�اقشة موضوع �شجیع �س��ر اخلاص يف قطاع الصنا�ات 
الغذائیة والتحویلیة جتعلنا نؤكد �ىل ٔ�ن هذه الصنا�ة يه املد�ل ا�ي 

العامل  س�س�تطیع من �ال� التقلیص من �سب البطا�، خصوصا يف
القروي، �لام ٔ�ن الناجت ا�ا�يل اخلام �لقطاع الفال� عرف تطورا ملحوظا 
يف هذا إالطار بعدما سامه �شلك �بري يف دمع مدا�ل ا�و�، ويف الرفع 
من قمي الصادرات الفالح�ة، مما سامه وس�سامه يف التقلیص من �سب 

  العجز يف املزيان الت�اري،
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

إالسرتاتیجیة الفالح�ة من �الل خمطط املغرب أ�خرض حيیلنا  جناح
�ىل م�اقشة موضوع اجلهویة املتقدمة ارتباطا هبذه الزاویة ح�ث ٔ�ن هذه 
إالسرتاتیجیة سامهت يف دمع هذا املرشوع الوطين الهام، ٕاال ٔ�ن إالشاكل 
ا�ي یطرح يف هذا إالطار هو ٔ�ن هذه �سرتاتیجیات الوطنیة الناحجة 

متعة اس�تفادت مهنا عوامص اجلهات دون �ريها من �يق أ�قالمي أ�خرى، جم 
ؤ�ن هناك ٔ�سواق، ٔ�م�� املناطق اجلنوبیة �جهة العیون الساق�ة امحلراء، 

ٔ�ن بعض أ�قالمي مل �س�تفد من ا�ینام�ة و�ة لكممي واد نون، ح�ث و�د� 
لك�رية بني اليت زرعهتا هذه ا�ططات، مما �رس هناك بعض التفاو�ت ا

  .ٔ�قالمي هذه اجلهات، و�ىل س��ل املثال ٕاقلمي طانطان
فٕا�مك مطالبون �ع�د العدا� ا�الیة يف توزیع �س��رات، ارتباطا 
مبوضوع ال�شغیل و�الق�ه �ٕالسرتاتیجیة الفالح�ة، یفرض �لینا الیوم ٔ�ن 

 �شلك ن�ساءل عن م�ٓل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين اليت س�تدمع
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�بري جنا�ات هذه ا�ططات، و�ىل رٔ�سها القطاع الفال� �ىل ٔ�مل ٔ�ن 
حيظى التكو�ن الفال� بنص�ب وافر مضن هذه إالسرتاتیجیة، �ىل اعتبار 
ٔ�ن القطاع الفال� قطاع مشغل ؤ�ن �سب وافرة من الش�باب املعطل 

 .یتوا�د �لعامل القروي
�لتكو�ن الفال� يف هذا ��، فٕا�مك مطالبون ٕ�عطاء ٔ�ولویة كربى 

ا�ال، حىت �متكن من التقلیص �شلك �بري من �سب البطا� اخلاصة، 
وٕا�مك ٔ��لنمت م�ذ ٔ�س�بو�ني دا�ل جملس النواب ٔ�ن هذه إالسرتاتیجیة 

م�صب يف الوسط  118000م�صب مايل و 220000الوطنیة �لقت 
القايض مهنا يف الوسط القروي، مما یفرس و�اهة طرح�ا  4000احلرضي، و

 .لتكو�ن املهين�إالسرتاتیجیة الوطنیة املرتبطة  ٕ�رشاك القطاع الفال� يف
  الس�ید الرئ�س،

ما يه إالسرتاتیجیة احلكوم�ة لتمثني قدرات القطاع الفال� وجع� 
  رافعة �مع اجلهویة املتقدمة وٕادماج الش�باب؟

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .ملقاوالت املغرباللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام 

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ة حتد� حق�ق�ا �لحكومة لتحق�ق جنا�ة ٔ�كرب �شلك تزنیل اجلهویة املتقدم
�لس�یاسات العموم�ة، مبا یضمن �منیة مدجمة �تلف اجلهات وف�ات ا�متع، 
وميكن اجلهة كذ� من إالطالع بدورها اكمال يف تدبري قضا� التمنیة 
�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، ٕاذ �شلك اجلهة خزا� ٕاسرتاتیجیا 

  .وة ومعها م�اصب شغل م�ت�ة ومس�تدامة �لش�بابخللق الرث 
فرمغ ا�هودات املبذو� يف ٕاطار الس�یاسات العموم�ة، ف�الد� الزالت 
�س�ل تفاو�ت �منویة صار�ة بني اجلهات، وكذا دا�ل لك �ة ف� یتعلق 
�لولوج ٕاىل اخلدمات أ�ساس�یة بني املناطق احلرضیة واملناطق القرویة، 

اطق اجلبلیة وم�اطق السهول، حفسب وزارة �ق�صاد وكذ� بني املن
من منو �ق�صاد  %62واملالیة ف�ٔربع �ات لو�دها �سامه ب�ٔزید من 

من �س�بة منو الناجت ا�ا�يل  %48الوطين، و�تني اثن�ني �ساهامن حبوايل 
  .ام ببالد�اخل

وهنا ن�ساءل الس�ید رئ�س احلكومة، عن املقاربة واملهنجیة اليت تنوي 
احلكومة احملرتمة اع�دها يف نقل �خ�صاصات من املركز حنو اجلهة و�يق 

  امجلا�ات الرتابیة؟
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ال ميكن احلدیث عن �ویة �جعة يف ٕادماج الش�باب دون س�یاسات 
معوم�ة م��ا�سة ت��غي املصل�ة للك املواطنني، سواء ��ال احلرضي ٔ�و 

تحرض اخلطاب املليك السايم ٔ�مام ٔ�عضاء جمليس الربملان القروي، وهنا �س� 
، وا�ي د�ا ف�ه �ال� امل� نرصه هللا 2018مبناس�بة اف�تاح دورة ٔ�كتو�ر 

ٕاىل تعز�ز املاكسب احملققة يف املیدان الفال� و�لق املزید من فرص 
: الشغل وا��ل، و�اصة لفائدة الش�باب القروي، ح�ث قال �اللته

ق وتقویة طبقة وسطى فالح�ة، وجعلها �امل توازن ورافعة �ای��ا ان��ا"
�لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة �ىل غرار ا�ور الهام �لطبقة الوسطى يف 

  .ا�هت�ى �م صاحب اجلال�" املدن
م�اخ أ�عامل "كام ن��ه احلكومة من الفوارق العمیقة املوجودة بني 

متتع �س��ا مبناخ ٔ�عامل م�اسب ونظريه القروي، فٕاذا اكنت املدن � " احلرضي
نظرا لطبیعة اخلدمات اليت توفرها، ف�اكد جنزم غیاب ذ� �ىل املس�توى 

  .القروي
ف�اس�ت��اء بعض املناطق املعروفة �رخيیا �ٔ��شطة الفالح�ة، نالحظ 
ٔ�ن الغالبیة الكربى �لقرى املغربیة ال تتوفر �ىل ٔ��شطة اق�صادیة تذ�ر، مما 

ومة �لق الرثوة ومعها م�اصب الشغل، وهو ما ینعكس سلبا �ىل م�ظ
�س�توجب ٕادراج ا�هنوض �ملقاوالت الفالح�ة مككون ٔ�سايس مضن ٔ�ي 
ٕاسرتاتیجیة �منویة مس�تق�لیة، مما ميكهنا ٔ�ن توفر من م�اصب الشغل �مة 
�اصة يف جماالت الصید البحري، الس�یا�ة القرویة، توفري اخلدمات، 

رتبطة ب�مثني الرتاث الثقايف، وهو ما سوف الطاقات املت�ددة، أ��شطة امل
�شلك فرصا حق�ق�ة ٕالنعاش �س��رات يف العامل القروي والتقلیص من 

  .ظاهرة الهجرة والفوارق ا�الیة
ويف هذا إالطار ندعو احلكومة ٕاىل تفعیل حق�قي �لجن اجلهویة ملناخ 

�ىل �د سواء أ�عامل مع العمل �ىل �ه�م �لعاملني القروي واحلرضي 
والسعي حنو تدابري �راغامتیة تؤسس ملفهوم �دید لالس��ر الفال� وهنا 

  :نقرتح
ٔ�وال، العمل �ىل ٕا�داث م�اطق صناعیة �لعامل القروي وربطها 
�ملنظومة ا�لو��س��ك�ة الوطنیة، السكك احلدیدیة، والطرق الس�یارة 

  .واملوا� واملطارات
ق�صاد الفال� والصنا�ات الغذائیة �نیا، �لق معاهد م�خصصة يف �

  .�ىل مس�توى العامل القروي
�لثا، تعز�ز ب��ة �بتاكر من �لق مقاوالت م�تكرة متكن من �لق قمية 
مضافة �الیة مع ضامن �لق م�اصب شغل تنافس�یة مع نظريهتا �ملدن، وهنا 
ميكن توصیة ٕ��داث �اضنات ب��ات اس�تق�ال �اصة �ملقاوالت القرویة 

ٕا�شاء صنادیق �س��ر م�خصصة وقادرة �ىل توفري املوا�بة واملصاح�ة  مع
 .التق�یة واملالیة
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رابعا، هتیئة ظروف حمفزة الخنراط الش�باب القروي يف م�ادرات 
  .املقاول ا�ايت

�امسا، ٕاقرار حتفزيات مالیة ورضی��ة ملس�مثر�ن خواص يف اجلهات 
فة مقاو� قرویة لهذه املقاوالت أ�قل منوا يف العامل القروي مع ختویل ص

ومتك�هنا ببعض �م�یازات ال�سویق�ة واجلبائیة، وهنا ميك�نا اغتنام فرصة 
ناظرة الوطنیة حول ج�ا�ت من ٔ��ل احلدیث حول هذا املوضوع بصفة امل 

  .معمقة �دمة ملصل�ة املقاولني واملقاو� الفالح�ة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،  

ب وتطو�ر الفال�ة هام و�ان لعم� وا�دة، �� ٕان ٕادماج الش�با
ی��غي العمل �روح املسؤولیة والتعاون مع اكفة الرشاكء من ٔ��ل ضامن جناح 

  . هذا التو�ه احلرضي ا�ي تقدم �لیه بالد� يف ٕاطار اجلهویة املتقدمة
و�حتاد العام ملقاوالت املغرب مس�تعد للك املبادرات الرام�ة الن��اق 

ى قرویة �متتع �لكرامة والعدا� �ج�عیة، ا�س�اما مع طبقة وسط
  . توجهيات صاحب اجلال� يف هذا الصدد

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

ٕاذن نعطیو اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ�، 
  .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :ومةاحلك رئ�سالس�ید 
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف احلق�قة هاذ املوضوع مر�ب، ل�س موضو�ا، وم�دا�ل مع املوضوع 

  . السابق
 قدرات طیب، اجلهویة املتقدمة وٕاشاكالت ٕادماج الش�باب، �مثني

القطاع الفال�، ويف احلق�قة اجلهویة املتقدمة معناها ٔ�ن كثري من أ�س�ئ� 
اليت تطرح يف احلق�قة �اصها تطرح �ىل اجلهات ما بقاش �ادي تطرح يف 

  . الربملان
طبیعي، ٔ�نه والت اخ�صاصات د�ل اجلهة، غن�اوب يف ٔ�ن 

  .بالصتو، املهم تن�اوبو يف بالصهتم د�
يف البدایة ب�ٔن احلكومة ملزتمة ��مع لتفعیل اجلهویة  ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد

املتقدمة ٕاىل ٔ�بعد مدى، ويف هاذ �جتاه اكنت هناك �دد من إالجراءات 
  :مهنا

ٔ�وال، موا�بة اجلهات من ٔ��ل توضیح وتدق�ق اخ�صاصاهتا، وهذا 
حيتاج وفق رؤیة م�سجمة، م�قامسة، وهذا اكن حيتاج ٕاىل لقاءات م�واص�، 

، �روم حتدید 2023- 2018 التوصل ٕاىل بلورة مرشوع م�ثاق وهكذا مت
الزتامات لك من القطا�ات احلكوم�ة واجلهات، وذ� �رب مرا�ل 

 .ؤ�هداف، ویمت تنف�ذها من طرف جلنة مركزیة وجلان �ویة
كام ینص مرشوع هذا املیثاق �ىل ٕا�رام عقود �رامج بني لك �ة �ىل 

لق ب��ف�ذ �خ�صاصات املشرتكة الواردة �دة والقطاع احلكويم املعين، تتع
يف ٕاطار �ر�مج التمنیة اجلهویة وكذا يف ٕاطار إالسرتاتیجیات القطاعیة 

  .املعنیة، وهذا معل �ادي �س�متر يف هاذ الفرتة، �ادي یبدا من هاذ الس�نة
�نیا، بطبیعة احلال مواص� ا�مع املايل �لجهات وفق ما �رد يف قانون 

لك % 1وانطالقا مما نص �لیه القانون التنظميي �لجهات املالیة �ىل حسب 
  .س�نة، وهذا ننفذه تدرجيیا

�لثا، تعز�ز القدرات التدبريیة �لجهات، وقد مت حلد ا�ٓن ٕا�داث 
واكالت �ویة ٕالجناز مشاریع �ىل مس�توى مجیع �ات اململكة، وتعمل 

دید احلكومة �الیا �ىل ٕا�داد ٕاطار مرجعي لتفعیل ٕاصالح النظام اجل
املتعلق مب�اس�بة امجلا�ات الرتابیة، وذ� �ىل ٕا�ر ٕاصدار املراس�مي املتعلقة 

 . �سن نظام �لم�اس�بة العموم�ة �لجام�ات الرتابیة
���ر ٔ�یضا ٔ�ن اجلهود م�واص� من ٔ��ل تعز�ز قدرات إالدارة  رو�د�

اجلبائیة اجلهویة �رش� ولو��س��ك�ا �متك�هنا من تطو�ر وسائل اس�ت�الص 
تحقاهتا و�منیة مداخ�لها، مبا یضمن لها الق�ام �ىل الو�ه امل�ٔمول من املهام مس� 

  .واملسؤولیات املنوطة هبا
رابعا، هناك ٔ�یضا �رسیع وتزنیل خمططات التمنیة اجلهویة، ويف هذا 

�ة �ىل خمططات  �12ات حلد ا�ٓن من ٔ�صل  10إالطار صادقت 
لیة ا�صصة �لتمنیة اجلهویة ما یناهز التمنیة اجلهویة اخلاصة هبا، واللكفة إالجام

  .ملیار درمه 54
�امسا، موا�بة اجلهات يف ٕا�داد التصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب، ذ� 
ٔ�ن القانون التنظميي املتعلق �جلهات قد عزز دور هذه أ��رية يف ٕا�داد 
 التصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب، اليت تعد ٕاطارا مرجعیا ٔ�ساس�یا، هيدف ٕاىل

الوقوف �ىل �خ�الالت ا�الیة واقرتاح التدابري وإالجراءات الكف�� 
 .بتحق�ق �منیة جمالیة م�وازنة

وقد حرصت احلكومة �ىل ٕاصدار املرسوم اخلاص بت�دید مسطرة 
ٕال�داد التصممي اجلهوي ٕال�داد الرتاب وحتی��ه وتق�ميه، وهو املرسوم ا�ي 

، كام اخنرطت يف متویل 2017ت�رب ش�  �28رش يف اجلریدة الرمسیة بتارخي 
وموا�بة ٕا�داد التصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب من ٔ��ل متكني اجلهات من 
بلورة تصور مشويل لتمنیة �رابیة م�وازنة، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار التو�ات 

  : و�خ�یارات الوطنیة يف م�دان ٕا�داد الرتاب، من �الل
هویة وٕا�داد الرتاب وموا�بهتا يف ت��ع ا�راسات املتعلقة �لتصاممي اجل 

  .هذا ا�ال
 .وضع مرشوع دلیل لت�س�یط مسطرة ٕا�داد هذه التصاممي

�رجمة دورات �لتكو�ن لفائدة ٔ�طر جمالس اجلهات يف جمال ٕا�داد 
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 .الرتاب
وهاذ اليش لكيش ا�ٓن یمت تدرجيیا، و�ملناس�بة هناك ٔ�یضا �ا�ة ٕاىل 

الرتاب، ا�ي جيب ٔ�ن تندرج  ٕاطار وطين من �الل تصممي وطين ٕال�داد
  .هذه التصاممي اجلهویة يف ٕاطاره

�امسا، البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل نقطة ويه �مة �دا، وهو ٕا�داد م�ثاق 
الالمتركز إالداري وٕاصداره يف اجلریدة الرمسیة، بعد ٔ�ن صادق �لیه جملس 
احلكومة بعد نقاش مطول، وهاذ م�ثاق الالمتركز إالداري یتاكمل مع هذا 

ا�يل كنیدروه يف حتدید اخ�صاصات جمالس اجلهات، و�لتايل هذا  اجلهد
�ادي ميكن �ش �كون اجلهة عندها ا�اطب د�لها يف إالدارات اجلهویة، 
و�لتايل �ادي یصبح التد�ل املركزي حمدودا وحمدودا �دا و�ادي ینقص، 
مجیع أ�مور اليت ميكن ٔ�ن تفوض ٕالدارات �ویة ال ممركزة س�نعمل �ىل 

 .فویضها ٕان شاء هللا يف القریبت
بطبیعة احلال م�ثاق الالمتركز صدر م�ذ فرتة و�ادي نعقدو ا�لقاء أ�ول 
�لجنة الق�ادة لتزنیل وتطبیق م�ثاق الالمتركز يف القریب العا�ل، وهو 

  .املنصوص �لیه يف املیثاق
ؤ��ريا التواصل املبارش مع اجلهات، وهو ذ� ٔ�ننا بدٔ�� �ٓلیة التواصل 

بارش مع اجلهات ومن �الل ز�رات تواصلیة اليت ننظمها، �عتبارها �ٓلیة امل 
�مة لٕالنصات �لت��ع �لتعرف عن كثب �ىل مهوم ونظرة م�تخيب خمتلف 

  .اجلهات والوقوف �ىل إالشاكالت املتعلقة بورش اجلهویة و�ريها
�ات، �ة  6ز�رات حلد ا�ٓن ل  6يف هاذ إالطار متت حلد السا�ة 

ل خ�یفرة، �ة در�ة �ف�اللت، �ة فاس مك�اس، �ة الرشق، بين مال
وقد متت �رجمة يف هنایة هذا أ�س�بوع . �ة مرا�ش، و�ة سوس ماسة

 .2019ینا�ر  �19ة طن�ة تطوان احلس�مية ٕان شاء هللا یوم 
ٕاذن هذه اخلطوات العامة والرب�مج العام لتزنیل اجلهویة املتقدمة، 

يه طرف ف�ه فقط، وٕامنا الطرف ا�ٓخر يه  وبطبیعة احلال احلكومة
  .اجلهات، ف�� هناك تفا�ل �ىل هذه املس�تو�ت

كام طلب بعض الس�یدات والسادة املس�شار�ن  - البد ٔ�ن ٔ�حتدث 
عن دور هاذ الورش د�ل اجلهویة يف ٕادماج الش�باب، حصیح  -احملرتمني 

اكن هناك اجلهویة املتقدمة عندها دور �بري يف ٕادماج الش�باب، و�� 
  .اه�م �بري هبذا البعد اجلهوي يف ا�طط �سرتاتیجي �ل�شغیل

ويف هذا إالطار، اكن هناك حمور �اص يف هذا ا�طط الوطين هيمت 
بدمع البعد اجلهوي يف ال�شغیل، ویمت �لتايل العمل �ىل وضع �دد من 

  :التدابري ويه
صعید لك ٔ�وال، وضع خطة م�عددة الس�نوات ٕالنعاش ال�شغیل �ىل 

 .�ة، �ىل ٔ�ساس �شخیص �رايب مشرتك
 .�نیا، وضع تدابري �رابیة �ل�شغیل ممك� �لتدابري الوطنیة

 . �لثا، وضع �ٓلیات �رابیة م�اس�بة لضامن متویل إالجراءات املقررة
ؤ��ريا، وضع ٕاطار حاكمة �رابیة وحتدید الوسائل وإالماك�ت الالزمة 

 .لضامن وضع تدابري فعا�
إالطار س�مت العمل �ىل توق�ع عقود �ر�مج بني احلكومة ولك يف هذا 

�ة �ىل �دة، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار خصوصیة لك �ة وتزنیل هذا الرب�مج 
يف املر�� املق�� من �الل ٕا�شاء املراكز اجلهویة �ل�شغیل وتطو�ر 
الكفاءات �ٓلیة �لمصادقة �ىل ا�طط اجلهوي �ل�شغیل وبلورة تدابري �ویة 
لتمنیة الكفاءات املمك� �لتدابري الوطنیة ٔ�ن هاد �منیة الكفاءات والتكو�ن 

بغرض ال�شغیل جيب ٔ�ن �كون مك�فا مع لك �ة، لك �ة عندها 
املس�تو�ت التمنویة ٔ�و ا�االت د�ل التمنیة اخلاصة هبا، وجيب التكو�ن ٔ�ن 

ما  یذهب يف هذا �جتاه، ما �كونوش يف �ة م�ال �ف�اللت بنفس
  .س�نكون يف �ة ا�ار البیضاء، هذا ٔ�وال

�نیا، ٕا�داد ا�طط اجلهوي �ل�شغیل، بناء �ىل مضامني الرب�مج 
اجلهوي �لتمنیة والت�س�یق بني ٔ��شطة خمتلف املتد�لني يف �رامج �س��ر 
والتكو�ن وا�هنوض �ل�شغیل وتعز�ز �لتقائیة والتاكمل وتطو�ر رصد سوق 

  الشغل اجلهوي؛
  از ال�شخیصات الرتابیة وا�راسات �س�رشاف�ة؛ٕاجن

  وضع م�ظومة �ویة �ل�شغیل ا�ايت لتحسني القابلیة �ل�شغیل؛
ؤ��ريا ٕا�داد وتنف�ذ ٕاجراءات �ویة �لهنوض �ل�شغیل املمك� 

  .لٕالجراءات الوطنیة
هو بطبیعة احلال يف مجیع ا�ططات الوطنیة هناك ا�ٓن اجتاه حنو 

هوي، مجیع ا�ططات، والس�یاسات، م�ال الس�یاسة ٕادماج البعد اجل 
املندجمة �لش�باب فهيا البعد اجلهوي، خمتلف الس�یاسات حىت �ىل مس�توى 
الص�ة والتعلمي ٕاىل �ٓخره، �ري التعلمي يه س�باقة �لجهویة ٔ�ن ٕا�شاء 
ا�ٔاكدميیات يف فرتة سابقة مكؤسسات معوم�ة يه راه نوع من التفویض 

ؤسسات �ویة لتقوم مبها�ا، مع أ�سف ذاك اليش �لصالح�ات املركزیة مل
توقف يف البدایة ولكن اح�ا يف ظل هذه احلكومة �ادي نعزو هاذ البعد 

  .اجلهوي القوي يف جمال التعلمي كام يف �ريه من ا�االت
ولكن ٔ�رید هنا ٔ�ن ٔ�خص ���ر ٔ�ن إالسرتاجتیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 

ااكت مع املقاوالت واملنظامت �ري تضمنت حمورا �اصا لتعز�ز الرش 
احلكوم�ة وامجلا�ات الرتابیة من ٔ��ل �لق ختصصات �نیة توا�ب تطور 
اجلهات و�س�تجیب حلاج�ات �ق�صاد الوطين من الكفاءات يف القطا�ات 
الوا�دة، متكن من ت�سري ٕادماج خرجيي التكو�ن املهين يف �امل الشغل، ومن 

لتكو�ن املهين يف املرا�ل املق�� مع هنا س�سري حنو �ك�یف مؤسسات ا
  .�اج�ات لك �ة �ة، بل دا�ل نفس اجلهة لك م�طقة ٔ�و ٕاقلمي ٕاقلمي

 3القطاع الفال� ٔ�ن هذا هو احملور دا� هاذ السؤال يف احلق�قة ف�ه 
  :داحملاور

احملور الثاين هو القطاع الفال�، مرح�ا، أ�ساس د�ل القطاع 
  . الفال�

يش قضیة املاء، قضیة املاء اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا، هناك اه�م ٔ�وال وق�ل لك 
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�اص �ملاء ؤ�نمت تعرفون ب�ٔن عند� ا�ٓن خمطط د�ل املاء �دامني یعين 
 30خمطط د�ل املاء ننفذه، وا�ٓن هناك وضع خمطط بعید املدى �لامء �ىل 

س�نة كام ینص �ىل ذ� �ٓخر قانون د�ل املاء، قانون ت��ص �ىل رضورة 
س�نة، و�� ا�ٓن نعد خمططا  30طط الوطين �لامء �اص �كون ف�ه ا�

�لامء، �الش؟ ٔ�ن املاء وا�د القطاع اسرتاتیجي  2050- �2020دیدا 
�اصو �ال�ات ا�يل يه بعیدة املدى ٕاسرتاتیجیة، هاذیك العال�ات 
الصغرية ال تف�د و�دها، ٔ�ن التقلبات املناخ�ة ما ميك�ش ت���ٔ ٔ�ش �ادي 

�دا تن��یو وا�د السد هنا تیجینا الش�تا يف بالصة ٔ�خرى هذاك یوقع �دا، 
  .السد ما فهيش املاء، هاذ اليش دا� واقع

ف�� مايش �ري تقول بناء السدود غن��و السدود، ولكن ما عند�ش 
ما ميك�ش نت��ؤو كثريا، ف�� هناك اسرتاتیجیات �جعة قویة حملاو� 

ن نوا�ه مشلكة ندرة املیاه ٕاذا التحسب وٕا�داد ٔ�رضیة قویة �س�تطیع �ٔ 
  :و�دت يف املس�تق�ل، ويه تت��ين �ىل حماور

احملور أ�ول، هو �س�مترار يف تعبئة املیاه السطحیة، املیاه السطحیة 
ا�يل تتجي من عند هللا من الش�تا، �اص التعبئة د�لها ٕاىل ٔ�قىص �د، 

لسدود ومن هنا تقویة هاذ الربامج د�ل السدود، السدود الكربى، ا
س�نو� هناك . املتوسطة، والسدود الصغرى والتلیة، وهنا �رامج مس�مترة

سدود  10اثنني ٔ�و ثالثة سدود كربى س�نو� تت�ش�ٔ �دیدة، و�ىل أ�قل 
  .م�وسطة وصغرى س�نو� من �ري السدود التلیة

ف�� هذا �ر�مج مس�متر وال یتوقف، ٔ�ن تعبئة املیاه السطحیة يشء 
عند� جزء �بري من املیاه د�ل أ�مطار �متيش �لبحر �م �الش؟ ٔ�ن �يق 

  .ومن املمكن ٔ�ن خنزهنا ؤ�ن نعبهئا، هذا احملور أ�ول
احملور الثاين، هو دمع �رش�ید اس�هتالك املاء يف القطاع الفال�، ؤ�نت 
فالح �ارف هاذ اليش، هناك دمع د�ل السقي، الري املوضعي ٔ�و �لتنق�ط 

)Goutte à goutte ( ل�س�بة % 100ق�ط، هاذ السقي ا�مع �لتن�
�ل�س�بة �لفال�ة الك�ار، ٕاذن % 90حىت  80وتقریبا  ،�لفال�ة الصغار

�الش؟ ٔ�ن هذاك املاء ما عندو مثن، هذاك املاء .. لكيش تقریبا ا�يل بغا
ا�يل تنق�صدو ما عندو مثن، وهذا ٔ�دى ٕاىل اق�صاد �م و�بري �لامء، وقلص 

اذ السقي �لتنق�ط �یك�ف ٔ�یضا إالنتاج، ك�سا�د من �س�بة الهدر، مع ٔ�نه ه
ٔ�یضا حىت الفالح �ك�ف إالنتاج د�لو، یقلص اس�تعامل أ�مسدة، فهو نفع 

  .كثريا، وهذا بطبیعة احلال هذا �ر�مج مس�متر، �رش�ید د�ل اس�تعامل املیاه
ولكن هناك �لثا، وا�د احملور �لث، وهو حتلیة م�اه البحر، و�� يف 

ٓ اش�توكة  الیوم ٕا�شاء حمطة د�ل حتلیة م�اه البحر  ت �ها، هناكی�
�س�تعامل د�ل السقي و�س�تعامل د�ل املاء الرشوب، : لالس�تعاملني

ٔ�لف هك�ار يف املنطقة، عندما ال ميكن  15والسقي �ادي ميك�ا من سقي 
  .تعب�ٔ الوسائل أ�خرى كنلجؤو ٔ��ريا ٕاىل هذه الوس�ی� الثالثة

رة دى يف إالسرتاتیجیة د�ل معاجلة نٕاجراءات ٔ�خر بطبیعة احلال هناك 
املیاه، من ب�هنا معاجلة املیاه العادمة، الس�یدة اكتبة ا�و� هنا، من ب�هنا �دد 

  .من إالجراءات أ�خرى حىت يه رضوریة ومسا�دة و�مة
ٕاذن هناك ٕاسرتاتیجیة واحضة، هناك حماور واحضة إالجراءات، وهناك 

حضة و�ادیني فهيا، ٕان شاء هللا، واح�ا م�فائلني �رامج ذات إالجراءات وا
�ل�س�بة �لمس�تق�ل يف هاذ القضیة د�ل املاء، وٕان اكن لك يش من عند 
هللا، هاذ القضیة د�ل املاء اك�ن صعو�ت، راه دول و�برية وكتعاين من هاذ 
املشلك مايش �ري اح�ا، ولكن اح�ا عند� ٕاجراءات، ما ت�ساوش ب�ٔن ا�ٓن 

وفة دولیا ٔ�ش�نو يه؟ �ا�زة احلسن الثاين �لامء، ا�رتافا جبهود �ا�زة معر 
املغرب يف هاذ ا�ال، وب�ٔن الرؤیة د�ل �ال� امل� احلسن الثاين، يه 
رؤیة عبقریة ومس�تق�لیة، ف�� ما نصغروش بالد�، دارت �ود �برية 

قص و�مة وكتدار اجلهود و�ادي تدار �ود �برية و�مة، وبطبیعة احلال الن
وبعض النقص وبعض املشالك ا�يل كتوقع �ىل الرمغ من هذه اجلهود، هذه 

  .النقطة أ�وىل ا�يل مرتبطة �ملاء
ايل يف ا�ال الفال�، ذ� ٔ�نه جيب ا�النقطة الثانیة مرتبطة �لبعد 

ٔ�ن نعرف ب�ٔن الفال�ة يه فال�ة وقطاع د�ل الفال�ة هو قطاع مرتبط 
مينكش نقاربوه بدون مقاربة جمالیة،  �ٔ�رض، مرتبط ��ال، ما

  :واسرتاتیجیات حملیة، و�� اكن هناك اه�م هباذ العملیة، من �الل
ٔ�وال، تعز�ز الالمتركز يف تدبري القطاع الفال�، ذ� ٔ�نه هناك هیلكة 
ٕاداریة لقطاع الفال�ة، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار الهیالك الالممركزة، وختول هذه 

سلطة اختاذ القرار �ىل املس�توى اجلهوي يف �دد من املصاحل الالممركزة 
هذه النقطة أ�وىل، وٕان اكن هناك طموح ٕاىل ٔ�ن . أ�مور ا�يل تفوضت �هيا
  .نعزز هاذ الالمركزیة ٔ�كرث

هناك �نیا، اع�د ا�ططات الفالح�ة اجلهویة، هاذ ا�ططات الفالح�ة 
ة، اجلهات احمللیة املرتبطة اجلهویة، واليت شار�ت يف بلورهتا امجلا�ات احمللی

�لفال�ة، إالدارات املركزیة، والسلطات العموم�ة يف وا�د املقاربة �شار�یة، 
ويه ا�ططات اليت مت التوق�ع �لهيا رمسیا ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلال� نرصه 

  .هللا من ق�ل رؤساء ا�الس اجلهویة والغرف الفالح�ة
ة الطریق �لتمنیة الفالح�ة وتعد ا�ططات الفالح�ة اجلهویة �ارط

، ومت حتیني ومطابقة هذه ا�ططات مع 2020جلهات اململكة يف ٔ�فق س�نة 
�ة فعاد  12التقس�مي احلايل، ٔ�نه اكنت ق�ل التقس�مي اجلهوي احلايل د�ل 

  .�ة احلايل، وذ� بتعاون ورشاكة مع املد�ر�ت الفالح�ة 16
�دد من التدابري املصاح�ة،  ويف ٕاطار تزنیل هذه إالسرتاجتیة مت اختاذ

ؤهالت اليت �زخر هبا لك م�طقة، م�طقة، ولك �ة املالغرض مهنا ٕا�راز 
�ة، ومن ذ� �منیة سالسل إالنتاج من �الل اع�د مقاربة سلس� القمية 
ٕاكطار ٔ�م�ل لتطو�ر السالسل النباتیة واحلیوانیة �رب اندماج خمتلف �لقات 

ني إالنتاج�ة، حتسني اجلودة، الرفع من القمية السلس� إالنتاج�ة، هبدف حتس
  .املضافة �لفال�ة و��ل الفال�ني

ٕاىل الیوم، ارتفع ا��ل د�ل الفالح  2008وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه من 
  %.60الصغري واملتوسط يف العامل القروي ٔ�كرث من 
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عقد �ر�مج بني ا�و� واملنظامت املهنیة حتدد  19ولهذه الغایة مت ٕا�رام 
هداف املتو�اة للك سلس�، �ل�س�بة لٕالنتاج والتمثني وال�سویق، ا�ٔ 

والتدابري وإالجراءات الواجب اختاذها لضامن تنف�ذ خمتلف �رامج العمل 
  .اليت س�متكن من حتق�ق أ�هداف املسطرة

مت حلد ا�ٓن تطو�ر املنتو�ات احمللیة كقاطرة �لتمنیة و�لق الرثوة، 
وا�بة املنت�ني وت�ٔطريمه و�كو�هنم �ىل و�اصة �ملناطق النائیة �رب م

  .املس�توى التقين وال�س�یريي الت�اري
جتمع �لمنت�ني من ٔ��ل �ك�یف  600ويف هذا إالطار، مت دمع وت�ٔهیل 

  .م�تو�ا مبختلف م�اطق اململكة 62إالنتاج وحتسني جودته، �رمزي 
ار مت ٔ�یضا ٕارساء معلیة التجمیع �ٓلیة هامة �لهنوض بف�ة الفال�ني الصغ

واملتوسطني، ٔ�نمت كتعرفو ب�ٔن التجمیع يف هذه القضیة د�ل الفال�ة، 
�ل�س�بة �لفال�ة الصغار �مة �دا، ا�يل اس�تطعو یندجمو وميش�یو يف هاذ 
اليش راه �ینجح، ووصل جحم �س��رات املربجمة لهذه ا��امة حوايل 

  .مرشوع 1500س�نوات لفائدة  10ملیار درمه، �ىل مدى  147
�لفال�ة التضام�یة، هرضت �لهيا م�ذ قلیل، ا�يل عندها دور  ا�هنوض

�بري �دا، هذه الفال�ة التضام�یة، �رب تنف�ذ مشاریع مس�تدامة ذات 
�دوى اق�صادیة واج�عیة، ويه اليت �سامه يف حماربة الفقر �لعامل 
القروي، والرفع من ا��ل الفال� ملس�تغيل الضیعات ا�ٔكرث هشاشة، 

هذه املشاریع يف ٕاطار اتفاق�ات رشاكة املوقعة مع التنظ�ت ویمت ٕاجناز 
املهنیة احلام� �لمشاریع، ویمت العمل �ىل موا�بة وت�ٔطري و�كو�ن وت�ٔهیل هذه 
التنظ�ت جلعلها قادرة �ىل تطو�ر و�س�یري و�دات التمثني و�ىل �سویق 

راكن املنت�ات الفالح�ة، د� متش�یو ليش بالصة كتلقاو املنت�ات د�ل �ٔ 
  .ود�ل الكرموص الهندي، الصبار ٔ�یضا و�ريها

فهذه التمثني د�ل هذه املنتو�ات ٕامنا هو أ��ذ بعني �عتبار 
املنتو�ات احمللیة وحماو� الت�ٔقمل مع ٕاماكنیات لك م�طقة م�طقة، وفعال �دد 

  .من التعاونیات الفالح�ة يف هذا ا�ال جنحت
�، ذ� ٔ�نه من ٔ��ل �مثني �مثني العنرص ال�رشي يف ا�ال الفال

العنرص ال�رشي مت وضع ٕاسرتاتیجیة �دیدة �لتكو�ن املهين يف القطاع 
مؤسسة �لتكو�ن، موز�ة �ىل  53الفال�، �ر�كز �ىل ش�بكة تتكون من 

خمتلف �ات اململكة، وذ� قصد موا�بة تنف�ذ وتزنیل ا�ططات الفالح�ة 
 12ومت يف هذا ا�ال وضع اجلهویة يف القطاع �ىل مس�توى لك اجلهات، 

  .خمطط �وي �لتكو�ن املهين الفال�
  الرشوع يف ٕا�داد خمطط وطين ٕال�شاء �اضنات املشاریع املبتكرة 

ؤ��ريا يف هذا ا�ال الفال� البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل �ر�مج متلیك أ�رايض 
الساللیة لفائدة ذوي احلقوق ا�يل هو الرب�مج ا�يل بدا، وا�يل بدا يف 

ایة ببلورة مسطرة �دیدة �جعة، حىت هذا ٕاذا سولتو� �لیه تنقولو البد
�الش ما درتوهش فاش كنتو؟ ٔ�ن ا�يل قليت لیا نقول � �الش ما 

س�نة من بعد �س�تقالل �اد كنوضعو  60درتوهش؟ بدا �ري ٔ��ريا هذا، 

وا�د الربامج �جعة، مسطرة �دیدة �جعة �لمتلیك د�ل أ�رايض 
، ..راه �اصمك تصفقو �، مايش ٔ�مسو، هاذ اليش ا�يل �اصالساللیة، هذا 

  .ٔ�ن ما معرها ما تدارت، بدمع من �ال� امل� نعزت به، بطبیعة احلال
بلورة مسطرة �جعة من ح�ث اللكفة وأ��ل التنف�ذي �متلیك 
أ�رايض امجلاعیة الواقعة دا�ل دوا�ر الري، تطبیق هذه املسطرة اجلدیدة 

هك�ار من أ�رايض امجلاعیة، دا�رة  66000ة �ىل مس�توى يف مر�� جتری��
هك�ار تقریبا هذه متت، احلوز  51000الري الغرب، ا�يل �شطر ٔ�ول �هيم 

هك�ار �شطر اخ�یاري، ومن بعد ذ� س�تعمم هذه املسطرة ٕان  15000
شاء هللا �ىل مج� أ�رايض امجلاعیة الواقعة دا�ل دوا�ر الري وهذه �مة 

رج لنا وا�د املشلك مرشبك من عهد امحلایة ٕاىل الیوم �دا، �ادي خت
و�ادي حتلو هذه احلكومة، ٔ�ن عندها إالرادة �ش حتلو وعندها اجلرٔ�ة 

  .�ش حتلو وعندها الن�ا�ة العملیة الواقعیة �ش حتلو
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .لكمة يف ٕاطار التعق�بات لفریق أ�صا� واملعارصةٔ�ول 

  : املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  زم�اليت زماليئ أ�عزاء،

  مساء النور،
ایة ٔ�� اتفق مع الس�ید رئ�س احلكومة �ىل ٔ�ن املوضوع یتقاطع يف بد

كثري من القضا� مع احملور أ�ول، هذا حصیح، ولكن ا�يل ما ت��فقش �لیه 
مع الس�ید رئ�س احلكومة هو ٔ�نه هاذ املوضوع ل�س بثالثة حماور، ال، يه 
هذو مواضیع ٔ�و قضا� م�دا�� ٔ�شد التدا�ل، حفني نت�دث عن �مثني 

لقطاع الفال� نت�دث عن ٔ�ش�نو يه التدابري ؤ�ش�نو يه إالجراءات ا
ؤ�ش�نو يه ا�ططات، ٔ�ش�نو يه �سرتاتیجیات ا�يل �ادي تعزتم احلكومة 
�ش �رفع من القمية املضافة �لرفع من ٕانتاج الرثوة، و�لتايل �لق فرص 
الشغل املدرة �لرحب وا��ل وٕادماج الش�باب من �الل هاذ العملیة، 

و هو دور ا�الس اجلهویة الیوم راه عند� جمالس �ویة م�تخبة، ؤ�ش�ن
ٔ�ش�نو هو ا�ور د�لها يف �لق هاذ الوضعیة اجلدیدة ا�يل ��سمح �ٕالنتاج 

  .د�ل الرثوة وٕ�دماج الش�باب يف الشغل من �الل هاذ العملیة
ويف هذا الباب ما م�فقش معاك الس�ید رئ�س احلكومة، لريم 

ء املسؤولیة �ىل جمالس اجلهات ونقولو �ىل ٔ�نه صايف املسؤولیة ٔ�و ٕالقا
احلكومة فضت، راه اكینة ا�الس اجلهویة ما غنتدا�روش �لهيا ال، ف�ٔعتقد 
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�ىل ٔ�نه احلكومة تتحمل اكمل املسؤولیة يف هذا الباب، ٔ�ن �خ�صاصات 
ا�اتیة ا�يل عند ا�الس اجلهویة يه حمدودة �دا، ال �رىق ٕاىل مس�توى 

 د�ل هاذ ا�الس اجلهویة، الت�ٔثري يف القطاع الفال� بغرض �مثینه، الت�ٔثري
  .فاحلكومة يه ا�يل عندها ا�ططات يف هذا ا�ال

حفني ٔ�فرد �ال� امل� يف خطابه الف�تاح الربملان �زيا هاما لتمثني 
القطاع الفال� وتوس�یع �س��ر ف�ه وٕادماج الش�باب القروي يف هاذ 

ق�صادیة، ف�ٔعتقد هذا توج�ه مليك واحض �لحكومة و�لربملان ا�ینام�ة �
�لنقاش يف هاذ املوضوع �جلدیة الالزمة و�لروح د�ل احلوار إالجيايب من 
ٔ��ل معاجلة القضا� ا�يل مرتبطة هباذ امللف لكه، اجلهویة املتقدمة الش�باب 

  .والقطاع الفال�
س�نني د�ل ا�طط  10ؤ�قول �ىل ٔ�نه حنن �ىل مشارف ا�هتاء املدة ٔ�و 

أ�خرض و�اي التق�مي يف ٔ��ریل اجلاي، هذا الوقت لٕال�داد اجلید لهذا 
التق�مي، ف�ٔ�ید ٔ�نه اللك س��فق �ىل ٔ�نه هناك ماكمن الضعف مبا فهيا القطاع 
الويص نفسه یت�دث عن ماكمن الضعف يف هذا ا�طط، وٕاال س�نكون 

ٕالدماج الش�باب ٔ�و ذیك السا�ة ما هنرضوش �ىل رضوري ٕاجياد �لول 
ٔ�ننا نتذا�رو �ىل �مثني القطاع الفال�، فهناك خصاص، هناك ما هو ٕاجيايب 
اح�ا غنمثنوه، ولكن اك�ن الك�ري ا�يل تی��ظر� �اصو یتدار واحلكومة عندها 

  .دور عندها دور مركزي يف هاذ الباب
حفني نت�دث �ىل اجلهویة املتقدمة الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�� حبثت، 

تتعامل بوا�د النوع  - ٔ�عتقد  -الس اجلهویة تد�ر جمهود، ولكن احلكومة ا�
احلكومة ولو ملرة وا�دة ٕاىل عقد  درالم�االة يف هذا الباب، فمل تبامن ال

اتفاقات رشاكة يف ٕاطار �خ�صاصات املشرتكة مع ا�الس اجلهویة، �ركتو 
ا وان� تتعرفوها، مفثال ا�الس اجلهویة ٔ�مرها، ويه املوارد د�لها حمدودة �د

من % 40نت�دث عن صندوق �منیة العامل القروي واملناطق اجلبلیة، ف 
املزيانیة د�ل ا�الس اجلهویة �متيش لهاذ الصندوق، والصندوق حمسوب 

  .�ىل احلكومة
ف�ٔعتقد الس�ید رئ�س احلكومة، بال ما ند�ل يف هاذ التفاصیل ٔ�ن ما 

�ىل ٔ�ن الوضع يف العامل القروي والوضع عند�ش الوقت �زاف، ولكن ٔ�قول 
د�ل القطاع الفال� مازال �اصو جمهود �بري، فلك اليش ا�يل تدار من 

  .�رامج وا�ططات النتاجئ اكنت حمدودة
ملاذا هذه احملدودیة يف النتاجئ ٔ�و ٔ��ن �مكن اخللل؟ ف�ٔعتقد : السؤال هو

  :مةالعنارص الس�ید رئ�س احلكو  �3ىل ٔ�نه اخللل تیمكن يف 
ما اك�ش وا�د النوع اجلدیة املطلوبة واملسؤولیة من طرفمك : ٔ�وال

واحلكومة ا�يل ق�ل م�مك وحىت ا�يل ق�ل اكع يف التعاطي مع هذا املوضوع، 
ما تتفعلوش ا�ٓلیات ا�يل تت�لقوها ان�، اكنت جلنة ٔ�و جملس بني وزاري 

ذ س�نني ما اجمتع �لنظر يف ها 10، 2013، وصل �لیمك حىت 99من 
 10القضا� د�ل الش�باب و�منیة العامل القروي و�مثني القطاع الفال�، 

س�نني ما اجمتع، ان� ٔ�صدرتو مرسوم، ان� یعين الت�الف احلكويم احلايل يف 

، ا�يل يف �لمي اجمتع مرة وا�دة، هاذ ا�لجنة ا�امئة د�ل م�ابعة �منیة 2013
اع الفال� بطبیعة احلال يف العامل القروي واملناطق اجلبلیة و�مثني القط

س�نوات، اجمتع مرة  6ٕاىل الیوم  2013صلب هذه العملیة، فش�ال؟ من 
، واملرسوم ینص �ىل ٔ�نه هاذ ا�لجنة اجلهویة 2015یولیوز  13وا�دة یوم 

ٔ�و الوطنیة �اصها جتمتع مرتني يف الس�نة، مرة يف ٔ��ریل، مرة يف ٔ�كتو�ر، ما 
هنا فني ت��ان . و لنا �الش، �لت��عتتجمتعش الس�ید رئ�س احلكومة، قول

 .اجلدیة، ٔ��مك ما يش �دیني
قلتو يف املرسوم �ىل ٔ��مك �ادي حتدثو جلان �ویة �ىل مس�توى 
اجلهات �لت��ع د�ل هاذ العملیة، ما تتجمتعش ٔ�نه ا�لجنة الوطنیة ا�يل من 
املفروض ان� ترتٔ�سوها الس�ید رئ�س احلكومة ما تتجمتعش، ٕاذن ما اكی�ش 

جلدیة وما اكی�ش املسؤولیة، ٔ�نه بدون تفعیل هاذ ا�ٓلیات د�ل احلاكمة ا
يف التدبري ما ميكن لناش حنققو �لتقائیة والتناسق والتنامغ بني خمتلف 
الربامج مبا فهيا الرب�مج د�ل مغرب ا�طط أ�خرض، ٔ�ن هذا هو ا�طط 

  .املعين ��ر�ة أ�وىل، فهذا اخللل الثاين
ثالث، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما عندمكش رؤیة اخللل ال 

مز�ن، .. واحضة، مز�ن تدافعو �ىل احلصی� د�لمك وتقولو لنا احلكومة
ولكن ال تدعو ا�ٓخر�ن �ش �اود �ين ما یو�وش لمك النقد يف بعض 
أ�ح�ان قايس، �اصمك حىت ان� تعرتفو �ٔ�خطاء د�لمك، تعرتفو �لنواقص 

تعرتفو �خللل ا�يل اك�ن يف الس�یاسات ا�يل ت��عوها و�هنجوها مدة د�لمك، 
 .س�نوات 7

ف�عتقد �ىل ٔ�نه هاذ غیاب الرؤیة إالسرتاتیجیة عند احلكومة يف هاذ 
املواضیع د�ل اجلهویة املتقدمة وا�ور د�لها يف التمنیة وٕادماج الش�باب �جتة 

ا�ة الس�یاس�یة الس�ید عن احلذر د�لمك الس�یايس، �اصنا نتوفرو �ىل الش�
رئ�س احلكومة، فني ت��ان هاذ احلذر؟ �ن يف �دة م�اس�بات، ٕا�ن 
املناقشة د�ل �خ�صاص د�ل التكو�ن املس�متر، عقلتو �ىل النقاش ا�يل 
اكن، �ن الیوم يف مسامهة اجلهات يف الصندوق د�ل �منیة العامل القروي، 

ال �دم امحلاس د�ل اك�ن �ذر �بري، واك�ن من طبیعة احل %40ذیك 
احلكومة يف دمع �خ�صاصات ا�يل يه د�ل ا�الس اجلهویة وما �لمك 
�ملشرتكة ؤ�ننا حنلمو يش هنار جتیبو لنا مقرتح قانون ٔ�و مرشوع قانون 
لتعدیل القانون التنظميي �ش ميكن لنا �زیدو من �خ�صاصات ٔ�و ننقلو 

  .�خ�صاصات �لجهات
قد�ر� الس�ید رئ�س احلكومة وهنرض معك مفا هو يف نظري ويف ت

�لهدوء، يف نظر� جتاوز هذه الوضعیة و�لق وضع �دید يف املناطق 
القرویة من �الل �مثني القطاع الفال� �ش منك�و الش�باب د�لنا من 

ملیون مغريب، بل �مثني  14اخلروج، ومنك�و هذه املناطق ا�يل �س�توعب 
أ�وضاع املع�ش�یة د�ل ساكنة العامل القطاع الفال� مايش فقط لتحسني 

القروي، بل �لمسامهة يف التواز�ت املا�رو اق�صادیة د�ل بالد� من �الل 
رفع ال�س�بة د�ل القطاع الفال� يف الناجت ا�ا�يل اخلام، وكذ� التوازن 
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د�ل مزيان أ�داءات من �الل الرفع من التصد�ر، وكذ� بني ختف�ض 
  .�س�بة البطا�

  :الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�نه أ�مر مير ٔ�عتقد
ٔ�وال املد�ل أ�ول، اح�ا امحلد � اس�تمكلنا الورش ال�رشیعي، القانوين 

د�ل أ�سابیع،  3التنظميي عند�، املیثاق ٔ�و مرسوم املیثاق خرج هاذي 
القانون د�ل املراكز اجلهویة لالس��ر خرج هاذي ٔ�س�بوع، احلكومة �كون 

دیة واملسؤولیة لٕالرساع، ٔ�قول لٕالرساع بتطبیق مق�ضیات لك عندها اجل
  .هذه الرتسانة القانونیة، ٔ�هنا يه املد�ل أ�سايس ملعاجلة لك هذه القضا�

املد�ل الثاين، الس�ید رئ�س احلكومة هو ٔ�نه اكینة يف ٔ��ریل اجلاي تق�مي 
خمطط املغرب أ�خرض، �اص �كون ا�ٓن �س�تعداد والبدء يف 

اد �ش �كون تق�مي موضوعي، تق�مي �لمي، تق�مي واقعي، تق�مي �س�تعد
یعكس ما حتقق يف إالجيابیات د�لو ويف السلبیات د�لو، اعتقد هذه ٕارادة 
امجلیع، �ش ميكن لنا �كون التق�مي هبذه املواصفات ا�يل يه مطلوبة 

ملان رضوري من ٕارشاك امجلیع مبا فهيا الربملان، ٕارشاك امجلیع مبا فهيا الرب 
واملهنیني يف املقدمة من طبیعة احلال، �ٕالضافة ٕاىل لك املرتبطني هبذا 
ا�طط من ٔ��ل وضع اسرتاتیجیات �دیدة، تفعیال �لتوجهيات امللك�ة 
السام�ة يف اخلطاب الف�تاح الربملان، �اصة ما یتعلق �الس��ر يف ملیون 

 .هك�ار د�ل أ�رايض الساللیة
��غي �ىل ی رئ�س احلكومة، ٔ�عتقد  الس�یدهذا هو املد�ل الثالث 

احلكومة ٔ�ن تتجنب ٕالزاما املهنجیة واملقاربة ا�يل تعاملت مع ا�ططات 
السابقة يف �س��ر يف هذا امللیون هك�ار، ٔ�نه الهدف هو توس�یع 
�س��ر ل�شمل ف�ات يف هذا ا�ال القروي، یتغیا هذا املرشوع ٕادماج 

لویة �لش�باب، واك�ن �دة تدابري ا�يل �اصها الش�باب �اصمك تعطیو أ�و 
 .تعطى �لم�الس اجلهویة

وهنا ٔ�دعو احلكومة �متت� الش�ا�ة الس�یاس�یة، �متت� الش�ا�ة 
الس�یاس�یة، وتعید النظر يف تعاملها مع ا�الس اجلهویة يف ما یتعلق، ال 
�الخ�صاصات ا�اتیة �اصها تدمع وال �الخ�صاصات املشرتكة، وتبادر 

كومة ٔ�ن يه ا�يل عندها إالماكنیات، ا�الس اجلهویة ما عندهاش، احل
 3املبادرة �اصها جتي م�مك الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�نمت ٕاىل �د ا�ٓن، 

  .س�نني مل تبادروا ولو مرة وا�دة �لق�ام �لتدابري يف هاذ �جتاه
نعتقد من �الل هذا الس�ید رئ�س احلكومة، هاذ املدا�ل يه 

دعوين ٔ�قول، الس�ید رئ�س احلكومة، وٕاىل كنتو هباذ ٔ�ساس�یة، ولكن 
النظرة املفرطة يف التفاؤل �لنتاجئ واحلصی� د�لمك، م�ل القول يف تعق�بمك 
ق�ل قلیل �ىل ٔ�نه ما عند�ش املشلك د�ل �شغیل الش�باب يف العامل 

ك�ش�تغلو، ٔ�عتقد ٔ�نت �ارف مع راسك الس�ید % 40القروي، تبارك هللا 
ٔ�نه هاذ اليش جمانب �لصواب، زعام �زاف �ىل ا�فاع رئ�س احلكومة 

أ�معى �ىل اخلط�ٔ، �ىل مسائل �اطئة، الش�باب يف العامل القروي یعاين 
ا�هتم�ش، یعاين الفقر، یعاين البطا�، یعاين من لك ٔ�شاكل احلرمان، وهاذ 

املعا�ة املسؤول �لهيا يه الس�یاسات د�ل احلكومات املتعاق�ة، �اصة هاذ 
م�ني أ��ريتني ا�يل توفرت �هيا لك الفرص من خمططات ومن قوانني احلكو 

  .ومن م�ظومة قانونیة وفوتت الفرصة، ن�ٔمل ٔ�ن ال تفوتنا الفرصة هذه املرة
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  : املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح
  الس�ید الرئ�س،

  ید رئ�س احلكومة احملرتم،الس� 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

اس�متعنا ٕ�معان ٕاىل ٔ�جوبتمك حول �ساؤل فریق�ا، ويف تد�يل ٔ�و تعق�يب 
  .�ىل هذه أ�س�ئ� سوف ٔ�نطلق من حمطتني ٔ�عتربهام رئ�س�ی�ني يف التعق�ب

ح�ث اس�تق�لمت من طرف �ال� امل� �لقرص  2017اكتو�ر 2أ�وىل، 
املليك العامر ؤ�عطامك �ال� امل� تعل�ت واحضة ٕالعطاء أ�ولویة ملشلك 
املاء، ولبناء ما ميكن بناؤه من السدود املتوسطة والك�رية، ومن طبیعة 

ي املو�ه احلال ٕاعطاء أ�س�بق�ة �لامء الصاحل �لرشب، وبعده م�ارشة �لسق
  .�لفال�ة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ا�ي ٔ�صبحمت مبوج�ه ترتٔ�سون ما �ت  36.15يه قانون : احملطة الثانیة

، حتت 2001ا�ي مل جيمتع م�ذ " ا�لس أ��ىل �لامء"یصطلح �لیه ب 
رئاسة �ال� امل� يف ٔ�اكد�ر، وهاذ �خ�صاص ٔ�عطاه لمك ا�س�تور، م�ذ 

هذا ا�لس ٕاىل �د ا�ٓن، رمغ ٔ�مهیته، كام  ، وحسب �لمي مل جيمتع2015
  .�اء يف ٕا�ابتمك الس�ید رئ�س احلكومة

ويه دامئا تد�ل يف ٕاطار التواصل مع اجلهات وز�ر�مك : احملطة الثالثة
در�ة سابقا اليت ت�متون ٕا�هيا ؤ��متي ٕا�هيا  -ماسة -التواصلیة مع �ة سوس

وفد وزاري �م �دا، و�دد من الزمالء، وا�يل اكنت بطبیعة احلال مع 
وا�يل اكن التطرق د�ل املشالك مع املنتخبني، �ا طلب م�مك إال�ابة �ىل 
املشلك أ�ول هذا ٕ�جامع املنتخبني، معارضة ؤ��لبیة، �ىل �ل مشلك 

سدود، واعتربت  10املاء، وسلمت لمك الس�ید رئ�س احلكومة، الحئة من 
  .صف د�ل ا�رمهملیون مرت مكعب، ملیار ون 350مس�تع��، حوايل 

مل �رد  2019مع أ�سف الس�ید رئ�س احلكومة يف القانون املايل د�ل 
ٔ�ي ٔ��د من هذه السدود، �لام ب�ٔن هذه اجلهة ت��ج كام تعلمون، ومن هنا 
سوف ٔ�نطلق �لت�دث �ىل الوضعیة الفالح�ة و�خلصوص عن هذه اجلهة، 

لس�ید رئ�س احلكومة، ملاذا؟ ل�س فقط ٔ�نين ٔ��متي ٕا�هيا، ولكن هذه اجلهة ا
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د�ل اخلرض والفواكه اليت تصدر ٕاىل اخلارج، تنظن ب�ٔن م�فق % 70ت��ج 
من اخلرض والفواكه اليت �س�هتلكها املغاربة، ٔ�نه % 65معا�، وت��ج كذ� 

من ٔ�كتو�ر، نومفرب، د�سمرب، ینا�ر، فربا�ر حىت ملارس ؤ��ریل إالنتاج د�ل 
سامهو يف ضامن أ�من الغذايئ �لمغاربة، البیوت املغطاة و�ريه هام ا�يل ت� 

  . وهاذ اليش من طبیعة احلال �ی��جوه الفال�ني الصغار واملتوسطني والك�ار
نعطیك م�ال الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�نه قلتو �اصنا نتلكمو وا�د 

�ٔ�مازیغیة ٔ�اكل، ٔ�رى ال�م ا�يل هو واقعي ود�ل أ�رض، كام یقال 
رئ�س احلكومة، ملا   الصغار واملتوسطني الس�ید�ساول لغة ؤ�اكل، الفال�ني

تی��جو يف وا�د الهك�ار �یف ما بغا �كون د�ل البطاطس ٔ�و ال د�ل 
ٔ�لف درمه �لهك�ار  30ملا تیخرس �لیه وا�د .. اجلزر �زيو، وال د�ل

ت�سامه يف �ق�صاد د�ل البالد، ت�سامه يف ضامن أ�من الغذايئ، ولكن ملا 
ٔ�لف  15ٔ�لف درمه، راه هذیك  15مه وت�شد فهيا ٔ�لف در 30تیخرس 

ردمه راه هو أ�ول ا�يل دار إال�انة �لشعب ما بقا�ش احلكومة وال وزارة 
الفال�ة وال املغرب أ�خرض هو ا�يل تیعطیه إال�انة، وهاذ اليش ملس�توه 

�رب الوزراء د�لمك يف وا�د العدد د�ل  - تنظن  -الس�ید رئ�س احلكومة 
ٔ�لف  30 ترضرت، �ىل رٔ�سها قطاع احلوامض، ما یفوق القطا�ات ا�يل

طن �يق م�علقة فأ�جشار، ما مشات ال التصد�ر وال �لتصنیع وما قدرو 
ٔ�لف طن تالحت، ٔ�� ما ت��لكمش  20حىت موا�هيا ميسوها، ؤ�كرث من 

  .�ىل الفال�ة الك�ار، ت��لكم �ىل الصغار
ضیعة م�علقة  400ن الیوم نعطیمك �ري ٕاقلمي �رودانت و�دو ٔ�كرث م

عند احملامني �ادیة تباع، وهاذ الناس ٕاىل تباعت هاذ الضیعات ومشاو 
�لمصري ا�يل معروف �ادي یؤ�رو �ىل السلس� د�ل �ق�صاد، ٕاحصائیا 

رئ�س�یة، والیوم تتعرفو  80حرفة تع�ش مع القطاع الفال�، وفهيا  320
فراسمك ٔ�نه اك�ن  الوضعیة، ٔ�� مع اليس ��سان، راه سوس لكيش واقف،

د�ل الت�ار، هاذ اليش راه مايش مزایدة وال % 90ٕارضاب ما یفوق من 
الرغبة د�يل ٕ�حراجمك وٕاحراج حكوم�مك، هذا واقع الس�ید رئ�س احلكومة، 

  .ما ميك�ش نغطیو عین��ا �ىل وا�د الواقع ا�يل تیع�شوه الناس
املاء حنلمو �اص القطاع الفال� الیوم ٕاىل ما نقذ�ه حبل املشلك د�ل 

من �ولورادو �ش تعتق املنطقة د�ل املاء جيي من الشامل كام �ا من ٔ�مر�اك 
راه سوس بعد �دا غتويل حصراء، وٕاىل مىش لنا إال�سان  �و�ش�یالفايل

الس�ید رئ�س احلكومة راه ما �ادي ینفعو� الفلوس بوالو، ٔ�نه الناس د�ل 
حىت يش �ا�ة ٕاال الفال�ة، سوس ا�يل ٔ�نت مهنم راه ما تیعرفو ید�رو 

عندمه العزم، عندمه احلرف�ة، عندمه املعرفة ولكن ٕاىل ما اكن املاء راه ما 
  .�ادي یبقى عند� حىت �ا�ة

��، الس�ید رئ�س احلكومة، املسامهة د�ل هاذ الفال�ني، �ش 
�كونو معرتفني هبا، راه الیوم ملا �منش�یو �لسوق وتنلقاو املعدل ا�يل ت�رشي 

د�ل ا�راري يف ا�ار، �زيو ب  5درمه وعندها  100ٔ�وال  150ٔ�ة ب املر 
درمه، مثن إالنتاج راه  3.5درمه، ماط�شة ب  3.5درمه، البطاطا ب  3.5

ٔ�كرث من هذاك اليش، هاذو هام ا�يل ت�سامهو يف �ق�صاد وت�سامهو يف 
 15أ�من الغذايئ، راه اجلزا�ر ا�يل يه �ارتنا معدل د�ل لك �ة جتي 

درمه للك وا�د يف هاذ اخلرض، غنقولو امحلد �، ولكن هاذ الناس ا�يل 
ت�سامهو يف هاذ أ�من الغذايئ �اصنا نلتف�و هلم بوا�د النظرة واقعیة ما يش 

  .نظرة م�شامئة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :یةمح املس�شار الس�ید ام�ارك 
  رئ�س،الس�ید ال

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة والس�یدات الوزراء،

  زماليئ املس�شار�ن،
تفا�ال مع جوا�مك القمي، نود يف الفریق احلريك ٔ�ن نقف عند بعض 

  .املعطیات مشفو�ة �قرتا�ات ذات الص� هبذا املوضوع الهام
 الواقعیة ال ميك�نا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �مثن ا�هودات من �ب :ٔ�وال

اليت تبذلها ا�و� حتت الق�ادة احلكمية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا، لرحب رهان التوازن ا�ايل واجلهوي و�ج�عي �رب س�یاسات 
و�رامج طمو�ة، ال جمال �لشك يف جناعهتا ويف صدارهتا خ�ار اجلهویة 

ل وحتسني املتقدمة، اليت �رى فهيا �خیار ٕاسرتاتیجي حلل معض� الشغ
  .ظروف ��ش املواطنني وتقریب اخلدمات من املواطنني

ٕالرساع يف تزنیل ، الس�ید رئ�س احلكومة، نطالبمك �و�ىل هذا أ�ساس
  .الیوم ق�ل الغد م�ثاق الالمتركز والقانون املتعلق �الس��ر

 3نعتقد �ازمني ٔ�ن املطلوب الیوم هو تق�مي أ�داء اجلهوي بعد : �نیا
ملامرسة �لوقوف �ىل مواطن القوة والضعف واملرور ٕاىل س�نوات من ا

الرس�ة يف موا�بة هذا الورش إالسرتاتیجي، من �الل تفعیل الالمتركز 
إالداري وحسم ٕاشاكلیة �خ�صاصات وتدا�لها بني املركز واجلهات، �لام 
ٔ�ن ا�الس اجلهویة الزالت ٕاىل �د الیوم �ري قادرة �ىل ممارسة حىت 

�اتیة و�ٔ�حرى املشرتكة واملنقو� يف ظل ضعف الت�اوب اخ�صاصاهتا ا
  .احلكويم
خبصوص انتظارات الش�باب من اجلهویة املتقدمة، فميك�نا ٔ�ن : �لثا

  :نلخصها يف مس�ٔلتني
توس�یع ا�متثیلیة الس�یاس�یة حملیا و�و� �رب �ٓلیات : املس�ٔ� أ�وىل

�لش�باب يف الالحئة قانونیة، ح�ث مل یعد مق�وال ا�زتال ا�ور املؤسسايت 
الوطنیة وا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي مكؤسسات مركزیة، 
هذا ا�لس ا�ي كنا �متىن ٔ�ن �راعي هیلكته ف�ه البعد اجلهوي ٔ�سوة 
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 .��لس الوطين حلقوق إال�سان
�لق �رامج �ویة �راعي فهيا �نتقالیة يف الس�یاسات : املس�ٔ� الثانیة
ة �ل�شغیل ودمع املبادرة احلرة وتعممي ب��ات سوس�یو ثقاف�ة القطاعیة، مو�

  .جمالیة توفر الت�ٔطري �لش�باب
ٔ�ما خبصوص �مثني قدرات القطاع الفال� �ىل ضوء خ�ار : رابعا

اجلهویة، ف�طلعنا �بري الس�ید رئ�س احلكومة ٕاىل رمس مقاربة حكوم�ة 
، �اصة يف ظل م�سجمة، لضامن جناح الربامج اجلهویة �لتمنیة الفالح�ة

تعدد املتد�لني اجلهویني دا�ل القطاع، مما یفرض خ�ط �ظم ميكن من بناء 
ٔ�قطاب فالح�ة �ویة �رشاكة مع اجلهات، كام هو م�صوص �لیه يف القانون 

  .التنظميي �لجهات
رئ�س احلكومة، ٕاىل �ل ملموس ٕالشاكلیة نتطلع الس�ید : �امسا

�جلنوب، هذا املوضوع  یكرال ومالك ٔ�رايض امجلوع والت�دید الغابوي 
يف . لیكراالس�ید رئ�س احلكومة، ا�يل ما معرو تثار، أ�رايض اليت �سمى 

املناطق اجلنوبیة يه ٔ�رايض فالح�ة ميكن ٔ�ن یمت دمعها يف ٕاطار الفال�ة 
  .التضام�یة، هنا� يف أ�قالمي هنا� ٔ�رايض مجوع 

روثة عن أ��داد كرا مو یل م�اطق أ�قالمي اجلنوبیة فهيا م�طقة �سمى 
الفال�ة التضام�یة  ٔ�هلها معروفني، �س�ت�ال الیوم اخنراطها يف ٕاطار

  .واس�تفادهتا من املغرب أ�خرض �س�ب �دم �سویة وضعیهتا القانونیة
  الس�ید الرئ�س،

  ..كام نطالب بدمع حق�قي

  :الس�ید الرئ�س
  .الس�ید املس�شار احملرتم شكرا، ا�هت�ى الوقت، �ٓسف

  .التجمع الوطين لٔ�حرار اللكمة ا�ٓن لفریق

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .اساكس ام�اريك، �منريت اجلواب نون

  الس�ید الرئ�س،
ا�ٔ�ید ٔ��مك وحضمت مبا �كفي ٔ�مهیة �ه�م الك�ري ا�ي تولیه احلكومة 
ليك تنجح لك �سرتاتیجیات وا�ططات الوطنیة لتوفري الشغل القار 

ى امللفات اليت تؤرق�ا مجیعا واليت بواسطهتا لفائدة الش�باب، �عتباره ٕا�د
  .ميك�نا ان�شال ش�بابنا من الفقر والهشاشة

 -كام قلمت  -ٔ��ید ٔ��مك تتقامسون معنا نفس �ه�م لكن هناك �ات 
ومسیمتوها تع�ش الفقر ا�ايل، مطالبني الیوم ٕ�عطاهئا اه�م ٔ�كرب، ٔ��رزها 

ال� برضورة ٕادماج الش�باب ا�ي �ة در�ة �ف�اللت، واليت طالبنا من �
�ش�تغل عن املعادن والتنق�ب �لهيا، ح�ث ٔ�كد� �ري ما مرة �ىل رضورة 
ٕاجناز مدرسة لتكو�ن الش�باب يف املیدان املعدين، ليك توا�هبم يف حتسني 

  .ٔ�داهئم وٕادما�م يف هاذ ا�ال
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ؤسسة د�لنا، راه ما یعين راه اك�ن اخلطاب د�ل العدم�ة يف هذه امل
ميك�ش، راه املغرب ف�ه اخلريات، ٔ�ور� فهيا املشالك، الف�ضا�ت يف ٔ�ور�، 
والف�ضا�ت يف ٔ�مر�اك، یعين امحلد � املغرب ٔ�ر�اص اخلرضة من طبیعة 
احلال، ر�اص اخلرضة ٔ�ن املغرب أ�خرض دار اخلدمة د�لو، د� �اص 

هاذ اليش لربا و�سوقوه، �اصنا امجلعیات و�اص التعاونیات ٔ�هنم یوصلو 
نتعاونو �ىل ال�سویق، راه ما ميك�ش اخلطا�ت د�لنا راه ما اك�ن والو، اح�ا 

س�نة ٔ�ن املغرب يف وا�د الوقت ما اك�ن والو د�  50راه �اقلني وعند� 
امحلد �، اك�ن الضوء، اك�ن املاء، اك�ن كذا، وراه ما ميك�ش �كون عند� 

  .س د�ل السرتات الصفراء يف فر�سا واملشالك ا�يل فهيالكيش رامك ش�تو النا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا. ٕاقىض الوقت ٕاقىض واور

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  لس�یدات والسادة الوزراء،ا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

�خ�یار د�لنا الس�ید رئ�س احلكومة يف هذا املوضوع �رجع ٔ�وال ٕاىل 
الوضعیة املت�ٔزمة اليت تع�شها رشاحئ �برية �دا من املواطنني املغاربة، وال 
س�� الفال�ة والش�باب �لعامل القروي، وهذا الش�باب ها هو الیوم یعاين 

  .لفقر، ا�هتم�ش، الهشاشة، ومعرض �لتطرف والی�ٔس و�راهیة ا�ٓخرا
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ق�ل ٔ�ن ٔ�قدم هذه املقرت�ات، ٔ�ثري مالحظة ٔ�ساس�یة، جفال� امل� ٔ�كد 
ا�عوة ٕاىل مراجعة ا�منوذج التمنوي �الل الثالث ٔ�شهر، الوقت مير، 

ء قدم جلال� وتعلمون ج�دا الس�ید رئ�س احلكومة قمية الوقت، وال يش
  امل�، ما هو ردمك �ىل هذا السؤال؟ 

عودة ٕاىل املوضوع، حمور ال�سویق الس�ید رئ�س احلكومة، الس�یاسة 
احلالیة ن��جهتا وفرة يف الزیتون، وفرة يف ا�لميون، يف احلبوب، هاذ الوفرة 
الس�ید رئ�س احلكومة، راه ا�يل م�رضر�ن مهنا هام هاذ الفال�ة ا�يل يف 

روي، حبال احلبوب �ادي یبقاو ذاك الفال�ة ح�اهتم لكها وهام العامل الق
�ید�رو احلبوب ولكن غیورثو الفقر لهاذ أ�ج�ال ا�يل اكینة، ٔ�ن احلبوب ما 

ر�ل، ا�طط مز�ن، اك�ن  4ر�ل و 6عندهاش املردودیة، ا�لميون الیوم 
الفال�ة، الوفرة، ولكن �یفاش �ادي نعاجلو هاذ املشالك ا�يل �یتخبطو فهيا 

ا�لهم ٕاين قد "وحشال من فالح راه الیوم عندو دیون وغمييش �ل��س، 
  ."بلغت
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اك�ن قلنا ا�لميون، احلبوب، اك�ن الزیتون، اك�ن الوفرة كذ�، مفهمة 
احلكومة يه توج�ه الفال�ني حنو سالسل ذات قمية مطلوبة �ىل املس�توى 

  : ا�ويل وا�ا�يل، نقرتح �لیمك
صني يف ال�سویق، ٔ�ن هناك جتارب �حجة يف ٔ�وال، �كو�ن م�خص -

دول اكلصني، الصني �الش غزاو�؟ عندمه �س خمتصني يف ال�سویق، 
  .د�رو لنا حمالت ا�يل م�لكفني بناس �سوقو املنتوج د�ل املغرب

كذ� نقرتح �نف�اح �ىل السوق إالفریق�ة �رفع احلواجز امجلر�یة ٔ�مام  -
  .املنتو�ات املغربیة

قرتح تنظمي أ�سواق ا�ا�لیة من �الل مراجعة القوانني وٕا�ادة كام ن -
النظر يف سلطة الوصایة، وختف�ض �لكفة التعشري، ٔ�ن السوق ا�ا�لیة 

  .قا�دة �لف�ة رئ�س�یة وجب �ع�د �لهيا ق�ل السوق اخلارج�ة
ٔ�نتقل �مك ٕاىل احملور �س��ري، نطلب م�مك �شجیع الناس ا�يل 

  .ادیة حتیدو هلم الرضائب��س�مثرو يف الب
كذ� دمع املس�مثر�ن ا��ن غرسوا ٔ�جشار الزیتون واحلوامض، ٔ�ن 

ٔ�ش�نو ) les bassins(عندو لكيش، عندو ) goutte à goutte(عندو 
خيصو ذاك الش��� حيیدها وید�ر وا�دة ٔ�خرى يف بالصهتا، ولكن ما 

خرى، س�نني ید�ر جشرة �ٔ  4عندوش �ش یدر هاذ اليش، دمعوه وا�د 
  .ٔ�ن ما اك�ش خمططات توجهيیة، �ویة

ٕا�ادة ال�شغیل وت�ٔهیل حمطات التلف�ف و�مثني املنتوج املوروثة عن 
  .مك�ب ال�سویق والتصد�ر مبختلف املناطق

نقرتح فرض احلواجز امجلر�یة �ىل اس�ترياد مساح�ق ٕانتاج العصري، 
  .تنجیبومه من مرص حرام

ٔ�ن الفال�ة ك�س�هتلكو م�ات  دمع اس�تعامل تق�یات الطاقة الشمس�یة،
  .ا�ٓالف من الغاز املدمع، وكذ� الكهر�ء

اخلروب وأ�راكن ما یبقاوش عند املیاه والغا�ت، أ�جشار املمثرة تويل 
  .عند وزارة الفال�ة، وفهيم ا�مثن

مالءمة قوانني الرضیبة وإالقرارات اجلبائیة وقانون الضامن �ج�عي 
  .القطاع الفال�حىت �راعي وتالمئ طبیعة 

ملیار د�ل  400كذ� دا�لنا �لیك �� ٔ�معايل الوز�ر، ميل كمتيش 
املغاربة كنعطیوها �لفال�ة د�ل تنعطیو �ري� �لربازیل، مادة السكر، 

 800ٔ�لف هك�ار وق�ی� هرضو �ىل س�یاسة املاء وهاذ اليش  800وند�رو 
ٔ�لف هك�ار؟  800ٔ�لف هك�ار والسكر مطلوب، حشال �ادي �لكف�ا هاذ 

ملیار ا�يل كتعطیوها �لربازیلیني، وهاذي يه الس�یاسة ودرس هاذ  400
  .اليش ا�يل كنقول �

كذ� الس�ید الوز�ر �ل�س�بة ٕال�داث وزارة محلایة املس�هت�، راه 
د�ل ر�ل،  6 ــر�ل وا�د ك�رشي ب 10 ـــب  (l’engrais) وا�د ك�رشي

ر واملس�هت�، د�رو لنا يش راه مجمو�ة د�ل أ�ش�یاء �یتخبط هبا املس�مث
  ..�ا�ة ا�يل �ادي حتمي هاذ

  الس�ید رئ�س احلكومة،
حنن م�یق�ون �ىل ٔ��مك س�تدرسون هذه املقرت�ات ؤ�ن وز�ر الفال�ة 
احملرتم واملصاحل التابعة � س�تدرسها، مسؤولی��ا الیوم مشرتكة، وا�ٓمال 

امجلیع،  ملقاة �ىل �اتقك و�ىل �اتق احلكومة و�ىل �اتق�ا و�ىل �اتق
  .املصل�ة الوطنیة فوق لك �عتبارات

وفق�ا هللا ملا ف�ه اخلري لهاذ الب� أ�مني، حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� 
  .امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا

  .اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة �لرد �ىل التعق�بات

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .ن الرحمي امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا�سم هللا الرمح

يف هذه ا�قائق الباق�ة ٔ�رید فقط ٔ�ن ٔ�عید ؤ�ؤكد �ىل بعض البدهيیات 
  . أ�ولیة

ٔ�وال، �ىل عكس ما قال بعض إالخوان ذاك اليش ا�يل تدار �لجهویة 
ٔ�شهر ا�ٓن يف  7املتقدمة يف هاذ الس�نة ونصف، س�نة ونصف وال س�نة و

یع �دا و�ري مس�بوق ؤ�� ٔ�س�تغرب، ٔ�� دميا قلهتا هنا، املیثاق احلق�قة رس 
خطاب مليك  17الالمتركز حشال وهو تی�س�ىن، حشال من خطب ملك�ة 

امحلد � در�ه ودر� �لیه النقاش دا�ل احلكومة بني . ٔ�و رسا� ملك�ة
حصیح، ا�ٓن �اصنا ، الوزارات املعنیة وخرج�اه مب�اض ٔ�ن مايش ساهل

طبیق د�لو �ادي نبداوه ٕان شاء هللا عند� نفس إالرادة، إالرادة نبداو الت 
  .ا�يل عند� �ش خنرجوه نفس إالرادة عند� �ش نطبقوه

املراكز اجلهویة لالس��ر حشال ويه ت�س�ىن �ش ند�رو ٕاصالح 
�ذري، �ذري حىت هو ف�ه صعو�ت حىت هو ف�ه صعو�ت، بق�نا يف 

�، وهاذ جوج أ�مور تتعين ٔ�ن عطینا  احلوار �لیه حىت خرج�اه امحلد
�لعكس اعطینا �لجهویة اه�م �بري، مايش فقط جمالس اجلهات ولكن ٔ�یضا 
ا�اطبني د�هلم ا�يل هام إالدارات اجلهویة، ٔ�ن بدوهنا ال ميكن ٔ�ن نت�دث 
عن اجلهویة، ٔ�ما البايق راه ف�ه اتفاق�ات، راه اك�ن لقاءات مس�مترة مع رؤساء 

حبضور �دد من القطا�ات املعنیة مس�مترة هاذ الفرتة لكها �ش اجلهات 
ندققو، ٔ�ن اك�ن ٔ�مور ا�يل اك�ن �الف حىت يف املفهوم د�لها حول �یفاش 
�ادي ند�رو لها، ما تظنوش ب�ٔننا يف اخ�صاص اجلهات ت�مت بني عش�یة 

س�نوات يف معر اجلهات راه  3س�نوات دا�،  3وحضاها راه �امني قلیل، 
دا، راه الناس دوزو عقود من الزمان يف اجلهویة وت��خبطو عقود، قلیل �

و�ادي نقول لمك ٔ�� إالس�بان راه الوز�ر أ�ول إالس�باين يف �ٓخر لقاء يف 
مرا�ش وال فاش زارين هنا، حبال ٕاىل قال ب�ٔنه جيب الرتیث يف هاذ القضیة 
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اكالت داجلهویة، وجيب ٔ�ن نفكر كثريا وهنندس بطریقة معقلنة ن���ة إالش
  .اليت تطر�ا اجلهویة، حىت يه راه تتطرح ٕاشاكالت

و�ملناس�بة ما ميك�ش نفوتو �خ�صاصات �ىل قدم املساواة، يف مجیع 
ا�ول ا�يل فهيا اجلهویة اك�ن اخ�صاصات م�فاوتة حسب القدرة د�ل اجلهة 

�ىل الق�ادة ) le pilotage(�ىل اس��عاب القدرة �ىل التنف�ذ والقدرة �ىل 
اجلهة، ٔ�� ما عندي مشلك نفوت التعلمي، ولكن �رشط ما یوقعش لیا يف 

  .وا�د �رتباك ٔ�كرب من ذاك اليش ا�يل اكن
ف�� ت�مت هاذ اليش تدرجيیا، و�ادي یمت تدرجيیا ٔ�ن عند� إالرادة 
القویة والاكم� �ش منش�یو يف ٕاطار تقویة اخ�صاصات اجلهات تدرجيیا، 

�دم تقویة اجلهات نوفرو هاذ اليش �و�،  و�� اجلهات راه �م لها
املراكز اجلهویة �س��ر، املندوبیات اجلهویة ٔ�و املندوبیات اجلهویة ا�يل يه 
قویة وعندها اخ�صاصات ا�يل ميكن تتفاوض وميكن يه تد�ر ا�ططات مع 
املراكز اجلهویة، وما ت�ساوش ب�ٔنه ٔ�ول مرة مت ٕارساء املنظومة اجلهویة 

ا�يل ٔ�رشت لها وا�يل بدات فهيا تعاقدات �ویة، تعاقدات مع �ل�شغیل 
اجلهات، تدارت نقاشات ٔ�ولیة وتدارت حماد�ت دا� غیبدا توق�ع التعاقدات 

  .لتزنیل ا�ططات اجلهویة �ل�شغیل
وبطبیعة احلال، كام رٔ�یمت يف م�ثاق ال�رسیع الصناعي راه ولینا نت�دث 

عن املناطق اجلهویة، وهاذ اليش �یت�ىن عن املناطق احلرة اجلهویة، نت�دث 
  .تدرجيیا

و�ملناس�بة ٔ�ول تزنیل �وي لرب�مج ال�رسیع الصناعي هو يف سوس 
ماسة، ٔ�ول تزنیل �لمخطط اجلهوي �ل�شغیل هو يف سوس ماسة، ٔ�ول 
حمطة حتلیة م�اه البحر �برية ومزدو�ة ملیاه الرشب يه يف سوس ماسة، 

  .ا ٔ�كرث ٕان شاء هللاو�س�تحق سوس ماسة ٔ�كرث وس�نعطهي
ال، قلنا �ري �س�تحق ٔ�كرث، كام ٔ�ن اجلهات أ�خرى حىت يه �س�تحق 

  .ٔ�كرث، مجیع اجلهات �س�تحق ٔ�كرث
 %40بقي �شري لوا�د النقطة فه�ي �مة، ويه ٔ�نه ٔ�� ما قل�ش ب�ٔن 

من م�اصب الشغل  %40د�ل الش�باب يف العامل القروي �دامني، قلت 
  .راه فرقوطنیا يه يف العامل القروي، 

ؤ�یضا بغیت ندقق وا�د املس�ٔ� يه جمالس اجلهات ال �سامه يف 
صندوق التمنیة القرویة، ال، �سامه يف �ر�مج تقلیص الفوارق، ا�يل ك�سامه 

، وك�سامه ف�ه اجلهات %47تقریبا،  %45ف�ه صندوق التمنیة القرویة ب 
 وك�سامه ف�ه ٔ�یضا املك�ب الوطين �لكهربة وهكذا، اك�ن %40ب 

مسامهني م�عدد�ن، فهو ما ك�سامهش يف الصندوق، ال �یوضع الرب�مج 
و�یقول �ادي ندوز هذه الطریق �تفاق مع الرشاكء �ش �كون رشاكة 

  .یدوزو الطریق
ٕاذن هذا هو الفرق بني هاد ٔ�مسو �ش ما خنلطوش بني أ�مور، 

یعد �و�  و�ملناس�بة الربامج د�ل هذه القضیة د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة

وحملیا، متا فني كتختار الربامج فهو �یتحمل جزء من املسؤولیة، �ش تقول 
يل ٔ�نت رشیك يف التنف�ذ وتقول يل ال ٔ�� �ري رشیك يف التق�مي، ال ميكن، 

  .ف�� �ش لكيش یتحمل املسؤولیة د�لو
ؤ��ريا، ال بد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل نقطة �مة �دا ويه امحلایة �ج�عیة يف 

امل القروي، و�ملناس�بة اح�ا ما تنقولوش العامل القروي راه لكيش ز�ن، الع
ال، اجلهود اليت متت يف العامل القروي �برية وكثرية �ىل طول احلكومات 

، حىت وا�د "وال تبخسوا الناس ٔ�ش�یاءمه"املتعاق�ة، اح�ا ما نبخسو �د، 
ت والنقص ما تنقولو ما �دامش ٔ�و ما �دمش، ولكن الواقع ٔ�نه �خ�الال

  �بري، والتحوالت �برية حىت يه، ٔ�ش�نو يه التحوالت �برية؟
أ�ضعاف  4س�نوات تنويل حنتاج  10الیوم ٕاذا حمتاج وا�د احلا�ة بعد 

س�نني و�ا تعطهيا  10د�ل هذیك احلا�ة، ٕاذا كنيت �ادي تعطیين هذیك 
�او يل الیوم ما بقات قاضیة لیا والو، ٕاذن حتوالت العامل یتحول، و�اصنا نو 

  .هبذه القضیة هذه، ولكن متت �ود �برية �دا
ف�� هناك اه�م �محلایة �ج�عیة يف العامل القروي ل�شمل القطاع 
الفال� ٔ�یضا، ومن هنا اكن ف�ح حوار مع الهیئات املهنیة اليت متثل 
الفال�ني من ٔ��ل تفعیل التغطیة الصحیة و�ج�عیة لف�ات العامل 

یني، والعامل ٔ�یضا يف ا�ال الفال�، ویمت متدید تطبیق املس�تقلني واملهن 
نظام الضامن �ج�عي �ىل املشغلني والعاملني مبؤسسة �س�تغالالت 

  .الفالح�ة والغابویة
ومن هنا فٕان أ�رقام حول الترصحي ب�ٔجراء القطاع الفال� قفزت من 

س�نو� % 11وهذا تطور  2016س�نة  242000ٕاىل  2007س�نة  94000
ىل قسمناه �ىل هاذ الس�نوات، هو تطور �بري وتطو�ر �لتغطیة إ 

�ج�عیة، وهو يف �د ذاته �ٓلیة من �ٓلیات حماربة الفقر، �ش خنرجو 
تی�دمو يف ضیعات فالح�ة وتی�دمو عند ) noir(الناس ما یبقاوش يف 

يش و�د�ن، ولكن ما عندهومش التغطیة �ج�عیة، �ري احلرص �ىل 
  .ة راه يه جزء من حماربة الهشاشة وحماربة الفقرتعممي هذه القضی

و�� هذه رشاكة، ا�و� مز�ن تد�ر ف�ه �ود ولكن �اص املشغلني 
حىت هام ید�رو �ودمه، صعیب، والنقا�ت �اص تد�ر �ود وترصح 

  ..وتقول هذا
هللا هيدیك ج�ب شكون ا�يل ما رصحش وقل هذا ما رصحش بال 

�لضامن �ج�عي اكيف، هو �ادي یقوم  حكومة، �ري الصندوق الوطين
  .�ملهمة د�لو

ٕاذن هذه اجلهود ملقاومة الهشاشة، و�اصنا ما نظلموش الناس د�ل 
العامل القروي تی�دمو، ف�ه كثري من الت�ارب �حجة ال فالح�ا وال يف التمثني 
د�ل بعض املنت�ات الفالح�ة، التمثني د�لها راه ٔ�رشت لهاذ القضیة د�ل 

راكن ود�ل الصبار ؤ�یضا د�ل العسل د�ل الن�ل ؤ�ملو، �ش هنرض ا�ٔ 
�ىل املنطقة د�لنا و�ريها، راه اك�ن �زاف د�ل اجلهود، هاذوك الناس 
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ت�ش�تغلو واس�تاطعو �ك�س�بو التق�یة، تق�یة التمثني �سهو� یتعلمو ویتطورو 
ونو وی��ظمو، راه هاذي لكها ٔ�مور صعیبة ما يش ساه�، یتعلمو ویتك

  .وی��ظمو ویتطورو
ففي احلق�قة �اصنا حنیومه، حتیة هلم، ٔ�هنم رمغ صعوبة الظروف 
یت�دون ت� الظروف وقاموا جبهود �برية، �ش ميكن ید�لو الكرامة من 
�هبا الواسع، من �هبا احلق�قي ا�ي هو الشغل الكرمي، ومن واجب 

نظميهم و�مثني معلهم احلكومة، بطبیعة احلال، توفر الرشوط لتكو�ن هؤالء وت 

و�سویق م�تو�اهتم، وهاذ اليش راه تدارت ف�ه �ود كثرية، و�سویق 
م�تو�اهتم، وٕان اكن �يق �اصنا �ود ٔ�خرى، وراه اح�ا عند� لك إالرادة 
�ش ند�رو املزید من اجلهود �ش نوفرو ظروف ٔ�حسن لهؤالء املواطنات 

  .لربامج كثريةواملواطنني ا�يل تیع�شو يف العامل القروي، وا
حنن ٔ�رش� ٕاىل جزء قلیل من الربامج، وما تقولوش لیا ما اك�ش رؤیة، 
هذا حشومة القضیة، هناك رؤیة واحضة �لهيا ت��ات هاذ إالسرتاتیجیات، 

  .هاذ إالسرتاتیجیات ما �ا�ش عبثا
ويف احلق�قة إالسرتاتیجیات تتضمن يف طیاهتا رؤیة، لك 

رؤیة، وهناك جتارب رائدة، ف�حیة هلم �سرتاتیجیات تتضمن يف طیاهتا 
  .مجیعا وحتیة لمك مجیعا الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
  :الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  .شكرا مجلیع الس�یدات والسادة املس�شار�ن وكذ� الوزراء

ب�ٔننا س�منر م�ارشة ٕاىل اجللسة العامة  ق�ل رفع اجللسة، ٔ�ح�طمك �لام
ال�رشیعیة ا�صصة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون یتعلق 
�خلوصصة، واليت س�یرتٔ�سها اخللیفة الرابع �لس�ید الرئ�س أ�س�تاذ عبد 

  .القادر سالمة، فلیتفضل مشكورا
  .رفعت اجللسة، والسالم �لیمك

  :سلمة �لرئاسةك�وبة امل املدا�� امل : امللحـــــــــــق

فریق �حتاد  املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري �مس �متة مدا�� - 
 .املغريب �لشغل

كام نطالبمك ٔ�یضا بوضع خمططات �ویة لالس��ر هتم الف�ات الفقرية 
�لعامل القروي متكن من �لب �س��ر و�لق فرص الشغل �ع�د مقاربة 

  .�شار�یة مع الفرقاء �ج�عیني
لب كذ� احلكومة بت�ين مقاربة مشولیة لٕالصالح �ق�صادي ونطا

عوض اع�د ٕاصال�ات قطاعیة معزو�، وٕا�ادة النظر يف تدبري بعض 
أ�وراش �ق�صادیة والربامج �ج�عیة، واحلسم يف نوعیة �سرتاتیجیة 

ت املو�ة حملاربة الفقر والفوارق �ج�عیة وا�الیة، وتدبري دميقراطي جلوال
احلوار �ج�عي وٕا�ادة النظر يف العرض احلكويم الهزیل ا�ي ال �رىق 
النتظارات معوم امل�ٔجور�ن، ولن یَُمكَِّن �لصیغة اليت �اءت يف العرض 
احلكويم من حتسني ٔ�وضاعهم املادیة و�ج�عیة، يف ظل ظرف�ة اق�صادیة 

  .مید أ�جورواج�عیة �متزي �رتفاع أ�سعار وجت 
حلكومة، اس�رشافا �لمس�تق�ل، والعمل �ىل الق�ام بنق� نوعیة يف �ىل ا

املسار التمنوي لبالد� معوما و�لعامل القروي �ىل و�ه اخلصوص، 
ا�� و��ك�اب �لك �دیة من ٔ��ل البحث عن التدابري واحللول الع

وتعلمي ج�د  ،ةم الكرام، من شغل یضمن هل�لتفا�ل مع مطالب املواطنني
حامیة اج�عیة متكهنم من الع�ش الكرمي، والولوج ٕاىل اخلدمات ، و ٔ�بناهئم

ولعل ٔ�مسى ٔ�شاكل امحلایة �ج�عیة يه  ،أ�ساس�یة من تطب�ب وسكن
اليت  ت�ٔيت عن طریق �لق فرص الشغل املنتج والضامن �لكرامة، ؤ�نه ال 
 ميكن توفري فرص الشغل ٕاال ٕ��داث نق� نوعیة يف جماالت �س��ر �لعامل

 ،وطين وحامیة حقوق الطبقة العام�القروي، ودمع القطاع إالنتا� ال
امج وفعالیهتا يف حماربة والتزنیل السلمي �لس�ل �ج�عي ضام� لالتقائیة الرب 

حماربة الفساد ولك � �ج�عیة واحلاكمة اجلیدة و و تعز�زا �لعدا ،الفقر
  .اشاكل الشطط


