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 ).م2019 نونرب 19(هـ 1441 ربیع أ�ول 21 ثال�ءال : التارخي
 لرئ�سامس ، اخللیفة اخلامحلید الصو�رياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من ال ن وعرشون دق�قةا�ث� او تان ساع : التوق�ت
  .بعد الزوال اخلامسة

  .ٔ�س�ئ� الشفهیةا م�اقشة: �دول أ�عامل

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

 :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  دة املس�شارون احملرتمون،السا
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 
  .والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكم

  .وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

، �2020لس�نة املالیة  70.19رمق املالیة توصل ا�لس مبرشوع قانون 
  .كام وافق �لیه جملس النواب

و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس�شار�ن ٕاىل �ایة 
  :، فه�ي اكلتايل2019نونرب  19یومه الثال�ء 

  ٔ�س�ئ�؛ 10: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤال؛ 57: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جواب 11: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
يف أ��ري، حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة و

مرشوع هذه اجللسة، مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل 
القايض مبنع صنع  77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18قانون �اهز رمق 

 .اا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعامله
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار

  .املوضوع خيص ف� نظام نقطة

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
متام الس�ید الرئ�س، بع�ا� الس�ید الرئ�س بغینا نعرفو املصري د�ل 
النظام ا�ا�يل د�ل ا�لس، كنا صادق�ا �لیه مىش �لمحمكة ا�س�توریة 

لعدد �بري من املالحظات يف شهر یولیوز املايض، اح�ا يف رجعتو بوا�د ا
الشهر الثاين من هاذ ا�ورة �يق ما حتالش هاذ النظام ا�ا�يل، دا� 

  .اصدق�ا �دامني بنظام دا�يل قدمي
  .راه النظام ا�ا�يل �هيم اجللسة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�ادي جناوبك

  :ربوحاملس�شار الس�ید احلو امل
  .النظام ا�ا�يل �هيم اجللسة الس�ید الرئ�س

یعين نورو� ونورو ا�لس والرٔ�ي العام، اح�ا �دامني بنظام دا�يل 
قدمي ويف �رات��ة القوانني اكن �لیمك جتیبوه يف أ�ول د�ل هاذ ا�ورة �ش 

 .دا�يل حمني بنظامالقانون املايل �كونو تناقشو 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
ف� خيص هاذ النقطة، النظام ا�ا�يل ميل رجع من عند ا�لس 

تذا�ر� يف �ج�ع د�ل  الصباححتال م�ارشة ٕاىل ا�لجنة، وهاذ ا�س�توري 
  .ا�لجنة يف ٔ�قرب وقت ٕان شاء هللا جتمتع املك�ب، �ش

اجللسة �لسؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع العدل،  هذه�س�هتل �دول ٔ�عامل 
املوارد ال�رشیة بوزارة العدل، اللكمة ٔ��د السادة  خ�الالت تدبريحول ا

  .السؤال لتقدمينفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل و املس�شار�ن من مجمو�ة الك

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

�لرمغ من ا�هودات اليت تبذلها وزارة العدل يف ٕاطار تزنیل مرشوع 
�، فٕان ت�ٔهیل إالدارة القضائیة لن یت�ٔىت �لن�ا�ة املطلوبة يف م�ظومة العدا

ظل الطریقة اليت تدار هبا املوارد ال�رشیة �الیا، تطبیقا ملق�ضیات قانونیة 
  .وتنظميیة مل تعد توا�ب التغیريات اليت یعرفها القطاع

�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها 
  ٕالطار القانوين لتدبري املوارد ال�رشیة؟لت�دیث ا
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  : القادر، وز�ر العدل بنعبدالس�ید محمد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
شكرا �ىل هاذ السؤال املهم ا�يل �یتعلق بتدبري املوارد ال�رشیة يف 

، وفعال معمك احلق، ٔ�ن ت�ٔهیل إالدارة القضائیة �لن�ا�ة املطلوبة لن القطاع
  .یت�ٔىت ٕاال بتدبري ج�د �لموارد ال�رشیة، ؤ�عتقد ٔ�ن أ�مر كذ� يف الواقع

لكن دعين ٔ�وحض لمك ب�ٔن الوزارة تتوفر �ىل رٔ�سامل �رشي �م من 
ت م�نو�ة الناح�ة د�ل ٔ��داد القضاة ود�ل املوظفني، فأ�مر یتعلق �كفاءا

دا�رة قضائیة �ململكة، �ٕالضافة ٕاىل  21كتغطي احلاج�ات د�ل احملامك يف 
الو�دات املركزیة والالممركزة، وتدبري الوضع الفردي واملسار املهين �لقضاة 
من التعیني ٕاىل إال�ا� �ىل املعاش هو من اخ�صاص ا�لس أ��ىل 

من  65والفصل من ا�س�تور،  �113لسلطة القضائیة، طبقا �لفصل 
  .القانون التنظميي �لم�لس أ��ىل

من املرسوم  1لكن �ل�س�بة �لموظفني، فهذا اخ�صاص طبقا �لامدة 
اخ�صاصات الوزارة ید�ل يف اخ�صاصات هاته الوزارة اليت بطبیعة احلال 
هاذ الس�نوات أ��رية بذلت جمهود �بري ال �ىل مس�توى احلوار �ج�عي 

ثیلیة ا�يل ك�شارك يف احلركة �نتقالیة وا�يل كت�اول مع النقا�ت ا�ٔكرث مت 
�راعي ما ٔ�مكن وا�د النوع د�ل التوازن ما بني املصل�ة العامة د�ل تغطیة 
احلاج�ات د�ل احملامك يف ٕاطار التوازن يف التوزیع الرتايب ؤ�یضا املصل�ة 

  .د�ل �س�تقرار العائيل د�ل املوارد ال�رشیة
ت وتطبیقات رمقیة لتدبري املسارات املهنیة د�ل كذ�، هناك �رجمیا

املوظفني، و�دد من إالجراءات أ�خرى اليت بدون شك حتتاج ٕاىل 
التطو�ر، وحنن س��قدم قریبا بعدد من املشاریع اليت متيض يف هاذ �جتاه، 
بطبیعة احلال �حلوار مع املمثلني النقابیني والهیئات املهنیة للك املهن 

  .ظومة العدا�املرتبطة مبن
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

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

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
نود يف طرح�ا لهاذ السؤال ٕا�رة ثالثة د�ل النقط كنعتربوها ٔ�ساس�یة 

ملشالك د�ل املوارد ال�رشیة يه مشالك �برية يف الظرف�ة احلالیة، طبعا ا

واجلسم القضايئ حيتاج ٕاىل معاجلة شام�، كام در� جمهود يف إالصالح 
العمیق الشامل ملنظومة العدا�، �اصو یوازهيا ٕاصالح ٔ�و ال املوارد ال�رشیة 
�اصها ٕاصالح �ش توازي و�سا�ر هاذ إالصالح العمیق والشامل ملنظومة 

  :لتايل اكینة ثالثة د�ل املشالك ٔ�ساس�یةالعدا�، و�
ٔ�وال، �ل�س�بة الم��ا�ت الكفاءة املهنیة وا�يل طبعا فهاذ الك�اب وحسب 

كتنظمو �لموظفني د�ل وزارة العدل،  2019-2018-2017جتارب لك س�نة 
دج�رب،  22، 2019م�ار�ت د�ل الرتق�ة د�ل الكفاءة املهنیة، و�النني يف 

عریضة تتقىص وتتحرم من املشاركة يف �د الف�ة هاذ اليش تیجعل وا
يف ) la date d’effet( �م��ا�ت د�ل الكفاءة املهنیة، یعين ا�يل عندو

 .ما عندوش احلق جيتاز هاذ املباراة 23
فربا�ر، يف مارس  �نیا، وا�د ميل تیوصل � احلق يف اج�یاز املباراة يف

م��ان د�ل الكفاءة �اصو ی�س�ىن س�نة �ش عندو احلق یدوز هاذ �
املهنیة، و�لتايل تنكرسو هاذ یعين الهضم د�ل احلقوق د�ل هاذ املوظفني، 
�اصة ؤ�نمت تعرتفون يف هاذ إالصالح العمیق ملنظومة العدا� فوا�د الفرتة 

، لك هذه �م��ا�ت تنظم ٔ�واخر 2018وتتقولو يف  2017كتعرتفو يف 
ن املرحشني من اج�یازها يف ا�رتام �م شهر دج�رب �متكني ٔ�كرب �دد ممكن م

  .�ش كتعطیو احلق ٔ��لبیة املوظفني �س�تافدو�لمق�ضیات القانونیة، 
اكینة هاذ إالشاكل، تنطلبو من الس�ید  2019احلال ٔ�نه هاذ الس�نة يف 

 22الوز�ر ٔ�نه یلقى صیغة �یف ميكن ٔ�وال ما حيرمش الناس ا�يل من فوق 
 la)يف �ل الرتيق العادي ا�يل تیحسب  دج�رب، �نیا نلقاو صیغة حبال

date d’effet)  من هنار ا�يل �س�لت يف �دول الرتيق، حبال هاذ
ٔ�شهر وميكن �ام  9املوظف ا�يل �ادي جيتاز املباراة، ٔ�نه تن�لیو وا�د 

�سا�ن، ووا�د تیوصل يف نفس ا�هنار د�م��ان تیولیو هو وٕا�ه 
  .بعني �عتبار یؤ�ذ م�ساو�ن، و�لتايل ر�اء ٔ�نه هذا أ�مر

�نیا، التكو�ن املس�متر يف نفس إالصالح العمیق �يق تقصري يف 
د�ل  2التكو�ن، �اصة كتاب الضبط، وهاذ كتاب الضبط عندمه 

  ..الرؤساء، عندمه وز�ر العدل وعندمه رئ�س احملمكة، و�لتايل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .التعق�ب اللكمة �لس�ید وز�ر العدل �لرد �ىل

  :الس�ید وز�ر العدل
فعال كام تفضلتو الس�ید املس�شار احملرتم، ام��ان الكفاءة املهنیة هو 
م�اس�بة لتعز�ز احلقوق ول�س لهضمها ٔ�و ممارسة إالقصاء ضد ٔ�ي ف�ة معینة، 
�� فكونوا م��ٔكد�ن ب�ٔننا س�نف�ح هذا امللف من �ح�ة ا�ٓ�ال التارخيیة 

اك حوار مع املمثلني النقابیني �ش نلقاو املرتبة ف�ه، و�ادي �كون هن
الصیغة، ولن یتعذر �لینا ٕاجياد الصیغة فهاذ اجلزئیة هاذي، �ادي نلقاو لها 
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  .�ل
�ل�س�بة �لتكو�ن حق�قة هناك ٕارادة وتصور ملراجعة شام� ملنظومة 

  .التكو�ن املس�متر �ٔ�خص والتكو�ن أ�ساس يف هذا القطاع
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته� 

ون��قل ٕاىل أ�س�ئ� املو�ة لوز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة 
القرویة واملیاه والغا�ت حول موضوع املومس الفال�، واليت جتمعها و�دة 

  .املوضوع
والبدایة مع سؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وموضو�ه 

ٔ��ل املومس الفال� احلايل، اللكمة ٔ��د  �س�تعدادات املت�ذة من
  .السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
یتخبط القطاع الفال� يف العدید من املشالك اليت حتول دون ارتقائه 

س�توى رها�ت وتطلعات الفال�ة والفال�ات واملواطنني واملواطنات، ٕاىل م 
خصوصا ٔ�مام املشالك املناخ�ة والطبیعیة املت�لیة يف وا�د ا�مو�ة 
دالعوامل، مهنا انتظار ال�ساقطات املطریة، �س�تغالل املفرط �لمیاه 
اجلوف�ة وضعف التمثني د�لها، والتجزيء املفرط �لعقار وزحف التصحر، 

  .ٕالضافة ٕاىل زحف إالمسنت املسلح �ىل املسا�ات الصاحلة �لزرا�ة�
  :�سائلمك الس�ید الوز�ر يف الفریق �س�تقاليل

  ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة لعقلنة ا�ال الفال� وما �رتبط به؟
السؤال الثاين ما يه �س�تعدادات احلكوم�ة املت�ذة �الل املومس 

تدابري املت�ذة لضامن ظروف �سویق الفال� احلايل، وكذ� ما يه ال 
  ج�دة �لم�اصیل الفالح�ة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين، موضو�ه املومس الفال� احلايل، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ن الوز�ران،الس�یدا
  .حنن يف بدایة املومس الفال� �س�ٔل هللا تعاىل ٔ�ن �رمحنا بغیثه

الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت مقمت هبا ليك مير املومس الفال� 
يف ٔ�حسن الظروف ومواص� العمل �ىل موا�بة أ�وراش الكربى لوزارة 

طط املغرب الفال�ة و�رسیع وترية تنف�ذ خمتلف الربامج املن��قة عن خم
  أ�خرض؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثالث، موضو�ه ت�ٔخر ال�ساقطات املطریة وت�ٔثريها �ىل املومس 

  .الفال�، اللكمة ٔ��د الس�ید�ن املس�شار�ن احملرتمني، الس�ید ٔ�معو

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

 2019ت اليت اعمتدها قانون املالیة الس�ید الوز�ر ٕان الت�ٔمل يف املؤرشا
وارتباطها �لظرف�ة احلالیة اليت �متزي بت�ٔخر �ساقطات أ�مطار و�دم وضوح 

حتق�ق ت� إالجراءات املت�ذة ٕالنقاذ املومس، ٔ�و �ىل أ�قل ضامن 
 یتوقعون ب�ٔن اس�مترار ارهتان �ق�صاد املغريب نياملؤرشات جيعل املالحظ

مؤرشات ا�لحظة الفالح�ة س�تكون صعبة، مما �ل�ساقطات املطریة ويه 
یعين ٕاماكنیة �راجع �س�بة ا�منو عن احلد املعلن عنه، ومما یعين كذ� تضاؤل 
العام� املرتبطة �لقطاع الفال�، فضال عن تعمیق ٔ�زمة املیاه وخطورهتا 

  .و�دهتا، مما قد یعمق يف �ا� التدهور والقلق والغضب ا�متعي
  ملت�ذة لتفادي أ�سوء؟مفا يه التدابري ا

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
السؤال الرابع، موضو�ه دمع صغار الفال�ني، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  وزراء،السادة ال

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الوز�ر احملرتم، �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 
مب�لس املس�شار�ن هننئمك الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل الثقة املولویة ا�ددة 

يف تدبري هذا القطاع، وال �شك كذ� ٔ�ن  �2007س�مترارمك م�ذ س�نة 
  .ٕاجناح هذا القطاع املهم يف بالد���مك �ربة يف 

الس�ید الوز�ر، حنن والفال�ة �ىل �مل ودرایة ب�ٔن خمطط املغرب 
أ�خرض ٔ�وىل الفال�ة الصغار واملتوسطني بعنایة �اصة وبؤ�مه كذ� ماكنة 

  . �اصة والس�� يف �رامج ا��امة الثانیة ومشاریع التجمیع الفال�
تؤكد ٔ�ن الفالح الصغري �اىن معا�ة  لكن املعطیات املیدانیة والواقعیة
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�برية �الل الس�نة الفارطة والس�� يف املناطق البوریة اليت ترضرت بفعل 
نقص ال�ساقطات املطریة و�اىن ٔ�یضا صعوبة ان�شار بعض أ�مراض، سواء 
مهنا النباتیة ٔ�و احلیوانیة ووا�ه كذ� الفالح الصغري مشالك وتبعیات 

  . الت�ٔمني الفال�
ح الصغري، الس�ید الوز�ر، ال �متركز �ٔ�رايض املسق�ة، بل هو والفال

  . ممتركز �لبور واجلبال، یعاين صعو�ت كثرية
ؤ��ل لك هذه املعا�ة، الس�ید الوز�ر، وحنن مبناس�بة احلدیث عن 
املومس الفال� اجلدید ا�ي نتومس ف�ه اخلري �سقوط أ�مطار نود ٔ�ن 

املت�ذة �الل هذا املومس �مع الفالح تطلعو� عن مس�ت�دات إالجراءات 
  الصغري وحىت املتوسط؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
السؤال اخلامس، موضو�ه معلیة انطالق املومس الفال� احلايل، 

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

  الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

مع ٕانتاج ضعیف يف �ل املنت�ات الفالح�ة ونقص �اد يف الٔ� يف 
الس�نة املاضیة وتقهقر يف بعض أ�مثنة من املنت�ات الفالح�ة �س�تق�ل 

  .املومس الفال� احلايل، و�ل املناطق مل تنل حظها من أ�مطار املبكرة
�ر، لك الفال�ني یتطلعون ملعرفة لك ما یتعلق �ملومس الس�ید الوز

الفال� احلايل، وماذا ٔ��دت وزار�مك �لمنظومة الفالح�ة �لك ٕالجناح هذا 
  املومس؟

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
اللكمة �لس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� 

  .املتعلقة �ملومس الفال�، تفضلو �لمنصة

د عز�ز ٔ�خ�وش وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه الس�ی
  :والغا�ت

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

كنعرفو ب�ٔنه املومس الفال� املايض متزي بعدم �نتظام د�ل ال�ساقطات 
ود املبذو� �اصة من املطریة، ولكن رمغ هذا متك�ا وامحلد � بفضل اجله

  .طرف الفال�ني واملهنیني والفا�لني من حتق�ق نتاجئ �د مرضیة
وا�نا احلق�قة �زاف د�ل الصعو�ت يف املومس املايض لكن الت�ٔثري 

د�لها ميكن يل نقول ب�ٔنه اكن �د �س�يب �ىل الوضعیة �ق�صادیة العامة 
�ادي یبقى ما بني  �2019لقطاع الفال�، والناجت اخلام الفال� لس�نة 

  .ملیار د�ل ا�رمه 125و 115
القطاع الفال� يف املغرب ختطى وا�د احلاجز ا�يل هو وا�د 

(palier)  من الناجت اخلام، وهاذ اليش تی�ٔكد �ىل املنا�ة د�ل الفال�ة
 .املغربیة وضعف یعين الت�ٔ�ر د�ل هاذ التغريات املناخ�ة

م�ا د�ل الفالح�ة مت إالنتاج  �ل�س�بة �لحبوب هاذ الس�نة ا�يل خرج�ا
  .%49د�ل الق�طار من احلبوب بوا�د �خنفاض د�ل  ملیون 52د�ل 

تدارك كذ� جزيئ �لمومس �اص �ملناطق الشاملیة، شامل سطات 
و�لرمغ من النقص احلاصل يف ال�ساقطات املطریة و�راجع املسا�ة 

ظروف حس�نة  إالنتاج الوطين يفاملزرو�ة، كذ� متك�نا من �سویق 
د�ل الرسوم امجلر�یة، ومتزي إالنتاج جبودة  %135موازاة مع الرفع د�ل 

�یلوغرام �لهك�ولرت ا�يل  81اس�ت��ائیة، تقریبا وصلنا �اك الوزن املعیاري 
  . �یلوغرام �لهیك�ولرت 77هو املرجع د�لو 

هاذ ٕانتاج احلبوب اكن ا�ٓ�ر  وكام س�بق يل وقلت ب�ٔنه اخنفاض د�ل
لو حمدود یعين عن الناجت ا�ا�يل اخلام وهاذ اليش بفضل یعين ال�شجیع د�

د�ل خمطط املغرب أ�خرض �لفال�ني �ىل الزرا�ات أ�قل اع�دا �ىل 
  . التقلبات املناخ�ة

�ل�س�بة �لسالسل أ�خرى احلوامض والزیتون والزرا�ات الصناعیة 
املتوقع لٕالنتاج،  فقد اكن ٔ�داءها م�وسطا ٕاىل ج�د وذ� رمغ �خنفاض

 la)بتوازن السوق، حبال هاذ الس�نة املرتقب د�ل اليشء ا�يل ت�سمح 
production)  ا�يل يه ا�ٓن يف(en process)  رج، خيا�يل �ادي

ٔ�لف طن �خنفاض د�ل قدره  400الزیتون إالنتاج م�وقع د�ل ملیون و
  . املاضیني�الل املومسني  %72 بعد ارتفاع إالنتاج ب�ٔكرث من %26د�ل 

 la)د�ل   (la baisse)وكذ� متت مالحظة امحلد � هاذ 
production)   ٔ�ن أ�مثنة حتس�ت وكرتاوح ف� خيص الزیتون ا�يل مو�ه
يف م�اطق د�ل  6.7د�ل درامه يف بعض املناطق ٕاىل  6ٕالنتاج الزیت بني 

  . احلوز
ف طن ٔ�ل 780ٔ�ما احلوامض فإالنتاج املتوقع هو تقریبا ملیون و

، ٔ�ن الناس �الو الشجر فهيم ا�لميون واك�ن ا�يل ما %�46خنفاض د�ل 
فلهذا اكن من الطبیعي   (le traitement)هبطش واك�ن ا�يل ما معلش 

 (la production) من بعد املشالك ا�يل وقعت یعين الس�نة املاضیة ٔ�نه 
  .�كون هابطة

القطاع وا�يل يه  وامحلد � ٔ�نه �ل�س�بة لهاذ املشالك ا�يل عرفها
مرتبطة، املشالك د�ل أ�مثنة ا�يل يه مرتبطة ٔ�ساسا یعين مبشالك ٕانتاج 
�ىل الصعید العاملي، راه مت أ��ذ د�ل وا�د العدد د�ل إالجراءات مع 
املنت�ني واملصدر�ن و�ش تعاود وا�د الهیلكة ا�يل ت�سمح هبیلكة شام� 

  . لقطا�ني ٔ�فضل ٕان شاء هللا
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نعطیمك  2020-2019ملوا�بة املتابعة د�ل املومس الفال� ف� خيص ا
بعض املؤرشات، ٔ�نه امحلد � متزيت ا�ٓن �نطالقة املومس احلايل ب�ٔمطار 
�ىل العموم، ولكن يه �ري م�تظمة، مع تفاو�ت �ىل مس�توى التوزیع 
اجلغرايف والزمين، ٔ�نه من سطات الفوق یعين ٔ�م ربیع یعين التحت ما 

  . الش�تا �زاف، یعين مع أ�سف �متناو �ىل هللا اخلري يف أ��م املق��اكیناش 
نونرب بلغت  19املناطق الشاملیة ٕاىل �ایة وكذ� ٔ�حسن يف 
س�نة  �30خنفاض مع املعدل د�ل  رتملم 49ال�ساقطات املطریة تقریبا 

 la)ا�يل مازال �قصة �ىل  رتملم 30، یعين وا�د %31تقریبا ب
moyenne) او �ىل هللا ٔ�نه أ��م املق�� أ�مطار ا�يل �ادي جتي �ادي �متن

الوترية د�ل احلرث والبذر د�ل  ختيل أ�مور تتحسن ومت ال�رسیع د�ل
الزرا�ات اخلریف�ة والرفع من الوترية د�ل املبیعات د�ل املد�الت الفالح�ة 

ء ا�يل �ادي �رجع لها من بعد ا�يل يه موجودة، وحتسني كذ� الغطا
النبايت، ٕاذا ق�طتو من سطات هنا �لفوق تقریبا قل من ا�ار البیضاء 
�لشامل ت�شوفو ب�ٔن الغطاء النبايت بدا الربیع �یخرج و�یعطي ٔ�حسن، ولكن 
يف املناطق اجلنوبیة �يق بعید و�متناو ٔ�نه كذ� �سامه يف حتسني �س�بة 

  .امللء د�ل احلق�نة د�ل السدود والفرشة املائیة
  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة �لفریق �س�تقاليل 

  . �لو�دة والتعادلیة يف ٕاطار التعق�ب

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

ا�يل �هتا لنا وا�يل ت�شكرو بدور� الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات 
 ق اس�تقاليل ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه ��هوداتاعطاها لنا واح�ا بدور� كفری

اليت بذلت ٕالنقاذ املومس الفال� احلايل رمغ ٔ�ن اخنفاض يف املنتوج د�ل 
ا�يل تتطلب السقي وا�يل احلبوب واحلوامض وما تلهتا من مزرو�ات 

كتطلب كذ� هذا السقي ٔ�نه يف بالد� �ري م�تظم نظرا ملنا�ه وا�يل 
لو ٔ�ن و "، و�یف تیقول هللا س�ب�انه وتعاىل كنطلبو الرمحة د�ل هللا

  . صدق هللا العظمي". ٔ�سق�نامه ماء �دقا لنف�هنم ف�ه ةطریقالاس�تقاموا �ىل 
وا�يل ك�شق  لكن اح�ا� الیوم ٔ�مام الس�ید الوز�ر ا�يل رامك جتربة �برية

الطریق د�لو بن�اح يف هذا ا�ال الفال�، ت��قى السؤال د�لنا ما 
�لفالح الك�ار ا�يل هام �ید�رو الشؤون د�هلم وعندمه ٕاماكنیات،  ت��و�وش

  .ا�يل كن�سائلو �لیه يف الفریق �س�تقاليل هو الفالح الصغري
الیوم راه الفالح الزریعة ت�رشهيا �مثن، ومين ت�رشي ال�كري �مثن، 
املل�ة �مثن، احلرث �مثن، راه ميكن یوقف من احلرث ویصدق راحب ٔ�حسن 

لو التنب ا�يل ت��قى �لهبامئ، راه ت��قى بوا�د ا�مثن �هض، ؤ�ش�نو ما ت��قى 
دارت احلكومة الیوم، واش اك�ن يش �سهیالت وسلفات، حىت القرض 

  .الفال� حىت هو �انقهم
فك�متىن من الس�ید الوز�ر بتدابريو الطیبة یفكر يف الفالح الصغري ا�يل 

وم مين �یجي الزیتون هو الیوم �یفضل ما حير�ش و�كون راحب، زیتون الی
راه �ري ا�يل ت�سقط لو الید العام� ما تیلقهاش، والزیتون ميل تیجي ی��عو 

  . �ی��عو بوا�د ا�مثن خبس، يف �ني ٔ�ن الوزارة ت���ل �لیه يف هذا ا�ال
  . شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  . اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
البد من ٔ�ن �شكرمك �ىل جوا�مك الرصحي ا�ي ٔ�ج�مت من �ال� �ىل لك 
املشككني لنتاجئ، خصوصا ا�طط الناحج �امد�ن هللا عز و�ل �ىل نعمة 

عممها أ�مطار اليت رزق�ا هبا را�ني م�ه ٔ�ن یعطهيا لنا �ىل قدر املنفعة وی 
  . �ىل اكفة �ات اململكة

الس�ید الوز�ر ٕاجنازات خمطط املغرب أ�خرض ال ینكرها ٕاال �ا�د ٔ�و 
حياول تب��سها ٔ�غراض س�یاسویة رخ�صة، �� ف�حن �مثن هذه 
املنجزات خصوصا ؤ�نه وقع تغري واحض يف ب��ة الفال�ة الوطنیة بعدما اكنت 

  . تنئ وتع�ش ٔ�وضاع صعبة
ق التمنیة الفالح�ة طالت مجمو�ة �س��رات ٕاذ ٔ�ن تد�الت صندو 

درمه من  2.3الفالح�ة، ح�ث ٔ�صبح درمه وا�د من إال�انة جيلب لنا 
�س��ر، هذا الرمق تعرب عنه وفرة إالنتاج يف خمتلف سالسل إالنتاج، 
كذ� مسامهة مواص� يف الناجت ا�ا�يل اخلام الفال� �ز�دة قدرها 

وارد املائیة �رب عرصنة ق�وات الري وحتد�هثا، مث ، مث كذ� �رش�ید امل58%
مرشوع يف ٕاطار مشاریع ا��امة الثانیة  985كذ� ٕاعطاء انطالقة ل 

���ن �شككون يف �دم اس�تفادة الفال�ني الصغار من مثار ا�طط، مث 
كذ� مواص� تعممي الت�ٔمني الفال�، وا�ي وصل ٕاىل ملیون هك�ار س�نة 

  .ا�ال الفال� وس�یواصل هتیئة 2018
  السؤال املطروح واش هاذ إالجنازات اكینة ٔ�و ال ما �یناش؟ 

  .إالجنازات موجودة وتعرب عن نفسها
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لمس�شار احملرتم الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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شكرمك بدور� �ىل جوا�مك الواحض ا�ي یدل �ىل ٔ��مك �  ،الس�ید الوز�ر
�ارض�ن يف یقظة �مة اكملعتاد وترتق�ون ٕاىل ٔ��ن �سري أ�مور، و�متىن ٔ�ن 

  .�كون الغیث مشموال مجلیع ٔ�قالمي اململكة
كام تعلمون فاملغرب یتوفر �ىل م�طق�ني، م�طقة الشامل اليت �ادة ما 

ذه أ��م �س��ا م�وفرة، ولكن �كون فهيا أ�مطار، كام هو حصل يف ه
م�طقة اجلنوب، ج�وب الشاویة ٕاىل ٔ�قىص اجلنوب �اكد �كون م�عدمة يف 

  . بعض أ�ح�ان
اليشء ا�ي جير� ٕاىل ال�ساؤل عن م�ٓل ٔ�و ٔ��ن س�تصل الوضع الراهن 

  .، و�خلصوص يف ٔ�قالمي سوس وما �اورهايف أ�قالمي اجلنوبیة
ٕاىل �ایة  %14الیوم ال تتعدى �شفني وتنذ�رو ٔ�ن حق�نة یوسف �ن 

، حق�نة ا�تار %62، ٔ��زروز %17ٔ�كتو�ر، حق�نة عبد املومن  31
  .ٔ�و الاكرثة ، مبعىن ٔ�ن املنطقة �ىل وشك ٕا�الن أ�زمة%5السويس 

ف�ظن ب�ٔن اختاذ إالجراءات املس�تع�� �ٓن الوقت لاللتفات ٕاىل هذه 
ة الاكم�، حىت ميكن املناطق اجلنوبیة من الشاویة ٕاىل اجلنوب �ٔ�س�بق�

ناطق املسق�ة تدارك حصول اكرثة ٔ�زمة املیاه وتوقف السقي يف �دد من امل 
سوس، وكذ� ت�ٔمني ٔ�و ضامن الوصول العادي �لمیاه املتوا�دة يف حوض 

  .الرشوب ٕاىل اكفة إالقلمي اليت تتوقف �ىل هاته السدود
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .قراطي �ج�عياللكمة �لفریق ا�س�توري ا�مي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه املعطیات الغنیة
ٔ�ود الس�ید الوز�ر، ٔ�ن ٔ��هبمك لبعض أ�مور، و�خلصوص ٔ�رشت يف 
جوا�مك �ىل مجمو�ة من الرتاجعات يف إالنتاج اليت ختص الفالح الك�ري، 

عاين ضعف هاذ املشالك ا�يل یعاين هبا الفالح والیوم الفالح الصغري ی
  .الصغري

ٔ�وال، خصوصیة املناطق اجلبلیة والبوریة، ح�ث �متركز ٔ�كرث الفال�ة 
الصغار، وح�ث ٔ�ن هذه ا�االت تعاين الفقر والهشاشة، كذ� ٔ�نه �یف ما 
اكنت الس�نة الفالح�ة هاذ املناطق هاذي تتعاين، � ٕاما ممطرة تتكون 

ت وس�یول و�لتايل املزرو�ات د�هلم �متيش، وٕاما جفاف عندمه ف�ضا�
  . یعاين م�� م�ل الفال�ة ا�ٓخر�ن

يف مجیع أ�حوال كنا كنمتناو الس�ید الوز�ر، ٔ�نه �كون وا�د الرب�مج 
�كون عنده صبغة ا�ميومة، انه �كون هاذ ا�مع یعين لهاذ املناطق �كون 

ال�ة مز�نة راه تت��س، ٔ�ن دامئ مايش �ري غیكون مومسي، ٕاىل اكنت الف
  .هاذ الناس دامئا معرضني لهاذ املشالك د�ل ال�ساقطات ٔ�و �د�ا

�نیا، الس�ید الوز�ر، �ملناطق اجلبلیة ٔ�یضا تتعقد امللك�ات، و�لتايل 

هناك تعقد يف بعض املساطر، ب�� مشاریع ا��امة الثانیة �شرتط بعض 
امة الثانیة ما ت��جحش فهاذ املناطق، الو�ئق، و�لتايل أ�هداف د�ل ا��

یعين ت��جح رمبا يف املناطق السقویة، لكن هاذ املناطق دامئا تیكون وا�د 
التعرث د�ل هاذ ا��امة الثانیة، بغینا �شوفو یعين هل هناك ٕاماكنیة د�ل 

  ا�مع �كون عندو طابع �س�تدامة؟
قرض الفال�، كذ� الیوم الفال�ة راه تیعانیو من ا�یون د�ل ال

القرض الفال� الیوم ٔ�صبح یعين نقمة �ىل الفالح الصغري، كذ� املضاربة 
الیوم، الس�ید الوز�ر، راه كتقهر الفال�ة الصغار، ٔ�ن �ی��جو، وزد �ىل 

  .ذ� التلكفة د�ل إالنتاج �الیة �ىل الفال�ة الصغار
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

لس�ید الوز�ر، فهاذ إالجراء ٔ�ش�نو هام إالسرتاتیجیة د�ل احلكومة، ا
  هذا؟ 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك املتاكمل
حصیح ٔ�ن ا�طط أ�خرض لعب دور �بري يف توفري إالنتاج، واللك یعمل 

ن أ�من الغذايئ ببالد�، وهو ا�ي ٔ�ن القطاع الفال� هو ا�ي یضم
�شغل ٔ�كرب �دد من الساكنة ال�ش�یطة، ٕاال ٔ�ن هاذ القطاع، الس�ید الوز�ر، 
ٔ�صبح یع�ش بعض أ�زمات، وس�ٔتطرق لبعض مهنا، ٔ�نه ال ی�سع ا�ال 

  .لت�س�یط اللك
مفع ق� ال�ساقطات املطریة وخصوصا فالنصف اجلنويب من بالد�، ومع 

نتاج اكٔ�دویة الك�ویة وأ�مسدة واحملروقات، ٕاىل �ري �الء لك عوامل االٕ 
ذ� من املصاریف الباهظة، لك هذه الت�د�ت الك�رية جعلت معظم 
الفال�ني وخصوصا الش�باب مهنم، یفكرون يف الت�يل عن هذا القطاع 
احلیوي، ومما زاد يف تفامق املشالك تدهور ٔ�مثنة بعض املنتو�ات اكحلبوب 

  .تون، وهذه الس�نة التفاح وبعض الفواكهوبعض اخلرض والزی 
ف�ة ٔ�خرى، الس�ید الوز�ر، تعاين ويه مربو املاش�یة، مفشالكهم �زداد 
مع �الء أ��الف وكرثة العرض يف أ�سواق وضعف القدرة الرشائیة من 

  .مادة ا�لحوم
م�تجو احللیب كذ� مه یعانون ویع�شون ٔ�زمة �انقة كام س�بق ؤ�ن 

  .ومع الرشاكت املصنعةقلت يف �الء أ��الف، 
مشالك الفال�ني �زداد مع القرض الفال�، ا��ن مل �متك�وا من 

  .�س�ت�ابة ٔ�داء مدیون�هتم ومل �س�تف�دوا من القروض هذه الس�نة
) l’assurance((la MAMDA) كذ� مشالك تفامقت مع رشكة 

  .ٔ�ن هام الناس اكینة م�اطق ا�يل يه �افة ٔ�و ش�به �افة وما اس�تفدوش
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حلد السا�ة، الس�ید الوز�ر، الفالحون مل ) سو��وس(� خيص رشكة ف
  .�س�تلموا مس�تحقاهتم لهذه الس�نة، والرشكة الزالت تع�ش ٔ�زمة �ادة

من هذا املنرب، الس�ید الوز�ر، نطالبمك �ختاذ إالجراءات الالزمة يف 
  .حق لك من سولت � نفسه �لتالعب �ملصاحل

عبدة، فه�ي  - خص ���ر م�طقة داك�ف� خيص أ�رايض املسق�ة، و�ٔ 
الس�ید الوز�ر، ش�به قا��، والفالحون ممتسكون �زرا�ة الشمندر، وحلد 
السا�ة املك�ب اجلهوي لالس��ر الفال� یقول � ب�ٔنه هناك ق� يف املیاه 

  .ويف السدود وال ميكن ٔ�ن یليب مجیع طلباهتم
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر، تفضل

  :لس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕاىل امسحتو ٔ�وال، بغیت �ري نذ�ر ب�ٔنه اختذ� وا�د ا�مو�ة من 
ٔ�لف ق�طار من البذور املعمتدة،  100ملیون و 2التدابري، حبیث موفرة ا�ٓن 

 (stock)ٔ�كرث، ٔ�ن اك�ن  ٔ�لف هك�ار لٕالكثار مايش �20اصنا هاذ الس�نة 
  .(important)ا�يل هو موجود وا�يل هو 

ٔ�لف طن من أ�مسدة �ل�س�بة  680وكذ� مضنا الزتوید د�ل 
ٔ�لف  �60لفال�ة، وٕان شاء هللا هاذ الس�نة �ادي نوصلو، �ادي ند�رو 

�دیدة ا�يل ) Goutte à Goutte(د�ل السقي  2020هك�ار يف 
ٔ�لف هك�ار، ا�يل يه فوق من ذاك الهدف  635غتوصل املسا�ة ا�هزة ل

ٔ�لف هك�ار د�ل خمطط  550، د�ل 2020ا�يل كنا خططناه يف ٔ�فق 
  .املغرب أ�خرض

كذ� �ادي یمت التعز�ز د�ل دمع الصندوق د�ل التمنیة الفالح�ة، 
 3حوايل  2010ح�ث �ادي یبلغ جحم إال�ا�ت املرتقب من �اللها س�نة 

ن د�ل ا�رمه، من ٔ��ل اس��ر ٕاجاميل �رافعة ملیو 900د�ل امللیار و
  . امللیار د�ل ا�رمه 8د�ل 

 2املسا�ة احملروثة حلد السا�ة من الزرا�ات اخلریف�ة الرئ�س�یة يه 
امللیون د�ل الهك�ار، وبلغت املبیعات د�ل البذور د�ل احلبوب املعمتدة 

 (la production)ق�طار، وب�ٔنه الناس ا�يل اكنوا دارو  430000حوايل 
 les)د�هلم مايش ما ختلصوش هنائیا �داو  (les acomptes)�داو 

acomptes)  د�هلم وب�ٔن الرشكة ا�ٓن �هتبط(le stock)  وكت��ع، وذاك
اليش ا�يل �ادي ی��اع راه �ادي ختلص به الناس، وب�ٔنه �ونوا مر��ني ب�ٔن 

  . �هللا �ادي یت�لصو يف الوقت د�هلم كذ الفال�ة ٕان شاء
هك�ار و�زرعت  60000 خيص الشمندر، املسا�ة املربجمة يه ما ف��ٔ 

من املسا�ة  70هك�ار مايش ما �زرع والو، تقریبا  41000حلد السا�ة 
املربجمة ولكها أ��لبیة د�لها �ملیاكنیك ومزرو�ة �لبذور أ��ادیة الن��ة، 

خلري وٕاذا اكنت ولكن ق� املیاه راه الناس تی�س�ناو ٕان شاء هللا �كون ا
الش�تاء راه �ادي خيلیومه �ش ید�رو ٔ�كرث يف النبا�ت يف املس�تق�ل ٕان 

  .شاء هللا
طن مقابل  �64400ىل مس�توى الصادرات، مت تصد�ر حوايل تقریبا 

 la)، %37طن املومس املايض �رتفاع د�ل  47000قل  46900
clémentine) هو ٔ�نه  تقریبا �ادیة يف النفس د�لها، ولكن ا�يل �ا

)Maroc late ( ا�يل هو يف احلق�قة تعطل اكن �یخرج ق�ل ولكن بدا
ح�ث املومس الفال� د�ل ا�لميون، كنحس�بوه ابتداء من س�مترب ا�يل �اء 

�كون  (l’augmentation)معطل وا�يل خرج وا�يل �ال ٔ�نه هاد 
  .%37د�ل

نة هاد العام اكی  (la qualité)هو حبصة ج�دة و (clémentine)ٔ�ما 
وأ�مثنة اكینة يف أ�سواق، وامحلد � ٔ�نه یعين الس��اریو د�ل الس�نة املاضیة 

  .بعد� م�و
طن،  �150000ل�س�بة �لخرض والفواكه، احلجم د�ل الصادرات تقریبا 

 94800، ح�ث ٔ�نه صدر� %4ولكن الطامطم طالعني ب ، %3-�قص 
  .طن يف املايض

، ٔ�نه ٔ�سعار د�ل املوايش ا�لحوم �ل�س�بة لٔ�سعار د�ل ا�لحوم
كنعرفوها یعين تتعطي القمية د�ل املوايش یعين يف السوق واش اك�ن 

)bétail ( مز�ن، واش يف �ا� حصیة مز�ن، واش والك مز�ن، ا�لحوم
�ل�س�بة �لحوم د�ل أ�بقار  %5امحلراء تقریبا وا�د �خنفاض د�ل 

عين نفس ا�مثن، ا�لحوم البیضاء و�س�تقرار �ل�س�بة �لحوم د�ل أ�غنام، ی
كام ٔ�نه نذ�ر ب�ٔنه الس�نة هذه ، %5والبیض اخنفاض ب  %4ارتفاع ب 

ملیون د�ل ا�رمه مىش  60ا�يل اح�ا فهيا امعلنا وا�د الرب�مج د�ل 
  .�لمناطق اجلنوبیة ا�يل اكنت �قصها أ�مطار

 ركزية التد�الت یعين يه كثرية و�لكمتو �ىل ا��امة الثانیة ا�يل يه
ٔ�ساس�یة د�ل التد�ل يف العامل القروي اس��رات ٕاذا امسحتو لیا ا�يل يه 
اكنت یعين �د �مة، حبیث بلغ وخصوصا يف املناطق اجلبلیة والوا�ات 
واملناطق البوریة الضعیفة، بلغ �دد املشاریع ا�يل انطلقت م�ذ بدایة خمطط 

ا�يل  911ٔ�صل فالح من  733000مرشوع لفائدة  985املغرب أ�خرض 
  .2020يه مربجمة يف أ�فق د�ل 

 14.5وقد بلغت مجمل �ع�دات املف�و�ة تقریبا �متویل هذه املشاریع 
هك�ار ا�يل تغرست فهيا  394000د�ل امللیار د�ل ا�رمه، غرس�نا 

  .د�ل ا�لوز 57000هك�ار ا�يل تغرست د�ل الزیتون، و 261000
و�دة لتمثني املنتوج الفال�،  419كذ� مت إال�داث وجتهزي د�ل 

�هتم الو�دات د�ل إالس�ت�الص د�ل زیت الزیتون، التجهزي  60%
هك�ار، هذا �هندرو �ىل  83000الهیدرو فال� �ىل مسا�ة د�ل 

الفال�ة التضام�یة الصغرية ا�يل اكینة يف املناطق ا�يل يه صعبة، وكذ� 
ايق وحتصیل املراعي �ىل �یلومرت د�ل السو  2000البناء د�ل تقریبا 
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 459نقطة د�ل املاء لتورید املاش�یة وٕاجناز  811ٕا�داث و هك�ار،  37000
  .�یلومرت من املسا�

 (les engrais)وخبالصة امحلد � یعين املد�الت موجودة یعين 
موجود�ن لكيش موجود، هللا �زید� ٕان  حىت هام (les semences)اكینني

ش�تا، و�خلصوص يف املناطق اجلنوبیة ا�يل يه ویعطینا شاء هللا و�رمحنا 
 %55الیوم یعين �قصة، اح�ا تنعرفو إالشاكلیات ا�يل طرح يس ٔ�معو، 

يه ا�يل اكینة يف الرباج د�ل ٔ�ولوز، الربا�ات الخر�ن �قصني �زاف ولكن 
�متناو �ىل هللا ٔ�ن هاذ الش�تا ا�يل �ا� �ري يف هاذ أ�سابیع �رمح هذیك 

  .املنطقة
ا�يل هو بداتو هاذي س�نوات لعمل ٔ�نه یعين احلكومة �ام� �ر�مج مع ا

ٓ ا�يل هو الت�لیة د�ل ماء البحر ا�يل �ادي �كون يف اش�توكة  یت �ها �
ٓ اش�توكة ا�يل �ادي ٔ�وال �ادي ینقذ هذیك املنطقة د�ل  یت �ها يف ٔ�فق �

وا�يل كذ� �ادي یعطي املاء  2021، بدایة 2020ٕان شاء هللا �ٓخر 
هاذ التقلبات   �لرشب ملدینة ٔ�اكد�ر �ش ما �كو�ش هاذ یعينالصاحل

  .املناخ�ة كتبارش إال�سان واملشالك ا�يل �ا�شني يف املدینة
  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

واليت جتمعها ٔ�یضا و�دة " ٔ�لیوت�س"ن��قل لٔ�س�ئ� املتعلقة مبخطط 
  .املوضوع

التجمع الوطين لٔ�حرار، وموضو�ه تق�مي ٔ�داء والبدایة مع سؤال فریق 
ٕاسرتاتیجیة ٔ�لیوت�س ؤ��رها املبارش �ىل �ق�صاد الوطين، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  د الوز�ر، الس�ی
�ىل بعد س�نة من ا�هتاء ٕاسرتاتیجیة ٔ�لیوت�س، �سائلمك ما هو تق�ميمك 

  ٔ�داء هذه إالسرتاتیجیة؟ وهل وصلت ٕاىل أ�هداف املتو�اة مهنا؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين، موضو�ه ٕاسرتاتیجیة ٔ�لیوت�س، اللكمة ٔ��د السادة من 

  .دلیة لتقدمي السؤالالفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعا

  :املس�شار الس�ید محة ٔ�هل ��
  الس�ید الرئ�س،

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

ٕاسرتاتیجیة ٔ�لیوت�س لتطو�ر قطاع الصید  2009ٔ�طلق املغرب س�نة 
ة البحري ودراسة ٕا�راز الت�د�ت اليت توا�ها ٕاك�شاء الواك� الوطنیة �لتمنی

، وذ� بغیة �مثني املوارد البحریة �ك�ف�ة 2011و�ربیة أ�ح�اء املائیة س�نة 
  .مس�تدامة �لز�دة يف إالنتاج ا�ا�يل اخلام

�سائلمك الس�ید الوز�ر، ما هو تق�مي احلكومة لهذه إالسرتاتیجیة؟ وما 
  يه إالجراءات والتدابري املت�ذة ٕالجنا�ا وبلوغ أ�هداف املتو�اة؟

  .شكرا

  : رئ�س اجللسة الس�ید
السؤال الثالث، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
الس�ید الوز�ر، معلت وزارة الصید البحري �ىل اس�تصدار مجمو�ة من 
ا�ططات الرام�ة ٕاىل احملافظة �ىل الرثوة السمك�ة و�مثني املنتو�ات 

  .ٕالضافة ٕاىل إالسرتاتیجیة ٔ�لیوت�سالبحریة، �
�ا �سا�مك الوز�ر، ماذا س���ذ وزار�مك يف املس�تق�ل ومن �اللمك 
احلكومة من ٔ��ل ا�فع �ملغرب �ىل ٔ�ال �كون ماك� �لصید وتصد�ر 

  املنت�ات البحریة ا�مدة ٕاىل اخلارج؟
�ٕالضافة ٕاىل هل هناك تفكري يف ٕاصدار ٕاسرتاتیجیة �دیدة �روم ٕاىل 

�فع �ملغرب ٕاىل ٔ�ن �كون و�ة بطبیعة احلال يف ٕاخضاع الصید البحري ا
يف دمع بطبیعة احلال املنتو�ات و�مثیهنا ٕاىل تصد�ر املنت�ات البحریة ٕاىل 

  أ�سواق م�ارشة لوصولها ٕاىل املس�هت�؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

العدا� والتمنیة لتقدمي  اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق
  .السؤال

  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
لقد ٔ�رشف، الس�ید الوز�ر، خمطط ٔ�لیوت�س ا�ي اعمتدته وزار�مك س�نة 

هنایته وذ� مبمت الس�نة املق��، هاذ ا�طط ا�ي هدف ٕاىل �ىل  2009
حتق�ق �منیة وتنافس�یة بقطاع الصید البحري و�مثني املوارد البحریة، ٕاىل �ري 
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  .ذ�
فعال من النتاجئ احملققة احلفاظ �ىل الرثوات السمك�ة، �مثني املنتو�ات 

ر، تطور البحث البحریة، هتیئة املصاید، �از الرصد والت��ع، �ر�مج ٕاحبا
  .العلمي، ٕاىل �ري ذ�

�� �سائلمك الس�ید الوز�ر عن احلصی� ا�هنائیة لهذا ا�طط؟ وعن 
  ؟2020إالجراءات والتدابري اليت �س�تعد وزار�مك �لهنوض هبا بعد س�نة 

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید املس�شارشك

بة �ىل اللكمة �لس�ید الوز�ر، وز�ر الفال�ة والصید البحري لٕال�ا
  .أ�س�ئ� املتعلقة مبخطط ٔ�لیوت�س

  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
، نتلكمو بعدا �ىل النتاجئ 2020ٕاذا مسحتو ق�ل ما نتلكمو �ىل ما بعد 

ات إالسرتاتیجیة واملك�س�بات د�ل خمطط د�ل ٔ�لیوت�س املهمة واملؤرش
  .2009ا�يل تعطات انطالق�ه من طرف صاحب اجلال� س�نة 

من أ�صناف البحریة ٔ�صبح  %96امسحوا يل نعطي بعض املؤرشات، 
ق�ل ما  %5خمططات د�ل ا�هتیئة داملصاید مقابل التدبري د�لها عن طریق 

، ح�ث ٔ�صبحت تقدر %74ادة ب�س�بة �كون ا�طط، ارتفاع قمية املصط
، يف الوقت 2007ملیار س�نة  6.7ملیار د�ل ا�رمه عوض  11.6حبوايل 

 370ٕاىل ملیون و 2007ا�ي ارتفع ف�ه جحم املصطادات من ملیون طن 
  .2018ٔ�لف طن س�نة 

انتعاش الصادرات �رتفاع �ري مس�بوق لرمق املعامالت ح�ث وصلت ل 
ملیون د�ل ا�والر س�نة  200ابل ملیار وملیار د�ل ا�والر مق 2.4

د�ل  (double)، یعين يف ٕاطار ا�طط، تقریبا 2007
(l’exportation) د�ل التصد�ر د�ل املنتو�ات البحریة.  

وٕاجامال، وهذا ٔ�مه يشء، عرف الناجت ا�ا�يل اخلام �لقطاع حتس�نا 
 %8.7لك س�نة ) croissance annuelle(س�نو� مبعدل س�نوي قدره 

ملیار د�ل  8.3عوض  2018ملیار د�ل ا�رمه س�نة  17.3لیصل ٕاىل 
  .2007ا�رمه س�نة 

من املنجزات، مت تزنیل  س�نوات 10خمطط ٔ�لیوت�س هو يف احلق�قة 
خمطط �هتیئة وتدبري املصاید الوطنیة، كذ� تقویة املراق�ة  20د�ل 

 44، ٕاجناز وأ��شطة د�ل الصید البحري �ىل املس�تویني التقين والقانوين
د�ل أ�سواق لبیع  10نقطة تفریغ جمهزة والقرى د�ل الصید البحري، بناء 

السمك �مجل� لهیلكة السوق ا�ا�لیة، ٕاجناز وفهيم �ٓخر وا�د �ادي یدشن 
ٕان شاء هللا ق�ل من �ٓخر الس�نة ا�يل اك�ن موجود يف املدینة د�ل تطوان 

 les(اجلیل اجلدید سوق �لسمك من  11وا�يل هو ا�ٓن مكل، ٕاجناز 

halles de poisson première génération(، 11 ا�يل تعملو.  
 6600ؤ��ل �مثني الرثوة السمك�ة و�سهیل ال�سویق مت جتهزي تقریبا 

قارب �ىل مس�توى املناطق اجلنوبیة هباذوك العازل د�ل احلرارة ا�يل 
�ش صندوق ا�يل تعطات �لب�ارة  20000تقریبا  (icebox)ت�سمیومه 

ا�يل هام  (les frigos)جيیو املنتوج د�هلم د�ل الصید البحري فوا�د 
  .�ش یقدرو ی��عو ب�ٔمثنة مز�نة (la qualité) مربد�ن �ش �كون 

قارب اعطینامه ا�يل �دامني يف  2900وفهاذ املر�� الثانیة اعطینا 
ا البحر أ�بیض املتوسط مهنا حىت هام تعطات مع الغرفة ا�يل كرتٔ�سوه

، كام مت (icebox)د�ل القوارب ا�يل �داو هاذ 2900اليس بن�لون تقریبا 
ارتفاع �دد املصانع د�ل الثلج، يف ا�ا�� ذاك ا�هنار كنت فهيا، ا�هنار ا�يل 

كنقلبو �ىل الثلج، والس�ید املس�شار ٔ�نت س�نني كنا  7مش�ت لها هاذي 
و �ىل الثلج ما من املنطقة وتتعرف هاذ إالشاكلیة ا�ا�� كنا تنقلب

تنلقاوهش، الیوم تبارك هللا، ال اخلواص وال ا�و� لكيش معل اس��رات 
 (le nerf de la guerre)والثلج موجود، والثلج راه هو یعين هو 

  .�ل�س�بة �لمنتو�ات البحریة �ش یبقى یعين يف وا�د مسیتو
ثلج، مصنع د�ل ال  101د�ل املصانع د�ل الثلج ٕاىل  10ٕاذن دز� من 

 (la transformation)كذ� القمية د�ل �س��رات يف الرب یعين يف 
دو�، هو  134ٕاىل  ملیون د�ل ا�رمه، ونوعنا الصادرات 600دامللیار و 3

فعال یعين �منش�یو مجیع الو�ات ا�يل يه د�ل التصد�ر ا�يل ميكن لنا 
دو� ا�يل هو  28 نصدرو لها، م�طق�ا ٔ�نه �منش�یو لالحتاد أ�ورويب ا�يل هو

ت�س�هت� ٔ�كرث املواد السمك�ة، هاذ اليش ما تیغفلش ب�ٔنه �منش�یو �لربازیل، 
�منش�یو مجلیع  l’Amérique du sud( ،(l’Afrique du sud)(�منش�یو 

  .الب�ان، ٔ�نه امحلد � العاملني والفا�لني يف هاذ القطاع قاميني ��ور د�هلم
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�رشكرا 

التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة لفریق التجمع الوطين 
  .لٔ�حرار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك الرصحي والواحض، 
�ىل بعد س�نة  ٔ�وال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�هنئمك �ىل جناح هذه إالسرتاتیجیة الوطنیة

من  %83من ا�هتاء املدة احملددة لٕالجناز، واليت حققت و� امحلد 
أ�هداف احملققة، وهو ما سامه �شلك �بري يف �منیة الناجت ا�ا�يل 

  .والوطين، ٕاذ ٔ�صبح قطاع الصید البحري قطاع م�تج ومشغل �م�یاز
يف توازن �نیا، سامه يف توفري العم� الصعبة واليت لعبت دروا ٔ�ساس�یا 
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  .املزيان الت�اري
�لثا، سامهت �شلك �بري يف تطو�ر د�ل الصیاد�ن ال�سطاء يف الصید 
السا�يل والتقلیدي و�رتقاء مبس�توى مع�شهم، واحلال هو ٔ�ن المكیات 
املصطادة ٔ�صبحت ٔ�قل والرحب ٔ�صبح ٔ�كرث، هذا موجود الیوم �ىل ٔ�رض 

  .الواقع
اىك ضدها من ٕاشا�ات مغرضة، ٕاذن النتاجئ مرشفة وممتازة رمغ ما حي

غرضها ال�شو�ش �ىل ٔ�داء القطاع، اسرتاتیجیته الناحجة واليت ٔ�طلقت ٔ�كرث 
من أ�سواق  11ورشة لبناء القا�ات لتحسني �سویق املنت�ات و 12من 

لبیع السمك �مجل�، كد�امة �نیة لهذه إالسرتاتیجیة، ومن ٔ��ل �مثني هذه 
  .سني املنتوج، ا�ي تضاعف ٔ�ربع مراتا��امة أ�وىل اليت �ركز �ىل حت 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
وحنن يف هنایة املشوار هذه إالسرتاتیجیة الناحجة املطلوب �ش�تغال 
ٔ�كرث �ىل �كو�ن الت�ار وحتسني نظام إالنقاذ وتعممي التغطیة الصحیة، وحنن 

ة �ىل اس�تعداد مكؤسسة �رملانیة لالش�تغال هبا، و�ل�س�بة �لتغطیة الصحی
�ل�س�بة �لب�ارة، �ىل حتسني ٕاطار  %�90لرمغ من ٔ�هنا د� تتوصل ٕاىل 

القانوين املرتبط هبذه احملاور، اليت نعتربها �ٓخر سلس� يف هذه 
  .إالسرتاتیجیة

أ��ىل �لحسا�ت ا�ي ٔ�بدى العدید من  ا�لس خبصوص تقر�ر
عندما مل املالحظات �ىل هذه إالسرتاتیجیة، فٕاننا نؤكد ٔ�نه �انب الصواب 

ی�رش أ�جوبة الصادرة عن وزار�مك خبصوص هذا املوضوع، واليت اكنت 
س�توحض �لرٔ�ي العام حق�قة املالحظات اليت مت �رشها، واليت توصل ٕا�هيا 
قضاة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تقر�ره أ��ري حول ٔ�داء هذه 

ٔ�طر  إالسرتاتیجیة، ح�ث ٔ�بدى قصورا �بريا وتب��سا �بريا لعملمك، ولعل
الوزارة اليت ٔ�رشفت �ق�دار �ىل تدبري إالسرتاتیجیة �رٔ�ي املهنیني ولك 
الفا�لني ا��ن �ش�تغلون يف هذا القطاع، مقدر�ن �ودمك احلكمية يف ٕاقرار 
هذه إالسرتاتیجیة، اليت لق�ت مقاومة رشسة عند بدا�هتا من طرف 

  .ا�لوبیات، وهو ٔ�مر س�نعود ٕالیه يف م�اس�بة ٔ�خرى
  .الوز�ر شكرا الس�ید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :املس�شار الس�ید محة ٔ�هل ��
  الس�ید الوز�ر،

�مثن هذه إالسرتاتیجیة، ٕاسرتاتیجیة ٔ�لیوت�س، من �ح�ة اجلانب 

ق�مي هذا التنظميي طبعا ا�طط � ٕاجيابیات �دیدة، من �ح�ة �ان الوقت لت 
س�نوات �ىل بدء هذا  10ا�طط ومراجعته، �لام ٔ�ن مرت ٔ�كرث من 

�حج، ٔ�ن مازال عندو بعض  %99ٔ�و  %90الرب�مج، فعال هو نقول 

النواقص، �متناو �ش �كونو �ىل س��ل املثال ال احلرص بعض معامل 
التجمید يف ا�ا�� الیوم عندمه بعض إال�راهات وبعض ما �ش�تغلو يف 

(domaine)  د�ل جتمید(Cephalopod)  متناو عهنم تعطى هلم�

ا�يل اكینني يف ا�ا��،  (les petits pélagique)أ�س�بق�ة يف بواخر
و�ربطهم مع البواخر، وربطهم مع معامل التصد�ر �ش �كون لكيش، �كون 

  .السلس� اكم� م�اكم� ولكيش �ش�تغل
شغیل الید العامل، واملهم من هذا الرب�مج، �ر�مج ٔ�لیوت�س، هو � 

وخض العم� الصعبة من تصد�ر وهذا �ر�مج �حج وال ميكن لنا ٕاال �مثنه، 
  .ولكن البد من مراجعة بعض النقط �یفام قلت � الس�ید الوز�ر

و�نیا �ل�س�بة �لتصنیع دا�ل اململكة املغربیة، اح�ا الیوم �د وال ٔ��لب 
ش �كون ٔ�كرث ٕانتاج ؤ�كرث ما یوقع هلم تصنیع � (brute)أ�سامك ن��عومه 

د�ل ��و� من العم� الصعبة، �ىل س��ل املثال �ل�س�بة لبعض أ�سامك 
ا�يل نصدرومه لالحتاد أ�ورويب، و�حتاد أ�وريب �یف تعرفو عندمه احلق 
م�ني �كون �ل�س�بة هلم التصنیع �ىل ٔ�رض �حتاد �ورويب تعود أ�سامك 

ف أ�سامك ا�يل تن��عومه لالحتاد أ�ورويب، ٔ�وربیة، الیوم عند� بعض ٔ�صنا
دو�، �ىل س��ل املثال  �160حتاد أ�وريب یصدرمه ٔ�كرث من 

لالحتاد  (brute)أ�خطبوط ما یصنع يف املغرب، یصنع تقریبا، اح�ا ن��عوه 
  .أ�ورويب وهام یعاودو التصنیع وی��عوه ب�ٔسامك ٔ�وروبیة

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  : لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لفریق احلريك

  :یةمح املس�شار الس�ید ام�ارك 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر، اس�متعنا لمك بطبیعة احلال ٕ�معان، ؤ�عطیمت ٔ�رقام حق�ق�ة 
  .واملیدان والقطاع یتلكم، هذا ما ميكن ینكرو ٕاال �ا�د

يض من الوضعیة املقلقة ٕاىل القطاع حتول بطبیعة احلال �الل العقد املا
الوضعیة احلس�نة، وهاذ اليش بطبیعة احلال ٔ�ن� اعطیتو ف�ه ٔ�رقام واح�ا ما 
�اد�ش نطولو بطبیعة احلال يف احلدیث عن ٕاسرتاتیجیة ٔ�لیو�س، بطبیعة 
احلال ا�يل يه �ات �ش �سد �خ�الالت ا�يل اكن یعاين مهنا القطاع 

املغرب يف املاكنة د�لو مكصدر مضن  �الل الس�نوات املاضیة، و�ش توضع
ا�ول الرائدة واملصدرة يف قطاع الصید البحري ومشكور�ن �لهيا الس�ید 

  .الوز�ر وهذا بطبیعة احلال هو معلمك وواج�مك
الس�ید الوز�ر، بطبیعة احلال ٔ�� ركزت سؤايل �ىل �مثني املنت�ات 

تو�د ف�ه املئات من البحریة بطبیعة احلال، ٔ�ن �یفام تعرفو �ىل ٔ�ن املغرب 
و�دات د�ل التجمید، هاذ الو�دات د�ل التجمید، الس�ید الوز�ر، 
�اصها خترج من هذه الوضعیة د�ل التجمید �لتمثني، �اصمك د�رو �ر�مج 
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يف املس�تق�ل، ٕاسرتاتیجیة �دیدة يف املس�تق�ل �روم ٕاىل �شجیع هذه 
و�دة د�ل  400الو�دات بطبیعة احلال ا�يل یتوا�د مهنا يف ا�ا�� 

التجمید، ٔ��مك تدمعوها برب�مج حكويم �ش خترج من التجمید، لتمثني 
املنت�ات خترج �لسوق ن�شان �لمس�هت� �ش املغرب بطبیعة احلال 

  .�كسب من �ائدات �مة وكثرية
وما یفوتين �ملناس�بة ٔ��مك تطرحو مضن صلب هاذ �ه�مات د�لمك 

ي بصفة �امة، من حبارة وخ�اطة العاملني نتاع قطاع الصید البحر 
  .وم�اكنیك�ني، ولك ما � �القة �لقطاع

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�� الواحض

، ٔ�ن اح�ا مق�عني 2020ر� �ىل ما بعد اح�ا يف السؤال د�لنا تذا�
الس�ید الوز�ر ٔ�ن ٔ�لیوت�س �اء مبا �اء به، أ�رقام تتلكم، ٕاذن اح�ا ما ميكن 

  .لنا �ري هننیومك �ىل املسار ا�يل �دا ٔ�لیوت�س
زیدو �ىل ذ� ما �ساوش معرض ٔ�لیو�س ا�يل اكن د�امة خللق وا�د 

جلال� يف اخلطاب د�لو، ا�بلوماس�یة موازیة ا�يل اكن �دى هبا صاحب ا
وا�يل من �الل معرض ٔ�لیوت�س املغرب ٔ�صبح و�ة وطنیة ودولیة لتاليق 

  .املهنیني د�ل قطاع الصید البحري
د�ل الو�دات مت العرصنة د�لها يف ٕاطار  %98الس�ید الوز�ر، 

 2ا�وریة د�ل العرصنة د�ل القطاع، قوارب الصید التقلیدي انتقلت من 
ال�رشیة ومتاش�یا مع املطالب أ�طنان وهذا حفاظا �ىل أ�رواح د�ل  3ٕاىل 

  .د�ل املنظامت ا�ولیة ا�يل املغرب رائد فهذا ا�ال
كنذا�رو ما بعد  �2020یبقى الس�ید الوز�ر بطبیعة احلال اح�ا مش��ا ل 

رون مد�ل الق، ٔ�ن هناك بعض النواقص مكشلك د�ل املصیدات 2020
اد �لول لها، اكملشلك د�ل دمع ت�ش�یط ش�بكة ا�يل ما توفق�اش يف ٕاجي

�لك،  الهیالك د�ل البیع �لتقس�یط، وهذا مايش مس�ٔ� د�ل احلكومة
وا�يل �م فهاذ اليش اكمل، هو ٔ�نه الس�ید الوز�ر، ٔ�ول مرة بعد عقود من 
الزمن هناك �ر�مج واحض املعامل، �دد فالزمن و فاملاكن و�ٔ�رقام، أ�هداف 

  .وصلو �هياا�يل �اصنا ن
و�لتايل الیوم ٔ�صبحنا يف ا�متع املدين البحري ويف ا�متع املدين كناقشو 
وا�د املسائل ا�يل يه مرمقة و�یلكة يف الزمن واملاكن، هذا �د ٕاجيايب، 
و�لتايل ميل ف�حنا هاذ النقاش هذا هو الیوم، وا�يل ٔ�� كنعتربو نقاش 

�ش نفكرو يف مس�تق�ل قطاع الصید ٕاجيايب، يف مجیع الرشاحئ د�ل ا�متع 
س�نني الس�ید الوز�ر،  10البحري، قطاع الصید البحري ما �اد�ش �كف�ه 

ؤ�نمت تعلمون ذ�، مازال العمل، مزال طامعني فهاذ القطاع ٔ�نه مييش 
لٔ�مام ویلعب ا�ور د�لو، ٔ�نه هو قطاع �یلعب دور س�یايس ودور 

 خببا� أ�مور، وا�لیل �ىل اج�عي ودور اق�صادي، ؤ�نمت تعلمون بذ�
ذ� املعركة الس�یاس�یة ا�يل �یخوضها قطاع الصید البحري ضد أ��داء 

  .د�ل الوطن و�ٓخرون
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید وز�ر الفال�ة �لرد �ىل التعق�بات

  :ة القرویة واملیاه والغا�تالس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنی
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء،
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�� فت قلهتا ب�ٔنه ٕاىل اك�ن يش ٕاسرتاتیجیة ا�يل اعطات نتاجئ ملموسة 
واكنوا ٔ�هداف مرمقة ود�لنا �لتمنیة املس�تدامة و�لكمنا ) chiffré(واحضة 
ني واحلفاظ �ىل املوارد یعين ٔ�مسیتو، وحتسني د�ل ا��ل د�ل �ىل التمث

 (CNSS)ٔ�نه مجیع الصیادة الیوم عندمه  (l’aspect social)الصیاد و
لك هاذ اليش هذا راه ٕاىل اك�ن يش ٕاسرتاتیجیة ا�يل  (l’AMO)وعندمه 

  .اعطات ا�ٔلك د�لها راه يه هاذ
وبنا یعين ا�لس أ��ىل فلهذا اح�ا يف احلق�قة راه ما معر� ما �ا

�لحسا�ت، ما كنجوبوش ا�لس أ��ىل �لحسا�ت جواب ا�يل اكن عند� 
مع أ�سف اكید�رو احلا�ة ا�يل �ادي  (le rapport) راه كت��اه يف یعين 

یقولوا هام الفوق و�ی�لیو ذاك اليش لتحت، والص�افة وال الناس ا�يل بغاو 
اح�ا كن�اوبو الناس . ليش ا�يل بغاوید�رو الس�یاسة �ميش�یو ��ذو ذاك ا

هذا �ش یقولو راه ما تعمل  (le dossier)ا�يل بغاو �س�سو یعين هاذ 
  .والو يف الصید البحري

ولكن امحلد هللا اح�ا ا�يل �هيمنا هام الفا�لني يف املیدان، هام ا�يل يف 
 les)�یفاش یعين إالماكنیة د�هلم حتس�نو واملیدان، هام ا�يل شافو 

recettes)  د�هلم حتس�نو �یفاش �س��رات د�هلم يف البواخر ا�يل اكنت
ا�يل اكن  (bateau)، 100ك�سوى جوج وال ثالثة والت ك�سوى 

ٔ�لف درمه الیوم يف العیون ويف ا�ا�� وىل ك�سوى ملیون  30ك�سوى ب
ٔ�لف د�ل ا�رمه، هذا هام إالماكنیات ا�يل  200د�ل ا�رمه وال ملیون و

  .لسمیتو تعاطت
، كنت�ٔسف اس�تعامل س�یايس، يش ٕاسرتاتیجیة ا�يل اعطات وٕاىل اكن

ولكن ال یعقل ٔ�نه ميكن ٔ�نه نبغیو ند�رو الس�یاسة مع وز�ر هذا، ولكن ما 
نرضبوش فوا�د ا�هود جامعي، ا�يل هو ف�ه ٕادارة، ف�ه فا�لني، ف�ه 

ت هاذ ٔ�� هنار ا�يل بدی.. مس�مثر�ن، ف�ه �س ا�يل �ذو من وقهتم، ف�ه
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 (les bateaux)، واقفني شهور د�ل إالرضاب 3املرشوع د�ل ٔ�لیوت�س، 
يف املغرب، معرف�ش واش تعقلو �لهيا وال ما تعقلوش؟ حىت وا�د مابغا 

ٔ��  (VMS)خيرج �لبحر، قال لیك ٔ�� ما بغی�ش الصندوق، ٔ�� م�غی�ش 
  .ما بغی�ش كذا

من بعد مين،  ا�دٔ�� الیوم يش وا�د وال يش وز�ر، �كون ٔ�� وال و 
حيید الصندوق د�ل البالس��ك ملوالني الصید البحري و�ادي �شوف ٔ�ش 
�ادي یوقع؟ �لعكس عرفو القمية د�لو وعرفو التمثني د�لو وعرفو العمل 

  .د�لو وعرفو ب�ٔنه امسیتو
اح�ا امحلد � قطعنا مسار �بري وفر�انني هباذ إالسرتاتیجیة وهاذ من 

وكنقلها لهاذوك الناس ا�يل ما بغاوش یفهمو، من  ٔ�حسن �سرتاتیجیات
ا�يل تعملت، ولكن   (développent)د�ل  (les stratégies) ٔ�حسن 

�يق يف النص د�ل  (à la croisée des chemins)�يق اح�ا �ري يف
الطریق، �يق يف النص د�ل الطریق، �اص ٕاسرتاتیجیة ٔ�خرى ٕان شاء 

وتقدم �لحكومة واح�ا �ادیني �ش�تغلو �لهيا  هللا ا�يل �اصها تقدم لس�ید�،
ودر� طلب العروض و�ادي خنتارو املاكتب مع من �ادي خندمو، ٔ�ن يف 

راه ما توفق�اش فلكيش ولكن توفق�ا يف  (les objectifs)وقف�ا  2020
ا�يل تیقولو ما توفق�اش ف  (l’essentiel)أ��لبیة، توفق�ا ف 

(l’aquaculture) واش ،(l’aquaculture)  ساه�، اعطهيا يل هاذي
ند�رها الیوم، ما اعطیتون�شاي، ج�ت لق�ت �ام �ش نقدر  30

(l’aquaculture)  د�ل طن �اصك ا�راسة  300ما �یناش، �ید�رو
تعرف �ٓش اك�ن  )la recherche(�اص ) le milieu marin(د�ل 

ر، فالبحر، �اصك �شد هداك اليش وتفرقو حبال الهك�ارات يف وسط البح
�اصك تد�ر طلب العروض، �اص جتیب املس�مثر�ن، �اصك تد�ر �هيم 

(l’offre financière)  ش یقدرو جيیو �س�مثرو من الناح�ة د�ل�
، هاذ اليش لكو اكن (l’attractivité) الرضائب وهذا �ش �كون وا�د
 l’agence nationale pour le)�اصو یت�ىن و�اص �كون 

développement de l’aguaculture)  ،ا�يل دز� عندمك ودوزتوها
لق�نا الیوم إالماكنیات اح�ا قلنا  وامحلد � هنار ا�يل تدار طلب العروض

ٔ�لف طن هام إالماكنیات ا�هنار أ�ول إالسرتاتیجیة، إالماكنیات  �200ري 
ٔ�لف طن، وا�ٓن  380الیوم يه  (la recherche)ا�يل خر�ات لینا 

 des)ٔ�لف طن ا�يل هام  150رب لكه العروض ا�يل تعمل فاملغطلب 
accords de convention)  موقعني بني املس�مثر�ن ووزارة املالیة ووزارة

  .د�ل الصید البحري وا�يل �ادي یتعملو ٕان شاء هللا يف املس�تق�ل
ٕاذن اك�ن وا�د اليشء �بري، ولكن هاذي �نة �دیدة يف املغرب، 

  .وا�يل يه دا�� يف التمنیة املس�تدامة
ذن ٔ�� م�فق ب�ٔنه �اصنا مزال حنس�نو، ٔ�� م�فق ب�ٔن هاذ اليش د�ل إ 

(congelé)  اصنا �شوفو فإالماكنیات د�لنا فاملس�تق�ل �ش ميكن لینا�
یبداو خيدمو �لمغاربة،   (Les frigos)�مثنو ٔ�كرث، ٔ�� ما �كرهش هاذوك 

یعين ميل یصیدو یصطو�یو �هيم، ٔ�نه اك�ن وا�د الوقت ا�يل كتكون 
 (la production dans les usines)لصیادة ٔ�كرث من ذاك اليش د�ل ا

 %100یصطو�یو �هيم ومن بعد یصفطو �هيم فاملعامل د�هلم �ش �ش�تغلو 
  ..ما نصیفطش لبعض ا�ول ا�يل يه كتنافس�نا �ش تعمل

 les)ٔ�� م�فقني وهاذ اليش �ادي نلقاو لیه إالماكنیات د�لو وغنلقاو 
outils) و لیه فاملس�تق�ل، ولكن �ش نوصل(déjà)  ٔ�نه وصلنا لوا�د

التوازن مع موالني ا�ق�ق لق�نا وا�د التوازن ا�يل هو ٕاجيايب �ل�س�بة �لتمنیة 
املس�تدامة، د� غنلقاو فاملس�تق�ل ٕان شاء هللا كذ� وا�د التوازن مع 

�ش هام خيدمو والبالد �زید ختدم ٕان شاء هللا ف  (les frigos)موالني 
(la transformation)  د�ل(les produits de la mer)  وهاذي راه

د� واحض فني �ادي منش�یو والنتاجئ امحلد �  )le Cap(�ري بدایة أ�مه ٔ�نه 
  .ما خ�با�ش، ٔ�ن النتاجئ اكنت النتاجئ ٔ�حب من ٔ�حب و�ره من �ره

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

طاع الفال�ة، موضو�ه دمع تنافس�یة إالنتاج السؤال العارش، املو�ه لق
الوطين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
حول التدابري املت�ذة �لرفع من القدرات  �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

  املالیة والتنافس�یة �لمقاوالت الفالح�ة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت البحريالس�ید وز�ر الفال�ة والصید 
  .دات والسادة املس�شارون احملرتمونشكرا الس�ید الرئ�س والس�ی

عرفيت ب�ٔن معلنا وا�د العدد د�ل إالماكنیات �ش �كون التحسني 
توفري ب��ة مالمئة، التواصل املس�متر مع د�ل املس�مثر �لمناخ د�ل أ�عامل، 

 guichets) 150الب��ات املهنیة، ت�س�یط وت�سري د�ل املساطر ل 
unique)  ا�يل موجود�ن �ىل(les provinces.  

القطاع لیصل حىت  يف جمال د�ل التمثني الرفع من ا�مع املو�ه لهاذ
الو�دات د�ل التلف�ف، الو�دات د�ل التخز�ن والتربید  % 30یصل ل 

د�ل حتویل املنت�ات الفالح�ة الس�ت�الص الزیوت ما �دا  20%، 25%
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حوم حىت زیت الزیتون، كذ� ا�ازر العرصیة والو�دات د�ل تقطیع ا�ل
  ..لك هاذ اليش %30يه 

ف� خيص الصادرات د�ل الطامطم ود�ل احلوامض أ�سواق اجلدیدة 
كنعطیو وا�د العدد د�ل الس�ن��ت �ل�س�بة للك �یلو وكذ� فني ما 

لك هاذ اليش ٕاماكنیات ا�يل يه �برية ا�يل  (la croissance)تید�ر 
وا�د التواصل �ش �كون تعطات �لمیدان د�ل الفال�ة �ش ميكن �كون 

  .التمثني د�ل املنتوج الفال�
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :احلب�ب �ن الطالب الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر،

ٕاننا ال نقلل من ٔ�مهیة هاذ التدابري بل نؤكد فعالیهتا، كام نؤكد ٔ�ن 
احلصی� إالجيابیة �طط املغرب أ�خرض بل والق�اس�یة �ٔ�رقام �مللموس 
�ىل مس�توى �ل سالسل إالنتاج رمغ إال�راهات، ٕاال ٔ�نه الس�ید الوز�ر، 
الظروف املناخ�ة الصعبة واش�تداد املنافسة اخلارج�ة ب�ٔسواق�ا ا�ولیة، 

ىل ٔ��رت خصوصا من طرف دول صا�دة مكرص و�ر�یا وٕاس�بانیا، ٔ��رت �
التواز�ت املالیة �لمقاو� الفالح�ة، حبیث ٔ�ن الوضعیة تتعرف املقاو� الیوم 
يف ظل هاذ الصعو�ت، تتعرف صعو�ت مالیة تت�ىل يف ارتفاع املدیونیة 

  .ونقص رمق املعامالت وتدهور أ�رصدة العام�
وهنا، الس�ید الوز�ر، نطلب م�مك تفعیل مسامهة القطاع البنيك 

يف موا�بة املقاو� الفالح�ة وجعل هذه املؤسسات �ٔكرث وصندوق الضامن 
ولو�ا ؤ�كرث تفهام لواقع وخصوصیة القطاع وكذا حلجم وطبیعة املرتبطني 
هبذا القطاع، ويف ٔ�فق بلورة قرض مشرتك بني القطاع البنيك وصندوق 
الضامن �سعر مشجع ٕال�ادة بناء أ�رصدة العام� �لمقاو� الفالح�ة، ٕاس�بانیا 

أ�زمة مك�ت املقاو� الفالح�ة من قرض �اص �ىل مدى �الل هذه م�ال 
  .�سعر فائدة صفر فائدة) différé(س�نوات  4س�نوات،  7

دمع م�ارش وكذا �ىل شلك ختف�ظ  كذ� �ىل مس�توى دمع الصادرات
 17.5رضیيب، وت�شوفو الیوم مرشوع املالیة، الس�ید الوز�ر، مش��ا من 

م�ا املؤسسة احملدثة املصدرة من ٕاماكنیة �ل�س�بة �لصادرات، حر  %20ٕاىل 
�س�تدانة من مخس س�نني من إالعفاء، �دم ح�اد الرضیبة �ىل القمية 
املضافة، يف الوقت ا�يل الیوم مرص ٔ�و �ر�یا م�ال ا�يل عندمه إالماكنیات 
�س�تفادة من ٕاماكنیة وفرة املیاه، وكذ� من الطاقة �سومة معقو�، 

  .فادة من الرصف نظرا الخنفاض العم� احمللیةوكذ� من ٕاماكنیة �س�ت
من ٕا�رادات القطاع  %44يف �ني ٔ�ن ) l’IS(يف  %22كذ� �ر�یا 

، والیوم ح�ا �هنرضو )l’IS(يف  %22.5الفال� عبارة عن ا�مع، مرص 

  .%�28ىل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .�ىل التعق�باللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد 

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

هاذ النقطة د�ل ا�متویالت ٔ�� �ارف ب�ٔنه خمطط املغرب أ�خرض ج�د 
وا�د العدد د�ل املقاوالت الصغرية والصغرية �دا واملتوسطة والك�رية، 

بوا�د املسامهة ا�يل �برية، معلو اس��رات ا�يل هام �بار،  والناس راه سامهو
لك وا�د معل اس��رات �بار �ىل قدو، یعين الصغري معل �ىل قدو 
واملتوسط �ىل قدو والك�ري �ىل قدو، والناس راه بعض املرات تیعیاو، ٔ�ن 

ا�يل اك�ن ف�ه ) le secteur(اك�ن م�قلبات د�ل أ�سواق، اح�ا يف وا�د 
)le risque ( واك�ن)l’incertitude ( ها أ�سواق، ها الش�تاء اكینة، ها

  .ما �یناش، هاذ اليش لكو �ارض
فلهاذا ٔ�� م�فق معك الس�ید املس�شار، ب�ٔنه امحلد �، �اء اخلطاب 
د�ل صاحب اجلال� يف وق�و، وهذا راه، امحلد �، ٕاطال� �برية �ی�ل لنا 

بة �لمقاوالت، مز�ن ٔ�نه �شجعو املقاوالت وا�د ا�ٓفاق ا�يل هام �بار �ل�س� 
الناش�ئة والصغرى وذاك اليش لكو، ولكن ما ن�ساوش املقاوالت ا�يل يه 
يف ٔ�زمة وا�يل خصنا منش�یو معها �ش خنرجوها من أ�زمة �ش تبقى 

  .�شوف يف املس�تق�ل ٕان شاء هللا
، (Le Crédit Agricole)ؤ�� �لكمت مع الرئ�س املد�ر العام د�ل 

وقال لیا عندو �ر�مج د�ل املس�مثر القروي ا�يل هو �ادي خيرج وا�يل ف�ه 
�دا واملقاو�  املقاو� صغرية) TPE(الشق د�ل الرشكة الصغرية 

 la(املتوسطة، ولك وا�دة �ادي یعمل لها ٕاما واش يه يف احلا� د�ل 
création ( یعين �دیدة ٔ�و يف احلا� د�ل ا�منو)la croissance ( ٔ� وال

ٔ�نه مييش معها ٔ�نه عندها ) l’accompagnement(يف احلا� د�ل 
  .مشالك ٕاىل اكن فهيا �يق فني تع�ش

فلهذا �اص وال بد الیوم �ل�س�بة لهذه �س��رات ا�يل تعمل �كون 
  .وا�د املتابعة ووا�د املرافقة د�ل أ�بناك �ل�س�بة �لقطاع الفال�

  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�ید الوز�رشكر 

السؤال احلادي عرش، موضو�ه تق�مي ا�طط أ�خرض �ىل مس�توى 
ا��امة الثانیة وإالجراءات املت�ذة �مع الفال�ني الصغار، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال
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  :عبد السالم يس �وري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ادة الوزراء،الس
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

رمغ ٔ�مهیة ا��امة الثانیة من ا�طط أ�خرض واملزيانیات املهمة ا�صصة 
ذ� �ىل صغار الفال�ني بقي حمدودا، �ا �سائلمك  ٔ��رملشاریعه ٕاال ٔ�ن 

الس�ید الوز�ر احملرتم ما هو تق�ميمك حلصی� ا�طط أ�خرض �ىل مس�توى 
نیة؟ وما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا لتحسني ٔ�داء ودمع ا��امة الثا

  الفال�ة التضام�یة؟
  .شكرا

  : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الوزراء، السادة
  الس�یدات والسادة املس�شارون، 

ٔ�وال، الزم نؤكد ب�ٔن الفال�ني الصغار معنیني جبمیع �رامج وم�جزات 
خمطط املغرب أ�خرض، مايش �ري �لرب�مج د�ل ا��امة الثانیة، حبیث 

 14.5هاد اليش �یظهر من �الل �س��رات الك�رية ا�يل ختصصت هلم، 
ملیار د�ل  1.2دات ملشاریع الفال�ة التضام�یة، امللیار د�ل ا�رمه اكع�

مشات �لفال�ني  %95د�لها وال  %90ا�رمه د�ل التجمیع، ا�يل تقریبا 
د�ل ا�رمه �متویل �رامج فك العز� �لعامل  100دامللیار و 2الصغار، 

القروي، هذا بغض النظر عن الربامج د�ل الفوارق �ج�عیة ا�يل اك�ن، 
  .امللیار ا�يل مىش مع الفال�ة التضام�نة 2بو�دو د�ل  هذا �ري

ملیار د�ل ا�رمه ا�يل ختصصت �لمشاریع د�ل الري ود�ل  16كذ� 
ملیار د�ل ا�رمه ا�يل تعملت يف  43ذا مجعيت هاد اليش لكه ا�هتیئة، وإ 

س�نني �لفالح الصغري يف ٕاطار الفال�ة التضام�یة والفال�ة العادیة  10هاد 
  .كذ�

  : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :عبد السالم يس �وري الس�یداملس�شار 
  .ا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمكشكر 

  الس�ید الوز�ر،
فاش تعطات �نطالقة �طط املغرب أ�خرض من طرف �ال� امل� 

اكن �س�هتدف يف د�ام�ه الثانیة دمع الفالح الصغري لتحسني  2008يف 
  .ظروف ��شه �رب الرفع من مدخو� الفال� وا�هنوض �لفال�ة التضام�یة

س�نوات هناك مك�س�بات، هناك  10ل هو فعال بعد املرور د�
ٕاجراءات، هناك تدابري ولكن الس�ید الوز�ر اح�ا كن�ساءلو یعين ما هو ٔ��ر 
ذ� �ىل ��ش الفالح الصغري ؤ�ش�نو يه املك�س�بات ا�يل حتققت، 
ؤ�ش�نو يه �خ�الالت ا�يل اكینة لت�اوزها، ٔ�ن الهدف احلق�قي من 

غري والضامن د�ل �س�تقرار الرب�مج هو حتسني مس�توى ��ش الفالح الص
  .د�لو

الرب�مج حلد الیوم الس�ید الوز�ر مل �سامه �شلك �بري يف ام�صاص 
البطا� يف القرى، ومل �س�تطع التغلب �ىل التقلبات املناخ�ة املؤ�رة يف 
إالنتاج، ومل �سامه كذ� �شلك �بري يف حتسني مس�توى ��ش الفالح 

  .الصغري
اف والكفاف والغىن عن الناس، ٔ�ن �دد ميكن نقول مل یضمن � العف

�بريا ٔ�وال د�ل املس�تف�د�ن ٔ�و العدد د�ل املس�تف�د�ن بقي حمدودا من هذا 
الرب�مج، وا�د العدد د�ل الفال�ني ما �ارف��ش ا�ٓلیات د�لو وما 

  .�ارف��ش كفاش ید�لو لهاد ا�مع هذا
ضعیفة، وهذا  كذ� املوا�بة لتحسني إالنتاج�ة والتمثني د�لها بق�ت

�س�ب يف �دم �س�تدامة د�ل املشاریع اليت مت متویلها، وكام قلت وا�د 
العدد �بري د�ل الفال�ني الصغار تعوزمه إالماكنیات ا�اتیة �متویل 
مشاریعهم، �ٕالضافة ٕاىل ق� الت�ٔطري، وهذا ٕاشاكل حق�قي، ق� الت�ٔطري 

  .وضعف إالرشاد لالس�تفادة من خمتلف ٔ�نواع ا�مع
الیوم، الس�ید الوز�ر، اح�ا بغینا ال�س�ة املق�� د�ل الرب�مج، ٔ�وال، 
التوعیة د�ل الفالح الصغري مبكو�ت د�ل الرب�مج، ٔ�نه الرب�مج ف�ه 
وا�د العدد د�ل املكو�ت، ووا�د العدد د�ل جماالت د�ل ا�مع، �ش 

ممي، ٔ�ن وا�د �س�تفد وا�د العدد �بري د�ل الفال�ني الصغار ویتحقق التع
العدد د�ل الفال�ني �یفام قلت �یجهلو طرق د�ل �س�تفادة من هاذ 

  .ا�مع
املس�ٔ� الثانیة، ويه ت�س�یط املساطر ٔ�مام الفالح الصغري �لحصول 
�ىل خمتلف ٔ�نواع ا�مع، مث كذ� املوا�بة د�لو والت�ٔطري د�لو، ٔ�وال، 

ل املنتوج د�لو، ٔ�ن لتحسني جودة إالنتاج�ة، مث ل�سهیل ال�سویق د�
  .اك�ن ٕاشاكل حق�قي يف ال�سویق

مث املس�ٔ� اخلامسة، هو التحق�ق د�ل �لتقائیة والتاكمل، اك�ن 
صندوق د�ل التمنیة الفالح�ة، اك�ن صندوق د�ل التمنیة القرویة، البد من 

و�ش �رفع  لالس�تقرار�لتقائیة ب�هنم، ٔ�وال، �ش �شجعو الفالح الصغري 
  .اج�ة د�لوإالنت

  .شكرا
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ري بغیت نقول ب�ٔن هاذ املشاریع د�ل ا��امة الثانیة راه و�دها مشلت 
مرشوع، ما ميك�ش  985ٔ�لف مس�تف�د من �الل  733من  تقریبا ٔ�كرث

نقولو ب�ٔنه ما وصلناش الفالح الصغري، ٔ�� م�فق معك، الس�ید املس�شار، 
�ش نوصلو لهاذ الناس و�ش ) conseil(ٔ�نه �يق إالماكنیات �ش �كون 

�زیدو ن�ٔطرومه و�ش نقربو �هيم، ب�ٔنه �يق العمل، ٔ�معلنا ا�هود، ٔ�معلنا 
1)l’ONCA (ولكن �يق العمل ٔ�كرث.  

ٔ�لف لق�نا هلم إالماكنیات  733ولكن كذ� �اص إالماكنیات، هاذ 
�ش ند�رو عندمه املشاریع عندمه، ولكن ٕاىل ما عند�ش إالماكنیات، 
وا�يل كتعرفو إالماكنیات د�ل ا�و� راه يه حمدودة ما ميك�شاي نعطیو 

مش الوقت، لك وا�د للكيش، راه الناس كتطلب ولكن �يق ما وصلهو 
  .�ادي یوصلو الوقت د�لو ٕان شاء هللا

 le Fonds(كذ� ٔ�نه بغیت نذ�ر م�ال، اح�ا د� ميل كهنرضو �ىل 
de développement agricole( ،صندوق د�ل التمنیة الفالح�ة ،

ٔ�لف ملف د�ل  131، 2018ل  2009تقریبا �الل من الفرتة د�ل 
من  %74هك�ار، تقریبا  10ل ٔ�قل من ٔ�حصاب �س�تغاللیات الصغرية د�

 moins(د�ل  74%، )(FDAالطلبات د�ل امللفات ا�يل �یتحطو يف 
de dix hectares ( القضیة د�ل الفالح الصغري والفالح الك�ري، هنا

د�ل هاد الناس �یجیو، وهاذ  %74كتبان ب�ٔنه ا�هود وب�ٔنه �ارف 
ل  2009لصغرية، ارتفعت من إال�ا�ت املمنو�ة ٔ�حصاب �س�تغاللیات ا

 %.29تقریبا ب  2018
بغیت فقط من اجلانب �ج�عي ب�ٔنه نقول ب�ٔنه هاذ ا�طط، ٔ�نه در� 

)l’évaluation(  وعرف�ا ٔ�ش�نو هو الصدى د�لو �ىل املواطن و�ىل
 %66الفالح، ارتفاع الناجت ا�ا�يل اخلام �لفرد �لعامل القروي ب�س�بة تناهز 

 c’est(ٔ�نه ) au moyenne générale(� د�لو �ش حتس�ت احلا
normal ( اكن �ید�ر احلبوب �ی�س�ىن الش�تا �كون وال ما �كو�ش، الیوم

ا�يل ) la valeur ajoutée(ولت عندو أ�جشار املمثرة، ولت عندو 
  ).fois 5( ،)fois 6(طلعت 

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .مسامهته شكرا الس�ید الوز�ر، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل

ن��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول، املو�ه لقطاع التجهزي والنقل وموضو�ه، 

                                                 
1 Office National du Conseil Agricole. 

فك العز� عن ساكنة بعض ا�واو�ر النائیة ٕ�قلمي �زة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :�دجية الزويم الس�یدةاملس�شارة 
  .�سشكرا الس�ید الرئ 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
 20هناك جمهودات م�ذو� �ىل مس�توى الب��ات التحتیة ملدة ٔ�كرث من 

س�نة واملغرب �س�مثر يف الب��ات التحتیة، ٕاال ٔ�ننا ال زلنا �س�ل ٔ�ن هناك 
  .خصاص �ول وال س�� يف القرى و�لضبط يف مدینة �زة

ع�الیة اليت ميكن ما يه إالجراءات �س�ت: لهذا، ٔ��ساءل الس�ید الوز�ر
ٔ�ن تقوم هبا احلكومة لفك العز�، ال س�� �ىل مس�توى ٕا�شاء ممر �ىل واد 

  ٕا�ون مرشع صنصا� لفك العز� عن مجمو�ة �برية من ا�واو�ر ا�اورة؟

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل هذا السؤال

  :اعامرة وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء القادرالس�ید عبد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
الشق الوطين ٔ�� �ادي : السؤال د�لمك الس�یدة املس�شارة، ف�ه شقان

نذ�ر به ٔ�نه �لكمت ف�ه مرارا یتعلق �لربامج د�ل الطرق القرویة ا�يل 
ال�سعی��ات من القرن املايض، ا�ٓن حنن تدارت يف بالد� م�ذ ٔ�واسط 

  .بصدد الرب�مج الرابع
�ري وا�د الرمق مز�ن �كون عند السادة املس�شار�ن ٔ�نه مع ممت هذا 
الرب�مج هذا د�ل تقلیص الفوارق الرتابیة و�ج�عیة �ادي �كونو وصلنا 

 33لكم، �س��ر ٕاجاميل د�ل  33000يف الطرق القرویة �ري املصنفة 
ملیار د�ل ا�رمه، �لام ب�ٔن ٕاذا �ذینا ا�موع د�ل الطرق لكه �ادي نوصلو 

ٔ�ن ف�ه بعض الطرق ا�يل يه مصنفة، بوا�د الغالف ا�يل  60000ل 
  .ملیار د�ل ا�رمه 60یت�اوز 

ف� یتعلق �لشق الثاين الس�یدة املس�شارة من السؤال د�لمك �ري 
ل مضن اخ�صاص وزارة التجهزي �لتذكري هذه مسا� �ري مصنفة ال تد�

صال ف�ه لد�ل الصاملرشوع وا�لو��س��ك واملاء، لكن لالس�ت��اس هذا 
اتفاق�ة ما بني واك� �منیة ٔ�قالمي الشامل مع املصاحل د�ل العام� وامجلا�ة د�ل 

العمل د�لنا  بو�لوب بتلكفة د�ل حوايل ملیار د�ل الس�ن�مي، وحسب
  . جناز هذا املمر املذ�ورا�راسات التق�یة �اریة الٕ 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :�دجية الزويم الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات
  الس�ید الوز�ر،

ضعیة اليت یع�شها هاد ا�مو�ة من فقط من �ب الوضع هذه الو 
ا�واو�ر، هذا مرشوع د�ل واد ایناون �اصنا ممر �لیه، �الش؟ ٔ�ن اك�ن 

، خربة ن، الشایف، �ني كدو زمزي، سا�ل املوزازيا، دوار ا�وم
مسا� طرق�ة رابطة بني الطریق  همالشطیبة، دوار �ني س��ف، وهذا لك 

  .طابو عبانٔ�و ىل جام�ة �لمرور من واد ٕایناون إ  6الوطنیة رمق 
وا�د املد�ر  ولٕالشارة الس�ید الوز�ر فٕان ساكنة هذه ا�واو�ر راسلو

د�ل أ�حواض املائیة ا�يل يه �بعة لمك مرارا وو�د ٔ�نه سوف یقوم 
دارو هاد الناس مسرية مش�یا �ىل  �2011لواجب، ٔ�كرث من هذا يف �ام 

العامل �ٓنذاك واكنت هناك  أ�ر�ل ٕاىل العام� د�ل �زة، واس�تق�لهم الس�ید
جلنة �رٔ�سها الاكتب العام �لعام� وحلد السا�ة ل�ست هناك ٔ�ي مؤرشات 
لبناء هذا املمر، �لام الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذا املمر یؤدي ٕاىل املرافق 

  .املدرسة واملس�شفى والسوق أ�س�بوعي: العموم�ة
د الناس ٕاذن ال ميكن �ش خنلیو هذه الهشاشة �ل�س�بة لهاد الناس، ها

ما �یطالبو حبىت �ا�ة، ما بغاو م�اصب مالیة، ما بغاو حىت يش �ا�ة، 
بغاو الطریق، و�یظهر يل الطریق حق للك املواطنني، وما ميك�ش �كونو 
ك�سمعو ٔ�ن هذا املرشوع یربمج و�یت�ذف، ما عرفوش حىت شكون 
�یربجمو وشكون �ی�ذفو، مث كذ� حىت تد�ل واك� �منیة الشامل هذا ال 

  . یلغي ٔ�و ال یعفي وزارة التجهزي من ٔ�ن تقوم مبها�ا الس�ید الوز�ر
لهذا، فٕاننا نلح �ىل ٔ�ن یربمج هذا املمر لفك العز� �ىل هذه ا�واو�ر 

  .مبدینة �زة اليت تعرف ح�فا �بريا �ىل مجیع املس�تو�ت

 : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .التعق�باللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل 

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
تنعاود نؤكد � الس�یدة املس�شارة یبدو ب�ٔن الرسا� د�� وصلت، 
لك�ه ما دا�لش يف �خ�صاصات د�ل وزارة التجهزي والنقل 

  .وا�لو��س��ك واملاء، طیب، ال
جهزي واك� �منیة ٔ�قالمي الشامل ما دا�الش يف اخ�صاصات وزارة الت 

والنقل وا�لو��س��ك واملاء، لكن �ري وا�د املس�ٔ� بغیت �ري نصححها هللا 
جيازیك خبري، ٔ�نه �ل�س�بة لٕالقلمي د�ل �زة عند� اتفاق�ة، اكنت فهيا يف 

ملیار  55ملیون درمه، ٕاذن حوايل  550، 2016البدایة فاش توقعت يف 
ملیون د�ل  650مو �ىل د�ل الس�ن�مي، ا�ٓن ح�نا اللكفة د�لها ولینا ت��لك

ملیار د�ل الس�ن�مي، ؤ�� عندي مجیع اجلداول د�ل  65ا�رمه ٕاذن حوايل 
املشاریع ا�يل بدینا فهيا وا�يل يه �س�تجب لوا�د العدد د�ل املقاطع 
الطرق�ة املهمة يف هذا إالقلمي، �لام ب�ٔن هاذي من ٔ�كرب االتفاق�ات ا�يل 

 %80وا�لوجس��ك وا�دة فهيا ٔ�كرث من  النقلو توقعت، ٔ�ن وزارة التجهزي 
من ال�س�بة د�ل ا�متویل ا�يل فهيا، �هیك �ىل ٔ�نه الس�یدة املس�شارة 
تتعريف ب�ٔنه �ل�س�بة لٕالقلمي د�ل �زة الطریق ا�يل �ادیة من �زة ٕاىل 
اكس�یطا، اكس�یطا يف إالقلمي د�ل ا�ریوش، وا�يل �لها اكینة يف إالقلمي 

  .ملیون د�ل ا�رمه 600ا ملیار ود�ل �زة هاذي تقریب
ٕاذن ٕاقلمي �زة الطبیعة د�ل التضار�س د�لو صعیبة، لكن �ل�س�بة لنا 
�وزارة التجهزي والنقل، وهذا مضن �خ�صاصات د�لنا، حنن نقوم 

، ٔ�ن هذا االتفاق�ة ا�يل حىت يف االتفاق�ات ا�يل عند� فهيا رشاكة�لواجب 
د�ل الس�ن�مي هاذي اح�ا ملكفني هبا �ساءل ملیار  65قلت � ا�ٓن د�ل 

صال ما دا�لش يف �خ�صاصات د�ل لالصحولها، لكن املمر د�ل 
  .الوزارة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه، تعرث �ل املشاریع الطرق�ة ٕ�قلمي �و�ت، 
  .� والتمنیة لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من فریق العدا السادةاللكمة ٔ��د 

  :�يل العرسي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

�سائلمك عن تعرث الك�ري من املشاریع الطرق�ة ٕ�قلمي �و�ت، �هیك عن 
  الطرق�ة؟ الش�بكةاحلیف ا�ي یعانیه إالقلمي يف 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید املس�شارشكرا الس� 

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
  :هناك شقان يف السؤال

الشق أ�ول ا�يل مرتبط مبا مت اجنازه، �ري �لتذكري، العملیات ا�يل 
م�ش�ٓت  9م من الطرق، لك 320حوايل  2019و 2015تنجزات ما بني 

لكم من  218ملیار د�ل الس�ن�مي، وا�يل ا�ٓن ق�د إالجناز  31ف�یة ب 
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ملیار د�ل الس�ن�مي، وا�يل  36م�ش�ٓت ف�یة بغالف مايل د�ل  4الطرق و
 700م�ش�ٔة ف�یة مببلغ تقریبا وا�د  24لكم،  462ا�ٓن مربجمة مس�تق�ال 

  .الس�ن�مي ملیار د�ل 70ملیون د�ل ا�رمه یعين حوايل 
ف� یتعلق مبا تفضلمت به د�ل التعرثات، ٔ�ن ٔ�� ت�ٔكدت ٔ�ن السؤال 

�ل�س�بة �لم�ش�ٔة الف�یة �ىل واد ٕا�ون مت �سلميها الس�نة سؤال سابق، لكن 
املاضیة ال�سلمي املؤقت وال�سلمي ا�هنايئ، �ل�س�بة �لم�ش�ٔة الف�یة �ىل وادي 

ن طرف الس�ید العامل، ٔ�مزاز �سلمت ومت تدش�هنا الس�نة املاضیة م
مكلت القار�ة  �5313ل�س�بة ٔ�شغال توسعة تقویة الطریق إالقلميیة رمق 

د�ل الطریق �يق فهيا املنافذ د�ل املاء، و�ل�س�بة لتوس�یع وتقویة الطریق 
وا�د الت�ٔ�ري ؤ�لغینا الصفقة و�اود در�  هاذي اكن فهيا 5309إالقلميیة رمق 

 .%85قدم أ�شغال حوايل صفقة �دیدة، وا�ٓن تقریبا ت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :�يل العرسي الس�یداملس�شار 
حنن ال ننكر ا�هودات اليت بذلت، �اصة �ىل مس�توى الت�دید 

بعضها، ولكن هذا ال مينع  وٕا�ادة بناء امل�ش�ٓت الف�یة الكربى، واليت ذ�رمت
من ٔ�ن نقول ب�ٔن وضع ٕاقلمي �و�ت يف احلق�قة وضع غریب �دا، ٔ�ن إالقلمي 
یو�د يف وسط شامل اململكة، املنطقي هو ٔ�ن متر �ربه مجیع احملاور الطرق�ة 
رشق، غرب، شامل، ج�وب، يف الواقع ٔ�ن لك احملاور الطرق�ة املهمة �راو�ه 

و�البا نثري  - وشامل وج�وب، حلد ٔ�ن إالقلمي  وتلتف حو� رشقا ويه غر�
، م�ذ �8یلومرت تقریبا من الطریق الوطنیة رمق  70عندو  -معمك عقدة العقد 

س�نوات �ىل أ�قل هناك ٕاحلاح شدید �ىل تث��هتا حىت تت�لص من  10
  .�سمیهتا ٔ�هنا طریق املوت، الزال املرشوع م�عرثا

احلدیدیة يف املر�� �س�تعامریة �لام ٔ�ن هذا إالقلمي اكنت تص� السكة 
س�نة من �س�تقالل ا�يل بعد ما اكن  64لٔ�سف الشدید، ما بغیناش بعد 

�س�تعامر �ی�اول یقول هذا املغرب النافع واملغرب �ري النافع، نقولو هذا 
مغرب الطرق والطرق املعبدة والطرق �جلودة العالیة وهذا طرق جمرد 

  .مسا� �س�یطة
د من املشاریع املتعرثة، م�غی�ش نذ�ر ٔ�ن الوقت ال ٕاذن هناك العدی

ا�يل تدار راه ما تیخرج  (les Bicouches)لٔ�سف بذاك  �5309سمح 
مهنا املقاو� حىت �كون يف وضعیة ردیئة �دا، ؤ�� البارح دازت وا�د 

لكها حفر، ما  ا�مو�ة داحملاور، املقاول تقریبا �اد خرج مهنا يه يف وضعیة
وف�ه نیلو ومغرب نعطیوه  (enrobé)ملغرب ف�ه ميك�ش ٔ�ن ا

)Bicouche (ٔ�صال �لمناطق  فقط ا�يل مدة الصاحلیة د�لو ما صاحلش
  .اجلبلیة ا�يل فهيا كرثة ال�ساقطات

مث ٔ�نه وا�د ا�مو�ة الق�اطر والس�ید الوز�ر الق�طرة ٔ�نت دزت مهنا، 
س�تعمر س�نة د�س�تقالل ودارها امل  64هاذ الق�طرة �ددة ٔ�ن بعد 

الفر�يس مدة الصالح�ة د�لها ا�هتت، ق�طرة س�بو �ىل الطریق اجلهویة رمق 
س�بو �ىل الوجلة فاس،  5309ا�يل كرتبط القریة بفاس، الق�طرة  501

والق�طرة املهنارة ا�ٓن يف راس الواد ووا�د الطریقني قرو�ن توقفت فهيم 
الواد مل أ�شغال م�ذ س�نوات ا�يل ٔ�والد داود بوعروس، ودا�ل راس 

هاذي طریق  419، واملرشوع�س�ت�ٔنف أ�شغال ومل یعرف مصري الورش 
�ویة اليت ميكن تقرب ٕاقلمي �و�ت من الشامل ومن البحر يف الوقت ا�يل 

ت�سا�ن  ور�زاغ،الاملعنیة ك�سان، �فرانت، �بوضة اكن ساكنة امجلا�ات 
ب�ٔن هناك حتویل  ، نفا��ٔ 2021ٔ�هنا تصلح وت�ٔهل ؤ�نه اكن تیقولو مربجمة يف 

مسارها وتغیري �رقميها وٕا�زال �رقميها ٕاىل طریق ٕاقلميیة والزالت تعاين حلد 
  .ا�ٓن

تصوره، �كفي ٔ�نه فقد  ميكنٕاذن الس�ید الوز�ر، حق�قة هاذ إالقلمي ال 
، ٕاذن ٔ�ن حىت قط ما �هيرب 2014ٔ�لف من ساكنته حسب ٕاحصاء  40

ف ٔ�ي �منیة اق�صادیة وال من دار العرس، ما ميك�ش ٔ�ن هذاك إالقلمي یعر 
فرص الشغل وال حىت �ا�ة ٕاىل ما متش التمنیة د�لو �رب ش�بكة طرق�ة 

  . راق�ة ومسا�دة �ىل التمنیة واملعول �ىل قطاعمك �ٔ�ساس
  .شكرا الس�ید الوز�ر، شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء تجهزيال الس�ید وز�ر 
  الس�ید املس�شار، 

�ري اطمنئ راه ما اك�ن ال هتم�ش لٕالقلمي د�ل �و�ت وال ٔ�ي يشء من 
�ایة ما هنا� ٔ�نه فعال ٕاقلمي اكن تیعاين �ىل مس�توى احملاور الطرق�ة . هذا

وهذا موضوع بطبیعة احلال ف�ه ا�ٓن وا�د د�لو، ٔ�� ذ�رت جزء مما نقوم به 
شویة د�ل تن�اولو ند�رو ف�ه وا�د شویة د�ل اجلهد ٔ�كرث �ل�س�بة لهاذ 

  . إالقلمي ا�يل ال�س�بة د�لو قرویة
ما بني فاس و�و�ت،  8املس�ٔ� ا�يل ذ�ريت د�ل الطریق الوطنیة رمق 

�لعمل وا�ا ٔ�� ما م�فقش مع هاذ القضیة، يه ل�ست طریق �لموت، هذا 
د�لها  %90السري مازال تنقول وتنكرر  ف�ه م�الغة �برية �دا، حوادث

الس�ب د�لها �رشي ما عندهاش �القة �لطریق، ما عند� حىت مشلك 
ملیار  75اح�ا، اح�ا الزتم�ا الس�ید املس�شار تیعرف هاذ القضیة، اح�ا 

س�ن�مي د�لنا موجودة، ا�ٓن تن�س�ناو الرت�یبة املالیة، هناك ٔ�طراف ٔ�خرى 
زتام د�لها، ا�هنار ا�يل �ادي نتفقو �ىل �لزتام الزتمت الزالت تناقش �ل

ما بغیناش �قشوه ٔ�ن  اح�ا �ادي ند�رو لها التث��ة وا�ا اح�ا هاذ املوضوع
وال ) Bicouche(ف�ه ٔ�مور تق�یة، حبال هاذ القضیة ا�يل قليت واش 



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –الت جملس املس�شار�ن مداو

18 

 )2019 نونرب 19( 1441 ربیع أ�ول 21

)enrobé (ذي مسائل تق�یة تتكون يف دفا�ر التحمالتاه.  
ريق الحظت ف�ه الس�ید املس�شار، ٔ�نه ف�ه هناك مقطع ط ا�ٓن ٕاذا اكن

جتاوزات ا�رب� به ما اك�ن حىت مشلك، ٔ�نه �ىل لك �ال اح�ا جلن 
د�ل الطرق،  القضیةالتف��ش ميكن لنا �راسلوها وحنن ال ندعي الكامل يف 

هاذي مقاوالت مغربیة قد تقع يف اخلط�ٔ قد �كون هناك غش ولكن اك�ن 
  . م�ابعات

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثالث، موضو�ه إالجراءات �س��اق�ة املت�ذة �لتخف�ف من 
�ٓ�ر الربد ا�ي تعرفه بعض املناطق مومسیا، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

  شكرا السادة الوزراء،
  ٕاخواين أ�عضاء، 

  ٔ�خوايت املس�شارات،
تعرف بعض املناطق �ملغرب مو�ة �رد قارسة ن���ة هتاطل الثلوج 
والصق�ع، مما ینجم عنه عز� هذه املناطق، خصوصا اجلبلیة مهنا وحمارصة 

  .العدید من أ�رس
ما يه التدابري : يلانطالقا مما س�بق، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم كام ی

�س��اق�ة املت�ذة �لتخف�ف من �ٓ�ر الربد وفك العز� عن املناطق 
  املترضرة مومسیا؟

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .س�ید املس�شارشكرا ال 
�لطبع ما خيفاش �ىل الس�ید املس�شار ٔ�ن هاذ املوضوع د�ل موا�ة 
�ٓ�ر الربد ا�ٓن تی��ظمو �ر�مج تیدار س�نو�، وهاذ الرب�مج �ش�تغلو �لیه 
م�ذ س�نوات وس�نة �ىل س�نة تیوقع ف�ه بطبیعة احلال تطو�ر انطالقا مما یقع 

حلال موا�ة �ٓ�ر د�ل الربد يف الس�نة الفارطة، وا�يل الغرض م�ه بطبیعة ا
  .القارس، و�اصة املصحوب �هتاطل الثلوج

مركز س�یكون  1753عند�  2020 -�2019ل�س�بة لهاذ املومس د�ل 

ٕاقلمي یعين �زادو  27جام�ة،  232معنیا هباذ القضیة د�ل الربد تی�متیو ل 
د� ٕاقلمي، عن 17اكن عند�  2009ل�ٓن، ٔ�ن يف  2009ٔ�قالمي من  10لینا 

�لغني،  %50مهنم ٔ�طفال،  %35مواطن ومواطنة معنیني،  736311
جام�ة  213مركز،  �1426بار السن، املومس الفارط اكن عند�  13%

  .داملواطنني 464094واكن عند� 
وبطبیعة احلال اكن وا�د التصنیف ا�يل ت�سمح �ش نقولو واش هاذي 

ش �كون التد�ل م�ٔخوذ تصنیف تیعطینا فكرة ٔ�محر ٔ�و �رتقايل ٔ�و ٔ�صفر �
  .بعني �عتبار

 136طب�ب وممرض معبؤون،  2481إالجراءات د�ل هاذ الس�نة 
س�یارة ٕاسعاف، توزیع املواد  465و�دة طبیة م�نق�،  745قاف� طبیة، 

ٕاقلمي يف ٕاطار الر�ایة وٕاقامة  28الطبیة وأ�دویة �ىل املواطنني يف 
 د�ل وزارة الص�ة، التكفل املس�شف�ات املیدانیة، سواء العسكریة وال

����ن ال م�ٔوى هلم يف مراكز �س�تق�ال، التكفل كذ� �ل�ساء احلوامل، 
وهذه جتربة بدات الس�نة املاضیة ومتوضع ا�زو�ت من املواد الغذائیة يف 
مدن مرا�ش، مك�اس، بين مالل وو�دة واحلس�مية، فاس وتطوان 

  .بت�س�یق مع مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن
�ٓلیة  �965ٕالضافة ٕاىل خمزون الوقایة املدنیة من اخلیام وأ�غطیة، 

 Les)موقع �لحامیة من الثلوج  47د�ل السائقني،  1003ٕالزا�ة الثلوج، 
abrineiges) اجز، مث التطبیقات ا�يل تیعرفوها إالخوان د�ل  58و�

)(MaRoute et Inforoute  
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .ا �لس�ید الوز�رشكر 

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

�یف ما تتعرفو فعال اك�ن وا�د ا�هود �یف ما تنعرفو لكنا، وا�د 
جمهود �بري ا�يل تیدار فهاذ الوقت هذا، ولكن إالشاكلیة ا�يل كتطرح هو 

قت ا�يل تنطریطیو هاذ املس�ٔ� د�ل التد�ل ٔ�نه تیكون الوقت ضیق فالو 
  الرسیع، �الش؟

ٔ�نه هاذ املناطق هاذو من �اللمك بعدا ق�ل ما نبدا السؤال د�يل، ٔ�� 
بغیت �شكر يف احلق�قة اكع إالخوان �خلصوص ا�لجنة ا�يل �یرتٔ�سوها 
 السادة العامل يف مجیع أ�قالمي، ا�يل فاحلق�قة تید�رو وا�د العمل ا�يل هو

�بري �دا و�لك رصا�ة، وإالخوان ولكهم الرشاكء ا�يل اكینني فهاذ ا�لجنة 
  .هاذي مبا فهيم إالخوان د�ل الص�ة ا�يل هرضيت �ىل التد�ل د�هلم

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�� بغیت �رجع بیمك يش شویة، إالشاكل ا�يل اكن تیطرح فاحلق�قة �یف 
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 ما �ربطوش هاذ ما طرحو إالخوان ق�ل مين، و�ا �كون هاذ العمل ٕاىل
املناطق �لطرق �یبقى هاذ العمل دامئا �ادي خيلق لینا مشالك �برية، ٔ�� 

 20لكم حىت ل  �15ادي نعطي بعض أ�م�� ببعض املناطق ا�يل �اصهم 
�يل تند�رو بوا�د الشلك لكم ميكن �هيم حيلو املعض� د�ل هاذ العمل لكو ا

  .�بري �دا
لكم ا�يل بقات  15الطریق د�ل ٔ�زیالل  املنطقة د�ل تنغري كرتبطها مع

  .�هيا تقریبا ما بني تنغري واملنطقة د�ل بين مالل
وا�د  ورزازات امجلا�ة د�ل ٕاملو� وامجلا�ة د�ل ٔ�زیاللاملنطقة د�ل 

لكم ا�يل ميكن �هيا حتل وا�د إالشاكلیة، خيرجو الناس من اجلهة  20
  .اجلهة لكم من هاذ 160وا�د أ�خرى فعوض ما یرضبو 

ت ورزازات لطاطا، ٕاقلمي خز�إالشاكلیة كذ� د�ل املنطقة د�ل �
لكم �ادي حيل وا�د املعض� د�ل  30ورزازات ٕالقلمي طاطا تقریبا وا�د 

  .مرمقة مجمو�ة د�ل ا�واو�ر و�ربطنا �لطریق
كذ� إالشاكل ا�يل �یتطرح الس�ید الوز�ر هو املشلك د�ل ت�شاك، 

  .وما ٔ�دراك ما ت�شاك
  الس�ید الوز�ر،

كنع�شو دامئا هذا املشلك د�ل الطریق، وا�يل العمل فهيا اح�ا مازالني 
  .�ادي بوا�د الوترية ثق�� �دا، وهذا �اط لنا مشلك �بري

سكورة لتندوت ٕامغران هادو ه اك�ن كذ� الطریق ا�يل كتربط ما بني 
، ولكن دامئا الطرق ا�يل اعطیتو� �لهيم سابقا وخرج�و لعني املاكن وشف�ومه

املاريش و�یعاود  �یمت حبال بعض الطرق �یمت من بعد وكتخرج حىت �یتلونصا
  .یتلغى، ما كنفهموش �الش

زامة ووا�د ا�مو�ة د�ل و لوات وخیيل وت تیداكینة طریق ا�يل ترتبط 
سلسات ا�يل ال بد الس�ید الوز�ر ٔ��مك � سمر�ر و م ا�واو�ر ا�يل يف احلق�قة و 

كام تتعرفو يه اخلصوصیة  قة وا�د، ٔ�ن اخلصوصیة د�لهاتعطیو لهذه املنط
د�ل م�اطق ج�لیة، وٕاىل بق�نا دامئا كنجیو لهنا� وحنطو هذه أ�س�ئ� �لك 
رصا�ة حىت اح�ا راه ت��حرجو مع الناس، �اصمك �كونو يف املوقع د�لنا مع 
هاد الناس ٔ�ن ما �یلقاوش م�ني یدوزو حىت �ري �ش دوز 

)l’ambulance(  كنت قلهتا � النوبة الفایتة يف الفرصة الفارطة، ومن ��ٔ
ما ) l’ambulance(یوم د�ل السؤال د�يل ٔ�� دزت فهيا ب  15بعد 

  .لق��ش م�ني ندوز يف ت�شاك
كنطلب من الس�ید الوز�ر هللا جيازیك خبري ٕاذا اكن ممكن ٔ�نه تعطیو 

  .لهذه املنطقة احلق د�لها و�كون من أ�ولو�ت د�لمك
  .وشكرا

 : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
�ري �رس�ة الس�ید املس�شار هاد القضیة د�ل احملاور الطرق�ة، ٔ�نت 
�ارف ب�ٔن عند� �ر�مج ما ميك�ش فوق ذاك الرب�مج �زید يش �ا�ة 

ملیون د�ل ا�رمه يف الرب�مج  250ٔ�خرى، راه تنعطي س�نو� ملیار و 
  .د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة والرتابیة

املس�ٔ� الثانیة دريت وا�د إالشارة مجیع أ�مور ا�يل اح�ا ملزتمني هبا 
  .�وزارة التجهزي نقوم هبا

ف� یتعلق بفسخ بعض الصفقات هللا �الب، ما ميك�لش � ٔ�نت 
د��، وهاد القضیة هذه يه مشلك مع مقاو� ما تفسخش العقدة  عندك

ما بني ٕامرزاكن وت�شاك ؤ�نت �ارف  9ا�يل وقعت يف الطریق الوطنیة رمق 
هذا املوضوع، �ارفو �لتفاصیل و�لكمت �لیه مرارا، حنن فسخنا العقدة 

قلت  9ٔ�ن الرشكة ما الزتما�ش، ل�س هناك يف الطریق الوطنیة رمق 
ما هو خمطط لها،  املس�شار ٔ�ن أ�مور �سري ببطء، �سري حسبالس�ید 

  .اكن عند� الفسخ فسخنا العقدة
هذه املس�ٔ� ا�يل قليت ٔ�� بغیت �شري لها ٔ�ن حىت ٔ�� كنت �ئب 

، مع املواطنني جيب ٔ�ن �كون واحضني، �رملاين ؤ�نت �ارف هاذ القضیة
لناح�ة التق�یة، ما فهيا من ااك�ن ٔ�مور ا�يل ما ميك�ش املواطن یتد�ل 

ٔ�ن هذه .. ميك�ش املواطن یقول � هادي د�ر لها التث��ة، وهادي د�ر لها
ٔ�مور تق�یة، ٕاذا ج�نا اح�ا ند�رو التث��ة د�ل الطرق ند�رو �ري �ىل حسب 
ذاك اليش ا�يل �یتصور املواطن �ادي �كونو دا�لني يف وا�د املتاهة ال 

مت توس�یعها تنوسعوها، اك�ن طرق هنایة لها، اك�ن طرق حتتاج ٕاىل ٔ�ن ی
  .حتتاج ٕاىل تث��هتا، اك�ن جماالت ا�يل ميكن ند�رو فهيا طریق س�یار

  ..�ل�س�بة لت�شاك

 : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الرابع موضو�ه ربط خط السكك احلدیدیة �لكهر�ء بدل 
ریق �س�تقاليل الفحم احلجري، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الف

  . �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء، 
  أ�خوات إالخوة، 

  الس�ید الوز�ر، 
ربط خط السكك احلدیدیة فاس �زة �لكهر�ء بدل الفحم احلجري 

ر املواصالت �اصة احلايل، نف�خر ونعزت ��هودات اليت بذلت يف ٕاطا
السكك احلدیدیة، ها اخلط الرسیع الرباق، ها مرا�ش ٔ�اكد�ر، لكها جماالت 
جيب ٔ�و من حق لك مغريب ٔ�ن یف�خر هبا، �ري ٔ�ن ساكنة �زة وما اجمتعت 
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 كدح هادول، �ني ٔ�مة �ىل ضال�، �زة �و�ت كهنرضو مجمو�ني �ىل ت�سة
مشة، مفا رٔ�ي حكوم�مك الس�ید لكهم م�طقة ما بغی�ش نقول ٔ�كرث من ٔ�هنا � 

  الوز�ر احملرتم؟

 : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،

الرسا� د�� وصلت، لكن الراحج ٔ�قول الراحج، هنا وقع لمك �لط ما 
احلجري وا��زیل، راه ما بقاش الفحم احلجري يف اململكة  بني الفحم

املغربیة، ل�س هناك قطارات �سري �لفحم احلجري، �ٓخر عربة عند� �لفحم 
احلجري يه ا�يل دا�ر�هنا يف املتحف د�ل املك�ب الوطين �لسكك 

  .احلدیدیة يف ٔ�كدال، وهذه اخ�فت م�ذ أ�ربعی��ات من القرن املايض
لكم يه هاذي ا�يل �ادیة من  480يق لنا ا�ٓن؟ �يق لینا ٔ�ش�نو ا�يل �

فاس لو�دة ومن �ور�رت �لناظور، وا�راسات تدارت الس�ید الرئ�س، 
ملیار د�ل الس�ن�مي، ما  130ملیار د�ل ا�رمه، تقریبا  1.3يه س�تلكف 

نقدرش نقول � فوقاش غند�روها، لكن ا�ٓن حنن بصدد مدارسة عقد 
الوطين �لسكك احلدیدیة، لكهنا م�ٔخوذة بعني �عتبار  �ر�مج مع املك�ب

يف ٕاطار بطبیعة احلال الن�ا�ة الطاق�ة ووا�د العدد د�ل أ�مور، لكهنا 
  .ل�ست مرتبطة ٔ�بدا ال �هتم�ش م�طقة معینة وال يشء من هاذ الق�یل

ملیار  �1.3ري املس�ٔ� ا�ٓن غتا�ذ الوقت د�لها، ٔ�ن املبلغ خضم، راه 
  .رمه مايش سه�، لكن ح�� س�مت �رجمهتا ٕان شاء هللا س�نقوم هباد�ل ا�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

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

  الس�ید الوز�ر،
يف ) train(ى، املهم ٔ�ن ميل كرن�ب ٔ�� يف الفحم احلجري ٔ�و مادة ٔ�خر 

القطار من فاس لتازة، كند�ر ساعتني والربع، ساعتني ونصف، من فاس 
لتازة، هاذ خط السكك احلدیدیة ميل �یدوز �یقرب �لسد راه �مييش جبوج 
يف السا�ة، راه ميكن لنا ندفعوه �ش �زید، خصوصا ٔ�ن هاذ الساكنة 

ٔ�لف ساكنة، املواطن ا�يل  100ن ٔ�كرث من ا�اورة راه يف احلق�قة اك�
كدح، لحمرومني غنبدا من اوالد عیاد، مطامطة، الصمیعة، الزراردة، �ني 

ت�سا، وملا ال رٔ�س الواد، وملا ال �و�ت، یبقى �ر�بو لنا يف القطار �ة �زة، 

حمروس، وا�د احلاجز ) barrière(، وا�د ح�ث عند� وا�د احملطة
 la(كتلكف �لیه، ند�رو فوق م�و ق�طرة وند�رو متا حمروس ا�يل ا�و� 

gare ( هذاك)la gare ( ،ٔ�و احملطة د�ل ٔ�ورة، م�قى �د مييش لها
معزو� حبال ا�يل امىش لها راه �یقلب �ري �ىل املوت، هذا واقع، حىت 

)train (مك�وقفش ف�ه.  
ا فر�اء د�لوها مضن الربجمة د�لمك، اح�ا ما كنقلوش ٔ�ن هاذ اليش اح�

ما ك�شكوش يف ا�هودات ا�يل كتبذولوها، ولكن د�لوها يف ٕاطار الربجمة، 
ٕاىل د�لنا �ه� مدینة صغرية ومجی�، ولكن مايش �ري ا�هتم�ش ا�يل ق�لها، 
ال قطار، هذاك احملطة د�ل ٔ�ورة راه ما ميك�ش �لمواطن ا�يل سا�ن متا 

�ل لها زمع راه مييش لها، وما ميك�ش �لقطار یوقف فهيا، ٔ�هنا ا�يل د
مق�ول، مفقود، وا�يل �ارج مهنا مولود، ال مواصالت، ال مرافق، معىن ٔ�ن 
هللا جياز�مك خبري الس�ید الوز�ر، د�لو هاذ املنطقة �ه� واملنطقة د�ل 
الزراردة والصمیعة بعني �عتبار، راها القضیة شوي ذیك الساكنة نفوجو 

  .�لهيا
  .شكرا الس�ید الرئ�س، و ٔ�س�سمح

  :اجللسة رئ�سس�ید ال 
  . شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا

ال �ري ذیك القضیة ا�يل قلت د�ل ميل �یوصل القطار ملنطقة د�ل 
السد، هاذي ما عندها �القة واش د�زیل وال �هر�ء، هذیك م�طقة ٔ�نت 

رف اكن وقعو فهيا وا�د العدد د�ل �دم �س�تقرار، ٔ�ن م�طقة �ا
  .ج�ولوج�ة امسیتو، هذیك فقط من �ب �ح�یاط

طیب، د� هاذ املس�ٔ� د�ل السكك احلدیدیة، اح�ا عند� وا�د 
، وهاذ التصور ف�ه بطبیعة احلال وا�د العدد د�ل احملاور 2040التصور ل 

طار فائق الرس�ة، واك�ن حماور ا�يل ا�يل �ادي �كون حماور رسیعة، ق
�ادي �كون فهيا طرق، سكك �س�یك�ة، وهذا لكه ا�ٓن هو مكخطط 
موجود، �رجمته �رتبط مبدى قدرة املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة �ىل 

املالیة املطلوبة، ٔ�نه املك�ب الوطين اكنت عنده دیون، ا�ٓن  ٕایفائه الرتا�یب
ضعیة د�لو �كون وضعیة مقادة، ؤ�� ج�ار �ش الو اك�ن وا�د العمل 

�الش �لكمت �ىل عقد الرب�مج؟ بطبیعة احلال عقد الرب�مج هذا ٔ�نت 
�ارفو الس�ید الرئ�س، هو وا�د التفاوض ما بني وزارة التجهزي والنقل 
ووزارة املالیة واملك�ب الوطين �ش نلقاو الصیغة املناس�بة، ٔ��ذا بعني 

ؤرشات، ف�التايل هاذ املشاریع هاذي يه �عتبار وا�د العدد د�ل امل
مشاریع ا�يل ميكن لها تدار ولكن عندما �كون هناك بطبیعة احلال إالماكنیة 

  .املادیة لها
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ولكن ال �سود هاذ الوضع، یعين، ٔ�نت سودتیه يش شویة هباذ، ال، ال 
  ..هاذیك م�طقة معروفة �لسدود د�لها، ومعروفة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الوز�ر، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته شكرا الس�ید

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول مو�ه لقطاع الصنا�ة والت�ارة، وموضو�ه 
التدابري املعمتدة لتحفزي القطاع اخلاص �ىل �س��ر يف اجلهات أ�قل 
مسامهة يف الناجت ا�ا�يل اخلام، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .لتقدمي السؤال أ�صا� واملعارصة

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�شلك التفاوت الك�ري والصارخ بني �ات اململكة يف �لق الثورة 
  .معض� حق�ق�ة ینعكس سلبا �ىل جمهودات التمنیة �ق�صادیة

الوز�ر، حول التدابري املعمتدة لتحفزي  يف هذا إالطار �سائلمك الس�ید
القطاع اخلاص �ىل �س��ر يف اجلهات أ�قل مسامهة يف الناجت ا�ا�يل 
اخلام واجلنوب الرشيق من بوعرفة ٕاىل طاطا منوذ�ا، مرورا �ٔ�قالمي امخلس 

  جلهة در�ة �ف�اللت؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید 

الس�ید موالي حف�ظ العلمي وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض 
  :والرمقي

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

�یف تنعرفو مجیع لك م�طقة يف املغرب ويه م�طقة �مة �دا، لك 
ا�يل تیقرر، �ة عندها أ�مهیة د�لها، ا�يل �اصنا نعرفو وهو املس�مثر هو 

املس�مثر اخلاص هو ا�يل تیقرر فني �ادي ميكن لو �س�مثر، وا�و� طبعا 
  .تت�اول تعاونو �ش یوصل �لمناطق ا�يل اح�ا عند� هبا یعين الغرض

املس�مثر �مييش �شوف ٔ�وال أ�من و�س�تقرار د�ل البالد، �نیا 
التحتیة ٔ�وال ال، الب��ات التحتیة وت�شوف هاذ املنطقة واش واصلها الب��ة 

�لثا ا�متویل، هذا مشلك ٔ�حل �لیه صاحب اجلال� نرصه هللا، الید العام� 
والتكو�ن د�ل هاذ الید العام� واش موجودة يف املنطقة ٔ�وال ال، املواد 
أ�ولیة، ٔ�ن ٕاىل اكن ت�س�تعمل املواد أ�ولیة يف وا�د املنطقة، وطبعا 

ف اجلهة ٔ�یضا من ا�و� ؤ�یضا من املوا�بة ا�يل ميكن لها �كون من طر 

  .طرف اجلهة
حلد ا�ٓن بدا تی��ني ب�ٔنه املناطق ا�يل ما اك�ش عندمه هذا احلظ، ٔ�ن 

مهنم ٔ�ن اكنت عندمه الب��ة التحتیة واكن  بعض املناطق اس�تفادو ٔ�كرث
القفزة نوعیة يف هاذ الس�نوات أ��رية، عندمه مسائل ا�يل ٔ�عطهتم وا�د 

اجلهات أ�خرى تدرجيیا بدات ت�س�تافد من �س��رات، بدا تی��ني ب�ٔنه 
وامحلد �، املغرب �ادي يف وا�د الوترية �دیدة د�ل �س��ر، ت�متناو 

  .ٔ�هنا نبقاو مجیع نوا�هبا �ش نوصلو لنتاجئ ٕاجيابیة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .را الس�ید الوز�رشك

  .عق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الت 

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل رسد هاذ العوامل ا�يل ك�شجع �ىل 
  .�س��ر، ولكن منيش م�ارشة �لموضوع

اح�ا م�ذ ٕالغاء التحفزيات الرضی��ة يف هاذ املناطق بدافع املساواة 
ول لنا ٕاىل ما اكی���ش الرضی��ة ومن حكومة التناوب الثانیة، لك حكومة تتق

التحفزيات الرضی��ة �ادي �كون عند� �ر�مج �اص هباذ املناطق، التصنیع 
  .�ام هاذي ٔ�و ال ٔ�كرث تن�س�ناو �15هنرض �ىل التصنیع، اح�ا 

  الس�ید الوز�ر،
ت��لكمو د� �ىل العدا� ا�الیة، ٔ�� ٔ��ساءل �یف س�تحقق احلكومة هذه 

القطاع اخلاص لالس��ر يف بعض املناطق العدا� ا�الیة دون حتفزيات 
  حبال هاذي؟ 

ا�يل �ادي �س�مثر يف زا�ورة ٔ�و ال ٕاملش�یل وال مرزوكة هباذ العوامل 
ا�يل قلتو، الس�ید الوز�ر، ٕاىل ما اكی�ش يش حتفزي، �ٓش �ادي ید�ر 

  �ملعمل متاك؟ 
والس�ید الوز�ر، اح�ا يف الس�نة تقریبا أ��رية د�ل ال�رسیع الصناعي، 

، �اكد %2.5املسامهة د�ل هاذ اجلهة هاذي د�ل در�ة �ف�اللت �اله 
�كون م�عدما، و�یفاش ان� �وز�ر الصنا�ة بغینامك تقولو لنا �یفاش تتصورو 
الصنا�ة ٔ�و التصنیع د�ل هاذ املناطق هذه، اح�ا تنحسو ٔ�ننا يف هاذ 

ما حملنا من املناطق �ار�ني �ىل الرادار د�لمك، �ار�ني �ىل الربابول، 
  إالعراب يف التصنیع؟

  الس�ید الوز�ر،
كذ�، سوف تقولون وقلتوها دا� ٔ�ن املؤهالت، املؤهل أ�ول واملهم 
د�ل هاذ املناطق يه املؤهالت ال�رشیة، هاذ املناطق تت��ج �ندسني 
ؤ�طر �لیا، تق�یني ٔ�كفاء، ولكن مع أ�سف تیضطرو �ش ید�رو الهجرة 

  .رج�ة �ش ی��جو الرثوات يف م�اطق ٔ�خرىا�ا�لیة ٔ�و حىت اخلا
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مث كذ� �لكمتو �ىل الب��ات التحتیة املهیلكة، ما حملنا من إالعراب، 
د�ل �س��ر العمويم، واش هبذا �ادي ند�رو الب��ة التحتیة املهیلكة  2%

  ا�يل �ادي جتلب املس�مثر؟ 
س�یارة إالخوان وأ�خوات �لكمو �ىل السكك احلدیدیة و�ىل الطرق ال 

ٕاىل �ٓخره، اح�ا �قني بعاد �ىل هاذ اليش، ما اك�ن ال سكة �دیدیة ال 
طریق س�یار، ال تث��ة الطریق، ٕاذن احلكومة �لك مايش �ري ان� الس�ید 
الوز�ر، مطالبة �ش تعید النظر يف هاذ اجلهات هذو �یفاش �ميكن لها 

  .�سامه يف التمنیة د�ل البالد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة ئ�سر الس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي الصنا�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ التوضی�ات

املساواة الرضی��ة، اح�ا �وزارة �س��ر تنطالبو هبا، یعين م�فقني لكن 
��فهمو ٔ�نه وزارة املالیة عندها ٕا�راهات وعندها ما ميك�ش نقرو و�د�، ت 

  .مشالك ا�يل �اصها متول البالد
النقطة الثانیة وهو االتفاق�ة ا�يل عند� مع وزارة املالیة وهو بدون شك 
التحفزي املبارش، اك�ن جوج د�ل الوسائل ٕاما التحفزي الرضیيب �كون يف 

اكن اقرتاح د�ل وزارة  اجلهات مايش حبال حبال �ىل الصعید الوطين، هذا
�س��ر، اك�ن و�ة نظر ٔ�خرى وهو التحفزي املبارش، وزارة املالیة تتقول 
ٔ�نه ميكن نوصلو لهاذ الهدف بال ما �كون عند� وا�د الرضیبة صعبة �ش 
�كون م�بعة، ٔ�ن تنعرفو حىت ميل تتكون الرضیبة شف�اها يف بعض 

ت يف �ة ٔ�خرى ٕاىل �ٓخر راك املناطق �س ساكنني يف �ة وعندمه رشاك
عرف�و ا�يل اك�ن يف هاذ املسائل، هاذ اليش  ت��فهم ٔ�نه وزارة املالیة عندها 

  .وا�د التخوف من هاذ املنظور
املؤهالت ال�رشیة اح�ا ت�شوفو يف م�اطق املغرب، ٔ�� م�فق معك ٔ�نه 

ٕاجيابیة امحلد � املغاربة يف مس�توى �ايل، وتنوصلو يف مجیع املناطق النتاجئ 
  .وت�متناو ٔ�ننا منش�یو ٔ�كرث يف الصنا�ة يف هاذ املناطق

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين، موضو�ه �راجع الثقة �ى املس�مثر�ن، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .سشكرا الس�ید الرئ�

  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

�راهن بالد� �ىل �لب �س��رات، �عتبارها احملرك أ�سايس �لتمنیة 
  .�ق�صادیة و�ج�عیة

ويف هذا إالطار �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات املت�ذة 
  �لمغرب؟  ٕال�ادة ثقة املس�مثر�ن يف املؤهالت �س��ریة

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي الصنا�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
قول ٔ�� ما تنظ�ش ٔ�نه فقدان الثقة متاما يف �س��ر يف بالد�، ٔ�� كن

خشصیا ٔ�ننا مجیع بعض املرات كزنیدو ف�ه يش شویة، ٔ�ن �س��ر يف 
املغرب �یعرف مرة �یكون طالع ومرة �یكون �زل، حبال الش�تاء تتجي س�نة 

 %34+اكن زائد  2018وما تت��ش س�نة، الس�نة الفارطة اكن 
  .�س��رات أ�ج�بیة يف املغرب

�شوفو �ىل الصعید اجلهوي يف ٕاذن النتاجئ اكنت ال ب�ٔس هبا، ٕاذا ج�نا 
ٕافریق�ا، كنا اح�ا هام أ�ولني يف �س��ر، ٕاذن �س��ر ميكن �شوفوه من 

ميكن لو مييش  �دة زوا�، ٔ�� كنظن ٔ�نه �س��ر يف بالد� ال ب�ٔس به
لكن امحلد �، حلد ا�ٓن كنتخوفو ٔ�كرث من احلقائق ا�يل  بوا�د الرس�ة ٔ�كرث

  .اقعاكینني �ىل ٔ�رض الو 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د املس�شار�ن

  :عبد الرحمي المكیيل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  . �شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل ٕا�ابتمك وتفا�لمك مع هذا السؤال
الك�رية حصیح ٔ�ن بالد� اس�تطاعت ٕاق�اع العدید من الرشاكت العاملیة 

�الس��ر يف املغرب، ولكن الس�ید الوز�ر الیوم ٔ�� تنقول � �ري �ىل 
رشكة ا�يل يه  36مدینة �رش�ید اح�ا الیوم يف مدینة �رش�ید عند� 

�امل، �هیك �ىل ا�يل اك�ن فهيا  �100سدات، ولك رشكة تقریبا فهيا �ري 
 3600يه  100، د� نقولو �ري 400اك�ن ا�يل فهيا  200ا�يل فهيا  300

ٔ�رسة مرشدة، و�هیك �ىل املناطق الصناعیة  �3600امل، یعين ولت 
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  .أ�خرى ا�يل اكینة يف البالد
  الس�ید الوز�ر،

اح�ا د� �الش ما تدارش وا�د ا�لجنة ا�يل تدار فهيا وزار�مك وفهيا 
غرفة الت�ارة والصنا�ة و�امل إالقلمي ومركز �س��ر اجلهوي والرضیبة 

لس الب�ي، یتدار وا�د ا�لجنة ا�يل �شوف �ش ��ذ زعام والبنك وا�
املوا�بة د�ل هذه الرشاكت �ش نلقاو لها وا�د احلل، �یفام كتد�ر ا�ول 
النام�ة، ميل تتجي وا�د الرشكة كتبغي �سد �یجیو ك�شوفو �الش، ٔ�ش�نو 
هو املشلك، �یفاش و�ی�لو املشالك د�لها حىت یلقاو لها �ل �ش �رجع 

  .ر العمل د�لها�سا�
اح�ا الیوم حىت اح�ا بغینا �كونو يف هذا املس�توى، و�كونو حىت اح�ا 
نبذلو وا�د ا�هود �ش �كونو يف املس�توى �ش ٔ�ن �الش ٔ�ن راه عند� 
البطا�، راه عند� الید العام� ا�يل يه د� ٔ�صبحت �اهات �ىل العائالت 

يش ا�يل �یطمح � س�ید� د�هلم، �اصنا الش�باب د�لنا خيدم وهاد ال
  .وكنطمحو � اكع مجیعا ٕان شاء هللا �ش �كونو يف وا�د املس�توى

الیوم الس�ید الوز�ر كتجي د� يف هاد املدینة د�ل �رش�ید املنطقة 
 36الصناعیة الیوم د� هاد البنا�ت ٔ�صبحت الیوم عبارة عن ٔ�طالل، ٕاذا 

وا�درات  معمل ٔ�صبحت عبارة عن ٔ�طالل، ٔ�صبحت مرتع �لفساد
واملشالك الكربى، اح�ا د� كنبغیو نبذلو وا�د ا�هود �ش �كونو يف 

  .املس�توى املطلوب
وكنبغي �سو� الس�ید الوز�ر �ىل املیثاق اجلدید د�ل �س��ر د�ل 
احلكومة ا�يل اكنت وا�ذاها من أ�ولو�ت د�لها فني وصلت؟ ٔ�ن من 

 �ا�ة، ٔ�نه هاد اليش اكن داز وحلد ا�ٓن مازال ما اكینة حىت يش 2011
يف اخلطا�ت د�ل س�ید� ا�يل م�ه اخلطاب د�ل �ال� امل� مبناس�بة 

لرتبع �ال� امل� �ىل عرش ٔ�سالفه املنعمني وا�ي تناول ف�ه  19ا��رى 
  . واقع املراكز اجلهویة لالس��ر ا�يل �ري دلیل �ىل ذ�

رئ�س �یدق �لینا �اصنا ٕاذن الس�ید الوز�ر �ل�دیث بق�ة، والس�ید ال
  .�س�تجبو �
  .وشكرا

 : اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي
  .شكرا الس�ید املس�شار

ف� خيص �رش�ید، ظهر كنا مجیع يف وا�د التدشني هذه بعض أ�سابیع 
. �رش�ید معامل �مة �دا، عش�ناها مجیع وت�شوفو هاد التطور ا�يل اك�ن

طبعا �یكون معامل ت��ف�حو ومعامل ك�سدو، لكن ا�يل شف�ا هو املعامل 
  .يف هذا املس�توى بداو �یكونو موجود�ن عندمك يف �رش�ید �كرثة

ف� خيص ا�لجنة د�ل املوا�بة، ٔ�� م�فق مع هذه الفكرة، �ري �ش نعرفو 
ا�ٓن اك�ن صندوق ٔ��لن �لیه وز�ر املالیة . ه ك�ش�تغلو یوم�ا يف هاذ ا�الٔ�ن

س�نوات ملوا�بة الرشاكت الصغرى واملتوسطة، اك�ن  3ملیار �ىل  6د�ل 
هاذ املراكز د�ل �س��ر اجلدیدة ا�يل يه �ادي تقرب املس�مثر�ن ٔ�كرث يف 

  .اجلهات ويف املدن
س��ر �یف قلت فوا�د ا�لقاء سابق، ف� خيص املیثاق اجلدید د�ل �

املیثاق موجود حمطوط فالك�ابة العامة د�ل احلكومة ك�ش�تغلو �لیه �ش 
یقدموه وكن�س�ناوه فهاذ أ�سابیع املق��، ما نقدرش نقول لیك واش ٔ�س�بوع 
ٔ�و اثنني ٔ�و حشال، اح�ا ذاك اليش ا�يل �لینا در�ه واح�ا ك�ش�تغلو یوم�ا 

خنرجوه ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل، ٔ�ن  مع مجیع الوزراء �ش
�س��ر يف املغرب من املسائل املهمة و�ادي نعطیوها ا�يل �اصها �ش 

  .�كون �ىل ٔ�رض الواقع يف ٔ�قرب وقت ممكن
امحلد � ا�ٓن �س��ر يف املغرب �ادي بوا�د املس�توى ا�يل أ��انب 

 la(، واملغاربة قلهتا ف لكهم ك�شهدو ٔ�نه املغرب اجلاذبیة د�لو �مة
CGEM ( د�ل أ�سابیع، هاذي س�ن�ني كنت تنقول �هيم  3هاذي وا�د

ٔ�نه اكن ال�شاؤم �بري عند املس�مثر�ن وبدیت تنالحظ ٔ�نه هاذ ال�شاؤم بدا 
ت��غري تدرجيیا فهاذ أ�واخر، بدا �یت�ني ٔ�نه املس�مثر�ن املغاربة ما �هنرضش 

رغبة �ش �س�مثرو يف املغرب ٔ�كرث،  �ىل أ��انب، أ��انب هام عندمه
املغاربة امحلد � بدینا ك�س�مثرو ف�الد� ٔ�كرث �ش نوضو ببالد� و�الق�صاد 

  .د�ل املغرب

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثالث، موضو�ه تعز�ز الس�یاسة الت�اریة �رب مراجعة 
التفضیلیة التنافس�یة، اللكمة ٔ��د االتفاق�ات القامئة وتوق�ع اتفاق�ات تضمن 

  .السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  :العريب العرا�يش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

د العام ملقاوالت املغرب ت��خرط يف س�یاق املدا�� د�ل فریق �حتا
ٕاجياد �لول ملعض� ضعف تنافس�یة املقاوالت، وخصوصا �ىل مس�توى 

مقاو� ٔ�و  5000الترضیب، ح�ث ٔ�ن �دد املقاوالت املصدرة ال تفوق 
و�دة، والك�ري مهنا ما كتقومش بعملیة التصد�ر بطریقة م�داو�، ح�ث ٔ�نه 

و�دة ا�يل ت�سامه ب�س�بة  500 ال یفوق یعترب العدد ا�يل تیصدر ا�امئني
  .م�واضعة �ىل مس�توى التصد�ر �ل�س�بة �لحجم إالجاميل

ورمغ ا�هودات اليت تبذلها احلكومة لتفعیل خمططات التمنیة 
وإالسرتاتیجیة القطاعیة، من ب�هنا خمطط املغرب أ�خرض وكذ� خمطط 
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رات وقطاع الطريان ال�رسیع الصناعي وا�ینام�ة اليت یعرفها قطاع الس�یا
واملنظومات املتخصصة لهاذ القطاع، فٕان العجز یبقى م�فامق س�نة بعد س�نة، 

ملیار درمه ؤ�ن التغطیة نتاع  200ٔ�كرث من  2018حىت وصلنا س�نة 
  . %�57س�ترياد ا�يل ما تتفوقش 

يف هذا الصدد ٔ�ال �س�توجب الس�ید الوز�ر حتسني أ�داء هاذ 
ذ� مراجعة بنود بعض االتفاق�ات �لتبادل احلر االتفاق�ات �لتبادل احلر وك

راحب مجلیع ا�ول، وخصوصا ؤ�ن بعض ا�ول الصناعیة -ل�سود م�دٔ� راحب
بدٔ�ت تقوم ٕ�جراءات ٕاداریة لتحسني وحتفزي املنتوج ا�ا�يل د�لها، 
و�س�تحرض هنا التو�ر الت�اري ا�ي �سود بني ا�ول العظمى ولكيش 

  .�لو �ىل �ق�صاد ا�ويل وخصوصا �ىل املغربتیعرف ب�ٔنه ٔ�لقى الظالل د
ويف هذا الس�یاق نتو� ٔ�ن یؤ�د إاله�م ٔ�كرث �جلانب التصد�ري يف 
بالد� يف بعض �سرتاتیجیات القطاعیة، مع العمل ٔ�ن تعز�ز القدرات 
التصد�ریة لالق�صاد الوطين جيب ٔ�ن �كون يف قلب بلورة مرشوع ا�منوذج 

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ��مك مش�تغلون جبدیة لتدارك التمنوي، وحنن نعمل، 
أ�مر يف ٕاطار م�ثاق �س��ر، ٔ�نه بدون س�یاسة تصد�ریة من الصعب 

  .ٕاىل �دي ا�ول الصا�دة الولوج
ؤ��ريا، الس�ید الوز�ر، مع توق�ع املغرب اتفاق�ة ت�ٔس�س م�طقة الت�ارة 

اءل الس�ید الوز�ر عن ، ن�س)ZLECAF(�سمى احلرة القاریة إالفریق�ة، مبا 
تفادي الصعو�ت اليت  ٔ��لإالجراءات والتدابري اليت تنوون اختاذها من 

  وا�ها �ق�صاد املغريب يف س�یاق اتفاق�ات التبادل احلر السابقة؟
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي الصنا�ةز�ر الس�ید و 
  .شكرا الس�ید املس�شار

د�ل ) CGEM(ٔ�وال، ٔ�� م�فائل ا�ٓن ٔ�ن اكنت عندمك ز�رة يف 
ا�ا�لیة ووز�ر املالیة، ؤ�ول مرة وز�ر ا�ا�لیة ووز�ر املالیة تیوا�ب یعين 

ا مجیع اش�تغلنا، ال القطاع املنتج املغريب، ٔ�ول مرة، ف�ٔ� م�فائل ٔ�ن ٕاىل اح�
احلكومة وال ر�ال أ�عامل، �ش ميكن هاذ �س��رات يف املنتوج املغريب 
�كون ٔ�كرث ؤ�فضل، ت�متىن يف املس�تق�ل ٔ�ننا نوصلو زعام الس��رات ٔ�كرث 

  .من هاذ اليش ا�يل ت�شوفو الیوم
ف� خيص التصد�ر، اح�ا عند� رغبة ٔ�نه التصد�ر يف املغرب �كون 

هاذ اليش ا�يل عند� الیوم، امحلد �، ولینا تنصدرو، قلت  ٔ�كرث من
 Taux(د�ل القمية املضافة املغربیة،  %60الس�یارات، اح�ا جتاوز� 
d’intégration locale (يف املغرب، وراه ٔ�ول قطاع  %60اوز جت

مصدر يف املغرب، لكن هاذ اليش ما اكف�ش، �اصنا منش�یو ٔ�كرث يف 

  .الس�نوات املق��
�شوفو اتفاق�ة الت�ارة احلرة، اكن عند� اتفاق�ات وكنا �ٓنذاك  ٕاىل

 la(لناش نوا�و مكغاربة هاذ  تن�اربوها، ٔ�ن تنقولو ٔ�ننا ما ميكن
mondialisation ( تدرجيیا بدا املغرب تیا�ذ لكن امحلد � ا�ٓن تبني ٔ�نه

  .ا�ور د�لو العاملي يف �ق�صاد ا�ويل
ودو فهيم النظر ٔ�و البعض مهنم، البعض مهنم هاذ االتفاق�ات �اصنا نعا

�اصنا منش�یو بعید حىت نوقفهم، اح�ا مس�تعد�ن، تنقول البعض من هاذ 
  .االتفاق�ات ا�يل فهيم املرضة �لمغرب �اصنا نوقفهم

�ري ميل تتكون يش اتفاق�ة مايش يف صاحل املغرب، یعين، ٕاىل كنا 
هاذ النقاط بدقة، ٕاىل تنصدرو ٔ�قل من ما ت�س�توردو �اصنا �كونو �شوفو 

كنا ت�س�توردو حبال د� النفط ولو ما �كو�ش عندك هاذ االتفاق�ة �ادي 
�كون ت�س�تورد النفط ٕاىل ما عند�ش اتفاق�ة ما ميكن لكش تصدر، ٕاذن 

  .�اصنا ندرسو هاذ اليش بعقالنیة
اح�ا م�فقني ٔ�ن البعض مهنا مرضة �لمغرب، و�ادي نعودو فهيا النظر، 

ح�ا ت�ش�تغلو �ىل هاذ امللف ومس�تعد�ن ٕاىل عندمك ٕان شاء هللا، ا
  .�ر�ال ٔ�عامل ٔ�ننا ندرسوها ٔ�یضا اقرتا�ات

، اح�ا خصنا نعرفو أ�فارقة �ایفني من )ZLECAF(ف� خيص 
املغاربة، یقولون ٕاىل اكنت هاذ االتفاق�ة �ادي �كون إالغراق د�ل السوق 

ني من هاذ االتفاق�ة، قولو إالفریقي، واملغاربة ر�ال أ�عامل يف املغرب م�خوف
  لنا ٔ�ش بغیتو؟ 

اح�ا تنظنو ٔ�نه هاذ االتفاق�ة �مة �لمغاربة و�مة لٔ�فارقة ٔ�یضا يف هاذ 
الب�ان، فهيا م�فعة �لجمیع، �ش�تغلو ٕاىل عندمك اقرتا�ات ٔ�و ختوفات �اصة 

�مة �لمغرب و�مة �لب�ان ) la ZLECAF(ندرسها، اح�ا تنظنو ٔ�نه 
  .املشاركة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

مو�ه لقطاع التضامن والتمنیة �ج�عیة،  أ�ولون��قل ٕاىل السؤال 
وموضو�ه ظاهرة ٔ�طفال الشوارع، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :وفاء القايض الس�یدةاملس�شارة 
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  الس�یدة الوز�رة،
ٕان سؤالنا الیوم كفریق �حتاد املغريب �لشغل یزتامن وذ�رى ٕاح�اء 
الیوم العاملي �لطفو�، وی�ٔيت يف س�یاق تعدیل حكويم رها�ته منوذج �منوي 

  . �جع
و�لیه، ففي غیاب �ر�مج حكويم م�سجم ی�ٔ�ذ بعني �عتبار اجلانب 
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همشة اليت تع�ش مشالك اج�عیة صعبة، �ج�عي �لف�ات الفقرية وامل 
ومضهنا ٔ�طفال شوارع مدننا وقرا� و�اصة النائیة مهنا لن �كون الرهان ٕاال 
فاشال، فإالحصائیات وأ�رقام تنذر �س�تف�ال ظاهرة ٔ�طفال الشوارع، 
ن���ة تعاطي احلكومة امل�سم �لرتاجع عن املك�س�بات وخرق ا�س�تور 

ولیة اخلاصة �لطفو�، و�دم ٕایالء الطفو� �ه�م واملواثیق واملعاهدات ا�
من �الل ٕادرا�ا يف الس�یاسات العموم�ة، ح�ث یبقى مقرتح الس�یاسات 

  .العموم�ة املندجمة محلایة الطفو� �راوح ماكنه
  الس�یدة الوز�رة،

تع�ش ف�ة عریضة من ٔ�طفالنا حمرومة من تعلمي وحصة ومناء وحامیة 
ر الس�یدة الوز�رة ٔ�ن جند ٔ�طفالنا جيوبون الشوارع ور�ایة ٔ�رسیة، مفن العا

ی�سولون یبحثون يف القاممات عام �سد رمقهم، یل��ٔون ٔ�ح�ا� �لرسقة 
وقساوة  ویتعاطون �لم�درات ویفرتشون العراء ویعانون من الربد والثلج

الطبیعة، یغادرون املدارس م�كرا، یقومون ب�ٔعامل مرضة هبم ومه يف �االت 
ؤجج فهيم احلقد وتؤهلهم لٕالجرام والتطرف، فعىل ٔ�ي جممتع نفس�یة مزریة ت

م�ضامن م�اكمل يف ظل هذه أ�وضاع امل�ٔساویة لطفولتنا نت�دث الس�یدة 
  الوز�رة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  : ج�عیة واملساواة وأ�رسةوز�رة التضامن والتمنیة � املصيلالس�یدة مجی� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
ٔ�وال، ال ميكن ٔ�ن نقول ب�ٔنه ل�س هناك �ر�مج حكويم ما فهيش شق 
اج�عي، ا�لیل �ىل ذ� ٔ�نه ميل ترنجعو �لرب�مج اك�ن حمور �بري مرتبط 

  .�ل�سك �ج�عي و�لتمنیة ال�رشیة
فو� هو �شلك ٔ��د �ه�مات الرئ�س�یة لهذه احلكومة وال موضوع الط

ٔ�دل �ىل ذ� من الربامج الك�رية ا�يل يه موجودة، وطبعا ميل ت��لكمو 
�ىل الطفو� لك ما ميس التعلمي وميس الص�ة وميس السكن الالئق، 

  .فالطفو� یعين جزء من حقوقها مضن هذه الربامج
أ�س�بوع حنتفل ���رى الثالثني لتوق�ع وت��غي نؤكد ٔ�ننا وحنن الیوم هاذ 

املغرب �ىل اتفاق�ة حقوق الطفو� وا�يل تتعرفو ب�ٔن هاذ االتفاق�ة ا�ولیة 
س�نة من التوق�ع، الیوم تنجز تقر�ر ا�يل هو  30ا�يل الیوم بالد�، من بعد 

تقر�ر �م �دا وس�بق ٔ�ن قدم يف جملس حكويم ا�يل تیعكس �لفعل 
  .محلایة الطفو� املغربیة ا�هودات اليت بذلت

ٔ�� ميكن نتفق معك الس�یدة املس�شارة يف وا�د الشق هو ا�يل �ا يف 
موضوع سؤالمك ا�يل توصلنا به، هو الشق د�ل أ�طفال ا�يل هام الیوم 
بوا�د و�لتايل ما ميكن لیناش نتلكمو بصورة سلبیة ونعممو ونقولو ٔ�ن 

رومة من الص�ة حمرومة من كذا، الطفو� املغربیة حمرومة من التعلمي، حم
  .ٔ�ن التقار�ر وإالحصائیات �كذب ذ�

اك�ن بعض الف�ات القلی� امحلد � حمصورة، اكینة بعض إالشاكلیات 
الیوم اح�ا عند� تبعا مل�شور الس�ید رئ�س احلكومة اك�ن خمطط م�دمج 

قاربة �رابیة �لطفو� ا�يل �ادي یزنل يف مجمو�ة د�ل أ�قالمي مبقاربة م�دجمة ومب
�س�تحرض البعد الرتايب، ؤ�عتقد ٔ�ن هاذ الرب�مج ؤ�ن هاذ ا�هود �ادي 

  .�كون عندو ٔ��ر ٕاجيايب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  : وفاء القايض الس�یدةاملس�شارة 
يف فریق �حتاد املغريب  -ومع ذ� الس�یدة الوز�رة، جندد رضورة 

الق�ام �لتدابري الالزمة ملالمئة ال�رشیع املغريب مع املواثیق ا�ولیة  - �لشغل 
املرتبطة حبقوق الطفل، وضع �ٓلیات فعا� �لتحق�ق يف �ا� التعذیب 
و�غتصاب و�شغیل أ�طفال و�شدید العقو�ت وتقویة الضام�ت القانونیة 

الرشوط �ج�عیة النفس�یة ٕال�ادة ٕادماج  �ل�د من هذه الظواهر، توفري
  .أ�طفال حضا� �غتصاب والعنف و�ه�م �ٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة،

�ه�م �لص�ة إالجنابیة وضامن منو أ�طفال يف رشوط حصیة مالمئة 
و�ه�م �ٔ�رسة كنواة �لمجمتع، والعمل �ىل ٔ�ن ال �كون أ�طفال حضیة 

رسي، �ه�م �ملراكز �ج�عیة وت�ٔهیل العاملني هبا الطالق والتفكك ا�ٔ 
وتوفري �ٓلیات املراق�ة ومراق�ة مراكز ٕایواء أ�طفال وتعمميها �ىل املدن 
والقرى، �ه�م �ٔ�رس الفقرية واملعوزة �شلك �ام دون متیزي، �لق 
مؤسسة وطنیة تعىن حبقوق الطفل مس�تق� وذات صالح�ات ختدم �شلك 

 ٔ�طفال شوارع مدننا وقرا� وتعممي التعلمي بتفعیل ٕالزام�ته وٕا�ادة فعيل قضا�
  .�عتبار �لمدرسة العموم�ة

  . وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

  : والتمنیة �ج�عیة واملساواة وأ�رسة التضامنالس�یدة وز�رة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شارةشكرا الس�یدة املس� 

ٔ�وال، جواب �ىل سؤالمك، ٔ�ن الیوم املوضوع د�ل الطفو� �ل�س�بة لنا 
املقاربة املندجمة ا�يل حترص �ىل التقائیة لك املتد�لني يه اجلواب ا�يل 
س�یكون �ىل بعض إالشاكالت ا�يل الیوم كتعا�هيا الطفو� د�لنا، ولهذا 

اذ أ��زة مت اخ�یار فٕا�داث ٔ��زة �رابیة م�دجمة محلایة الطفو�، الیوم ه
د�ل املدن ا�يل غینطلق فهيا هاذ الرب�مج،  5مجمو�ة د�ل املدن تقریبا 
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وهاذ الرب�مج من ح�ث الیوم ا�هتینا من التصور، یعين من املقاربة اجلاهزة، 
بقي �ش�تغال �ىل املس�توى الرتايب من ٔ��ل ضامن جنا�ة هذا الرب�مج 

  .وتنف�ذه
خمتلف الرشاكء من ٔ��ل حامیة أ�طفال  �ش�تغل كذ� �ىل خطة مع

من �س�تغالل يف ال�سول، وهذا الرب�مج س�نعلن عن تدابريه يف أ��م 
القریبة القلی�، ٔ�ن املرشوع �اهز ومت عرضه �ىل الهی�ٓت الرش�كة، سواء 

  .القطا�ات احلكوم�ة وجممتع مدين �ش�تغل يف هذا اجلانب
ج�عي، هاذ املدن وهاذ كذ� الرب�مج مرتبط خبطط إالسعاف �

أ�قالمي ا�يل غیتزنل فهيا أ��زة الرتابیة س�یكون فهيا كذ� مرشوع مرتبط 
  .�ٕالسعاف �ج�عي املرتبط �ٔ�طفال

نبغي نؤكد ٔ�ن موضوع الطفو� هو مايش ش�ٔن حكويم فقط، موضوع 
 الطفو� هو ش�ٔن جممتعي، حيتاج ٕاىل وعي جممتع ویقظة جممتع، یقظة جممتع من

أ�رسة، من اس�تقرار أ�رسة، نعم، من مقاربة تقوم �ىل ٔ�ننا مجیع الربامج 
  .تو�ه محلایة أ�رسة، ٔ�ن يه احلاضن أ�سايس والطبیعي �لطفل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

السؤال الثاين، موضو�ه �ٓلیات ت��ع وموا�بة مراكز ت�ٔهیل وتقویة قدرات 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا�  ال�ساء �لعامل القروي،

  .واملعارصة، لتقدمي السؤال

  :جناة مكري الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

ٔ�ة، ا�س�اما مع الزتاماهتا قطعت بالد� ٔ�شواطا �برية يف جمال متكني املر 
  .ا�ولیة، �ري ٔ�ن �ساء العامل الزلن یعانني من تبعات الفقر والهشاشة

من هذا املنطلق، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، حول �ٓلیات ت��ع وموا�بة 
  مراكز الت�ٔهیل وتقویة قدرات ال�ساء �لعامل القروي؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤالال

  : الس�یدة وز�رة التضامن والتمنیة �ج�عیة واملساواة وأ�رسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل سؤالمك

ٔ�وال، الیوم املرٔ�ة القرویة �س�تحق م�ا لك اه�م ولك �مثني املبادرات 
رٔ�ة القرویة يف جزء �بري م�ه هو ا�يل يه موجودة، والیوم �ه�م �مل

  .اس��ر املبادرات احلكوم�ة
صندوق أ�رامل �س�تف�د م�ه املرٔ�ة القرویة ا�يل يه يف وضعیة عوز 
وعندها ٔ�طفال، صندوق ال�سك �ج�عي ال �س�ت�ين املرٔ�ة القرویة، 

" ت�سري"ا�يل ك�س�تفدو م�و م�ارشة مه ال�ساء، وكنعرفو �یفاش " ت�سري"
ا ٕاىل ٔ�كرث من ملیوين مس�تف�د، فلك الربامج املو�ة �لعامل القروي انتقلن

واملو�ة �شلك �ام، الس�یاسات العموم�ة املو�ة يف ا�ال �ج�عي 
�س�تف�د مهنا املرٔ�ة القرویة، وكذ� يف �انب تقلیص الفوارق �ج�عیة 
 �شلك �ام ويف فك العز�، وكتعرفو ٔ�نه اك�ن �ر�مج �م �دا يف فك

العز� عن العامل القروي وكذ� يف �رامج الكهر�ء، �رامج تقریب املاء 
  .الصاحل �لرشب، فلك هذه الربامج �س�تف�د مهنا املرٔ�ة القرویة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :جناة مكري الس�یدةاملس�شارة 
  .ز�رة �ىل هاذ التوضی�اتشكرا الس�یدة الو 

ولكن �یف كتعرفو الس�یدة الوز�رة، موضوع ت�ٔهیل وتقویة قدرات 
 .ال�ساء حيظى �لر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� نرصه هللا

فاخلطب امللك�ة السام�ة تويص �شلك دامئ ومس�متر احلكومة �لعمل 
ق�صادیة �ىل اع�د �رامج و�ٓلیات م�دانیة �لهنوض �حلقوق �ج�عیة و�

�لمرٔ�ة، �عتبارها فا�ل ٔ�سايس وحموري يف ا�متع، لكن لٔ�سف �ل�س�بة 
لتمنیة القدرات وت�ٔهیل مراكز التكو�ن والت�ٔهیل املعطیات الواقعیة 

وإالحصائیات الرمسیة تؤكد �ىل اس�مترار املرٔ�ة القرویة يف واقع الهشاشة 
  .و�دم مشاركهتا يف م�ظومة إالنتاج

  الس�یدة الوز�رة،
ح�ا ما ت��خسوش العمل د�لمك ا�يل تتقومو هبا، بل ٔ�نمت مشكورون ا

�ىل ا�هودات املبذو�، لكن تبقى �ري اكف�ة، نظرا لالخ�الالت املوجودة 
يف تدبري الربامج �ج�عیة املو�ة لتعز�ز قدرات املرٔ�ة وت�ٔهیلها من ٔ��ل 

  .موا�بة ا�ینام�ة اليت �شهدها بالد� يف خمتلف ا�االت
  الس�یدة الوز�رة،

مراكز الت�ٔهیل والتكو�ن وتقویة قدرات ال�ساء �لعامل القروي املعمتدة 
تظل حمدودة ومعدودة، وال تليب الطلب املزتاید من طرف مجعیات ا�متع 
املدين والتعاونیات، وال �راعى العدا� ا�الیة يف توزیعها �ىل مس�توى 

ز يف احلوارض، مما �شلك �ائق حق�قي املراكز القرویة واملدارش، ٔ��لهبا �مترك
يف و�ه ال�ساء القرو�ت، خصوصا ؤ�ننا نعرف منط احلیاة يف البادیة، 
حبیث �رتبط املرٔ�ة القرویة ب��ٔ�شطة یوم�ة دامئة بني احلقول ومشا�ل الب�ت 
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  .و�ربیة أ�بناء
زد �ىل ذ� بعد املسافة بني املراكز واملس�تف�دات وصعوبة وجود 

ملناس�بة، وميكن كنتلكم معك الس�یدة الوز�رة ٔ�� كنتلكم �ىل وسائل النقل ا
مراكز الت�ٔهیل و�منیة قدرات ال�ساء مبنطقة الزمامرة م�ال، ؤ�� كنتلكم 
كتكون فا�ی� د�يل م�طقة الزمامرة، ولكن كنتخیل الناس ا�يل ساكنني 

راكز فاملناطق اجلبلیة �یفاش غیكون الوضع د�هلم ٕاىل بغاو یوجلو لهاذ امل
ا�يل كنتلكمو �لهيا، �هیك عن نقص املوارد ال�رشیة ونقص التجهزيات 

كز حتذف مهنا اأ�ساس�یة الالزمة �لت�ٔطري و�كو�ن ال�ساء، بل بعض املر 
بعض الشعب هاذو املراكز، كنتلكم طبعا �ىل د�ل التمنیة، نظرا لعدم 

  .وجود املواد �س�هتال�یة املطلوبة ما ت��جزوهاش
الس�یدة الوز�رة، �ل�س�بة لینا فني يه احلصی� د�ل  من �ة ٔ�خرى

�ر�مج ا�متكني �ق�صادي ٕاذا مل �كن �ینا نتاجئ واقعیة �ش�ٔن ال�ساء 
ا�لوايت جتاوزن وضع الهشاشة؟ ٕاذا مل �كن هناك �ٓلیة �لت��ع حىت �متكن هاذ 
الف�ة من ال�ساء املكو�ت واملؤهالت ٕاىل ٔ�ن تدمج يف هذه املنظومة 

  .ج�ةإالنتا
و�لتايل الس�یدة الوز�رة ٔ�ش�نو الفائدة د�ل ٔ�ننا تند�لو لهاذ مراكز 
الت�ٔهیل كند�رو ال�ساء ا�يل تنعطیومه دبلومات م�ال فاخلیاطة ٕاىل �ري ذ� 

  وما كنوا�بومهش حىت �یدجمو فا�متع وید�لو معنا �لمنظومة إالنتاج�ة؟
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .�رة �لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�یدة الوز

  : الس�یدة وز�رة التضامن والتمنیة �ج�عیة واملساواة وأ�رسة
  .شكرا لمك

ٔ�وال نبغي نؤكد �ىل ا�هودات الك�رية اليت تبذل يف �انب ٕادماج املرٔ�ة 
القرویة، والیوم تؤكد التقار�ر املتخصصة ب�ٔن املرٔ�ة القرویة هناك وقع تغري 

الیوم املرٔ�ة القرویة هناك رغبة يف حتسني �بري �ىل مس�توى القميي، 
أ�وضاع ا�اتیة، هناك رغبة يف حتسني أ�وضاع �ج�عیة و�ق�صادیة، 
و�لتايل ما بقاش ميكن الصورة القميیة وقع وا�د التحول �بري و�بري �دا، 
وهو �ملناس�بة حتول ٕاجيايب، ٔ�نه تیجعل ٔ�ي م�ادرات حكوم�ة ؤ��شطة اليت 

  .ل جتد لها تفا�ل ٕاجيابیا، وهذا تنظن ٔ�نه �مميكن ٔ�ن تبذ

�لت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى ٔ�نه مع مؤسسة التعاون الوطين الوزارة تقوم مبجمو�ة 

من املبادرات لتفعیل �دمات القرب لفائدة ال�ساء يف وضعیة صعبة من 

�الل ٕارساء و�دات فضاءات م�عددة �ل�ساء لوظائف ال�ساء، وقد مت 

كون عند� مراكز يف لك املناطق ا�يل فهيا وضع خریطة من ٔ��ل ٔ�ننا �

  .صعو�ت

طبعا هاذ املوضوع ولو ٔ�ن تبذل جمهودات �برية اليت تبذل ولكن 

كنحتاجو دامئا ف�ه ٕاىل مزید من التعاون و�اصة التعاون �ىل املس�توى 

الرتايب، �ىل مس�توى امجلا�ات، �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة سواء اكنت 

امجلا�ات الرتابیة عندها دور �بري و�لتعاون معها  قرویة ٔ�و حرضیة، ٔ�ن

ميكن لنا �سامهو مجیعا، واح�ا مس�تعد�ن �لتعاون ومس�تعد�ن �لرشااكت يف 

هذا اجلانب، و�ش�تغل �الیا �ىل خمطط من ٔ��ل تقویة القدرات 

�ق�صادیة �ل�ساء وطبعا القدرات �ق�صادیة، �ه�م �ل�ساء يف العامل 

وم ك�ش�تغلو فالتعاونیات، وهاذي م�اس�بة �ش حنییو القروي ا�يل الی

ا�هودات ا�يل تیقومو هبا، وم�اس�بة كذ� �ش �ش�یدو ��هودات ا�يل 

تیقومو هبا ال�ساء الصانعات يف البوادي، عند� مجمو�ة د�ل الصانعات 

التقلید�ت ك�شري،عند� مجمو�ة دالبوادي املغربیة ا�يل مصدر الع�ش هو 

  .لیدیة ا�يل �افظو �لهيا ال�ساء وك�ش�تغلو فهيا ال�ساءاحلرف التق 

یعين ما ميك�ش نقولو ٔ�ن ال�ساء يف العامل القروي اك�ن �ري السواد، 

امحلد � اكینة جمهودات، اك�ن م�ادرات حتتاج ٕاىل مزید من التمثني، وحنتاج 

ٕاىل مزید من ٕاطالق م�ادرات بتعاون مع لك الرشاكت ولك املعنیني، ٔ�ن 

أ�رسة  � املرٔ�ة �شلك �ام يه قضا� �یف ما الطفو� كهتم ا�متع، كهتمقضا

  .وكتحتاج ٕاىل مقاربة م�اكم� م�دجمة

 : الس�ید رئ�س اجللسة

  .�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا القمية

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .رفعت اجللسة


