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 728رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ماي 26)هـ 1441 والش 3الثالاثء : التارخي

 .يفة الثاين للرئيسعبد االإاله احللوطي، اخلل الستشار الس يد : الرئاسة

حدى عرشة دقيقة ةساع :التوقيت وادلقيقة  لثة، ابتداء من الساعة الثاواإ

 .زوالال بعداخلامسة 

 .ال س ئةل الشفهيةمناقشة  :جدول ال عامل

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

 رئيس اجللسة: ،ه احللوطيالس يد عبد االإالالستشار 

  بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

ووفقا لقتضيات النظام  ،من ادلس تور 100معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس الستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل 

 الس يدات والسادة الستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

امل، وقبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية الدرجة يف جدول ال ع

طالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت الإ أ عطي اللكمة للس يد ال مني 

عالان  .تواإ

 فليتفضل مشكورا. ،اللكمة للس يد ال مني

دريس الرايضالستشار   :لسأ مني اجمل ،الس يد اإ

 .شكرا الس يد الرئيس احملرتم

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارون،

خبار من الس يد رئيس احلكومة، مفاده دعوة  توصل مكتب اجمللس بإ

الترصحيات بلرتش يح برمس الهيئة الناخبة لمثيل السلطة اللكفة بتلقي 

احلس مية، -تطوان-اجملالس امجلاعية وجمالس العامالت وال قالمي جلهة طنجة

لشغل القعد الشاغر بجمللس، اذلي اكن الطاهري  للس يدة رجاء البقايل

يشغهل الس يد محمد علمي عن الهيئة الذكورة، وذكل تطبيقا ل حاكم الادة 

 القانون التنظميي التعلق مبجلس الستشارين.من  91

ماي  19يف الفرتة المتدة من يوم الثالاثء  ،كام توصلت رئاسة اجمللس

ىل غاية يومه  2020 ، بعدد من ال س ئةل من الس يدات 2020ماي  26اإ

 والسادة أ عضاء اجمللس، وذكل اكلتايل:

 ؛أ س ئةل 10عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 .سؤالا 38ية: عدد ال س ئةل الكتاب  -

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد ال مني

وتزنيال لربانمج ال س ئةل الشفهية ال س بوعية، كام أ قره مكتب اجمللس 

روان، و بلتنس يق مع احلكومة خالل هذه الفرتة الرتبطة بنتشار وبء ك

عطاء ال ولوية لساءةل القطاعات  احلكومية الرتبطة بشلك مبارش والقايض بإ

بتدبري هذه اجلاحئة، خيصص اجمللس هذه اجللسة لساءةل قطاع الفالحة 

 والصيد البحري والتمنية القروية والياه والغابت.

ونس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة بلسؤال ال ول الوجه للس يد وزير 

قطاع روان عىل الو تداعيات أ زمة ك"الفالحة والصيد البحري حول 

 ."الفاليح

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة لتقدمي 

 السؤال.

 :عادل الربااكت الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير احملرتم،

خواين وأ خوايت الستشارين والستشارات احملرتمني،  اإ

ينا وعىل مجيع الغاربة بلمين عيد مبارك سعيد، هللا يدخهل عل  ،أ وال

ىل وا ن شاء هللا، ويرفع عنا هذا الوبء وترجع ال مور اإ خلري والربكة، اإ

ن شاء هللا.  جمارهيا، اإ

 الس يد الوزير،

جراءات اليت اختذهتا احلكومة للتخفيف من  اثر أ زمة أ  نسائلمك عن االإ

وكذكل عن  ،الحني الصغار خصوصاروان عىل القطاع الفاليح والفو ك

التدابري الزمع اختاذها حلل االإشاكالت الرتبطة مبجال التسويق يف ظل 

غالق ال سواق ال س بوعية اليت تشلك الصدر الوحيد خللق  الرواج اإ

 ؟الاقتصادي بلعامل القروي

كام نسائلمك كذكل، الس يد الوزير، عن التدابري اليت ستتخذوهنا دلمع 

كسابة، خصوصا مع اقرتاب موعد عيد ال حضى البارك، اذلي ومواكبة ال 

 يشلك فرصة س نوية للرفع من مس توى دخل ساكنة العامل القروي؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .كراش

اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

الشالك اليت يتخبط فهيا القطاع الفاليح "والتعادلية لتقدمي سؤال حول 

 ."روانو خاصة يف ظل جاحئة ك

 تفضل الس يد الستشار.
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 :عبد السالم اللبار الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

 واالإخوة،ال خوات 

  الس يد الوزير،

روان، و التدابري اليت اختذهتا وزارتمك أ و احلكومة للتخفيف من معاانة ك

يف، لو مسحمت، واليشء بليشء يذكر، عامل اجلفاف، س امي وأ ننا ظ وس ن 

ىل الاء، نتلكم مع وزير البادية، مبعىن وزير الفالحة ، مبعىن أ ن هناك حاجة اإ

، هذا مرشوع "هوارة"أ و  "الكردان"خذ مثال اليل هو مرشوع السقي أ  وس

 هاذيك فالحات، دلمع والثاين، الكل الراحل هللا يرمح اكن جابو احلسن

 ."هوارة"النطقة، منطقة 

بعد ما اس تبرشوا خريا، تتجي واحد الفاجأ ة عىل غري عادة،  ،اليوم

 ، مندايل النقص %70الناس حرثو وزرعو والاء تقطع، حبيث 

4000(mètres cubes)   ىل ، اليشء اليل (mètres cubes) 1300اإ

غادي خيلق واحد الرضر، اليشء اليل غادي خيرب بعض الضيعات 

 الفالحية اليل ما غيوصلهاش الاء.

ما أ درى وودل النطقة وما غنجيش أ ان عاد نقول كل، راك و نتا ،أ ي عىل

عارف احليثيات وما خيفاش عليمك أ ن الناس لكها عاقدة أ مل كبري يف ادلمع 

 دايلمك.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي سؤاهلم 

جراءات احلكومة لواهجة تداعيات جاحئة ك"حول  روان وأ اثر اجلفاف عىل و اإ

 ."الومس الفاليح

 تفضل الس يد الستشار.

 :عيل العرسي الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الوزير،الس يد 

لواهجة ومعاجلة أ اثر اجلفاف  تدابري الوزارة واحلكومةنسائلمك عن 

 ؟والفالح الصغري والقطيع الوطينروان عىل القطاع الفاليح و وجاحئة ك

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

سرتاتيجية احلكومة للحد من أ اثر جاحئة "السؤال الرابع وموضوعه  اإ

 ."الفالحني وساكنة الناطق القرويةروان وما بعدها عىل وضعية و ك

 اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.

 :الطيب البقايل الستشار الس يد

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 الس يد الوزير احملرتم،

نسائلمك عن التدابري اليت تتخذوهنا دلمع ومواكبة الفالحني وساكنة 

 روان وما بعدها؟و واجلبلية يف ظل جاحئة كالناطق القروية 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جراءات والتدابري اليت اختذهتا الوزارة "اخلامس وموضوعه  السؤال االإ

 "."19-كوفيد"روان و يف مواهجة جاحئة ك

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار 

 لتقدمي السؤال.

 :حلسن أ دعي الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم،

معلت وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية والياه والغابت 

عىل اختاذ مجةل من التدابري واالإجراءات لتوفري النتجات الغذائية بلشلك 

طاع الصيد الفالحني وهمين قالاكيف يف ال سواق الوطنية، وكذا مواكبة 

 روان.و ك فريوساثر وتداعيات أ  البحري للتخفيف من 

 وزير احملرتم،الس يد ال

 ما يه وضعية الومس الفاليح؟ -

وما يه أ مه االإجراءات والتدابري اليت اختذهتا وزارتمك لواهجة  -

 روان؟و فريوس ك

 روان؟و وما يه خطتمك لرحةل ما بعد ك -

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

جراءات احلكومية لواهجة " السؤال السادس ويتعلق ب التدابري واالإ

 ."روان عىل القطاع الفاليحو تداعيات اجلفاف وتأ ثريات جاحئة فريوس ك

 اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاشرتايك لتقدمي السؤال.

 :بوبكر اعبيدأ   الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،
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جراءات احلكومية لواهجة أ اثر اجلفاف اذلي أ رض ما يه  التدابري واالإ

 بلعديد من الناطق؟

 روان عىل القطاع الفاليح؟و تأ ثريات جاحئة فريوس ك ،وكذكل

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

ننتقل للسؤال السابع لفريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب حول موضوع 

تأ ثري وقع اجلفاف عىل جناعة الصناعات الغذائية وتأ ثريه احملمتل عىل ال من "

 ."الغذايئ

 تفضلوا الس يد الستشار.

 :العريب العرائيش الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

تميثل الفالحة والاس تعامل الس تدام للامء رهاان عاليا فامي خيص حتقيق 

ال من الغذايئ، وبفضل النتاجئ اجليدة اليت حققها خمطط الغرب ال خرض، 

طالقه س نة   يف %12، انتقل المنو الاقتصادي الفاليح حبوايل 2008منذ اإ

 خيل اخلام.الناجت الوطين ادلا

-2020سرتاتيجيات اجليل ال خرض اجلديد اإ  ترومويف هذا الصدد 

الرهان  يظلترصيد مكتس بات خمطط الغرب ال خرض، وعليه  ،2030

يمتحور حول ال من الغذايئ يف مواهجة التحوالت  االإسرتاتيجي الوطين

 الناخية.

عداد  طار اإ وتقيمي الس ياسات العمومية التعلقة بلتكيف مع  وتنفيذويف اإ

ننا نتساءل حول مأ ل االإسرتاتيجية الشامةل والندجمة  التغريات الناخية، فاإ

بيعية، واليت تضم العديد من الشاريع لتدبري اخملاطر الرتبطة بلكوارث الط 

 ،خاصة يف قطاع الياه والزراعةو  ،للتخفيف من أ اثر الناخ والتكيف معه

طبقا لبادئ  ،يف أ فق حتقيق رهان التكيف النايخ وحتجمي التفاواتت

طار البيئة والتمنية الس تدامة.  القانون يف اإ

 وتفرز تداعيات الوضع احلايل ثالث حتدايت مركزية:

يودل حش التحدي البييئ: يمتثل يف التبعية الفالحية الطرية اذلي  ،أ وال -

طر وضعف الردودية الائية بسبب قةل التساقطات والتقلبات الناخية ال

كراهات بنيوية طيةل العرشين س نة ال خرية، مع تراجع الساحات اخلرضاء  اكإ

ية ان يو لنبايت والرثوة احل من ال رايض الزراعية وتقلص الوارد الائية والغطاء ا

 ؛والبحرية

التحدي الغذايئ: يتجسد يف احلضور القوي لهاجس ال من  ،اثنيا -

ىل الغذاء، خاصة بعد ال زمة الصحية لفريوس  الغذايئ أ مام تزايد احلاجة اإ

بسبب غالء أ سعار النتجات  ،الاقتصادية بتباعياته الس تجد روانو ك

ىل اس تزناف رصيد العمةل الصعبة  يف ال سواق ادلولية، مما فالحيةال يؤدي اإ

ىل أ ثر التلكفة الطاقية وتداعي ضافة اإ هتا عىل اواخملزون الاحتياطي الغذايئ، اإ

 .توازن الزيان التجاري

 ،ارتفع الطلب عىل الواد الفالحية ،روانو وبسبب تداعيات فريوس ك

ىل ارتفاع ال مثنة بسبب الضاربت الالي ة يف خصوصا احلبوب، مما أ دى اإ

قرار تدابري حامئية لنع  االبورصات العالية، مما حد ىل اإ بلعديد من ادلول اإ

التصدير، وهو ما يؤثر عىل مقاوالت الصناعات الغذائية الوطنية اليت قد 

ذا مل تتخذ احلكومة ت جراءات دلمعها ومواكبهتاتتكبد خسائر فادحة اإ  .دابري واإ

 الس يد الوزير احملرتم،

س بق، نسائلمك الس يد الوزير احملرتم، ما هو وقع اجلفاف عىل ضوء ما 

 عىل جناعة الصناعات الغذائية وتأ ثريه احملمتل عىل ال من الغذايئ؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 .لستشارالس يد اشكرا 

ىل السؤال الثامن وموضوعه ن و  جراءات التخذة للتخفيف من "نتقل اإ االإ

تداعيات هذه اجلاحئة ووطأ ة اجلفاف عىل الفالحني والعامل الزراعيني 

 ."والكسابة

واللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق الاحتاد الغريب للشغل 

 .لتقدمي السؤال

 تفضل الس يد الستشار.

 :محمد زروال الستشار الس يد

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارون،

سؤال فريقنا يرتبط بأ وضاع العاملني بلقطاع الفاليح يف ظل هذا 

ن اكن السؤال الركزي التجدد واللح يبقى سؤال  الظرف الاس تثنايئ، واإ

 .العداةل الاجامتعية والعيش الكرمي بلقطاع

ذا كنا اليوم نتوفر عىل قوتنا ا وك ننا نعيش يف ظروف عادية،  ،ليويمفاإ

ن ذكل بفضل اجملهود الكبري اذلي يقوم به العاملون الفالحيون بكدهحم  ،فاإ

 ."19-كوفيد"وصربمه يف ظروف جتعل حياهتم عرضة خلطر االإصابة ب 

 الس يد الوزير،

شاكلية بنيوية، حتدت الزمن  شاكلية العامل القروي والعاملني فيه يه اإ اإ

االإسرتاتيجيات واخملططات واس تفحلت مع توايل دورات اجلفاف وحتدت 

ىل جانب من ذكل يف سؤال سابق للس يد وزير  القاس ية، وقد تطرقنا اإ

الشغل حول معاانة ومأ ساة العامل الزراعيني وظروف معلهم وسكهنم 

نسانية.  وتنقلهم الهينة واحلاطة بلكرامة االإ

وال جور بني العامل الزراعيني  يعي يف وقت العملرش الت  عن الزيحتدثنا 

وزمالهئم يف القطاع الصناعي، حتدثنا عن مصادرة احلق النقايب وعن الطرد 
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 التشبث هبذا احلق ادلس توري.بب س والترشيد ب 

 الس يد الوزير، 

ول ن الصائب ال تأ يت فرادى، هذا الواقع البئيس ازداد تفامقا مع تزامن 

واختاذ بعض القرارات الغالية واجملحفة، اكن  ،أ اثر اجلفاف مع جاحئة كوروان

 مأ ساوية.اجامتعية هل تداعيات 

صدار قرار وزاري بجلريدة الرمسية يقيض  ،أ ول هذه القرارات - اإ

قصاء اكفة العاملني بلقطاع الفاليح اخلاص من الاس تفادة من ادلمع  بإ

من ال الف اخملصص للتخفيف من أ اثر اجلاحئة، قرار غريب مل حيم عرشات 

العامل والعامالت اذلين مت توقيفهم من العمل فقط، بل حرهمم من حقهم يف 

 ادلمع؛

غالق ال سواق اثنيا، جع - ز الفالحني الصغار عن بيع منتوجاهتم بسبب اإ

ال س بوعية بدون أ ي بديل انجع، مما أ اتح الفرصة جلشع الضاربني والوسطاء 

 ليفرضوا قواعد لعهبم؛

مليون رأ س  13طن ل زيد من  2.5اثلثا، عدم كفاية الشعري الدمع ) -

ىل درمهني، علام أ ن ا ،من الاش ية( لفالح اكن قد سوق مع ارتفاع سعره اإ

 !منتوجه بدرمه ونصف، فلست أ دري عن أ ي دمع نتحدث

وخلصوصيات  ،هذا غيض من فيض تداعيات الوضع الاس تثنايئ

لب منمك، الس يد الوزير، االإرساع بعقد اجامتع مع اجلامعة انط، الرحةل

الوطنية للقطاع الفاليح لفتح حوار لناقشة تداعيات وتزامن اجلفاف مع 

 ..ي وأ اثرهام الدمرة عىلالصح احلجر

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار احملرتم. 

ىل السؤال التاسع وموضوعه  كراهات الفالحة الوطنية يف ظل"وننتقل اإ  اإ

 ".التساقطات الطرية وحاةل الطوارئ الصحية

اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق ادلس توري ادلميقراطي 

 الاجامتعي لتقدمي السؤال.

 دريس الرايض:اإ الستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير، 

ال ميكن ل حد أ ن يناقش اجملهودات دايلمك كشخص، ومعمك لك أ طر 

اليت تنتج فالحة  الوزارة، ولكن واقع علينا تشخيصه، ال رايض السقوية

من ال رايض الفالحية، والبايق  %16عرصية للتصنيع والتصدير ال تتجاوز 

 أ رايض بورية، وهاذ الناس دايل البور رامه يف وضع اكريث.  84%

ما احلبوب  أ حصاب البور، الس يد الوزير، يعمتدون عىل ش يئني: اإ

ما الاش ية. مع ال سف الشديد روان عاىن قبل تفيش جاحئة كو  ،والقطاين واإ

كوروان أ ن الاسرتاتيجية دايل زمة ال  الفالح مع اجلفاف، واليوم أ ثبتت 

ومبجهوداتمك الس يد الوزير،  ،اللكية النرية بالعامتد عىل فالحة صائبة

احلليب عليه الصف،  ،وجمهودات سواعد الفالح، اليوم راه عندان اجلزائر

اليل عندان اليل  ساعة، اخلرضة تدوبالت وعىل حساب الفالحة اليوم 12

العلف غايل،  ،تيضحيو يف مصت ومعرضون للمجهول. الكسيبة دايهلم

 بلنس بة لل سواق ما اكينينش كام قالو االإخوان.

ذن هاذ الناس اليل كنقول كل الفالح دايل البور لكيش مشا لو،  ،اإ

الزرع ما حصد والو، ال سواق ال س بوعية معلقة، الكسيبة دايلو يف أ زمة 

 حرمو RAMED)1(غايل، حىت الفالحة الفقراء اليل عندمه  ل ن العلف

 ."19-"كوفيدمن مساعدات 

 ما العمل؟

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار احملرتم. 

ىل السؤال ال خري وموضوعه  االإجراءات اليت تنوي وزارة "وننتقل اإ

وجاحئة كوروان عىل العامل الزراعيني الفالحة القيام هبا لتخفيف أ اثر اجلفاف 

 ".وكذا عىل أ جراء قطاع الصيد البحري ،والفالحني وعىل الوطن برمته

نفدرالية ادلميقراطية و اللكمة ل حد السادة الستشارين من مجموعة الك

 ل لتقدمي السؤال.غللش

 بارك الصادي:ال الستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

جراءات الزمع اختاذها من أ جل نسائلمك، الس يد  الوزير، عن االإ

التخفيف من أ اثر جاحئة كوروان واجلفاف عىل الفالحني والعامل الزراعيني 

 وأ جراء الصيد البحري.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

جابة عىل أ س ئةل السادة الستشارين يف  وال ن اللكمة للس يد الوزير لالإ

دقيقة، مقسمة، الس يد الوزير، بني جوابمك وبني ردمك  30وقت حدد يف 

 .عىل تعقيبات السادة الستشارين

 فلتتفضل مشكورا الس يد الوزير.

والياه والتمنية القروية  الس يد عزيز أ خنوش، وزير الفالحة والصيد البحري

 :والغابت

 السالم عليمك ورمحة هللا.

 الس يد الرئيس احملرتم، 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون، 

 عوارش مربوكة وعيد مربوك، ونمتناو هللا يرفع علينا هاذ ال فات.

 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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الفالحة والصيد دايل قطاع الكيرشفين نقدم أ ماممك عرض حول وضعية 

كتعيش بالدان فهيا، واليل يه مرتبطة  البحري خالل هاذ الرحةل اليل

، أ ن هاذ السابقة يف التارخي احلديث يف بالدان "19-"كوفيدبلفريوس دايل 

 اقتضت من امجليع التكيف مع وضعية اس تثنائية مل يعرفها الغرب من قبل.

لقطاع الفاليح بوأ ريد هنا أ ن أ وجه حتية تقدير للعاملني والفاعلني 

 ،جتندو خالل هذه الرحةل للقيام مبا يس تلزمه الوضعاليل  ،والصيد البحري

قصد ضامن متوين  ،ولواصةل معلهم اجلاد والتواصل، رمغ هذه الظرفية

 مس متر ومس تدام لل سواق الغربية مبختلف الدن واجلهات.

أ نه عىل الرمغ من احلاةل الوبئية  -كام مجيع الغاربة  -وقد الحظمت 

الصحي وما رافقها من حد حلركة تنقل  ببالدان، ورمغ ظروف احلجر

ال أ ن الفالحة الغربية وقطاع الصيد البحري قد معال  ال شخاص والبضائع، اإ

 عىل متوين ال سواق مبختلف السلع والنتوجات بأ سعار معقوةل ومس تقرة. 

 الس يد الرئيس،

 رون احملرتمون، االس يدات والسادة الستش

ن الفاعلني يف هذا القطاع مبختلف  فئاهتم قد بذلوا جمهودات كبرية منذ اإ

منذ انطالق اخملطط اليل اكن أ عطى انطالقته صاحب  ،2008س نة 

هللا ينرصو، تكل اجملهودات قد مكنت الفالحة الغربية اليوم من  ،اجلالةل

 اكتساب مناعة قوية وقدرة كبرية عىل التأ قمل مع اكفة التغريات.

 أ كرب امتحان عرفه القطاع رمبا شلكت هاذ الرحةل من اترخي بالدان

ىل أ ن القطاع اكن يف ذالفاليح الوطين منذ عقود، وه ا البد أ ن أ شري اإ

ام ال زمة الصحية وتداعياهتا الاقتصادية أ زمات كربى، أ وهل 2مواهجة 

تعرض الفالحة الغربية لتغريات مناخية متخض أ نه والاجامتعية، والثانية 

الائية وعدم انتظام التساقطات،  س نوات من جعز الوارد 3عهنا توايل 

ولكن رمغ لك هذه التحدايت متكن القطاع الفاليح بفضل معل وتضحيات 

 ،رجاهل ونسائه من متويل ال سواق مبختلف النتوجات النباتية واحليوانية

يف دليل عىل الاحرتافية العالية والهنية المتزية اليت أ صبحت علهيا  ،الصنعة

 الفالحة الوطنية.

 الس يد الرئيس، 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون، 

امسحوا يل أ وال أ ن أ س تعرض أ مه الؤرشات التعلقة بلومس الفاليح، 

اليل ميكن لنا نقولو بأ ن الظروف الناخية ما اكنتش مالمئة، وتساقطات 

دايل ال مطار جات من  %50الطر ما اكنتش موزعة بشلك منتظم، تقريبا 

(septembre) حىت ل (décembre)،  بصفة عادية، ولكن من بعد

ما جاتش ولو نقطة دايل الطر، واكنت واحد احلرارة اليل  ،يوم 55واحد 

يه مفرطة اليل أ ثرت عىل احملصول الزراعي، وخصوصا احلبوب. ومن بعد 

ىل حدود ال ن رجعت التساقطات الطرية، تقريبا جات  2020مارس  اإ

ت أ نه نوصلو دب تقريبا ل مكعدل وطين، اليل خالتقريبا ممل  103واحد 

 une)انقصني بلنس بة للس نة الاضية، ولكن عندان  %14نا ممل، اح  253

production) صها ، ل نه ما اكنتش جات يف الوقت اليل اكن خ ةانقص

 ،س نة 30 دايل (la moyenne)انقصني بلنس بة  %28جتي، ولكن احنا 

 دايل الش تا اليل اكنت يف بالدان.يعين 

ذن بلنس بة مجليع مناطق الغرب يه لكها  عندها جعز التساقطات اإ

 +.%5الطرية، ما عدا النطقة دايل اجلهة الرشقية اليل عندها 

، العام اليل فات %17كذكل السدود، السدود عندان اخنفاض دايل 

يف السدود اليل يه موهجة  %58يف نفس هاذ الوقت كنا تقريبا يف 

، أ دىن %48، اليوم عندان (remplissage)دايل  %58للفالحة، اكنت 

تقريبا اكينة يف داكةل واكينة  %17نس بة دايل ملء للسدود الفالحية يه 

 les)ماسة، وكذكل أ قصاها حيث اكين  دايل (le bassin)كذكل يف 

extrêmes)  كوس، فاحلصة االإجاملية اليل واليل موجودة يف الل %100يه

 واليل كيعطيوان يف ال ول دايل الس نة كيقولو اليل .. )غري مسموع(اكينة يف

ال تقريبا   %50اكين ميكن لنا انقشو علهيا يف الربانمج ما تعطات للفالحة اإ

اليل تليفرات دايل الا تقريبا بش  %50اليل اكن ميكن لنا نس تعملو، وفهاذ 

، هذا كيبني بأ نه العجز دايل %50يف هاذ  %40نقدرو نفعلو الفالحة يه 

 . اكبري  اجعز اكن الياه اليل اكن يف السدود 

هاذ اليش، واعتبارا حلاةل خمزون السدود الفالحية، وكام جا يف الالكم 

 دايل الس يد الستشار احملرتم أ نه مت توقيف معلية الري يف انتظار حتسني

ماسة والنفيس، وكذكل -السدود الفالحية بدوائر سوسدايل خمزون  دايل

خصاص حاد بلنس بة لدلوائر يعين ينة وضعية مائية ذات كنقولو بأ نه اك

ىل حيديت.. ب (hormis) دايل داكةل ودايل احلوز س تثناء النفيس، اإ

ووضعية  ؛اتدةل، ملوية، ورزازات واتفياللت :ومتوسطة بلك من دوائر

 كوس.ومائية جيدة بلنس بة للغرب وبلنس بة لل

هكتار اليل أ لف  230ون مليو 5أ ما فامي يتعلق خبدمة ال رض، تقريبا 

دايل منتوج ، دايل (céréales)دايل أ لف  340ومليون  4ختدمات فهيا 

 احلبوب.

ت، حبيث أ نه مع ال سف االيل ميكن لنا نقولو أ نه امحلد هلل الكننة ساعد

 وأ نه يف احلوز ويف الناطق دايل مراكش اكن اجلفاف حاد، ولكن خدم

أ لف  900تقريبا أ س بوع حرثو يف ظرف  ،(août)الفالحة حبيث أ نه يف 

هكتار، وهاذ اليش بفضل الكننة، ل نه واحد الوقت اكنت جات الش تا 

. الساحة الؤمنة يه ومعلو اجملهود دايهلم وعطات ال مل والناس صرب او 

 تقريبا مليون هكتار اليل تأ منت يف مجيع أ حناء الناطق. 

 300و مليون 4ميكن لنا نقولو بأ نه اليل ميكن لها حتصد يف هاذ  ،اليوم

أ لف  300ومليون  2يه تقريبا  (céréales)دايل اليل تلكمت علهيا  أ لف

ه ما اكينشاي ، ل نغتحصد، فلهذا واحد العدد لكو مىشميكن لهيا  اليل

نتاج اليل اعطينا التقديرات دايلو هاذي بعض  ..أ مسيتو سابيع هو ال  وأ نه االإ

انقص. بلنس بة  %42مليون قنطار. بلنس بة للس نة الاضية هو  30

ىل  ل نه يف  ،انقص %63هو  2019حىت ل  2015خذينا من اللس نوات اإ
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قنطار  مليون 80تقريبا  تاكن (la moyenne)س نني اليل فاتت  5هاذ 

ىل مجعيت العرش  ىل مجعيت الس نوات لكها، واإ س نوات لكها دايل ( 10)اإ

 س نوات اليل دوزان يف هاذ (3) ثالثة خمطط الغرب ال خرض رمغ هاذ

.. 40 ،35، يعين 50 ،30س نني دايل اجلفاف اليل اكن فهيم  (10عرش )

مليون  77لواحد الس توى دايل  (quand même)هاذ اليش بأ نه وصلنا 

مليون قنطار  50ما كتفوتشاي من قبل قبل ما اكنت س نوات  ،قنطار

جيايب، ولكن كنبقاو رهينني  شاكلية من مكعدل، فهذا يشء اإ قةل دايل يعين اإ

 الاء.دايل قةل العدم انتظام و ، (céréales)خصوصا عدم.. الاء، و 

اجلفاف دايل حلد من أ اثر جينا بواحد الربانمج كذكل دايل ا ،فلهذا

اليل هو تقريبا بدا يف ال ول  (un programme sécheresse)ومعلنا 

معلنا  (juin) رمه. من أ بريل حىت لدايل ادلمليون  50قبل من مارس ب 

 ،مليون قنطار اليل معلنا 2.8رمه، تقريبا دايل ادلمليون  200أ كرث من 

ال ن اياله واصةل تقريبا لواحد  ..واليل راه بيق ما وصالتش واليل كتتفرق

النتوج موجود وبيق هاذ ال س بوع  .. يعيناليل تفرقت، حبيث بيق 56%

ن شاء هللا، يف  ميل  (juin)غادي نزيدومه، وكنوجدو برانمج بش، اإ

غادي نديرو هلم اثين واحد الربانمج اليل غادي يدينا،  ..يسايل هاذ أ مسيتو

ن ، والربانمج أ ش نو هو؟ هو أ نه (septembre) شاء هللا، حىت ل اإ

ن شاء هللا، غادي ندمعو كذكل الصهارجي  ،يكون ادلمع وغادي يكون، اإ

العلف، العلف دايل ال بقار،  ادلمع دايل ، وغادي نعطيو كذكلءدايل الا

( درامه موجود يعين ب 2وغادي يكون ادلمع دايل الشعري الدمع جبوج )

(les quantités)  ،اليل اكينني، كيجيو الناس، اكين الالحئة كمييش يأ خذ

( درامه دايلو، وكمييش عىل حسب االإماكنيات دايلو، وما 2كيخلص جوج )

وال اكينش يش واحد اليل قلنا ليه ال ما اتخذش وال ما اتخذش بزاف، 

ن شاء هللا الفالحة يف هذا..  االإماكنيات غادي تكون واحنا غادي نسايرو اإ

ونمتناو عىل هللا يكونو  (septembre)اذ اليدان حىت يعين حىت ل خر ه

، ل نه هاذ الس نة (les barrages)بعض الرعدات فهاذ الصيف ويعمرو 

امحلد هلل راه دوزانها مزاينة وغادية مزاينة رمغ قةل ال مطار وشفتو الوائد 

.. هذا دايلمك كيفاش اكنت، ال فاخلرض وال فالفواكه وال اللحوم، وال

الواطنني عرفو بلقمية دايل الفالحة فهاذ الظروف اليل يه صعيبة، ولكن 

اليل أ ان متخوف منه هو يعين البداية دايل الس نة القبةل نمتناو عىل هللا أ نه 

ن شاء هللا.غادي   يكون خري وما غادي يكون غري اخلري اإ

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب عىل جواب الس يد وزير الفالحة  ،اللكمةوأ عطي  يف اإ

 بداية بفريق ال صاةل والعارصة، فليتفضل مشكورا. ،والصيد البحري

 

 :عادل الربااكت الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

 قامي اشكرا الس يد الوزير عىل العرض دايلمك، فاحلقيقة اكن عرض

معان، البد نرفعو القبعة للفالحة دايلنا الغاربة اليل  يف احلقيقة وتصنتنا ليه بإ

الفواكه اكنت  ، اكنتيف ظل هذه اجلاحئة ال سواق اكنت ممتلئة بخلريات

 .موجودة، اكنت اللحوم موجودة، اكنت اخلرض موجودة يف أ عىل اجلبال

غيبتو فيه شوية تصنت للعرض دايلمك ولكن  ،ولكن الس يد الوزير

هترضو عىل الفالح الصغري، فاش تنقولو الفالح الصغري الس يد الوزير هو 

الفالح اليل  ،الفالح اليل اكين يف أ عايل اجلبال، فاش تنقولو الفالح الصغري

تيعيش من الفالحة العيش ية، راه اكين الفالحة الس يد الوزير اليل تيحرثو 

دايل الشعري تتقام علهيم  عربة ،الوزيرد الس ي ،فاجلبال وتيتقام علهيم الشعري

 ذيكاه درمه تيدير 60ب بلسوق درمه عوض ممييش يرشهيا  150ب 

العائةل اكمةل  ،الفالحة العيش ية تتخدم الرا وتيخدم ادلري وتيخدمو ادلراري

الس يد الوزير كيلقى خدام  دايلو( les calculs)ولكن تيجي تيدير  ،تتخدم

 (.le prix)دايل  وبلوتيرشي بدل

عىل الكسابة دايلنا دايل البالد، دب هنرض كل  ،الس يد الوزير ،كذكل

ال سواق راه معلقة كيف ما قال ال خ الستشار، الناس دب اليل عندو 

دايل العزيات وال مخسة تيعيش من ذاك اليش تيدي واحد العزية  4واحد 

دب  شوية ادليسري، شوية ادلقيق وشوية دايل اخلرضة بش يتقىضللسوق 

قلمي أ زيالل ..مؤخرااكين ال سواق معلقة رمبا  قلمي داييل اإ مت  ،هنرض عىل االإ

هاذ أ ن  الس يد الوزير ولكن تيبقى ،فتح واحد السوق عىل صعيد العامةل

مجموعة ص وخالسوق وحيد وغري اكيف ل ن خص التنقل وخص الرخص 

 دار.دايل ال مور خصها ت

اكين مجموعة  ،الوزير أ انشدك اليوم من هاذ اجمللس الوقررمبا الس يد 

هاذ الوبء  اليل احنا فيه رمبا هاذ الوضع ،دايل الكسابة اليل دب هام حائرين

مىت حىترمبا  مىت واحد ما عارف اإ مىت حادغادي يت غادي يسايل واإ غادي  واإ

دايل  احنا ملزمني نتعايشو معه، رمبا الناس اليل تيوجدو ال ضايح ،يرتفع

رمبا هنا  ،حويل 40حويل و 30حويل و 20الس يد الوزير عندو  ،العيد

ال عالف الس يد الوزير ما اكينش  والناس حمتارين واش غادي ميش يو يرشي

(transport)حلواةل يسمنومه للعيد؟ واش واش غادي يوجدو هاذ ا ؟

 ؟اهتاذيش تدابري اخ دايرةاحلكومة واش  ،الس يد الوزير ،عندمك

ىل اكن  ن شاء هللا ترفع هاذ الوبء اإ امحلد هلل غادي راه العيد الكبري اإ

تكون حركة اقتصادية عىل صعيد الملكة الناس غادي يمتعشو يش شوية، 

واش احلكومة دارت يش  ،هاذ الوبء ىبق ،الس يد الوزير ،حاةل ولكن يف

ىل مااكنش العيد واش اكين يش دمع لهاذ أ ش نو؟  تدابري أ خرى أ ن اإ

ىل رشاه دب فالح؟ ل ن احلويلال غادي يبيعو فالعيد الكبري  الس يد الوزير اإ

حاةل ال قدر هللا ما اكنش العيد راه  ولكن يف، 2500درمه وال  3000ب 

درمه للجزار، ورضوري  1000ب  هغادي يبيعو  ، الس يد الوزير،احلويل
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 اليس احللوطي. هللا خيليكغري واحد ادلقيقة  ..الس يد الوزير

 شكرا.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 راك فيت الوقت. (..déjàأ عطيناك )ال، 

 .اللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 معذرة الس يد الستشار.

 عبد السالم اللبار: الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

الشكر داييل غادي يكون موصول للمجهودات اليل كتبذلو  كنظن

تظرو ش نو غادي يوقع من بعد هاذ ن كن  ،ولكن راه ما بنت والو حلد الساعة

 .احلجر الصحي

الفالح مترضر، حبيث ما اكينينش أ وراش دايل النفعة العامة اليل كنا 

تنديرو ول مرة تيجينا اجلفاف، كنا أ  مايش  ،تنديرومه حشال هاذي وتعودان

 .أ وراش اليل تتنشط احلركة فالبادية

الفالح مترضر فهاذيك الفالحة البس يطة اليل تيدي قفيفة دايل  ،اليوم

حبيث ال منني  ،الكبري هو الكساب النتوج ويبيعها راه حاصل، والترضر

ذنال فني يبيع ا ،رشي العلفي  ا ذخاراه ما  ،حاصل ىبق لنتوج دايلو، اإ

(RAMED) ، صبح حاصل وهو أ فقر الفقراء، هو ذيك او  ،دمعا ذخاما

اليشء  ،هو برزقو فني يبيعو؟ غلقتيو ال سواق ماا دمع و ذخاالفالح اليل ما 

لقاءاليل خصنا اليوم جنهتدو بش   حل لهاذ ال سواق. بإ

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا

ىل تعقيب فريق العداةل والتمنية.  وننتقل اإ

 :عيل العرسي الس يدالستشار 

وجندد االإشادة بلتدابري  ،شكرا الس يد الوزير عىل التوضيحات

 واهجة جاحئة كوروان.لاحلكومية 

  ،الس يد الوزير

العامل ما بعد كوروان لن يكون كام قبلها، ونريد أ يضا مغرب جديدا أ كرث 

نصافا وتضامنا، كشفت اجلاحئة جحم اخلصاص الاجامتعي، فوجد  عدال واإ

الكثري من الواطنني حياهتم متوقفة عىل طلب دمع مادي لسد حاجياهتم 

 ،مما ال يعترب أ مرا مطمئنا ،ال ساس ية بعد أ سابيع من حاةل الطوارئ الصحية

من  هموجلهم من ساكن القرى ممن فضلوا التشبث بل رض الإخراج رزق 

عد وب، بطهنا زراعة وتربية للموايش يف غياب أ ي تغطية حصية واجامتعية

عادة صياغة  ،خمطط الغرب ال خرض الطموح واللكف ذتنفي لهذا البد من اإ

اجليل ال خرض وجعل الغرب لك الاسرتاتيجيات الوطنية بدءا مبخطط 

الهدف حتقيق الس يادة الغذائية بدل ال من الغذايئ والاكتفاء اذلايت يف 

 .النتجات الفالحيةبعض بعض احلبوب و 

ذ بقدر ما ننوه بس مترار الزتويد النتظم للسوق الوطين مبختلف  اإ

ان بوسائلنا وبذوران وأ مسدتنا وأ عالفنا ءجات، نريد بعد اليوم أ ن ننتج غذاالنت

لنس تفيد من كفاءاتنا الوطنية اليت  ،وحبثنا العلمي الزراعي واحليواين الواكب

 حنن أ حق هبا من غريان.

سجل أ ن الشغيةل الفالحية اكنت أ كرث الترضرين وال قل اس تفادة من ن 

، بسبب اس تثناء الفالحة من القطاعات العنية "COVID-19"صندوق 

تأ ثرت  ،بتوقف العمل، مع أ ن ساكنة البوادي تعيش عىل فالحة معاش ية

م ،وتوقف مصدر رزقها ،بشلك كبري ، ا بتوقف العمل بلضيعات الفالحيةاإ

من كوفيد وال مه من  اموعة دايل العامل ال مه اس تفادو وواحد اجمل

(2CNSS )ما  ،اليت تعيش عىل فالحة معاش ية ،وال من ال جور دايهلم اإ

غالق أ سواق الاش ية واحلبوب  لتوقف العمل بلضيعات الفالحية والإ

 .وال سواق ال س بوعية اليت تبيع فهيا منتجاهتا القتناء حاجياهتا

مثل الرحل بلغرب  ،معاانة وأ ثقلت الاش ية اكهلهاوزاد اجلفاف 

 منالرشيق، والفئة القصية شعرت بلغنب واحليف ل ن هناك مس تفيدين 

 حاال. ل مهناضأ ف أ حياانأ و  ،نفس وضعيهتا

  ،الس يد الوزير

هذه الفئة القصية يه الرصيد الاسرتاتيجي للوطن، يه اليت تتطوع يف 

يه اليت تشارك يف الالمح  ،نتخابتالا يه اليت تشارك يف ،اجلندية

ذنالوطنية اكلسرية اخلرض  عادة الاعتبار يف العايري اليت  منالبد  اء، اإ اإ

عادة متكيهنا من هذا ادلمع ولو اكن متواضعا. ،أ قصيت بسبهبا  واإ

  ،الس يد الوزير

طالق خارطة طريق حقيقية ودقيقة يف القطاع الفاليح  البد من اإ

يقاف الفوري للزراعة اللكفة للامء ،كوروانلغرب ما بعد   ،والبد أ يضا من االإ

وجعل  ،الس امي الناطق ال كرث جفافا كزاكورة، الزالت تنتج البطيخ ال محر

يدوي، حفاظا عىل مكية  الشمندر السكري بلفقيه بنصاحل ممكنا بشلك

نتاج وفرص الشغل.  االإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الستشارشكرا الس يد 

ىل الفريق احلريك  .وننتقل اإ

 تفضل الس يد الستشار.

 :الطيب البقايل الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس احملرتم

 الس يد الوزير احملرتم،

يف البداية أ ود أ ن أ تقدم بمس الفريق احلريك بأ صدق الهتاين مبناس بة عيد 

 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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الكل محمد السادس نرصه الفطر السعيد لاكفة الغاربة ويف صدارهتم جالةل 

 هللا وأ يده.

وتفاعال  ،نشكرمك عىل هذه التوضيحات الهامة اليت تفضلمت وتقدممت هبا

مع جوابمك القمي أ ريد أ ن أ جسل بعض الالحظات معززة ببعض القرتحات 

 يه اكلتايل:و

جندد التنويه بجملهودات اجلبارة البذوةل من طرف الفالحني  ،أ وال -

والنتجني وخمتلف السلطات العمومية لضامن ال من الغذايئ ببالدان يف ظل 

نتاج والتوزيع  تداعيات جاحئة كوروان البنيوية والوظيفية عىل سالسل االإ

 ؛والتسويق

نتاج والتسويق عرفت تعرثا كبريا يف  ،اثنيا - ال خالف أ ن منظومة االإ

)النقل(، مما  ظل اجلاحئة جراء مشالك المتوين وتقلص حركية اللوجستيك

خلق اضطراب يف توفري ال عالف وضبط أ سعارها، وكذا توقف وحدات 

نتاج والتصنيع حنباس منافذ التصدير وكذا تعرث الصناعة السمكية وا ،االإ

يف ادلرجة ال وىل عىل الفالحني الصغار وساكنة العامل  تر ثأ  ويه وضعية 

وكذا عىل مردودية القطاع الفاليح ومسامهته الؤثرة يف ، القروي والكسابة

الناجت اخلام ونس بة المنو اليت س تصل هذه الس نة أ دىن مس توايهتا، خاصة 

يف ظل تزامن اجلاحئة مع مومس فاليح مطبوع بجلفاف وضعف 

 ؛طريةالتساقطات ال

ن  مراعاة لوضعية قطاع ،اثلثا - الوايش والوضعية الصعبة للكسابة فاإ

الرحةل تتطلب قرارات حكومية حامسة ختص مأ ل ال سواق ال س بوعية 

واليت تشلك بورصة لالقتصاد القروي، وكذا حتديد  ،الغلقة يف مجملها

لتسويق الوايش من  احضى اذلي يشلك متنفسالوقف من مصري عيد ال  

ىل غري ذكل، نام وأ بقار وجاملأ غ  اليري مبوميكن من رواج اقتصادي  اإ

نقاذ قطاع ادلواجن جراءات الإ  ؛ادلرامه، فضال عن اإ

ن  ،ول ن القطاع الفاليح هو اثين قطاع مشغل ببالدان ،رابعا - فاإ

دراج الفالحني الصغار والعامل الفالحني والرعاة والرحل مضن اسرتاتيجية  ،اإ

 .يعد مطلبا ملحا وأ نيا "جلنة اليقظة الاقتصادية"ا ادلمع اليت ترشف علهي

عىل أ ن اجلهة الرشقية  ،الس يد الوزير احملرتم ،وكام جاء يف جوابمك

أ قول أ ن هذه التساقطات من التساقطات، ذلكل أ ريد أ ن  +%5عرفت 

ىل البحر ال بيض  تذهب هباء التوسط، ذلكل وجب الترسيع فقط اإ

حداث سد عزميان وكذا   سد محمد اخلامس. تعلية حاجزبإ

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 .لفريق التجمع الوطين لل حرارال ن اللكمة 

 تفضل الس يد الرئيس.

 :محمد البكوري الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 الوزير،الس يد 

خواين الستشارين،  اإ

 ،الس يدة الستشارة

 يف زمن كوروان الغرب أ صاب حيامن راهن عىل القطاع الفاليح.

 ،الس يد الوزير ،بداية البد أ ن هننئمك عىل العمل اذلي تقومون به

، ويه مناس بة ليك نش يد بلقرارات "جلنة اليقظة الاقتصادية" داخل

السوق الوطنية مبختلف أ نواع النتجات التخذة من طرفمك لزتويد 

من خرض وفواكه وأ سامك مبختلف ال نواع، حنمد هللا عىل هذه  ،الفالحية

غالق احلدود بني ادلول ،اخلريات اليت حباان هللا هبا  .خصوصا بعد اإ

لملكة حيق لنا أ ن نفتخر هبذه النتاجئ ل ن الوبء شلك اختبارا لقدرات ا

 .حتياجات الغذائية للساكنة وتغطيهتا بلاكملاللعىل الاس تجابة الرسيعة 

ىل اكنو الغاربة جنحو يف معلية احلجر الصحي وبقاو فديورمه  ،اليوم اإ

فراه بفضل توفر هاذ النتوجات بكرثة يف التاجر وال سواق، بل ال كرث من 

العديد من التجار والهنيني والو يبيعو اخلرضة واللحم وادلجاج فهاذ  ،ذكل

حيث حولو ال نشطة الاقتصادية دايهلم وهو ما يعين جناح خمطط ال زمة، 

 .الغرب ال خرض عىل اكفة الس توايت

ال أ ن هننئمك عىل هذا العمل التارخيي اذلي أ دحض ،وبلتايل  ال يسعنا اإ

و الصياد الغريب ؤ و الفالح الغريب كذكل وهننيلك الؤامرات، بغينا اليوم هنن 

غينامك الس يد الوزير تزيدو يف معلية توزيع والتاجر، يف هذا االإطار اب 

، حيث الفالح يف العامل الشعري واليت اكنت هممة يف هذه الظرفية بذلات

 .االقروي واقف علهي

هننئمك كذكل عىل القرار الشرتك اذلي وقعمتوه مع الس يد وزير 

 ادلاخلية، حاربمت من خالهل الهربني والضاربني وجتار ال زمات اذلين جينون

وهو قرار جشاع  ،والس هتكل الغريبال موال عىل ظهر الفالح الغريب 

 .ووطين

ىل فتح ورش تأ هيل ال سواق عىل صعيد لك  ،يف هذا االإطار ندعو اإ

الغاربة  .اجلهات وعىل امجلاعات الرتابية حتمل مسؤوليهتا يف هذا اجلانب

 ارتباطا بوطهنم أ شد روان بأ هنمأ ظهروا اليوم للعامل بفعل معركهتم ضد كو 

 ومبلكهم.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

طار التعقيب.اللكمة للفريق   الاشرتايك يف اإ

 بوبكر أ عبيد:أ   الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.
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 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين،

قاربة استباقية قل نظريها وتعزيز مبحبمكة ملكية سامية وبتبرص و  ،نعم

جراءات الوقائية والاحرتازية، حنن كفالحني نشعر بلفخر والاعزتاز بأ ن  االإ

نقاذ العديد من  ادلوةل معلت عىل خمتلف اجلوانب محلاية الواطنني واإ

جبارية العمل  ال رواح من هذا الرض الفتاك اذلي فرض عىل امجليع اإ

كراهات والعواقب اليت أ فرزها، مما أ دى  والتعاون من أ جل التغلب عىل االإ

ىل بروز احلاجة الاسة لرص الصفوف والتضامن بني مجيع النتجني  اإ

ودمع منظومة الصناعة  "س نطرال"و "كوزميارـ "ك ،جملمعني الكباروا

نتاج وطين قوي واقتصاد قوي وحتقق طفرة نوعية  التحويلية الفالحية لبناء اإ

ىل ادلول الرائدة يف تعفينا من الاس ترياد تصدير النتوجات  وترىق بنا اإ

 الفالحية.

عرف نقصا  شك فيه أ ن الومس الفاليح الس يد الوزير، مفام ال ،نعم

حادا يف التساقطات الطرية نتج عنه معاانة جل الفالحني من قةل النتوج 

 بل انعدامه يف بعض الناطق.

ن أ زمة اجلفاف أ ثرت عىل الاقتصاد الوطين كلك ل ن هناك عالقة  ،اإ

بني الناجت الفاليح والناجت الاقتصادي برمته، ومع أ ن هذا اجلفاف اكن 

، اليشء اذلي جعل القطيع يف  من الالكإ ك ضعف يف الغطاء النبايتهنا

 .حاةل حصية متدهورة

بو الاش ية كذكل مه ة صاروخية يف أ عالف الاش ية، ومر أ مثن ،كذكل

ىل االإفالس، كذكل  ،يتجرعون الرارة بل مهنم من قد تذهب به احلاةل اإ

 .ديون كثرية مرتامكة أ ثقلت اكهل الفالحني

التدخل الإعفاء الفالحني  ،الس يد الوزير ،نلمتس منمك ،وهبذه الناس بة

 .الترضرين من ادليون الرتامكة

هناكل كذكل نقص حاد يف مياه السقي مما انعكس سلبا عىل منتوج 

تالف يف مساحات شاسعةالشمندر اذلي ت ونطالب كذكل  ،عرض لالإ

ذا قلت بأ ن جل الفالحني الترضرين  بتعويض الترضرين، ال أ بلغ اإ

 س يصعب علهيم اس تئناف نشاطهم الفاليح القبل.

 الس يد الوزير احملرتم،

لنا فيمك اكمل الثقة بأ نمك س تعملون اكلعادة مبا يف وسعمك للوصول 

عط اء ال ولوية لهذا القطاع الهم والتابعة عن ومساعدة مجيع الترضرين واإ

 .ات النتظرة بعد هذه اجلاحئةري قرب واستيعاب التطورات والتغي

كام أ شكر  ،البد أ ن أ هنئمك وأ شكرمك ،وحىت ال تفوتين هذه الناس بة

وزارة الفالحة عىل الوقوف جبانب الفالح ومساعدته بتوفري مجيع اخلرض 

 .والفواكه ولك ما تطلبه احلياة العيش ية

وكذكل السلطات احمللية وقوات  ،مبا فهيم الفالحون ،فتحية للجميع

ومجيع من سامه يف احلد من الانتشار  ،ال من وادلرك الليك ورجال الصحة

 لهذه اجلاحئة.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 :بوبكر اعبيدأ   الستشار الس يد

 ..الرئيس الثواين الس يد جوج واحد

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار احملرتم

ىل فرصة أ خرى ن شاء هللا انهتىى الوقت، انهتىى الوقت واإ  .اإ

ىل   ..ننتقل اإ

تنظن التعقيب يف  ،اللكمة لفريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب ،طيب

 ثواين. 8حدود 

 :العريب العرائيش الستشار الس يد

 الس يد الوزير احملرتم، 

وضع  نلمتس منمك الس يد الوزير ،عالقة برشاء القمح الطري من اخلارج

ماكن الفاعلني  ،رطة طريق مدققة لل شهر الس تة القبةلاوخ ،تصور واحض بإ

اء بأ مثنة يف هذا اليدان أ خذ التدابري الالمئة مع الرشاكء يف اخلارج للرش 

 صعبة حمددة.مناس بة وبقمية معةل 

 الس يد رئيس اجللسة:

 انهتىى الوقت. ،شكرا

 .اللكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 تفضل الس يد الرئيس.

 :دريس الرايضاإ  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير، 

تصور معااي اليوم ادلجاج  ،ور ولكيش وىل موجودادلاخواي  نتوما لعبتوا

واش مايش حرام ما تنصفوش هاذ  ،رايل 1000 رايل، اللحم ب 200ب 

مه راه ثق يب ونصف ؟الناس اليوم اليل لعبو واحد ادلور دايل ال من الغذايئ

 ،عطيته ما اكيف والواالشعري اليل  ،بش يولكها ىاليل عندو بقرة ما لق

 .رات وما اكفهيمشدال 10وبلو عىل دعطيته اهذاك الشعري اليل 

أ عطهيم معمو  ما عندمه والو ..يسلثق يب أ   ،الناس اليل عندمه البور

(l’assurance)  سري سول مزاين أ معايل الوزير،  ،البورداكع الناس

حنو مهنم هاذ الرة عندمه  ،ل خرى رغبناك وحنتو مهنماالرة  ليفالتع 

اكرثتني، كذكل الس يد الوزير هللا يكرث اخلري دايكل نصفو الفقراء عالش 

 ،خذش الفلوساهو فالح ما تي ،(RAMED)اليل عندو البطاقة دايل 

وعندو البطاقة، راه حرام أ معايل الوزير ولعبو دور، راه لبنان، راه لبنان، 

هاذ الناس رامه لعبو دور،  ،لفوىضضت اان ..لبنان تزاد عندمه غري شوية

 .ضامنو معامهتتعاونو معامه، 
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 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار احملرتم

 .أ خر تعقيب جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 تفضل الس يد الستشار.

 :البارك الصادي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

الس يد الوزير عىل اجملهودات البذوةل، ويه مناس بة لنحيي عاليا شكرا 

خاصة الفالحني الصغار والتوسطني  ،لك العاملني بلقطاع الفاليح

والعامالت والعامل الزراعيني والبحارة والرببنة والعاملني مبراكب الصيد 

ومفتيش ومراقيب الكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات  ،التقليدي

لك هؤالء وغريمه ظلوا يش تغلون يف هاته (، 3l’ONSSA)الغذائية 

من أ جل تزويد  ،واليت ميكن أ ن هتدد حياهتم الصحية ،الظروف الوبئية

خاصة مع النقص وأ حياان  ،ال سواق الوطنية بلواد الفالحية والسمكية

واليت  ،الوقائية والاحرتازية يف بعض الضيعات الفالحيةغياب اتم للرشوط 

ووسط كذكل البحارة  ،سامه يف انتشار الفريوس وسط العامالت والعامل

حيث مت جلب عامل من خمتلف  ،أ خرها ما حصل يف مدينة ادلاخةل ،أ يضا

خضاعهم للحجر الصحي حلاقهم مبارشة بلعمل دون اإ وال  ،الدن الغربية واإ

وهجة  ،مما تسبب يف نرش الفريوس يف مدينة ادلاخةل ،ربيةللتحليالت اخمل

 .ادلاخةل اليت اكنت خالية منه

ات ومتابعة التالعبني بصحة وسالمة اءينبغي ترتيب اجلز  ،ذلا

 .الواطنني

جسلنا بس تغراب توقيف عدد كبري من العامالت والعامل الزراعيني 

كوروان بقرار مل  وال حىت التعويض من صندوق ،وحرماهنم من أ جورمه

 .يفهمه أ حد

ودون متكيهنم  ،تواجد عامل زراعيني عالقني دون معل يف مدن خمتلفة

ىل مدهنم ال صلية مما تسبب يف مأ يس اجامتعية، ونعتقد يف  ،من الرجوع اإ

عادة بناء  الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل أ ننا أ مام فرصة ال تعوض من أ جل اإ

وال شك أ ن اجملال الفاليح والبحري  ،الراكئز ال ساس ية لالقتصاد الوطين

ماكنيات هائةل للمسامهة أ كرب يف نس بة المنو ويف دمع خزينة ادلوةل  ،هلام اإ

حاكمة القطاع  جراءات عىل مس توىهودات البذوةل بإ يز اجمل رشيطة تعز 

 أ وال.

وضع خطة اس تعجالية من أ جل دمع الفالحني الصغار  ،اثنيا -

 ؛والتوسطني الترضرين من اجلاحئة ومن اجلفاف

شاكل ادلمع القدمة لكبار الستمثرين يف اجملال الفاليح أ  مراجعة لك  -

عادة النظر كذكل يف النظام اجلبايئ البحري وجعهل أ كرث  والصيد البحري واإ

 
3 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

 ؛عداةل

عادة النظر يف رخص الصيد وطريقة توزيع كوطا صيد بع - ض أ نواع اإ

ىل أ خرهال  السمك اكلتوان امحلراء و   ؛خطبوط اإ

اكلبيع بلزاد  ،ها يف هاذ جاحئة كورواناالرمقنة ك لية اكتشفن اعامتد -

جهزيات التقنية وهذا يتطلب توفري لك الت  ،لكرتوينالعلين االإ 

ضع حد واللوجيستيكية الرضورية يف لك ال سواق لبيع ال سامك، و 

من طرف معامل  ،خاصة خمزون الرسدين، الإس تزناف الرثوات السمكية

نتاج ادلقيق وزيت السمك نتاج  ،اإ واس تعامل الرسدين والرسدين اجملمد يف اإ

ضافية جد عالية لزتويد صناعة عوض تصديره  ،الرسدين العلب ذو قمية اإ

 .ال سامك العلبة يف دول أ خرى ليك تنافس نا بصناعتنا

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 ونعطي اللكمة للس يد الوزير للرد عىل تعقيبات السادة الستشارين.

 الس يد وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية والياه والغابت:

 احملرتم.شكرا للس يد الرئيس 

 وحرضات الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

، عندان "سبت الكردان"تلكمنا عىل االإشاكلية دايل الا، تلكمنا عىل 

اليل  ،واحد العدد دايل الناطق اليل غادي يكون فهيم واحد النقص هام

هام داكةل واحلوز والناحية دايل سوس يعين يف ادلخول دايل الومس 

الفاليح القبل، ال ن تنحاولو نعاجلو يعين االإماكنيات حسب االإماكنيات 

ن شاء هللا  ،اليل يه موجودة واكين واحد اللجنة اليل غادي تكون اإ

البو هبا واليل تنط ،سة من عند الس يد الوايل يف الناحية دايل أ اكديرأ  مرت 

سبت "تطلق للناس دايل  جديدة مليون دايل مرت مكعب 20واحد 

  (l’arbitrage)ذيك االإشاكلية اليل اكينة أ نه فيهاوتتعرفو ه "،الكردان

بينه وبني الاء الصاحل للرشب ل اكدير، والاء الصاحل للرشب ل اكدير عندو 

ن شاء هللا غادي تنهتىي هنائيا من بعد ما، يعين تهنىي ال شغال  مشلكتو اإ

اليل  "،يت بهاأ  اش توكة "دايل احملطة دايل حتلية الياه اليل اكينة يف 

يعين خالل السفر دايلو اليل اكن عندو  ،صاحب اجلالةل قام بلزايرة دايلها

ن شاء هللا ،يف أ اكدير ىل ال مام اإ ذن لكها ،واليل يه غادية اإ عندان بعض  اإ

بني  (l’arbitrage)الشهور يعين اليل غادي يكون فهيم واحد احلس دايل 

 هأ ن ..الاء دايل الصاحل للرشب والاء دايل الفالحة، نمتناو عىل هللا أ نه

س نني بش انقصة يعين ال مطار  3ذي اهل ن تكون ال مطار جتي للمنطقة 

نه كذكل هاذ العمل يكون ونمتناو عىل هللا أ   ،بكرثة يف الناحية دايل سوس

صاحل للرشب لدينة أ اكدير والنوايح دايلها ال ءواجد ل نه غادي يعطي الا

 "يت بهاأ  اش توكة "وغادي يعطي كذكل الاء للفالحة بش النطقة دايل 

 تقدر تزدهر.
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فعال ال سواق يعين هذا  ،تلكمتو عىل ال سواق ،فامي خيص ال سواق

شاكل كبري شاكل فقط ،اإ  هو االإشاكل دايل ،دايل وزارة الفالحة مايش اإ

(les communes)  ىل  ،"كوفيد"أ نه هاذ بلكهم، مجيع امجلاعات وبني بأ نه اإ

دار يعين يف امجلاعات ال البدلايت وال تاكين يش جمهود اليل خصو ي 

هام هاذ اليش دايل اجملازر وأ سواق اخلرض  ،امجلاعات القروية يف الس تقبل

الناس تمتيش للزنقة وتتحط راه  ،وأ سواق الفواكه وال سواق الوهجة للمواطن

 ،منظمةو ويف لك هذا  ، (quartier)ذاكيش ل نه ما اكينش أ سواق يف لك

وبني بأ نه بيل تيخرجو الناس لل سواق يف نفس  ،جمهود كبريو وهذا خص

امك واليل تيحرتم واليل ما تيحرتمش مع ال سف أ نه الوقت تيكون واحد الرت 

 ،(la maladie)ميكن يكون واحد يعين واحد النطق أ نه من متاك تنترش 

القرار أ نه من طرف الناس اليل هام مسؤولني عىل هاذ اليش  افلهذا اختذ

ك ال سواق اكن خصنا بش البادية ما و ذادايل الوقاية الصحية أ نه يف ه

وامحلد هلل البادية يه حمفوظة أ كرث يعين من  ،ال فاتيوصلهاش هذاك 

ما يتعاود الاعتبار  دذوك ال سواق بيادو هسأ نه يت  ،الدن يف هاذ ال فات

وتلكمت مع الس يد وزير ادلاخلية، ووزارة ادلاخلية يف احلقيقة  ،دايهلم

ومعلنا  ،مشكورة ل نه اكنت دامئا عىل بلها كيفاش حتل هاذ االإشاكليات

 12وال ن  ،كبري تفتح وتعمل الثاين (modèle)واحد  (projet) واحد

ن شاء هللا اليل غادي  40سوق اليل يه تفتحات وغادي منش يو ل سوق اإ

ن شاء هللا يف الس تقبل ،تفتح ل نه خصنا نوجدو  ،وبغينا منش يو ل كرث اإ

 (l’ONSSA)ل ن العيد الكبري امحلد هلل  ،االإماكنيات دايل العيد الكبري

من   (le chiffre)نعطيمك ..وصلت تقريبا ليش دب ،قامية بلواجب دايلها

وصالت  ؟وال مليون ونصف دايل التلقيحات دايل..؟ مليون 4واش  ،بعد

بش نعرفو  (taggage)يعين دايل هذاك  ،أ لف 600مليون  2تقريبا 

 les) كذكل دارو مع العلفني عندمه ..ال غنام اليل يه دايزة يف هذا

numéros) دايهلم، (data) و ،دايهلم(l’information)  بش

 .احنا غادين يف هاذ الطريق  (donc)،تيتبعهم

 ،ال س ئةل كثرية عىل العيد الكبريبعض زعام راه شفت  ،تيظهر يل أ نه

تناش ما منع  "كوفيد"احنا امحلد هلل عاد خرجنا من العيد دايل الفطر زعام 

نكونو أ حسن  ولكن هذا عيد لوجيستييك جيب أ ن نتنظم هل، ،بش نعيدو

ل نه هو مايش  ،تنظمي بش يف الاختالطات دايل ال سواق وذاكيش

هو الشلك دايل ال سواق منني غادي  ،مشلك دايل العيد داخل ديور

 قاميةو يعين جييو خصهم يكونو منظمني، وزارة ادلاخلية راها محمسة و 

ن  بلواجب دايلها مع وزارة الفالحة بش نقومو بأ حسن جواب بش نكونو اإ

 شاء هللا يف الوعد.

االإشاكلية دايل ال سواق أ نه   (donc)..اكين كذكل التدخالت اليل

شاكلية اليل اكنت مطروحة حبدة، حتلو ال سواق  ولني، تنفسات الوقت ال  اإ

ن شاء أ  سواق حنا غاديني وكنحلو أ  اشوية يعين يف ال مثنة، و  خرين أ كرث اإ

دايل ال سواق يكونو  (le maximum)هللا، بش من هنا للعيد يكونو 

 مفتوحني.

الشعري وال  ..مسيتوااليش دايل العلف، اليل  ذبغيت نقول لمك بأ نه ها

وهنا كنتجه للفالح بش  ،هذا، دران برانمجال و ءالعلف الركب أ و ال الا

 ،نه كامي كترشي اليوم جبوج درامه الشعري دايكلل  ه يكون مراتح، يل  ونقول

مع هذا غادي نعملو العلف الركب  (les coopératives)أ و ال غدا مع 

ن شاء هللا من  بقار وهذا، بأ نه غادي منش يو ابتداء اإ  début)الدمع لل 

juin) حنا غاديني يف واحد ا(le programme) ب اليل هو كيأ خذ فيه د

ن شاء هللا  (juin) سايل يف أ خر ماي، ويفي  غدي دب دران طلب راه اإ

و نعطيو للفالحة وغادي منش يو معهم حىت اكنوجدوه بش نبد ،العروض

(septembre) ن شاء هللا، ونمتن و عىل هللا ذيك الساعة أ نه تكون ااإ

أ مطار اخلري اليل غادي جتي، عىل أ ي وعىل حسب االإماكنيات وعىل 

 .دايهلم (les besoins)  حسب

حنا معهم وغادي منش يو االنرب بأ ننا  ذهنم من هنا من هاأ  غري بغيت نطم

ظروف  ذيحنا عارفني بأ نه هااغاديش خنليومه يف الطريق، ا معهم وم

هذا،  ينشاكا بزاف، م ءاكينش الاا م، (difficiles) صعبة وظروف يعين

ولكن ذاك اليش اليل يف هجدان وأ كرث من هجدان واحلكومة راه يعين مقررة 

دايل احملاربة دايل قةل   (donc)..مسيتواالنظام دايل  ذأ نه غادي تواكب ها

ن شاء هللا هبا  االإماكنيات اليل اكينة. ذال مطار اإ

الناس بة، نتلكم عىل السكر، عىل السكر وعىل  ذبغيت كذكل، أ نه فها

 difficulté) (laالنتوجات ال خرى، ل نه امحلد هلل بالدان وخا أ نامت كتعرفو 

اكينش ا وذاك اليش هذا، م ءوالوقت اليل صعيبة دايل قةل الا ،اليل اكينة

اكينش قليل وهذا، ولكن اكين منتوجات أ خرى، مثال السكر، ا م ،القمح

 .. انطلقت العمليةالسكر دب

 (programme)دايل  %96أ لف هكتار، تقريبا  57أ وال، دران  -

 ؛درانه

ىل غاية  - أ لف طن دخلت للعملية دايل التصنيع  370 ،ماي 22اثنيا، اإ

نتاج الشمندر يه  %11دايل الشمندر،  نتاج والرتقب يف اإ  3من االإ

 (،أ لف طن 420مليون و 3 )القصود: طنمليون أ لف  420مليون و

نتاج يناهز   ؛طن يف الهكتار 60بإ

أ لف طن عىل مساحة قابةل حلش  646 ،أ ما ما خيص قصب السكر -

لف أ   350ف طن، وقد بلغت الساحة لوحدات التحويل الا 10دايل 

 اكينة يف ،(canne à sucre) لداي (déjà) %54اليل دخلت  ،طن

(les usines pour la transformation) ،وامحلد هلل عندان (des 

rendements) اكينش ا ، عندان نتاجئ السكر مزاينني، رمغ أ نه ممزاينني

ميكن يل نقول ليمك بأ نه يف بعض الناطق و وذاك اليش لكو،  ءوقةل الا ءالا

ة دايل اتدةل، اجلهة دايل بين مالل، الناس اليل خدمو هحبال دب يف اجل 

(les parcours) وخدمو ذاك اليش، راه عندمه  دايهلم مزاين ونتجو(les 

rendements) يعين الردودية كتوصل حىت  ،بعض اخلطرات كيوصلو
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 le)وك اخملريين اليل عرفو كيفاش يتبعو ذاك ذأ لف درمه للهكتار، ها 52

parcours)  ،ذن هو مرحبدايلو جيابية، وامحلد هلل أ نه  ،اإ فيه نتاجئ اليل يه اإ

وهذا  (les barrages)الاء، الاء مع  ،(starter)ب  وخا دفعنا شوية

نتاج اليل هو غادي يكون  ذبش نمكلو ها نتاج، ولكن وصلنا لواحد االإ االإ

نتاج تقريبا دايل الس نة الاضية.  نفس االإ

حة اّل الفالحة دايلنا، بلفضل الف   هامحلد هلل أ نكام أ نه بغيت نقول لمك بأ نه 

النرب عاود  ذحنا من هاا، و (les exploitants)وبلفضل العاملني وبفضل 

 ،مهالناس اكنو يف ديور ..حنا كناامه، ل نه الوقت اليل فعال واثين كنشكر 

 .ااكنو جالسني، اكنو خدامني كيوجدو للناس يعين الطعام دايلهو 

 ..للناس، اخلدامة وميكنش نقولا االإشاكلية، ل نه م وهنا اكين واحد

ا لسو، غادي جتيمك واحد النحة ومالفالحة سريو جت  الناس اليل كيخدمو يف

حنا عارفني بأ نه دران أ ولوية من ال ولوايت أ ن الفالحة اغاديش ختدمو، 

ال هاوالصيد البحري خصها تش تغل، ل ن الغاربة خصهم اي  le) ذلكو، واإ

raisonnement)   سريو جيلسو هللا جيزيمك ءطبااكين ميكن يل نقولو لل ،

 (la sécurité)يف دارمك وغادي جتيمك واحد النحة، ونقولو للناس دايل 

شكون اليل غادي خيدم و جلسو يف دارمك وغادي جتيمك النحة دايلمك، 

 الغاربة؟ 

 وفعال ..البد من تطوع دايل واحد الفئة اليل يه مشكورة واليل هذا

واعطات  ،، واعطات ال مثنة مزاينة(elle est capable)اليل بينات بأ ن 

ىل واعطات نفس النتوج فني ما مشييت، ،النتوج مزاين مشييت  اإ

غادي تلقى تقريبا نفس النتوج يف  ،للراش يدية، وال مشييت يعين ل اكدير

س نني، وهذا  ذياكنش هاا اليش اليل م ذها ،(la qualité) السوق دايل

الناس اليل اش تغلو، وأ نه هذا قرار  ذامحلد هلل بلفضل يعين الوعي دايل ها

(volontaire) بأ نه الناس دايل (la CNSS) ،ميكنش الفالحة ا قلنا م

بأ نه هاك  (volontaire)خصهم ميش يو خيدمو، قرار  ،خيدموشا لسو مجي 

ال لو اكنت عندان الفوىض يف ال سواق ..مسيتوا  ،اكينش النتوجاتا م ،واإ

 .اكينش اليل ينتجهاا وم

، أ ان كيظهر يل بأ نه (RAMED)الناس اليل هام كتلكمو عىل 

(RAMED, ce n’est qu’une référence)واحد غري ، راه (la 

référence) اك ذاليل كنشوفو فهيا، اكين واحد العدد دايل العايري بش ه

 ذها هعطاوه؟ ل نه مترضر، ل ناالس يد اليل يف البادية واليل كياخذ، عالش 

ىل اكن فالح وميكن خيدم وميكن  الوبء جاب ليه واحد الترضر، واش اإ

 ..وميكن ينتج.. ال باليت امسح يل ..ينتج

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة للس يد الوزير.، هللا خيليك ،الس يد الرئيس

 غابت:الس يد وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية والياه وال

ىل اكن م .هذا واش هو مترضر؟ أ ان ال أ ظن ..وميكن وميكن ينتج..  ا اإ

ىل م ..امسح يل اليس ،عندوش االإماكنيات عندوش االإماكنيات ا اكنش ما اإ

 (donc) بش يش تغل هو مترضر، ل نه الوبء ما خالهش كيفاش يش تغل

أ و   (plombier)عندها عالقة مع واش فالح وال مايش فالح والا هذا م

 (le site)ال هذا، ذيك الساعة لك واحد راه حتل واحد  وأ   (métier)ال 

 la)لك واحد غادي يدير  (les réclamations)تحطو فيه يعين ي بش ك 

réclamation)،  لك واحد غادي يكون معاه يعين يتحطو ليه ال س ئةل

 ذاحلق يف هاراه عندو احلق، كيظهر يل بأ نه عندو  ،واليل بني بأ نه مترضر

 اليش هذا يف الس تقبل.

مايش اعطاو فقط يعين امحلد هلل الفالحة حنا مايش ا ..الصادرات دايل

ميل  ..مسيتوايعين ال من الغذايئ داخل البالد، حىت اخلارج بقينا يعين يف 

 l’office)حنا يف الفالحة مايش حبال ا ،(les statistiques) كناخذو دب

de change)،  كنبداو من(octobre)  تقريبا حىت(septembre)،  ل ن

 غادي يبدا، نعطيمك بعض ال رقام:أ متاش  ،اك هو الومس الفاليحذه

ىل غاية  - ، %8ماي، ارتفعت ب  17الصادرات دايل البواكر دايلنا اإ

 ؛أ لف طن 127مليون و

- (les tomates) ،؛أ لف طن 520، %4 ت باطلع :الطامطم 

 ،%27 أ لف طن، هبطات ب 476 :الصادرات دايل احلوامض -

ذاك اليش دايل ذاك  عندانلو اكنت  ..اكينشا مايش حيث السوق م

نتاج ها ذعوه هاير نب خل  االعام والعام   ذالعام، ولكن مع ال سف االإ

، ولكن (clémentine)ب % 40، 30 العام اكن انقص يعين ب

أ نه  ،(les quantités) يف% 27 ال خبار السارة أ نه وخا هبطنا ب

دايل ذاك  (la valeur)بلنس بة  %2 اله هبطنا يف المثن باي

 les marchés ce sont)الس نة، وهذا كيبني بأ نه امحلد هلل 

redressés)،  ن شاء هللا.قة ال سو  عاودو تقادو اإ

 تاوالفواكه اليل تصدر  بعض اخلرض اليل يه ..مسيتوا نعطيمك بعض

 مثال:

 ؛%9زايدة دايل  ،أ لف طن 116 :الفاصوليا -

 ؛8% تزادت ،أ لف طن 44 :(courgette) الكرعة -

 ؛%61 تزادت ب ،أ لف طن 129 :ادلالح -

 l’export par) %25تزادت ب ،أ لف طن 86 :الفواكه امحلراء -

rapport à l'année dernière) ،حنا يف اجلاحئة راه االيش  ذوها

 امسيتو.. ؛ دايل كوروان ويف قةل الاء، وامحلد هلل أ نه الفالحة معلو

 ؛%2.6 ب تزادت ،أ لف طن 40 :البطيخ -

 )طن(. أ لف 32 حيث وصلنا ل %193تزاد  :وال فواك -

 نتاجئ اليل يه جد هممة.  ،يعين امحلد هلل ،و لكهم أ نهذها

ىل ش تو  ،كذكل دايل الاريش  (par exemple)اكن نشاط همم اإ

نزاكن اليل كيكون فيه واحد الرواج دايل يف اخلرض وذاك اليش، من بعد  اإ

حرك توابدات الناس كت  ،(la crise)يكون يف الوقت اليل ابدات ن ك ما اك
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طن يف  1500 طن حىت ل 2000وكترشي من بعد اكن كيكون تقريبا بني 

اليش  ذوها، طن 3000 الهنار اليل كرتوج يف السوق، وصلت حىت ل

 ..مسيتواكيبني بأ نه اكين واحد ادلينامية واكين واحد 

ذن دارو بأ نه الفالحة تاليل  الاختياراتبصفة عامة، امحلد هلل أ نه  ،اإ

بش نمكلو  ،خصها تبقا خدامة يه والصيد البحري بش يعطيو النتوجات

 يعين اليش لكو بيق يعين ال فات ذامحلد هلل أ نه رمغ يعين ها ..هذا

 elle est plus)يعين  اليش كيبني بأ ن البادية دايلنا ذو، وهايكمنيرتيز 

résiliente) كيعنيش أ نه ا اليش م ذاليش، ولكن ها ذامحلد هلل بلنس بة ها

خدمو يف الصانع تياحلذر مث احلذر، ونتجهو للفالحة، ونتجهو للناس اليل 

دايل يعين االإماكنيات دايل التشغيل، الواحد  الاحرتامبأ نه خص يكون 

، يغسل يديه، يعين يبعد مبرتو وال جبوج ميرتو عىل (masque)يعمل 

ىل بقينا، بش بقاو خندمو  ذالناس اليل حداه، ها اليش راه همم، ل نه اإ

نتاج وهذا يعين الفالحة والناس  ،و أ نامتاخصمك تبق ..للمغاربة ونعطيومه االإ

ص خصمك تبقاو بصحة عافية، وخ ،ري، اليل كنتجه ليمكدايل الصيد البح

اليش،  ذدايهلم حىت هام يوقفو عىل ها (les patrons)يعين الناس دايهلم، 

ماكنيات بش يكون عندمه ذبش يعاونومه بش يعطيومه ها حنا اولكن  ..االإ

عن بعد،  اجامتعاتتصلنا وهدران مع السادة رؤساء الغرف، معلت معهم ا

عن بعد، لكيش يعين  (les interprofessions) امتعات معومعلت اج

 .اكين واحد التحسيس بأ نه جيب الواكبة

غاديش تلقا بؤرة هنا وبؤرة هنا، ا هذا ال يعين أ نه غدا وال بعد غدا م

الفالحية وال  الاس تغالليةعرفهناش واش جات من ا يك البؤرة مذل ن ها

وال جات من ادلار عند اجلار وال هذا، لك  ،دايل احلوت (l’usine)من 

 le)ك ، وأ ان كيظهر يل بأ نه هذاىاليش غادي يبق ذيعين ها ..واحد

communiqué)  دايل واحد  يعين.. تلكمت عليه دايل ادلاخةل،اليل

  (communiqué) هأ نـا كيظهر يل بـاس اليل هام تصابو، أ نـالثالثة دايل الن

عندوش الوقع ا الوقع، م ذصة يف هاعندو حىت بال ما ..ليس هل، س يايس

، كيفاش نقول أ نه ثالثة دايل (la COVID)دايلو داخل ال زمة دايل 

و لهنا، وهام اليل مراض، يجاو من ادلاخل دايل البالد بش جي  راه الناس

دايل الناس اليل اكنو  140، (les analyses)ميل دارو  ..وهام اليل

تقاس، ا ، حىت واحد م(négatifs)خدامني معهم لكهم حىت واحد، لكهم 

وك الثالثة واحد جوج فهيم كيشكو، ذاكينش، وحىت هاا حىت واحد م

كندخلوش فيه، غري أ نه الناس اليل ا حنا ماشغلهم،  يشاكذولكن ه

فين وال هذا،  كتش تغل يف العيون وال يف ادلاخةل أ و ال يف لكممي وال يف اإ

س نوات وس نوات لك واحد  ذيراه ها ء؟مايش اليوم عاد طاحو من السام

 ءيعين داخل دايل الصحرا ..اكين اليل كيجي من القاع دايل ،ومنني كيجي

و هام ذي من سوس، اكين اليل جيي من.. هاجيدايلنا من دلاخل، اكين اليل 

اليش،  ذيعين يف ها ،البحارة، يعين ال جيب التفرقة وال نس تعملو الس ياسة

ىل ما اليش م ذالعامل دايلنا سالني، وها ،الناسأ نه امحلد هلل  ا يعنيش أ نه اإ

خذ اتت غادي  لردش الباا غاديش يكونو سالني، واليل ما ردوش البال راه م

 (les conditions sanitaires)فيه االإجراءات الالزمة، حنن مع يعين 

 لاليل حىت هام جنود حبا ،بش يكونو، بش الفالحة، بش الصيد البحري

اليل  ..مسيتواهللا جيزهيم خبري، وال الناس دايل ال من وال  ،وك ال طباءذها

حىت هام جنود، خدامني، خصهم حيافظو  ،قاميني بواحد العمل اليل هو كبري

 عىل راسهم، ل ن الغاربة حمتاجني هلم.

 وشكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 ونشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة اليوم.

 ونشكر كذكل مجيع االإخوة والسادة الستشارين احملرتمني.

 ورفعت اجللسة.


