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 113رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 أ كتوبر 27)هـ 2144 ربيع ال ول 10 الثالاثء: التارخي

 .للرئيس الثالث، اخلليفة محيد كوسكوسالس يد الستشار : الرئاسة

وادلقيقة الثالثة الساعة ، ابتداء من ساعتان ومثانية وثالثون دقيقة: التوقيت

 .الثامنة بعد الزوال

 ئةل الشفهيةمناقشة ال س  : جدول ال عامل

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

 :، رئيس اجللسةمحيد كوسكوسالس يد الستشار 

  الرحمي الرمحن هللا سمب 

 .الرسلني أ رشف عىل والسالم والصالة

 .اجللسة افتتاح عن أ علن

 احملرتم، الوزير الس يد

 احملرتمات، الستشارات الس يدات

 احملرتمون، الستشارون دةالسا

 ظامالن لقتضيات وطبقا ادلس تور، من 100 الفصل بأ حاكم معال

 ل س ئةل اجللسة هذه اجمللس خيصص الستشارين، جمللس ادلاخيل

 .علهيا احلكومة وأ جوبة الستشارين والسادة الس يدات

 ال عامل، جدول يف الدرجة الشفهية ال س ئةل تناول يف الرشوع قبل

 مراسالت من جد ما عىل اجمللس الإطالع ال مني للس يد مةاللك أ عطي

عالانت  .واإ

 .لتفض ال مني الس يد

 :اجمللس أ مني تويزي، أ محد الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

  الرحمي الرمحن هللا بسم

 .ال مني النيب عىل والسالم والصالة

 احملرتم، الرئيس الس يد

 احملرتم، الوزير الس يد

 احملرتمون، الستشارون والسادة الس يدات

ىل الرئاسة هبا توصلت اليت لل س ئةل ابلنس بة  27 لثالاثءا يومه غاية اإ

 :اكلتايل فهيي ،2020 أ كتوبر

 سؤالا؛ 64: الشفهية ال س ئةل عدد -

 سؤالا؛ 19: الكتابية ال س ئةل عدد -

 .جوااب 71: الكتابية ال جوبة عدد -

 3 القبل الثالاثء يوم موعد عىل س نكون أ ننا الوقر اجمللس أ حيط كام

 تعلقةال  الشهرية اجللسة مع ،زوالا الثالثة الساعة عىل ،2020 ربنومف

 حتدايت لعاجلة احلكومية الس ياسات" :موضوع حول العامة، ابلس ياسة

 ".كوروان جاحئة تداعيات ظل يف والاجامتعي الاقتصادي الوضع

 .الرئيس الس يد شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 . ال مني الس يد شكرا

 أ حد من طلب هناك علهيا، احلكومة وأ جوبة ال س ئةل مبارشة قبل

طار يف احملرتمني رقالف رؤساء السادة  .ظامن نقطة اإ

 والتمنية، العداةل فريق رئيس للس يد اللكمة أ عطي ادلاخيل للنظام وطبقا

طار يف  . دقيقتني حدود يف نظام، نقطة اإ

 .الرئيس الس يد تفضل

 :ش يخي نبيل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 مبجلس ةوالتمني العداةل فريق ابمس اجللسة هذه بداية أ غتمن أ ن أ ريد

دانتنا الشديد استناكران عن نعرب يك الستشارين،  السيئة للرسوم القوية واإ

رصار وسمل عليه هللا صىل محمد س يدان هللا لرسول عادة عىل القيت واالإ  اإ

 . نرشها

 من وجه بأ ي بولمق  وغري وحقا اس تفزازا تشلك الرسوم هذه أ ن نعترب

 ابعتبار الرأ ي، حبرية لها عالقة وال العامل، عرب مسمل ملياري لشاعر الوجوه

ساليم نادين  ومقدسات برموز مساسها  .احلنيف االإ

 العلمي اجمللس وكذا اخلارجية وزارة عن الصادر البالغ مبضامني ننوه

 الغريب الشعب وموقف يالرمس الوقف عىل يؤكدان والذلان ال عىل،

 .الاس تفزازات لهذه الرافض

 لها يوفر ومن ادلنيئة س تفزازاتالا هذه عن السؤولني أ خريا ندعو

ىل ال شاكل جبميع الغطاء  مع الشاعر، تأ جيج من للمزيد تفاداي عهنا الكف اإ

 .تداعيات من ذكل عن يرتتب أ ن ميكن ما

 .الرئيس الس يد شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

طار يف كذكل اللكمة  قاليلالاس ت الفريق رئيس للس يد نظام نقطة اإ

 .ادليةوالتع حدةللو 

 .اللبار اليس تفضل

 :اللبار السالم عبد الس يد الستشار

 . الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

 واالإخوة، ال خوات
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ىل صويت أ مض فعال دا يف الغاربة مجيع وأ صوات السلمني أ صوات اإ  نةاإ

 . العقلن غري السلوك هذا

 الآخر حرية سمت عندما تنهتيي احلرية ولكن التعبري، حرية هناك حصيح

آمن) ادلايانت، جبميع يؤمن الغرب مغاربة، مسلمون حنن. وعقائدمه  أ

ليه أ نزل مبا الرسول آ  لك والؤمنون، ربه من اإ  وكتبه ومالئكته ابهلل منأ

 هللا صدق ،(رسهل من أ حد بني رقفن ال - الهم هو هذا - نفرق ال ورسهل،

 .العظمي

ذن  حترتم أ ن بالدان وتعودت ت،ادلايان مجيع حنرتم فنحن ،"نفرق ال" اإ

 .وتقدير ابحرتام ادلايانت مجيع حمج يه السلمني وبالد دانوبال امجليع،

 الترصف هذا الهتور، الترصف هذا نشجب الاس تقاليل الفريق فبامس

 كبريا حقدا حتمل أ و حقدا حتمل اليت اجلهات عاجتر  أ ن ونمتىن القبول، غري

 .ال رض هذه فوق احملبة ونرش اونللتع خدمة ترتاجع، أ ن االإسالم عىل

 .الرئيس الس يد شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 .تفضل ،احلريك الفريق نظام نقطة ،االإطار نفس يف دامئا

 .االإخوان طالبيهنا نظام نقطة اكينة

 .الرئيس الس يد تفضل

 :الس باعي مبارك الس يد الستشار

 . الرئيس الس يد شكرا

 احملرتم، الوزير الس يد

 احملرتمني، الستشارين والسادة الس يدات

 يف نود الرشيف، النبوي الودل بعيد الاحتفال مشارف عىل وحنن

ىل الهتاين بأ حر نتقدم أ ن الوقر مبجلس نا احلريك الفريق  أ مري حرضة اإ

 السادس، محمد الكل اجلالةل صاحب وادلين، الةل محى حايم الؤمنني،

ىل وأ يده، هللا نرصه  مجعاء، االإسالمية وال مة الغريب الشعب اكفة واإ

 وبالدان السعيدة اذلكرى هذه أ مثال علينا هللا يعيد بأ ن المتنيات وبأ صدق

 .الازدهار من ومبزيد ابل من تنعم

قدام خالل من الفتعةل الضجة نتابع وحنن الس ياق، هذا ويف  بعض اإ

ىل االإساءة عىل ال جنبية ال صوات  وسمل، عليه هللا صىل الكرمي، الرسول اإ

ال احلريك الفريق يف يسعنا ال الرسلني، ل رشف همينة رسوم عرب  نعرب أ ن اإ

دانتنا جشبنا عن  الساعية العواقب، حمسوبة وغري ادلنيئة الامرسات لهذه واإ

ىل فاشةلال  والس السمحاء الساموية ال داين بني يومه رصاع خلق اإ

 .والتعايش التسامح قمي عىل البين ابالإسالم

 ابلوقف اعزتازان عن االإطار هذا يف نعرب أ ن احلريك الفريق يف نود وكام

 الفتنة هذه جتاه ،اخلارجية وزارة عرب الغربية، الملكة طرف من عنه العرب

 ابجملهودات منوهني النبيةل، يةاالإنسان  والقمي احلضارات حلوار السيئة

سالم لنرصة هللا، حفظه الؤمنني، ل مري احلكمية القيادة حتت التواصةل،  االإ

 جحم من عظمي بدل يف والواطنني الواطنات لاكفة الرويح ال من وضامن

 .والاعتدال الوسطية لقمي منارة لوس يظ ظل الغرب،

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .شكرا

طار يف دامئا لل حرار، الوطين التجمع قلفري اللكمة  .نظام نقطة اإ

 :أ دعي حلسن الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد راكش

 الوزير، الس يد

 احملرتمني، الستشارين والسادة الس يدات

 ببالغ لل حرار الوطين التجمع فريق ابمس ننوه أ ن البد البداية، يف

 اذلي ابخلارج، القميني ربةوالغا االإفريقي والتعاون اخلارجية الشؤون وزارة

نسانية لرسول التتالية ابالإساءات الغربية الملكة ابمس فيه نددت  االإ

 ليكرس ءجا واذلي والسالم، الصالة عليه محمد، هللا رسول ال عظم،

 االإسالمية ال مة ثوابت عن ادلفاع يف وشعبا، ملاك للمملكة، الثابت الوقف

ىل داعني ورموزها،  ذات القضااي مع التعاطي يف احلوار فضيةل اعامتد اإ

 بأ ي ميكن وال وأ صولها، دهاقواع لها احلرية بأ ن مربزين ادلينية، الطبيعة

 ونزعات عقدية أ حقاد ترصيف أ جل من وراءها الاختباء ال حوال من حال

 وسمل، عليه هللا صىل محمد، ولنبينا احلنيف دليننا االإساءة هتدف ش يطانية،

 النبوي الودل بذكرى القبل امخليس ليةل به السلمون س يحتفل اذلي

 .الرشيف

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 . شكرا

 .والعارصة ال صاةل فريق رئيس للس يد اللكمة

 .عادل اليس تفضل

 :الربااكت عادل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

ال ميكننا ال الستشارين، مبجلس والعارصة ال صاةل فريق يف بدوران،  اإ

 هللا صىل محمد، س يدان هللا لرسول االإساءة حماوالت لك بشدة ندين أ ن

 هذه ونعترب هل، السيئة الرسوم نرش يف االإمعان خالل نم وسمل، عليه

 ال داين، وازدراء والعنرصية احلقد مشاعر وتغذي مقبوةل غري الامرسات

 يه بل التعبري، حرية مضن تصنف أ ن ميكن ال االإساءة هذه أ ن عىل ونؤكد

 .العامل أ حناء مجيع يف السلمني وللك الغاربة لشاعر رصحي اس تفزاز

ىل نربال  هذا من وندعو  الساموية ادلايانت لك احرتام رضورة اإ
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 بني والبناء الهادف واحلوار الشرتك للعيش أ سايس كرشط ،اءالسمح

 .والشعوب ال داين

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 . شكرا

طار يف للشغل ادلميقراطية نفدراليةو الك مجموعة عن الستشارة لس يدةا  اإ

 .نظام نقطة

 :حلرش ايثر الس يدة ةالستشار 

 .الرئيس الس يد شكرا

 هناك يكون الواقف هذه مثل يف أ نه عىل اعتدان كنا احلقيقة يف هو

 مجيع يتبناه واذلي القاعة، يف يقرأ   واذلي رساةل أ و الستشارين جمللس موقف

 ..الفرق رؤساء

 كذكل ندين ادليين، التطرف اكن، أ يامن التطرف ندين نفدراليةو كك حنن

ال ميكننا وال الفكري، التطرف  ليس االإسالم ل نه امجليع، مثل نكون أ ن اإ

 ترصحي خصوصا وندين أ ساء، من لك وندين أ خرى، أ و هجة عىل حكرا

 ترصحي هناك اكن ل نه النار، يف الزيت زاد اذلي الفرنيس احلكومة رئيس

ىل يدفع اذلي  بدل هو الغرب أ ن عىل ونكرر ادلايانت، بني ما الاصطدام اإ

 كيفام التطرف ضد يناضل اذلي كذكل وبدل ادلايانت، ايشتع بدل التسامح،

 .جتلياته اكنت وكيفام أ سلوبه، اكن وكيفام عهنو  اكن

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

طار يف تفضل الاشرتايك، الفريق رئيس الس يد  .نظام نقطة اإ

 :فاحتي امحليد عبد الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

ال ميكن ال اشرتايك كفريق حنن  التتالية الترصحيات هذه ندين أ ن اإ

 ينتقل عندما تأ يت الشديد لل سف واخلطورة الفرنس يني، ؤولنيللمس

ىل التطرف الميني خطاب التطرف، ابخط  الفرنس ية ادلوةل رئاسة اإ

 . الفرنس ية ادلوةل ومؤسسات

 ولك الرشائع ولك نؤمن حنن ،"يشء لك فوق التعبري حرية" بأ ن القول

 تعلو ال التعبري وحرية الآخرين، حرية عند تقف التعبري حرية بأ ن ادلايانت

 ومن الالزم، ابالحرتام حتظى أ ن جيب لكها الساموية وادلايانت القدس، عىل

 موقف وكذكل الغربية اخلارجية وزارة دايل الوقف نمثن أ ن البد الباب هذا

 يف الغريب المنوذج حتصني ىلع حييلنا أ ن جيب وهذا العلمي، ال عىل اجمللس

 .حممتةل خطورة أ ي من كبدل يضاأ   حيمينا واذلي التدين، ممارسة

 .الرئيس الس يد شكرا

 

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 ادلميقراطي توريس  دلا الفريق عن الستشارة للس يدة اللكمة

 .الاجامتعي

 .عائشة ال خت تفضيل

آ  ائشةع الس يدة الستشارة  :يتعالأ

 الرئيس، الس يد

 الوزير، الس يد

 احملرتمون، الستشارون السادة

 احملرتمات، الستشارات الس يدات

ىل االإساءة حول الفرنيس الرئيس الس يد ترصحيات أ اثرت  هللا رسول اإ

 االإساليم، العامل يف الغضب من موجة مالاالإس وحول وسمل عليه هللا صىل

ىل داهام وصل اجلهات خمتلف من ال فعال ردود توالت  بشخص االإساءة اإ

  .وسمل عليه هللا صىل الرسول

ذ الاجامتعي، ادلميقراطي ادلس توري الفريق يف حنن  زوبعة ذكل نعترب اإ

 يقتيض مما والسمل، والتعايش واحلرايت ال داين الحرتام مضاد اجتاه يف تسري

طار يف ال داين، لك بني والتعايش التسامح بثقافة التحيل  البادئ احرتام اإ

 اليت الترصحيات وهذه الترصفات هذه نشجب الفريق يف وحنن. الإنسانيةا

 .العامل يف ال داين مجيع تدين

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .شكرا

طار يف الستشار، الس يد اللكمة  العام داالاحت فريق من نظام، نقطة اإ

 .الغرب لقاوالت

 .الستشار الس يد تفضل

 :حميي يوسف الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 شدة بلك نستنكر الغرب لقاوالت العام الاحتاد فريق يف حنن

 لنبينا همينة صور بنرش ابلسامح وذكل بأ مكلها، االإسالمية ال مة اس تفزاز

 ويكفوا يتعقلوا أ ن عادهتم عىل رشاكءان وندعو وسمل، عليه هللا صىل الكرمي

 وكرامة ريةحب اسالس دعن تقف احلرية بأ ن ونذكرمه االإساءة، هذه عن

 .الآخرين ومقدسات

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .شكرا

 الفريق، رئيسة للشغل، الغريب الاحتاد دايل تفضيل، الرئيسة الس يدة
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طار يف  .نظام نقطة اإ

 :العمري مالأ   الس يدة الستشارة

 ادلوةل دايل والوقف البالغ نمثن أ وال، للشغل، الغريب الاحتاد يف نحن

 نعترب احنا الوقت نفس يف. ال حداث هذه يف اخلارجية وزارة عرب الغربية

 من حممتل لعدو الفرنيس العام الرأ ي لتوجيه حماوةل فقط هذه بأ نه الاحتاد يف

 هو واالإشاكل خلية،ادلا مشالكهم من الفرنيس العام الرأ ي انتباه تغيري أ جل

 .فرنيس -فرنيس

 المثلني كبايق نعترب للشغل الغريب الاحتاد يف احنا الوقت، نفس يف

 ادلين بأ ن الشعبية وامجلاهري الغربية والنقابية الس ياس ية الطبقة دايل

 وابلتايل ال داين، لك نقدس مغربنا يف وحنن مقدس، دين هو االإساليم

 . ال داين لك حنرتم

 ابليل قامت الغربية ادلوةل بأ ن وكنظن تعايش، عندان الغرب يف احنا

 الترصحيات كذكل ندين التطرف ندين ما بقدرف  به، تقوم هاخص  اكن

 ونطالب القمة، أ عىل يف فرنسا يف الس ياس يني السؤولني دايل التتالية

 .هناك يعيشون اليل الغاربة مشاعر واحرتام االإساليم ادلين ابحرتام

 .شكرا

 :اجللسة رئيس يدس  ال 

 .شكرا

 لفريقا يف واالإخوة ال خت من تنطلبو احلال، بطبيعة نبداو ما قبل

 مقاعد هناك اكين الاجامتعي، والتباعد الاحرتازية التدابري اختاذ الاشرتايك

 رضوري هاك، تبقاو لمك ميكنش ما خيليمك، هللا تفضلو فضلمك، من فارغة

 الستشار الس يد شكرا. مكري خ يكرث هللا اجامتعي تباعد هناك يكون

 .مشكورين خيليمك هللا االإخوان الستشارة، والس يدة

 لقطاع الوجه ال ول الآين ابلسؤال اجللسة هذه أ عامل ولجد لنس هت

 الثقافية التظاهرات تنظمي لقطاع الرتخيص موعد" وموضوعه ادلاخلية،

 ."أ نشطته الس تئناف والتواصلية

 لقاوالت العام الاحتاد الفريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 . السؤال لتقدمي الغرب

 .يلتفض الستشارة، الس يدة

 :التازي مية انئةل الس يدة الستشارة

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتم، الوزير الس يد

 طرف من البذوةل ابجملهودات الغاربة كجميع ونعزت نفتخر يشء لك قبل

طار يف وزارتمك  .روانو ك أ زمة تدبري اإ

 والتشجيع الوابء ماكحفة هبدف وذكل احلكمي، اخليار الغرب اختذ لقد

 القرار، هبذا نرحب حنن. الاقتصادي النشاط اس تئناف ىلاإ  العودة عىل

 ادلرايس اجملال يف سواء أ نشطهتا، أ نفتاس ت القطاعات أ غلب أ ن خاصة

 قداالفن هتم اليت اخلدمات، من وغريها العمويم والنقل والتجاري والصناعي

 .وال سواق والقايه والطامع

نتاج قطاع هوو  همم، قطاع اس تثناء مت الوزير، الس يد ال سف، مع  وتنظمي اإ

 التواصلية التظاهرات وكذا يةوالثقاف  الفكرية التظاهرات

(l’événementiel.) 

 الوزير، الس يد

 أ بسط توفري يس تطيعون ال القطاع هذا يف الفاعلني أ ن لمك أ قول

ذ أ شهر، س بعة منذ اليومية ش يةي ع ال  احتياجاهتم  هلم السامح يمت مل اإ

آالف مينع القرار هذا أ نشطهتم، ابس تئناف آالف ومئات الرشاكت من أ  من أ

 . اليويم دخلهم من وال رس العامل

 متديد احلكومة مع الغرب قاوالتل العام الاحتاد وقع أ سابيع ثالثة قبل

 هاته البادرة، هذه من مغرلاب ولكن القطاع، لهذا الادية الساعدات عقد

 مجيع مثل أ نشطهتا مببارشة لها يسمح مل حيث أ كرث، الصمود تس تطع مل الهن

 جراءاتلالإ  والشامل التام ابالحرتام ابلزتاهما وذكل ال خرى، القطاعات

 .والوقائية الاحرتازية

 اليت التظاهرات بتنظمي هلم السامح الهنيون يطلب االإطار، هذا ويف

 خشص، 100و 50 الوزير، الس يد خشص، 100و 50 بني اعدده يبلغ

 مهنا احلرة، الهن من العديد تضم رتابطة،وم متاكمةل منظومة أ مام أ ننا خاصة

 .ونوالفنان اذلاتيون والقاولون احلرفيون

 هؤالء ،"كناوة" مبثال أ ذكرمك الوزير، الس يد لمك، أ قول ما تلمسوا وليك

 ال تراث الفين معلهم حبمك أ صبحوا يش،م الهت  يعانون اكنوا اذلين الفنانون

 كيف الوزير، الس يد فكيف، اليونسكو، منظمة طرف من عالي مادي

 الاكنة يتبوأ   مل عالي ابعرتاف حظي اذلي ،"كناوة" مثل وطين لرتاث

 بالده؟ يف الس تحقة

ليمك أ توجع  أ ن نعمل وحنن احملرتم، الوزير الس يد التساؤالت، هبذه اإ

 البرشي املالرأ س يف الاستامثر هو البرشية للتمنية وطنيةلا البادرة شعار

 .الس تقبل السترشاف

 .الرئيس الس يد راوشك

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

 . شكرا الوقت، انهتيى الستشارة الس يدة

جابة الوزير الس يد لمك اللكمة  .السؤال عىل لالإ

 :ادلاخلية وزير لفتيت، الوايف عبد الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتمة، الستشارة الس يدة

 بةابلنس   همم قطاع والتواصلية قافيةالث التظاهرات تنظمي قطاع حقيقة،

 مارس شهر منذ تقريبا هذه بأ ن اكملني تعرفوك  كيف لكن بالدان، القتصاد
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 القطاعات أ ن أ مكن ما وحاولنا توقف، عرفت الاقتصادية القطاعات مجيع

طار واحد يف دايلها العمل تسرتجع أ هنا ال خرى مور ةدحاو  الاقتصادية  االإ

 . ماو ه حىت والرتفقني ابلقطاع للعاملني ةالصحي السالمة كيضمن اليل

 يعين لراسو، كينتجش ما اليل قطاع أ نه هو القطاع هذا خصوصية

آخرين، لناس التظاهرات كينظم  مع مبارشة عالقة عندو اليل قطاع وهو أ

 يعين وصل، فني اليوم عارفني انتوما الس يايح طاعقوال الس ياحة، قطاع

 هو اليل الرتاجع واحد عرف اليل الشديد، ال سف مع هو، اليل قطاع

 وهذا. العامل يف ولكن ال سف، مع بالدان يف فقط مايش بزاف، كبري تراجع

 وعندو ابلس ياحة، مرتبط الثقافية التظاهرات تنظمي دايل القطاع

 أ ننا لنا ميكن ابش كبرية احتياطات وذانخ انأ ن  علينا كتحمت خصوصيات

 .لو نرخصو

 اليل القطاعات لهذه نرخصو اأ نن منا تطلبو حني بس يط، مثل نعطيك

 تعطي غادي خشص 50 دايل التظاهرة بأ ن تظين واش خشص، 50 ماو ه

  حيياو؟ أ هنم القطاعات دايل االإماكنية

 القطاعات الهذ نرخصو أ ننا لنا ميكن غادي كيفاش أ خرى، قضية نزيدك

آمت، ومانعني العراسات مانعني مثال واحنااي  ابغين ل ن مانعيهنم مايش الأ

 أ كرب بأ ن كيعرفها، اكمل العامل اليوم اليل جتربة وهذه كتعرفو، اكملني. مننعومه

 من كتنطلق ال سف مع البؤر أ كرب - وكنعاودها كنقولها - البؤر أ كرب ،البؤر

آمت وال ساال عر  هذه، حبال الاحتفاالت هاد  من كتجي البؤر أ كرب ..وال الأ

 . يهاد حبال التجمعات هاد

مىت رامجل من أ حر عىل كنتس ناو احنا  طاعاتالق هادل  نطلقو أ ننا اإ

: معنية اليل القطاعات مجيع مع احلال وبطبيعة هذه ختدم، ابش الاقتصادية

 بعض، مع بعضها مرتبطة اليل قطاعات ل هنا ..التقليدية الصناعة الس ياحة،

ذا ،دايلها العمل يف تبدا القطاعات لهذه نسمحو أ ننا اليوم ميكنش ما لكن  اإ

 عىل خطر فهيم اليل بؤر متثلش غا ما بأ هنا %1000 تأ كدينم  كناش ما

 من الناس حنرمو ابش درانها مايش راه القطاعات، هذا يف العاملني

 .حئةاجلا هذه من الناس حنميو أ ننا هو الهدف ابلعكس دايهلم، ال رزاق

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 . الوزير الس يد شكرا

 الربد موجة من الترضرة الناطق دمع" موضوعه ،الثاين السؤال

 ".القارس

 لل حرار الوطين التجمع فريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .السؤال لبسط

 .الستشار الس يد تفضل

 :أ دعي حلسن الس يد الستشار

 .سالرئي الس يد شكرا

  الرحمي الرمحن هللا سمب 

 .والرسلني ال نبياء أ رشف عىل والسالم والصالة

 احملرتم، الوزير الس يد

 حلول مبناس بة ابلملكة هجات عدة يف اجلبلية الناطق تعيش تعلمون كام

 ساكنهتا، محلاية العاجل التدخل تس تدعي قارس برد موجة الش تاء فصل

 .صعبة أ وضاعا تعيش اليت

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس دالس ي

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزير، الس يد اللكمة، لمك  .تفضلو الالسؤ  عىل لالإ

 ادلاخلية وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتم، الستشار الس يد

 س نة، كلك القارس الربد موجة مواهجة خيص فامي بأ ن كتعرفو كيف

آاثر لواهجة الربانمج واحد كيعدو ادلاخلية ووزارة كلك احلكومة  الربد أ

 أ نه ايلود الهدف اليل الاختصاصات متعدد هو اليل الربانمج هاد. القارس

 انقطاع ومن القارس الربد من تتعاين اليل الناطق يف موجودين اليل الناس

ىل الطرق آخره اإ  . هلم توصل العناية المتريض، المتوين، أ ن ،أ

 يعين ات،دب راه ةنالس   هاد خيص فامي اخلدمة ابتداء ،الباب هاد يف

ذا حاالت يف المتوين دايل الربانمج تنوجدو  ما لك دوتنوج الطرق، انقطعو اإ

عانة هو  لروحيات،اب التدخالت خيص فامي الناطق، هادل  التدفئة خيص فامي اإ

 الفالحني خيص فامي يه، حىت تتوجد العمومية الصحة وال الليك ادلرك

 .تنوجدوه هو حىت العلف

ن واليل، تتوجد، اليوم بدات اليل العملية دها دايل الهدف  هللا، شاء اإ

 واحد أ هنا وخاصة بدات، راه القارس، الربد جةمو  تبدا ميل ابتداء غتنطلق

 دايل شاركةال  اجلالةل، صاحب دايل بتعلاميت أ يضا، تتعرف الوقت

 حىت اليل الناطق بعض اللكية، السلحة القوات دايل ميدانية مستشفيات

 .القارس الربد موجة تبدا من ابتداء الانطالقة يعطيو ابش وتيوجد امو ه

 .شكرا

 :ةاجللس رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشار، الس يد لمك، اللكمة  .التعقيب اإ

 :أ دعي حلسن الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتم، الوزير الس يد

 الرتابية االإدارة به ومقت اذلي اجلبار ابلعمل منوها جوابمك، عىل أ شكرمك
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 فهيا جتتاهحا اليت الصعبة الظرفية هذه يف خصوصا اجلبلية، الناطق هاته يف

 الدين، اجملمتع مجعيات هبا تقوم اليت ابل دوار كذكل منوها روان،و ك جاحئة

 هاته يف العوزة الساكنة عىل والفقر اجلاحئة ثقل ختفيف عىل تش تغل اليت

 .ةر والوع اجلبلية الناطق

 احملرتم، الوزير الس يد

 هاته ساكنة حاجيات تتضاعف الش تاء، فصل أ بواب عىل وحنن

دارة اهب تقومون اليت اجلبارة اجملهودات من وابلرمغ الناطق،  مبعية ترابية اكإ

 وتعممي العزةل فك يف القروية التمنية صندوق رأ سها وعىل التدخلني، اكفة

 الناطق، هذه يف الطاغية يه عبةص ال  العيش ظروف تبقى كهرابء،وال  الاء

ىل ،(الرشيق اجلنوب امنوذج) التمنية تنتظر مازالت اليت  اجلنوب قلنا اإ

آ  قيادة يه متا عندان اليل اجلبال الرشيق، ملش يل، قيادة هاين، يتأ غيل اإ  اإ

كنيون قيادة ݣون،من  الثلج، فهيا تيطيح مناطق وهاد مسمرير،ا وقيادة اإ

 يف الناطق بعض ،ال خرى اجلهات عىل دزو  كتعاين، دايلها والساكنة

 -مالل بين هجة اس،مكن -فاس هجة احلس مية، - تطوان حبال الغرب

ن ذلكل حقيقية، معاانة هناك خنيفرة،  خمتلف تقريب تقتيض وضعيةال فاإ

ىل مهنا، الطبية خصوصا اخلدمات،  أ مرا أ صبحت واليت اجلبلية، الساكنة اإ

 .رضوراي

 جالةل مببادرة لل حرار الوطين التجمع يقر ف يف ننوه االإطار، هذا يف

قامة يف االإنسانية الكل  عىل اجلهات هذه يف عسكرية انيةميد مستشفيات اإ

 من حتتاج ما بلك الثلوج تعزلها اليت الساكنة وتزويد ال خرية، الس نوات مر

 الربد أ ايم متر ىتح لها، الرضورية الغذائية والواد التدفئة ومواد غطيةأ  

 .كبرية هشاشة نس بة تعرف اليت الناطق تكل يف بةصع ل ا القارس

 العزةل فك أ جل من هجودمك ضاعفةم من البد الوزير، الس يد ذلكل،

ىل والتوجه الناطق هاته عىل قرار اإ  عىل تتوفر وأ هنا خصوصا فهيا، التمنية اإ

 .كبرية ذبيةجا ذات عالية س ياحية أ قطاب مهنا جتعل طبيعية، مؤهالت

 .وشكرا

 :اجللسة يسئ ر  الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 .التعقيب عىل للرد الوزير، الس يد لمك، اللكمة

 :ادلاخلية وزير س يدل ا

 .الستشار الس يد شكرا

آخر السؤال واحد مازال ل ن الباب هاد يف نقول بغيت اليل  ميكن أ

ىل ال رقام فيه نعطيو  الوجه اكين العملية، هاد يف أ وجه 2 اكين أ نه بغيتو، اإ

 القارس الربد تيكون حني كتدار اليل الساعدة دايل العملية وه اليل

ىل الثلوج نوتتكو ال مطار وتتكون آخره اإ  فات، اليل العام مثل نعطيمك ،أ

 الثلوج وقةل ال مطار قةل ال سف مع لكن لكيش وجدان فات اليل العام

 ويطيح نتدخلو كنمتناو كنا ل ن وقالل، بس يطة اكنت التدخالت أ ن جعلت

 دخلناش ما طاحتش، ما ال سف مع الش تاء، تطيح الثلج، يطيح ،اخلري

 لكن نتدخلو، احلال بطبيعة العام هاد متناوكن  س نة، لك كنتدخلو كيف

 .النفع قد عىل جتي ال مطار بأ نه ريب س يدي من كنمتناو

 الساكنة دايل الساعدة أ جل من هام اليل تدخالت اكين قلت كيف

 القطوعني، الطرقان ودايل الثلوج ودايل ارسقال الربد دايل الرحةل لتجاوز

 غادي اليل يه ل ن تكون، هاخص  واليل دامئة ماو ه اليل تدخالت واكين

 اليل العمل اكين الناطق، هذه عىل دامئة بصفة العزةل نفكو أ ننا لنا تسمح

 عندان اليوم االإماكنية هذه الس تعجل: ادلامئ العمل واكين مس تعجل هو

قلمي 27 اليوم  الرضورة دعت لكام نزيدومه أ ننا ميكن واليل كنتدخلو نيف اإ

 .ذلكل

 من احلد لو رشتو ليلا الربانمج هاد امج،بر  اكين أ خرى هجة من

 التدخالت تكون ابش اجملال يفتح أ نه هو دايلو الهدف اليل اجملالية الفوارق

 .أ سهل

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

 ".كريساج-زيرو ومحةل العنف ظاهرة" عهو موض ،الثالث السؤال

 ادلميقراطية نفدراليةو لكا مجموعة من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .للشغل

 .تفضل الستشار، الس يد تفضل،

 :حيسان احلق عبد الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

 الواطنني عىل الاعتداء ظاهرة ال خرية الس نوات يف تنامت

 الس يد نسائلمك ذلا ممتلاكهتم، وسالمة اجلسدية سالمهتم وهتديد واطناتلاو 

ج وعن الظاهرة هذه تداعيات حول رتماحمل الوزير  اختذمتوها اليت راءاتاالإ

 .للمغاربة ال من وتوفري اجلرمية من واحلد العنف مناهضة يف

 .الوزير الس يد شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

جابة الوزير، الس يد اللكمة، لمك  .السؤال عىل لالإ

 .تفضلو

 :ادلاخلية وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 اليل والكريساج العنف عىل كهنرضو ل ن ام،أ رق أ عطي نأ   البد هنا

 :أ رقام نعطيو خصنا الشارع، يف اكين

 ال من مصاحل جسلت 2020 س نة العام هذا من ال وىل أ شهر 6 خالل
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يقاف ومت ةل،اح 381 مهنا تنجزت قضية، 392.000 الوطين  220.000 اإ

 .قارص 12.000 مهنم خشص،

 77.000 جسل ،الليك ادلرك خيص فامي الرحةل نفس ،الوقت نفس ويف

 مهنم خشص، 36.000 العداةل عىل وأ حال انزةل، 61.000 مهنا تنجز قضية

 .قارص 1721 احلال بطبيعة

 حلاالص بأ ن نبني ابش اعطيهتم ال رقام هذه ال رقام؟ هاد تليت عالش

 ابلعمل وساق قدم عىل قاميني ،الليك كادلر  وال الوطين ال من ال منية،

 اجلرمية مواهجة ساهلش، ما - اكملني تتعرفو - معل هو اليل ادلامئ، دايهلم

 فقط مايش بنا، اكملني وخصنا كبري مشلك العالي الصعيد عىل اليوم

 هذه يواجه وصخ كلك اجملمتع يواهجوه، ابل من ملكفني اليل الناس ال من،

 .اصةخ بصفة دينا واجملمتع عامة بصفة اجملمتعات فهاكتعر  ولت اليل الآفات

 والو الاجامتعي التواصل وسائل والو اليوم هو ال مر هذا يف واجلديد

 ما اليل العنف دايل وال أ مان الال دايل النوع واحد نرش أ دوات من أ داة

ذا يح يش يف الو قرية يش يف حادثة كتوقع اكنت قبل. قبل اكنش  ساقو واإ

 نقطة أ ي يف وقعت حاجة أ ي اليوم اخلبار، احلي انس وال القضية الناس

ال الملكة نقط من  يف حدث كتويل اخلبار، لها كيس يقو اكملني والغاربة اإ

 كذب، غري كتكون ثريةك  أ حيان ويف حقيقة الساعات بعض ذاهتا، حد

 ما ل ن اليش، هاد يف ال مه هو هذا ل ن يويم، التتبع واحد نواكي

 ل من،ا بعدم الشعور عىل تهنرضو ال من، عدم دايل احلاةل عىل كهنرضوش

 جوج راه وال من ال من بعدم الشعور جبوج، بيناهتم كبري فرق اكين راه

 .خمتلفني اليل حواجي

 دايل والناس س تتبم  وال من مؤّمنة هلل، امحلد بالدان ،ال من خيص فامي

 الوسائل هذه احلال بطبيعة. يكون خصو كيف مهلايد ابلعمل قاميني ال من

 حىت لهذا قبل، اكنش ما اليل النوع واحد خلقت الاجامتعي التواصل دايل

 وسائل يف ينرش ما لك مع تنتعاملو الباب هاد من الناحية هاد من احنا

 فهيا التدقيق تيمت ابنت اجةح أ ي حبزم، معه تنتعاملو الاجامتعي، التواصل

 للناس يرشحو ابش بالغات وتيخرجو كذب، وال حقيقة شوا تعرف ابش

 وال معلية يش اكنش ما بأ ن شاهدين رامك اكملني هلل، وامحلد واقع، أ ش نو

ن وهذا الآجال، أ قرب يف وهذا دايلها، التفكيك متش ما اليل حاجة يش  اإ

 .العمومية القوات به قوموتي اليل العمل عىل تيدل ،حاجة يش عىل دل

 .وشكرا

 :اجللسة يسئ ر  الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشارة للس يدة اللكمة  .التعقيب اإ

 .تفضيل

 :حلرش ثراي الس يدة الستشارة

 .الوزير الس يد شكرا

 ليس هو اليوم، نعانيه اذلي الشلك هو العنف مشلك احلقيقة يف هو

آخرون وأ سامء ،..نعمية هداية، عدانن،: أ طفال مه أ شخاص، مه ،أ رقام  أ

 السلطة، عن أ قول ال ساكنا، حيرك أ حد وال منازلهن يف غتصنبي  توشااب

 .الواطنني عن بل

 ابلس يوف، العنف ا،نثقافت  يف هيلكية بطريقة هيلكيا العنف أ صبح دلق

 عىل عتداءالا مت سال مدينة يف والآن المنوعة، الالكب ابس تعامل العنف

 واكن هبم اتصلنا ،هذا اليل فهيم اكن والسلطة ممنوعة، بالكب الس يد واحد

 . هذا دايهلم العمل احلقيقة يف

 تشبقا ما الناس الناس، ممتلاكت ىلع البيوت، عىل الهجوم هناك اكين

 يكون غادي تنخرجو، بقيناش ما العام، الفضاء من اخلوف ل مان،اب تتشعر

 عندها العائالت الآن ال طفال، دايل المتدرس عىل لقرويا اجملال يف تأ ثري

 حتيض وال اخلزب دايل طرف تصور متيش واش تدير، غادي اشفكي هو مّه،

 وليداهتا؟

 الوزير، الس يد

 واحد هناك اكين الرشطة وأ ن العامة النيابة أ ن عىل نعرف نحن

 هناك أ نفس نا، وعىل أ طفالنا عىل كنساء خنىش حنن الآن ولكن اجملهودات،

 شكيفا الس يوف؟ هاد تيصنع اليل شكون السؤال الآن عذبوا، ش يوخ

 رتابووتي للمغرب الالكب هاد تيدخلو أ نه كيفاش الس يوف؟ هاد تيتباعو

 النساء تيشوف أ صبح الغريب الواطن أ ن فاشكي لعنف؟ل  س تعملوت وتي 

 عليه؟ وتيتسكت ويغتصنب يعنفن

آمنة، غري أ صبحت احلافالت الطوبيسات، آمن، غري ارعالش أ  الدرسة أ

آمنة، غري آمنة، غري البيوت أ  أ ننا عىل نقول فنحن هذا، لنقو  عندما فنحن أ

 منظامت وكذكل احلكومية الؤسسات مجيعا، السؤولية نتحمل أ ن جيب

 .أ مامنا العنف نقاش نضع وأ ن الدين، اجملمتع

 يف وعامالت عامل هناك أ قولها أ ن أ ريد اليت كذكل ال ش ياء بني ومن

ىل يقهمطر   .رجوعهم يف أ و دايهلم، التعنيف تيمت العمل اإ

ذن  يه ابل مان والشعور ال مان ويف احلياة يف احلق أ ن عىل نقول حنن اإ

 من يد يف يدا نضع أ ن وجيب الواطنة، وحقوق ادلس تورية احلقوق من

 التواصل دايل الناحية من - قلمت كام - يؤثر وهذا هذا، عىل القضاء أ جل

 . الغرب صورة عىل الاجامتعي

ىل ما دوةل من جتي لها ميكن غادي واش الشابة الآن  غادي الغرب؟ اإ

 .شكرا ..راسها عىل ختاف

 :اجللسة رئيس الس يد

  .الستشارة ال خت شكرا

طار يف تفضلو ،الوقت مكلت واخا  .التعقيب عىل الرد اإ

 :ادلاخلية وزير الس يد

 اليل الصورة ل ن عليه، جناوب ما بال يدوز الالكم هاد ميكن ما
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 تقريبا عايشني بأ ننا ،مالاحرتا اكمل مع احملرتمة، الستشارة الس يدة أ عطت

 يف ال من ين،اك البالد يف ال من اكيناش، ما الةلأ   يشال هاد الغابة، يف

 النساء وونقول علهيم ونقيسو معزوةل حاالت انخذو ميكنش وما اكين، البالد

 .أ مسيتو.. تيتغتصبو

 :اجللسة رئيس الس يد

 .شكرا ،شكرا

 اليت الناخية التقلبات مع التعاطي س بل" موضوعه ،الرابع السؤال

 ".ابلملكة الناطق من العديد تعرفها

 لتقدمي ةوالعارص  ال صاةل فريق من ينالستشار  السادة ل حد اللكمة

 .السؤال

 .تفضل الفريق رئيس الس يد

 :الربااكت عادل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتمان، الوزيران الس يدان

 ت،رتمااحمل والستشارات الستشارون السادة

 وطبيعة اجلغرايف موقعها حبمك بالدان تواجه ادلول، من العديد غرار عىل

كراهات من مجموعة ،خهامنا  ابجملاالت الس امي الناخية، ابلتقلبات الرتبطة االإ

 . للمخاطر عرضة ال كرث

 التعاطي س بل حول احملرتم الوزير الس يد نسائلمك الواقع، هذا ظل يف

 ؟لكةابلم الناطق من العديد تعرفها يتلا الناخية التقلبات مع

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .ستشارال  الس يد شكرا

جابة الوزير، الس يد لمك، اللكمة  . السؤال عىل لالإ

 .تفضلو

 :ادلاخلية وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 الس يد به تقدم اكن اليل السؤال مع عالقة عندو تقريبا اليل سؤال هذا

 يف عطيهتمش ما ال رقام، بعض نعطي بغيت وهنا ل،بق  من الستشار

 .رقامال   بعض نعطي بغيت ال ول، اجلواب

 ،2009 من اليش هاد الناخية، التقلبات مع التعامل هذا خيص فامي

 فرتةال خالل س نة لك التدخل دايل اخملطط واحد دارت بالدان 2009 منذ

 كتدخل واليل مارس رلشه حىت مفربنو  أ واخر تقريبا كتبدا اليل الش توية،

قلمي، 20 من أ قل بواحد بدينا كنا ..وصلنا اليوم برانمج اكين عامة، بصفة  اإ

قلمي، 27 يف وكنتدخل اليوم قلمي 27 هاد يف اإ  ـل اتبع اليل دوار 1753 اكين اإ

 تقريبا تيفوت اليل الساكن لداي اجملموع واحد كميثل اليل ترابية جامعة 232

 واحد اكين واليل الناخية التقلبات هاد من كتعاين اليل نسمة، 800.000

 الوقت يف التدخل وكيمت ه،كنوجدو  به، كنقومو العمل واحد التدخل،

 القارس الربد دايل الفرتة هاد من منرو عىل الساعدة أ جل من الناسب

 . الناخية والتقلبات

 طاقية فالحية، حصية، :ال وجه دايل مجموعة عندو التدخل قلت، كيف

 اللكية السلحة القوات خيص فامي خاصة تدخالت واكين للتدفئة، ةابلنس ب

 اكن الفارطة الس نة مثال الإملش يل أ رشان الناطق، بعض يف كتدخل اليل

خل قبل، اليل الس نة اكن تنغري يف ميداين، مستشفى  ...اإ

 تتبع كيمت الناطق هذه يف بأ ننا مكثال كنوصلو بأ ننا هنا لمك نقول وبغيت

 الطرقان وتسدو - هللا قدر ال - ابش الآن من ابتداء واملحلا النساء حىت

 .نتدخلو ناخص  كيف عارفني كنكونو التدخل يمت خصو 

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشار، الس يد لمك، اللكمة  .التعقيب اإ

طار يف تفضل يل، امسح الرئيس، الس يد يل، امسح  .نظام نقطة اإ

طار يف ستشارال  ديالس   تفضل  .س يديأ   تفضل نظام، نقطة اإ

 :حيسان احلق عبد الس يد الستشار

 .الرئيس دالس ي شكر

 الرئيس، الس يد

 اليل نظام نقط ادلاخيل، النظام اليوم كتخرقو أ نه أ نهبمك أ ن أ ريد

 عليه هللا صىل هللا رسول اخللق بس يد تعلقت واليل ال ول يف عطيتوهاا

 .نظام نقط مايش راها يهاد لمك نقولو بغيناش ما وسمل

 واحد فيه اندر دايلنا ادلاخيل النظام كنوجدو كنا ميل احنا واكينة

 االإحاطة ويه أ ال نقولوها، نيف نلقاو ال ش ياء هذه حبال تبقى ابش الوس يةل

 جتاوز يمت مرة ل ول أ نه كنشوفو ال س ئةل، بداو تناولنا، ذكل بعد علام،

عطاء ومت ،قدقائ 3 فيه اليل ادلاخيل النظام  ..ادلاخلية لوزير الفرصة اإ

 :اجللسة رئيس الس يد

 ..الستشار الس يد

 :حيسان احلق عبد لس يدا شارالست 

 .نظام نقطة نمكل خليين

 :اجللسة رئيس الس يد

 .تفضل

 :حيسان احلق عبد الس يد الستشار

 يعطي ادلاخلية وزير الس يد أ ن منانع ال فاحنا التس يري، يف ل هنا.. 

 بعض الوزراء، بني ما متيزي يكونش ما غري الهمة، ياءش  ل  ا يف توضيح
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 كيتعطامهش، وما وكهتمنا هممة أ ش ياء يقولو بغاو وزراء كيكونو الرات

 أ نه نبغيو دقائق، 3 من أ كرث يتعطاش ما دايل صارم ادلاخيل لنظاما كيكون

 .ادلاخيل النظام احرتام يمت امجليع

 .الرئيس الس يد شكرا

 :ةاجللس رئيس الس يد

طار يف الستشار، الس يد تفضل،  . التعقيب اإ

 .تفضل

 :الربااكت عادل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكر

 .دايلمك اجلواب عىل الوزير، الس يد شكرا،

ال الوزير، الس يد لنا، ميكن ما احلقيقة يف هو  دايلمك ابجملهودات ننوهو اإ

 دايل الوجة نوكتك فاش تنشوفو دايلمك، التدخالت يف سواء تديرو، اليل

 لرجا دايل الناس تنلقاو التساقطات، دايلو  الثلج دايل والوجة الربد

ىل الس باقني مه السلطة جراءات وتيتخذو الاكن عني اإ  .االإ

 اليوم البد هو الالحظة، واحد غري كل عندي الوزير، الس يد ولكن،

 نركزو لكيش نبقاوش ما ادلاخلية، وزارة تعاون احلكومية القطاعات مجيع أ ن

 خصهم اليل مه (Poclain) جييبو همخص  اليل مه أ هنم السلطة، رجال عىل

 قطاعات عندان راه الثلوج، اكحسة جييبو اليل مه (niveleuse) جييبو

 الآليات، مجيع توفر خصها والنقل التجهزي وزارة اكينة أ خرى، وزارية

نقاذ الوزير، الس يد  كتقطع يلال ثلجية تساقطات تتكون راه الناس، هاد الإ

 ال سطول توجد التجهزي وزارة أ ن البد أ س بوع، واحد دايل لدة الطريق

 .تتوفر خصها اليل ال مور مجيع هلم وتوفر امجلاعات، هاد تعاون وجتي ادايله

 أ ن البد االإجناز، قيد يه اليل مشاريع اكين الوزير، الس يد وكذكل،

 حلزي الشاريع هاد الإخراج الوترية من نرفعو اليل الوترية واحد تكون

ىل راه الوزير، الس يد تتقاد، داب قناطر اكين الوجود،  اوج الش تاء جات اإ

 .اكرثة يش تكون - هللا قدر ال - غادي راه الثلج

 دايلها العمل تمكل خصها أ هنا تتدخل اليل الوزير، الس يد القطاعات،

 .الوجود حلزي الشاريع هاد خيرجو ابش وأ ن

 اليل الناس دايل مجموعة الوزير، الس يد ة،يالاض  الس نة شفنا لا كذكل

 مادية، أ و معنوية سواء ة،بري ك  خسائر وكبدهتم الثلجية التساقطات جات

 الناس دايل مجموعة الاجامتعي التواصل مواقع يف شفنا الوزير الس يد ذلكل

 العول يه الوزير، الس يد دايهلم، الاش ية. دايهلم الال رأ س فقدو اليل

ذن فقدوه، راه يشع ال  دايل دايهلم  أ نه الطبيعية الكوارث صندوق بغينا هنا اإ

 ادلمع واحد يلقاو أ هنم ترضرو اليل الناس هادو  الوزير، الس يد يتفعل،

 .احلكومة من مادي أ و معنوي

 الربامج سواء تزنيل، عىل توقف أ نك بغيناك الوزير، الس يد ذلكل،

 يف فهيا ريبك  تعرث اكين راه الوزير، الس يد يه، حىت( 1FDR) دايل

 هادو  الوجود، حلزي خترج هاخص  الغابوي، اجملال يف سواء القروية، اجملاالت

 الوزير، الس يد ،اتتساقط يش اكن – هللا قدر ال - ابش تمكل الشاريع

 .غامنني سالني مهنا خارجني نكونو أ ننا

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار س يدال  شكرا

طار يف ،زيرو لا الس يد تفضل، لمك، اللكمة  تفضل التعقيب، عىل الرد اإ

 .الوزير الس يد

 :ادلاخلية وزير الس يد

ن العام، هاد كنمتناو :نقول يتغ ب  اليل ىل ريب س يدي هللا، شاء اإ  اإ

 اليوم بأ ن عليمك خنبيش ما ل ن النفع، قد عىل لنا يعطهيا ش تاء يش لنا أ عطى

ىل يسرت هللا ة،حئاجلا دايل احلاةل ادهب اليوم فهيا عايشني اليل احلاةل  جاء اإ

 مع حاءرص  غنكونو بزاف، صعيبة العملية راه هذاك يش وال قارس برد يش

 رامك اليوم العامة، احلاةل رشوط مع نتدخلو ابش ساهل مايش ل ن بعضنا،

 .بزاف فهيا نفصلو ما بال تتعرفوها

 الفوارق حماربة دايل الربانمج أ ن أ خرى، هجة من نقول، بغيت اليل

ن منه، الهدف واليل طريقه، شاد اليل مجانبر اجملالية  اليل الهنار هللا، شاء اإ

 ما العزةل النوع واحد تتعرف اليل القرى هاد مجيع لنا حيل أ نه يمكل غادي

 .فهيم تبقاش

 وزير الس يد الكوارث، هاد يف بأ نه الوقت، نمكل ما قبل خنمت وابش

 sur) مىش هرا طاح اكن اليل الثلج هذاك معنا، حارض راه الفالحة

place )الالزم تدار وراه. 

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

  .الوزير الس يد كراش

 ".لالستامثر اجلهوية الراكز" موضوعه ،اخلامس السؤال

 للوحدة الاس تقاليل الفريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .حسن اليس تفضل السؤال، لتقدمي والتعادلية

 :وةسليغ احلسن الس يد الستشار

 الرئيس، الس يد

 الوزيرة، الس يدة

 الوزيران، الس يدان

 ال عزاء، زماليئ

 ر،الوزي الس يد

 
1 Fonds de Développement Rural 
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جراءات يه ما  البعد تعزيز أ جل من التخذة احلكومية والتدابري االإ

 لالستامثر؟ اجلهوي

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار للس يد شكرا

جابة الوزير الس يد لمك اللكمة  .تفضلو السؤال عىل لالإ

 :ادلاخلية وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 ل ن قصوى، أ مهية عندو يلال السؤال هذا عىل الستشار الس يد شكرا

 نالقانو واحد عرفت لالستامثر اجلهوية الراكز بأ ن ملني،اك تتعرفو كيف

 التنفيذ حزي دخل واليل ،2019 يف الفارطة الس نة للوجود خرج اليل جديد

 ادهل  جدد عامني مدراء تعيني مت حبيث ،2020 الس نة هاد من ابتداء

 العمل يف ادليناميكية من النوع احدو  خيلقو أ هنم مهنم الهدف واليل الراكز،

 .لالستامثر اجلهوية الراكز دايل

 تعطاو دايلها العمل ادهب تقوم ميكن ابش ستامثرلال اجلهوية الراكز هادو 

 نقاش اكن الستشارين دةساال  وراه الاختصاصات، دايل اجملموعة واحد لها

 50 فوقي ما تقريبا واحد علهيم وتزادو الاختصاصات، هذه حول طويل

ىل الوطين الصعيد من دايلو التحويل يمت غادي اليل اختصاص  الصعيد اإ

 .احمليل وال اجلهوي

 اجلهوية للمراكز يدخل حني الستمثر أ نه هو اكمل اليش هاد من الهدف

 تتعلق اليل الشالك مجيع حل ويمت و،لداي الاس تقبال يمت لالستامثر

 للرابط طلع" مايش تعرابت ربيةابلع. احمليل الصعيد عىل دايلو ابالستامثر

آيج  همخص  االإشاكليات مجيع ،"يرجع تس ىن للرابط، مىش اللف راه" ،"وأ

 . احمليل الصعيد عىل يتحلو

 هايو كنسم  اليل وخاصة خدامة، بدات لالستامثر اجلهوية الراكز اليوم

 مجليع تتطرق اليل واحدة جلنة وال واحد اجامتع يف اليل الوحدة اللجنة

 وبدات خدامة بدات راه الاستامثر كيطرهحا اليل االإشاكليات وال ال شاكل

 .هممة نتاجئ كتعطي

 اليوم يه ل هنا اجلاحئة، هذه عاود جنبدو غادي أ خرى، رةم ال سف، مع

 دايل العمل عىل هممة الطريقة حدبوا أ ثرت.. عىل بزاف أ ثرت مسيتو،ا يه

 .فاتو اليل أ شهر 7 هذه خالل الراكز هذه

ن ال ايم، من القبل يف أ نه ريب س يدي نم كنمتناو  هذه هللا، شاء اإ

 أ هنا ابش دايلها( vitesse de croisière) دايلها، العمل تعرف الراكز

 .الستمثرين دايل للتطلعات تس تجب لها ميكن

 .وشكرا

 :لسةجل ا رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشار الس يد لمك اللكمة  .التعقيب اإ

 :سليغوة احلسن لس يدا ارالستش

 هبا، تفضلمت اليت الهامة التوضيحات هذه عىل الوزير الس يد شكرا

 الراكز، هذه عىل الرشفني اختيار يف اعمتدت اليت الهنجية نمثن وكذكل

ال رة،بادل ا وروح الكفاءة عىل بناء ش باب  الاستامثر أ ن تعلمون، وكام أ نه، اإ

 اذلي اليشء الغريب، اجملمتع مكوانت خمتلف بني مشرتكة مسؤولية هو

 خللق والاجامتعيني الاقتصاديني الفاعلني خمتلف بني حممك تنس يق يتطلب

 .بالدان علهيا تراهن اليت الشغل، فرص من عدد أ كرب

 اذلاتية الكفاءات أ داء حسنيت ل  فرصة تعترب الرتابية القاربة أ ن كام

عد يةالرتاب  احلكومية، القرارات مس توايت خملتلف الشرتكة  أ دوات ادواإ

 .واحمليل واجلهوي الركزي الس توى بني التنس يق

  الوزير، الس يد

 لراكز اجلديدة الهام عىل يراهن الاس تقاليل الفريق أ ن تعلمون كام

 ،جاللته فئت ما اليت السامية، ةاللكي التوجهيات مع متاش يا الاستامثر،

 رشوط لقوخ رينالستمث تشجيع أ مهية عىل خاللها من يذكر ،هللا حفظه

 مناخ وتطوير لتشجيع النشودة الس تدامة للتمنية حتقيقا لالستامثر، مالمئة

 .ال عامل

  الوزير، الس يد

ال الاستامثر مراكز ماكنة تتعزز أ ن ميكن ال  ادلامئ التواصل خالل من اإ

 الرتايب العرض وتطوير الاستامثرية الشاريع ومواكبة والساعدة ادلمع دميقتو 

 من لزيد حتقيقا اجملال، هذا يف التدخةل االإدارات معل يقتنس   ايتأ ولو مع

 - فاس جبهة جمامةل وبدون رصاحة نعيشه ما وهذا والرونة، النجاعة

 اجلهة هذه س تعرفها اليت النجزات لبوادر ارتياحا نسجل حيث مكناس،

 الس توى عىل تنعكس أ ن نأ مل واليت الاستامثر، مركز مس توى عىل

 الآاثر يعيش الزال الغرب وأ ن خصوصا للوطن، اليومية ياةح ل ل  عييشال 

 .ال صعدة مجيع عىل "19-كوفيد" جلاحئة - جوابمك يف جاء كام - السلبية

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

طار يف الوزير الس يد ةاللكم لمك ذا التعقيب اإ  .ذكل يف رغبمت اإ

 :ادلاخلية وزير الس يد

 :نقط 2 طفق غري ب،تعقي مايش

 طريق عن دايهلم الاختيار مت الراكز، هذه دايل الدراء خيص فامي أ وال،

(les chasseurs de têtes) اليل الناس عىل كيبحثو اليل الناس يعين 

 أ ننا المكن أ قىص احلال، بطبيعة أ مكن ما وحاولنا الهمة، لهذه كيصلحو

 أ حسن ويف يديروها وعوالني اخلدمة هذه يديرو ابغيني اليل ش باب نلقاو

 .الظروف
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 يف واليوم الستمثر، خدمة هو وأ خريا أ وال الراكز دايل الهدف اثنيا،

لكرتونية البوابة واحد اكين الراكز هذه  اللف يتبع أ نه للمستمثر كتسمح اإ

 الاستامثر كيخدم اليل للهنار حىت ل مسيتو كيوصل اليل هنارلا من دايلو

 . دايلو

 مس مترة ادليناميكية نوعال  واحد وفهيا خدامة، الراكز هذه احلال بطبيعة

 .التجويد أ جل من

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 . الوزير الس يد شكرا

نعاش عامل وضعية" موضوعه السادس السؤال  ".االإ

 للوحدة الاس تقاليل الفريق من الستشارين ةالساد ل حد اللكمة

 .السؤال لتقدمي والتعادلية

 .تفضيل شارةالست  الس يدة

 :الزويم خدجية الس يدة الستشارة

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

ن نعاش يني وضعية اإ نعاش يات االإ جراءات يه ما ترى صعبة، جد واالإ  االإ

نصاف أ جل من احلكومة تتخذها أ ن ميكن اليت  الفئة؟ هذه اإ

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

جابة الوزير، الس يد لمك، اللكمة  .تفضلو ،السؤال عىل لالإ

 :ادلاخلية وزير الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

نصاف" سؤال  ينصفش ما بأ نه التفكري جمرد يفكر ابغيش ما شكون ،"اإ

 ما ميكن نهأ  ب التفكري جمرد فقط؟ الفئة هذه غري مايش واحد، يش

 عاملال دايل النوع هاد نعرفو خصنا ذلكل العقل، كيتقبلهاش ما راه يتنصفوش

 . دايهلم طاراالإ  أ ش نو

نعاش دايل العامل بأ ن تتعرفو كيف  كيتقضاو اليل عامل مه الوطين االإ

 ما مبدئيا وبأ هنم ،(2SMAG( أ ساس عىل ال سايس دايهلم ال جر

 . يوميا كيخدموش

نعاش دايل العامل عىل ئةلس  ال   هذه كنطرحو اليوم  موظفون ك هنم االإ

 راه واحضني، ونكونو ونعاودها، كنقولها موظفون، مايش راه معوميون،

نعاش عامل راه معوميون، موظفون مايش طار عندمه االإ  هبم خاص دايهلم اإ

 الرحةل واحد يف هو اليل العمل واحد احلال بطبيعة أ هنم هلم كيسمح اليل

 التعويض مثال ..دايل اجملموعة واحد من يس تفدو هلم محكيس واليل حمددة

 
2 Salaire Minimum Agricole Garanti 

 "راميد" يف يكونو أ هنم هلم تسمح هللا، قدر ال الشغل، حوادث عن

)3(RAMED ىل آخره، اإ  ك هنم الفئة هاد مع نتعاملو ناشخص  ما لكن أ

 . موظفون

 كتلقى االإدارات بعض يف ل ن اكمل اليش هاد بأ ن عارفني احنا حقيقة،

 خبطأ ، خطأ   نصححو ميكنش ما ح،صحيت وخص خطأ ، هذاك ..واحد يش

دارة يف موظف يكون نعاش من اإ  نقولو ميكنش ما لكن معقوةل، مايش االإ

نعاش دايل الناس بأ ن  .واحضني نكونو ابش غري موظفني، راه االإ

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشارة، الس يدة كل، اللكمة  .تفضيل. التعقيب اإ

 :الزويم خدجية الس يدة الستشارة

 .الوزير الس يد شكرا

 بداية يف. مزاين ،1985 أ بريل 18 مرسوم مبوجب خدامني انس وهاد

نعاش الوزير، الس يد اكن، ال مر  والبستنة والكنس النظافة عىل يقترص االإ

نعاش يات جند ولكن معك، متفقني هنا حد الشاهبة، وال مور والبناء  االإ

نعاش يني دارات خلاد واالإ ىل جندمه ،االإ  اكين جندمه الوظفات، جانب اإ

نعاش من الاكتبة وحداه القائد ذن الوطين، االإ  يتطرح كيبقى اليل السؤال اإ

ذا الناس هاد ولكن ن،مزاي  اليل الوظائف هذاك قلب يف هام واش اإ

لهيم أ ابح من قانونية؟ غري بطريقة كيديرو ىل ادلخول اإ  ىلاإ  الوظائف؟ هذه اإ

 وخص ولكن الوضوع، نصححو ناخص  حصيح (le fait est là) توظفو،

جازة، ادةشه عندو اكين ميكنش ما الوظف، لصاحل يتصحح  اليل اكين االإ

 الفصل يف الشغل مدونة أ ن حني يف ،1500 ونعطيوه وكذا ادلكتوراه عندو

 لنا تقولو (4SMIG) من بأ قل خيدم واحد حلىت ميكن ما كل كتقول دايلها 3

(SMAG )رييث يشء العمومية ةالوظيف قلب يف فني؟. 

 صووخ يوقف، اليش هاد خص أ نه احلق لمك الوزير، الس يد معك، أ ان

 عالش؟ ننياكي  اليل هام داب الناس، لصاحل يصحح أ ن جيب ولكن يتصحح،

 اكنش ما اكينني، ماو ه ال قل عىل علهيم سكتو التعاقدين، رشيعة العقد ل ن

 نقاابتوال  40.000 لنا ولتيق يش ينني،اك ولكن االإدارات، يف يكونو همخص 

 يف سؤال يش طرحاتش ما اليل نقابة يش اكينش ما ،77.000 لنا قالت

 3 عىل طرحته الوزير، الس يد بوحدي، أ ان. اكيناش ما علهيم س نني 5 هاد

 أ نت ل ن دايكل، ابللهجة اايمع هرض ما واحد حىت متتابعني، الوزراء دايل

ىل اكمل، اليش هاد يف وضوحلا يكون ممكن اكن احلق، قلت  الوضوح ناك اإ

 .حنلو لنا كميكن

ذن،  لن أ نمك واثقة وأ ان منمك، لبوأ ط لمك أ قول أ ان الوزير، الس يد اإ

 
3 Régime d'Assistance Médicale 
4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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 سدو وعاد وضعيهتا تصحح أ و يصحح أ ن وجيب الفئة، هذه عن تتخلوا

ىل الباب، نعاش اإ  الناس ولكن وظيف، يش ما حصيح وظيف، مايش االإ

 .هنا اكينني

ذن ذن اكينة أ ان مكتسب، كنقول ةابيكنق يل لنس بةاب أ ان اإ  يل حصحوا اإ

 .خاطئ هو ال صل من اكن اذلي الس ياق، هذا داخل وضعييت

 .تحلغ  ما راه أ نت حليهتا ما وهللا الوزير، الس يد

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

 .التعقيب عىل للرد الوزير الس يد اللكمة لمك

 :ادلاخلية وزير الس يد

 .رئيسلا الس يد شكرا

 ما اليل حاجة يش نقول ميكنش ما راه مزاين، ونتفامه ابش الةل،

نعاش موظف شدينا اليل هنار اكن طأ  اخل اكيناش،  ،الكتب يف وحطيناه االإ

 واحد دايل خطأ   اكينش ما اخلطأ   اخلطأ ؟ هاد من دايل اخلطأ ، هو هذا

ىل وخدم ليلوا قبل اليل لهذاك تتكون ال خطاء يعين ،..وال الس يد آخره اإ  .أ

نعاش، عامل عىل ولتينس نعاش عامل االإ  اليل عامل بأ هنم كل تنقول االإ

ىل دايهلم، االإطار عندمه اليل مياومني،  حاةل يف موظفني عىل تهنرضو كنا واإ

شاكل، مايش هذا نوجدوه، عليه، خندمو خاص، حل خصهم خاصة،  لكن اإ

نعاش عامل وندير اليوم جني ميكنش ما  معهم ونتعامل ظفنيو م بأ هنم االإ

 .وظفنيمك

نعاش عامل متفقني، نعاش تدار اليل هنار االإ  دايل ةاجملموع لواحد تدار االإ

 ما دارات،االإ  يف تندخلومه ولينا خطأ ، وقع يتدارو، خصهم اليل ال عامل

 دخلنامه ابلغرابل، الشمس خنبعوش ما راه بعضنا عىل غنكذبوش

دارات،  هو هذا تو،أ مسي  مجيع يف كتاب، خدامني اكتبات، خدامني لالإ

 مايش ساهل، مايش ل ن عليه، خندمو ناخص و  يتصاوبو، خص اليل اخلطأ  

 . يتحل ابش ساهل

 دايل مجموعة حنلو أ ننا أ مكن ما حاولنا ادلاخلية، وزارة يف حلينا

 ..الناس واحد و،هاد حبال االإشاكالت

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

جناز أ جل من ادلوةل مع التعاقد" موضوعه الوايل السؤال  اخملططات اإ

 ".الرتابية التمنوية

 تقدميل  والتمنية العداةل فريق من نالستشاري السادة ل حد اللكمة

 .السؤال

 .السؤال لبسط تفضل الفريق رئيس الس يد

 

 :ش يخي نبيل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 واجلهات ادلوةل بني دعاقالت حبصيةل يتعلق الوزير، الس يد ،لمك سؤالنا

 .ابيةالرت  التمنوية والربامج اخملططات بتزنيل يتعلق فامي الرتابية وامجلاعات

 .لمك شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزير الس يد اللكمة لمك  .السؤال عىل لالإ

 .تفضلو

 :ادلاخلية وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

جناز أ جل من واجلهات ةلادلو بني اقدتعال  برامج خيص فامي  خمططات اإ

 من اجلهوية، التمنية برامج صخي فامي أ نه البداية يف أ وال، الرتابية، التمنية

 والصادقة دايهلم البلورة متت 11 يتصاوبو، خصهم اليل برانمج 12 أ صل

 العام، هاد تنظنش ما ،فيه خدامني راه مازال، اليل هو واحد بقي علهيم،

 .خاصة ةلاح هو اليل ف،سال   مع

 مجعيات مجموعة مع احلال، بطبيعة ادلاخلية، وزارة أ خرى، هجة من

 أ جل من يويم تقريبا العمل بواحد قامئة الغرب هجات ،ملكةال هجات

خراج الواكبة خراجه ميكن ما واإ  اجلهات خيص فامي العاجل، القريب يف اإ

 .اجلهات ومعل

 اجلهة كيفاش وه اليوم عندان حاجة أ مه قلت، كيف الباب، هاد يف

 تنعرفو اذلاتية، الاختصاصات وخاصة دايلها، الاختصاصات متارس ميكن

 جتي ساهل مايش راه بأ ن اجلهات، يف اكينني اليل االإخوان وخاصة اكملني،

 اكنو تالاختصاصا اجملموعة وواحد احلكومية والقطاعات احلكومة وأ ن

 مايش متارسها، أ هنا هاتللج  بسهوةل اهيعل يتنازلو وجييو س نني لدة رسوهاتامي

 واحد من زتدو  كيفاش دايل العمليات لكن عندمه، خيليوها ابغني ل هنم

 معلية مايش راه ،متارسها ميكن اجلهة هاد وكيفاش للجهة حكويم القطاع

ن الس نة، هاد ممت قبل هو لنا ابلنس بة وال مه فهيا، خدامني احنا سهةل،  اإ

 دايل اجملموعة واحد أ ن هاتجل ا دايل ادلورة هاد ممت وقبل هللا، شاء

ن غادي،و . خترج اذلاتية الاختصاصات  .به موغنقو  هللا، شاء اإ

 مع اجلهات تيخص اليل الربانمج عقود خيص فامي ،أ خرى هجة من

 هو اليل ،علهيم التوقيع مت دايهلم، العقود مت اليل برامج 2 اكين احلكومة،

 وهجات اذلهب واد - ادلاخةل وهجة مكناس - فاس هجة دايل برانمج عقد

آخرين طار يف هام راه أ ن االإعداد، دايل اإ  .هللا شاء اإ

 :اجللسة رئيس الس يد

 . الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشار الس يد اللكمة لمك  .التعقيب اإ
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 :ش يخي نبيل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

آلية تكتس هيا اليت ابل مهية اقتناعنا من ينبع السؤال لهذا طرحنا  التعاقد، أ

جراء علهيا منصوص يه واليل  بتزنيل تعلقي  فامي احلكويم الربانمج يف اكإ

 امجلاعات مس توى عىل أ و اجلهات مس توى عىل سواء التمنوية، الربامج

 .الرتابية

 حسب الرصاحة من بقدر نتلكم أ ن ينبغي الوزير، الس يد الآن،

 التقدم وقعش ما ميكن ،توفرت اليت ياتوالعط  قدممت اليت العطيات

 2 عندان اياله أ نه هو وادلليل التعاقد، دايل الورش هبذا يتعلق فامي الطلوب

 رىال خ واجلهات دايلها، التوقيع مت اليل تعاقدية برامج عندان اليل هجات

 ،الترشيعية الوالية من ال خرية الس نة يف أ ننا علام االإجناز، طور يف مازال

 الربامج الدن، مس توى عىل الكربى عاتجاملل ابلنس بة سهف ن  اليشء

 الاجتاه، هذا يف البذوةل جلهودا رمغ الصعوابت من مجموعة تعرف الندجمة

 3 واحد بذكر غنكتفي أ ان الوزير، الس يد ال س باب، دايل بزاف اكين وهنا

 :ال س باب دايل 4 وال

رسا يمت مل د،الشدي ال سف مع أ نه، هو - تقديري يف - ال ول السبب  ءاإ

رشاف التعلقة الآلية  الوقت يف التقدمة اجلهوية تزنيل دايل الورش عىل ابالإ

 أ هنا - الآلية هاد - نطمح كنا واليت الانتدابية، الوالية بداية يف ناسبال 

آلية تكون  2019 دايل لهناية حىت انتظران بالدان، يف الالمركزية زلتعزي أ

 الآلية واحد دران عاد تقدمة،ل ا للجهوية ىلوال   الوطنية الناظرة دران ابش

 . توافق علهيا اكنش ما اليل

 قانون مرشوع دايل التقدمي يف ورد ما بحس ،2020 غشت يف الآن

آليات تدارت عاد الالية،  الطلوبة، ابلطريقة راكتشحت ما مازال اليل جديدة أ

طار يف اش تغال اكين والآن  تندققو اياله ةالوضوعاتي اللجان - قلمت كام - اإ

 اذلاتية الاختصاصات كندققو الوالية، هناية يف اذلاتية الاختصاصات

 . والشاركة

 ولكن تأ سيس ية، مرحةل يف حنن ساهل، مايش ورش هذا ،يححص 

 .اجملال هذا يف حصل اذلي أ خرالت وببعض ابل خطاء نعرتف أ ن ينبغي

 دايل رحةللا كتكون ميل رمبا أ نه هو الوزير، الس يد الثاين، الس توى

 عىل وال اجلهات مس توى عىل ال والربامج، اخملططات دايل دادعاالإ 

 ووزارة احلكومية القطاعات دايل الصاحل خص فني امت امجلاعات، مس توى

 ليوشخن  ما التعاقد، دايل البناء تيكون فني امت. اخلط عىل تدخل ادلاخلية

 هلم لونقو  عندمه وجيتن  عاد دايهلم الربامج تيساليو حىت وامجلاعات اجلهات

 .الوالية سالت وتتكون التعاقد يف نفكرو أ جيو

 ورش يف حصل اذلي التأ خر وه - تقديري يف - الثالث السبب

داري، الالتركزي  الوزير، يدالس   طرحمت، اليت االإشاكلية غيحل اكن واليل االإ

ىل الركز من الاختصاصات نقل هو ىل اجلهات اإ  يويل ابش ال قالمي واإ

 الس توى عىل موجود اخملاطب تيويل الوزارة، يه دامئا مايش اخملاطب

قلميي  الرصودة الاعامتدات ضبط وىتس  م  عىل اجلهوي، الس توى وعىل االإ

 .القدام نزيدو وتميكن القطاعات خمتلف طرف من

 الواكبة دايل تيدار اليل اجملهود هاد أ ن كذكل ال خري، يف أ شري، أ ن بقي

عداد ودايل  ال حوال من حال بأ ي يكون أ ن ينبغي ال اتاخملطط دايل االإ

 والس هاتجل ا ودايل الرتابية امجلاعات دايل ابلصالحيات للمس مدخال

 .دس توري مبدأ   هو اليل احلر التدبري مببدأ  

 .الرئيس الس يد لمك شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 .التعقيب عىل للرد الوزير، الس يد ،اللكمة لمك

 .تفضلو

 :خليةاادل وزير الس يد

 .شكرا

 ما( la dernière remarque) أ وال، برسعة، الآخرين ابلنقط نبدا

 ل ن البدأ ، ادهب تميس شكون عرفتش ما لبدأ ؟اب الس احملل، شتعرف 

 . علمي حد يف ابلبدأ   تميس ما واحد حىت واحضني، نكونو ابش

 ابد راه متركزالال هاد بأ ن نعرفو ناخص  ق،واليثا الالمتركز خيص فامي

 نقولش ما ابش س نني، يهاد بدا راه خرجناه، ابش احلكومة هاد مايش

ن ،خنرجوه قدران كلك، دايلنا عمللاب خرج أ مسيتو،  غادي هللا شاء واإ

 .نطبقوه

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

 حول الوطنية الناظرة توصيات" موضوعه وال خري الثامن السؤال

 ".قدمةالت اجلهوية

 .السؤال لتقدمي احلريك الفريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .الستشار الس يد تفضل

 :محية مباركا الس يد ستشارل ا

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتمة، الوزيرة الس يدة

 احملرتمون، الستشارون السادة

 ام منذ بأ اكدير النعقدة التقدمة اجلهوية حول الوطنية الناظرة شلكت

 .االإسرتاتيجي السار هذا وتطوير لتقومي أ ساس ية ةحمط س نة يقرب

 التدابري حول احملرتم، الوزير دالس ي نسائلمك، ال ساس، هذا عىل

ذا خصوصا الهامة، الناظرة هذه توصيات لتفعيل التخذة  أ ن عرفنا ما اإ

 ملاك للمغرب ابلنس بة اسرتاتيجي خيار هو التقدمة اجلهوية مرشوع
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 .اعبوش  وحكومة

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس دس يال 

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزير الس يد لمك اللكمة  .الؤ سال  عىل لالإ

 .اتفضلو 

 :ادلاخلية وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتم، الستشار الس يد

 أ مه من لكن التوصيات، من مبجموعة خرجت الناظرة احلال بطبيعة

 - قبل اكن اليل للسؤال وغرنجع - هو رةالناظ هبم خرجت اليل التوصيات

 طريقة سنح أ  ب دايلها الاختصاصات متارس أ هنا لها ميكن اجلهة كيفاش هو

ىل ،ممكنة  دايل مجموعة يف ممثةل احلكومة، بني التوقيع مت الناظرة يف تتذكرو واإ

 واحد وعىل العمل طريقة عىل هاتاجل  ورؤساء احلكومية، القطاعات

 بأ حسن دايلها الاختصاصات سار مت أ هنا اجلهات تميكن اليل الربانمج

 .الطرق

 اجلهوية هاد أ ننا هو ،فابز  هممة نقطة النقطة، لواحد نشري بغيت وهنا

 أ ن ميكنش ما الوقت، يف ممتد اليل ومرشوع مرشوع، ذاتو حد يف هو راه

 دايلها االإطار وغنحطو س نني، 5 وال نيس ن 4 يف بأ ن حنددوها اجلهوية

ىل( perpétuel) شرو  اجلهوية راه ،خدامني وغنوليو ىل ال بد، اإ  ال بد، اإ

 اجلهوية واحد عرفت اليل ادلول يف واقع أ ش تنشوفو هذا عىل وادلليل

عادة دامئة بصفة كيفاش وتنشوفو جدا، متقدمة  التحقيق مت ما لك يف النظر اإ

ال تعاجل ميكن ما اجلهوية ل ن جديدة برامج ضعو  ،دايلو  يهاد احلاةل هاد يف اإ

 ،العمل جتويد هو منه الهدف ومتواصل، دامئ كورش عاجلتت  اجلهوية بأ هنا

 اسرتاتيجي خيار راه اجلهوية لبالدان ابلنس بة هادو ونعا تنقولها احلال بطبيعة

 .عليه بديل اكينش ما راه اسرتاتيجي، من وأ كرث

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشار الس يد لمك اللكمة  .التعقيب اإ

 :ةمحي مباركا الس يد الستشار

 احلريك الفريق يف ونود القمية، االإيضاحات عىل الوزير، الس يد شكرا

 :التالية والاقرتاحات الالحظات بعد نبدي أ ن

 الركزية االإدارة خالل من الوقرة وزارتمك به تقوم ما التنويه جندد أ وال،

قلميية الوالية وسلطات  ورش الإجناح رتابية،لا للجامعات مئةاد مواكبة من االإ

ىل نتطلع يتلاو  فعال، اللموسة الواكبة ويه تزنيهل، رشوط نوضام اجلهوية  اإ

 مع خطواهتا، تزال ما اليت احلكومية القطاعات ابيق دلى نلمسها أ ن

 والتسويف؛ ابلرتدد مطبوعة ال سف،

 الوطنية الناظرة خمرجات عىل وبناء والتجربة، الامرسة حبمك اثنيا،

 فنحن التأ سيس ية، الوالية قصونوا لهفوات واس تخالصا بأ اكدير، ةالنظم

 :مداخل ثالثة تتطلب المتديد وترية وترسيع رامس تقومي أ ن نعتقد

عادة -1  مع ابلزتامن الرتابية للجامعات التنظميية القوانني يف النظر اإ

 الاختصاصات يف والفصل التدقيق بغية وذكل الانتخابية، القوانني مراجعة

 يف احلسم وكذا الرتابية، للجامعات الثالثة الكوانت بني تداخال تعرف اليت

 ؛احلكومية القطاعات مع اذلاتية تصاصاتخ الا تداخل

دارة بناء -2  الالمتركز ميثاق تزنيل وترية وترسيع ةوكفأ   قوية هجوية اإ

 عن تنأ اب اليت اجلهوية، التمنوية الربامج جتربة من والانتقال االإداري

ىل ا،حمدوديهت  يف مؤكدين الوزير، الس يد اجلهوية، التمنوية الامنذج منطق اإ

 بأ قالمينا التمنوي المنوذج الس تكامل اجلهود مضاعفة رضورة عىل االإطار هذا

 السادس محمد الكل اجلالةل لصاحب السامية الرعاية حتت متدةالع  اجلنوبية

 .هللا نرصه

  الوزير، الس يد

 واليل واحلكومة ادلوةل طرف من العمتد اجلهات دايل امالنظ هاد احنا

 من الرفع يف عليه تنعولو ولداي اخلطب مجيع يف عليه تينص اجلالةل صاحب

 دمع يف عليه نعولو البطاةل، ميتص عليه نعولو للجهات، الاقتصادي الس توى

 الاجامتعية، القطاعات دلمع الهشة، للفئات ابلنس بة الاجامتعي السكن

 ودمع الناطق هذه يف الرثوة وخلق ادلمع أ جل من يكون أ نه عليه ونعول

 دايل اجلاحئة سامهت اليل الاحل بطبيعة اليل البطاةل المتصاص القاوالت

 .دايلها القياس ية ال رقام مضاعفة يف كوروان

 .الوزير الس يد وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 . الوزير الس يد شكرا

 .ادلس تورية اجللسة هذه يف القمية ةسامهال  عىل الوزير الس يد ونشكر

 القروية منيةت ل وا البحري والصيد الفالحة لقطاع الوهجة لل س ئةل وننتقل

 .الوضوع وحدة جتمعهام واليت ،"الفاليح الومس" حول والغاابت، والياه

 السؤال يف الاس تقاليل للفريق احلال بطبيعة اللكمة نعطي ما وقبل

دريس يسلل اللكمة أ عطي ال ول، طا يف اإ  .نظام نقطة راإ

 :الرايض ادريس الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

  الرئيس، لس يدا

 واليل الفالحة، وزير للس يد السؤال واحد وهجنا كنا ،امسحتو ىلاإ 

آين، وهجناه السؤال أ ان لو كنس تغرب  الس يد وتنمتىن - لو تنس تغرب اليل أ

 يف عندك دح يش هو ،عارفو تكون أ نه - وتنقدروك تنعرفوك اليل الوزير
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 لاالسؤ  أ نه الرئيس، الس يد العمل، مع الرفض، دار الرفض، لنا دار الوزارة

 جتاوبنا احنا راه واحنا الرفض، لنا دار وهذا الستشار، حقوق من حق راه

 . السؤال وحسبنا

 مع عارفني بقيناش ما الغابوي القطاع يف مشالك اكين هو عندان اليل

 الياه دايل الندوب الس يد مع وال ،زيرالو  الس يد معمك، واش نتلكمو، من

 .والغاابت

 :اجللسة رئيس الس يد

 .شكرا

 :الرايض ادريس دالس ي شارت س ال 

 ما الرفض، دار اليل هذا الوزير الس يد عارف يكون شاب غري

 .الرفض يدير وشخص

 .الرئيس الس يد شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .شكرا

 السؤال البداية يف لتعادلية،او  للوحدة يلتقالالاس   الفريق للسؤال ننتقل

 ".احلايل الفاليح الومس" موضوعه ال ول

 .والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق من الستشارين دحل   اللكمة

 .الصمد عبد اليس تفضل

 :قيوح الصمد عبد الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

 زمياليت، زماليئ،

 ،زيرالو  الس يد

آين سؤال ناهج و  احنا حىت  والنتوج الفالحية الواد حامية خيص فامي أ

طار يف نوضعوه أ ن تمينعش ما اليش هادو  الاس ترياد، من الغريب  هاد اإ

 متعلق الومس بأ نه تنعتربو دايلنا الفريق حسب اليل الفاليح، الومس

 مايش اليوم ذلكل تعاىل،و  س بحانه ريب بس يدي متعلقة والطر ابلطر،

نتاج، هو الشلك  ابش والو تتعمل ما احلكومة تنلقاو لا ولكن نتجو، االإ

 وخنص منتوجات، عدة يف كبري تساؤل هناك نتج،ل ا وحتمي الواطن حتمي

نتاج المتور ابذلكر ىل الواحات، يف واالإ  .النتوجات دايل العدد واحد ذكل اإ

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 ".الفاليح للمومس جيدة سريورة ضامن" موضوعه الثاين الآين الالسؤ 

 .والعارصة ال صاةل يقر ف من ينالستشار  السادة ل حد اللكمة

 .احلبيب يسلأ   تفضل

 :الطالب بن احلبيب الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 جيدة سريورة لضامن التخذة التدابري حول الوزير، الس يد نسائلمك،

 احلايل يحفالال للمومس

 .اكر وش

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 ".احلايل الفاليح الومس هتئي" موضوعه الثالث الآين السؤال

 .لل حرار الوطين التجمع فريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 ..الس يد تفضل

 :أ دعي حلسن الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 ،احملرتم الوزير الس يد

 لتوفري الفاليح القطاع يف البذوةل والتواصةل اجلبارة اتاجملهود ظل يف

نتاج سالسل خمتلف  الطلب تعزيز عرب اخلام ادلاخيل الناجت معدو  االإ

 الكل جالةل توهجات تزنيل حنو وسعيا الفالحية، منتوجاتنا عىل اخلاريج

 العروفة نكةابحل  الفاليح للقطاع ال ول الراعي ،هللا حفظه السادس، محمد

 ال مة، لربلانيي الوجه ال خري السايم اخلطاب تضمنه ما وفق ،يمكعل 

 :احملرتم الوزير الس يد نسائلمك

 وجتاوز احلايل الفاليح الومس لهتئي وضعمتوها اليت أ الإجراءات يه ما

آاثر   ؟ضيةالا الس نة صاحب اذلي اجلفاف أ

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 ".احلايل الفاليح الومس" موضوعه الرابع الآين السؤال

 .لاؤ الس لبسط الاشرتايك الفريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .الستشار الس يد تفضلو

 .عفاك الستشار، الس يد اليكرو،

 .تفضل

 :اعبيد ابوبكر الس يد الستشار

 النتوج، حيث من ضعيفا موسام اكن ودعناه اذلي الفاليح الومس

 يف حادا نقصا عرفت السقوية أ و البورية سواء قالناط جل حيث

 وزارتمك أ عدت اماذ جديد، فاليح مومس عىل مقبلون وحنن الردودية،

 جديد؟ فاليح مومس النطالقة

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا
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 اجلفاف ووطأ ة كوروان جاحئة تداعيات" موضوعه اخلامس الآين السؤال

 ."الزراعيني لعاموال الفالحني عىل

 .للشغل الغريب الاحتاد فريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .تفضيل ة،ر االستش الس يدة

 :اليحياوي الزهراء فاطمة الس يد ةالستشار 

 . الرئيس الس يد نشكرمك

جراءات عن الوزير، الس يد نسائلمك،  "19-كوفيد" تداعيات لواهجة االإ

 .الزراعيني والعامل والعامالت ارصغال الفالحني عىل اجلفاف ووطأ ة

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

 الفاليح الومس" موضوعه احلال بطبيعة الوايل الآين الوايل والسؤال

نتاج ودمع  ".الوطين االإ

 عدي أ و معوأ   اللطيف عبد احملرتمني ستشارينال  السادة ل حد اللكمة

 .جشري

 .السؤ ال  لتقدمي عدي اليس تفضل

 :جشري عدي الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزيرة، الس يدة

 احملرتم، الوزير الس يد

نتاج بدمع يتعلق اليوم انل سؤا  ابلهتىيء ارتباطا الوطين، الفاليح االإ

 :اكلتايل وهو الفاليح للمومس

نتاج دلمع اللحة والرضورة القصوى ال مهية كوروان أ زمة فبينت  االإ

ىل اللجوء وعدم الغذايئ ال من وفريتل  اذلات عىل دوالاعامت الوطين  اإ

ال الاس ترياد  وتنوي يتبلور بدأ   توجه ووه القصوى، الرضورة حاةل يف اإ

 يتطلب الغذايئ ال من توفري أ ن غري القطاعات، بعض يف به العمل احلكومة

 وهذا الهام، التوجه هذا مع انسجاما الفالحية، للس ياسة جديدة توهجات

 الوهجة ال ساس ية للمواد النتجة الفالحة وتطوير دلمع اس تثنائيا هجدا يفرض

ىل حيتاج اذلي ال مر الوطنية، السوق فيكي ما وتوفري احمليل، لالس هتالك  اإ

عادة نتاج توجيه اإ  الغذايئ ال من يوفر ما للك النتجني للفالحني أ كرث ودمع االإ

 .لبالدان

 للمومس ونيئهت  وأ نمت رتم،احمل الوزير الس يد به، القيام تنوون اذلي مفا

نتاج دلمع وةلادل توجه لسايرة جانبمك من تدابري من الفاليح،   ين؟طو ال االإ

 هذا يف الآن حلد هبا العمول التوهجات بعض مراجعة تنوون وهل

  القطاع؟

 .شكرا

 

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 ".الفاليح الومس" موضوعه السابع الآين السؤال

 ادلميقراطي ادلس توري الفريق من الستشارين ادةالس ل حد اللكمة

 .السؤال لتقدمي الاجامتعي

 .الستشارة س يدةل ا تفضيل

آ  عائشة الس يدة الستشارة  :يتعالأ

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزيرة، الس يدة

 احملرتم، الوزير الس يد

 احملرتمون، الستشارون والسادة الس يدات

 ال خرية الس نوات خالل ريةوكب هامة نتاجئ ةالغربي الفالحة حققت

جنازات بفضل  الساحات اتسعت حيث ال خرض، الغرب ططاخمل ونتاجئ اإ

نتاجا تمؤرشا تصاعدتو   لكن، الفالحية، الصادرات أ يضا وانتعشت الإ

 أ ساسا ترتبط هيلكية حتدايت معها محلت النتاجئ هذه الوزير، الس يد

نتاج تلكفة وابرتفاع ابلتسويق  يف الاجامتعية اواتتتفال  اخلصوص عىل مث االإ

 . والتوسطني الصغار ةحالفال وضعية تأ زم

  الوزير، الس يد

ىل ابلنظر الس ياق، هذا ظل يف  جاحئة لتدبري الاس تثنايئ الوضع اإ

 الفالحية ابلنتوجات ال سواق تأ مني يف هاما دورا الفالحة لعبت كوروان،

 .الطوارئ وحاةل اجلاحئة تحتداي أ مام صامدا الفالح وظل والغذائية،

كراهني متأ ثرا جعهل ذكل لكن كراه: كبريين ابإ كراه مث اجلفاف اإ  .اجلاحئة اإ

 لدلخول اس تعداداتمك عن احملرتم، الوزير الس يد ،نسائلمك أ جهل من

جراءاتمك الفاليح  .الفالح دلمع واإ

 .الرئيس الس يد وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

 والياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير الس يد لمك، اللكمة

جابة والغاابت،  .الفاليح ابلومس التعلقة ال س ئةل عىل لالإ

 ما الوزير، الس يد دقيقة، 21 حدود يف الوزير، الس يد للمنصة، تفضل

جابة االإجابة بني  .التعقيب عىل الرد واالإ

 .تفضلو

 والياه القروية والتمنية البحري يدوالص  ةالفالح وزير أ خنوش، عزيز الس يد

 :والغاابت

 .احملرتم الرئيس الس يد شكرا

 احملرتمون، الستشارون والسادة الس يدات تحرضا

 اليل لالعتبارات الفاليح القطاع مست صعبة الظرفية الس نة هاد
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 التساقطات دايل والندرة كوروان جاحئة تداعيات أ ساسا هتم علهيا، تلكمتو

 الغربية الفالحة هلل امحلد متكنت، الصعوابت هاد من رمغلا عىل .الطرية

 يف الغريب السوق حاجيات وتلبية السوق وينمت انتظام عىل احلفاظ من

 .الفالحية النتوجات مبختلف اجلهات مجيع

 وهمنيني فالحني من مجليعا فثتاك جامعي، جمهود هو النجاح هاد

 القطاع هذا يلعب أ ن من مكنت ،معنية وزارية وقطاعات مركزية ومصاحل

 .ال زمة هذه خالل حموراي دورا

 من س نتني بعد وجا صعبة مناخية ظروف عرف اليل الومس هاد

 نعاونو ابش معها ونتأ قلمو نتعاملو دفعتنا واليل الطرية التساقطات ضعف

 .للمواطنني الفالحية النتوجات توفري ونضمنو الفالحة

 للخرضاوات، والصيفية الربيعية تروعاالز  جبرانم يف جتسد التأ قمل هاد

 الربيعية الفرتة خالل تااخلرضاو  مساحة من هكتار فأ ل 91 زرع مت حبيث

 اليل احملدد الربانمج من %114 بنس بة أ ي الصحي، احلجر دايل اذلروة يف

 بعض خيص فامي الربجمة الساحات جتاوز وكذكل هكتار، أ لف 80 هو اكن

 . %110 :والبصل ؛%143 :والطامطم ؛%312 :اكلبطاطس اخلرضاوات

آنذاك كذكل وقامت  هاد لوضعية يويم تتبع جلنة بتشكيل ارةالوز أ

 . الزروعات

 دايل الس نة هاد دايل الصعب النايخ الوضع من ابلرمغ أ نه هلل، امحلد

ن كوفيد، بوابء اخلاص الصحي والوضع 2020 نتاج فاإ  المثرة السالسل اإ

 الرتاجع بعد ،ملحوظ ارتفاع يشهد غادي يةال ول  التوقعات حسب الرئيس ية

 .الايض لومسا يعين السجل

نتاهجا يزداد أ ن التوقع من ،امضو حلل ابلنس بة  مقارنة %29 بنس بة اإ

نتاج ارتفاع سامه حيث السابق، ابلومس  احلوامض يف اجلديدة ال غراس اإ

طار يف النجزة احلوامض من  تاجن االإ  رفع من "ال خرض الغرب خمطط" اإ

 .الومس هذا

نتاج يرتفع أ ن التوقع من كام  عم مقارنة %14 بنس بة قريبابت الزيتون اإ

 االإجيايب ال ثر بيهنا من عوامل، عدةل انجتة يه الزايدة هادو  السابق، الومس

 .ماي وشهر أ بريل شهر يف اكنت اليل ال مطار لهطول

ن  2021-2020 كذكل الفاليح الومس يشهد أ ن الرتقب ومن  جاتااإ

 السابق، الفاليح ابلومس مقارنة %4 بزايدة المتور من منتظرا اس يايق 

 لربانمج االإجيابية والانعاكسات الناخية للظروف االإجيايب التأ ثري بفضل

 .المتر دايل خنةل مليون غرس

 أ مه يعد اليل الزراعات تنويع برانمج جناح عىل دليل يه النتيجة هاد

 حقيقية هبيلكة مسح اختيار واكن ،"ال خرض الغرب خمطط" مقومات

ىل تقليدية فالحة من لتنتقل الغربية ةللفالح  عىل قادرة عرصية فالحة اإ

 .واخلارجية ادلاخلية السوق ومتطلبات الناخية التغريات مع التأ قمل

 تنعيشو اليل الس نة هاد حبال ل ن دايلو النجاعة بني الاختيار هادو 

 احلبوب دايل حمصول مبحدودية ولداي ميةادلينا سالتش ما الفاليح الومس

 أ هنم قدرو الظروف هاد رمغ الفالحني القنطار، دايل مليون 32 قولون

نتاج يوصلو  .عادية بطريقة ابالإ

 االإضافية احلصيةل أ ن نقول ميكن الفالحية الضافة للقمية حسابية وبعملية

نتاج دايل السالسل، دايل 4 فقط دايل  ضواماحل الزيتون، يه اليل االإ

ىل حبال ،القنطار دايل مليون 33 لداي القمية كتعادل وادلواجن حلليباو   اإ

 يف( la valeur ajoutée) يف رحبنا اليل اليش هذاك ..مليون 3 دااب قليت

نتاجات دايل 4 هاد دايل الضافة القمية نتاج فهيم تزاد اليل االإ ىل حبال االإ  اإ

 .وبباحل  لايد القنطار دايل مليون 33 واحد عىل غطينا قليت

ذن  دايل 8 ،4 ـب النتوجات هاد يف لغربيةا الفالحة كرتحب س نة لك اإ

ضافية ادلرمه دايل رالليا  قبل ما الغرب خمطط مع ابلوضعية مقارنة اإ

 ."ال خرض الغرب خمطط"

 الربلان يف قدمت ابش يل س بق ،الصادرات دايل الس توى وعىل

 يف كيبدا اليل 2020-2019 لايد قلت اليل الومس يف ل نه النتاجئ بعض

(septembre )آخر يف وكيتسال  اليل مسوال هاد هلل امحلد أ نه( août) أ

آخر يف داب ساال  مسجلني ادلرمه، دايل مليار 39.5 ـل وصلنا( août) أ

 دايل مليار 36.6 فهيا اكنت اليل الاضية للس نة ابلنس بة %8 ب ارتفاعا

ىل تتعرفو، اليل شالكوال  رمطاال   وقةل كوفيد أ زمة ظل يف ادلرمه  شفناها واإ

 ،"ال خرض الغرب خمطط" دايل البداية اكنت اليل 2010 دايل ابلنس بة

 مليار، 17 الساعة ذيك تنصدرو كنا حيث ،%130 هممة جد يه فالزايدة

 .الفالحية ابلنتوجات خاصة يهاد مليار، 39 يف أ صبحنا اليوم

 الس نة هاد نتاك( agro-industriels) النتوجات خيص فامي أ ما

جيابية كذكل  .%10 دايل( l’exportation) واحد اكن بأ نه رمغ اإ

 21 ـل حىت ش تنرب أ ول داب ل نه ال رقام، بعض نعطيمك يل وامسحو

 حىت والنتاجئ تتصدر، بدات اليل اجلديدة( la compagne) بدينا أ كتوبر

 ةايلغ راتالصاد مجموع بلغ للحوامض ابلنس بة واعدة، يه هلل، امحلد يه،

 جحم أ ضعاف 5 من أ كرث يشلك ما طن، 15.600 تقريبا أ كتوبر 21

( la période) هاد يف يعين الس نة، نفس يف رطافال الومس صادرات

 .(l’exportation) دايل (fois plus 5) دران فات اليل للعام ابلنس بة

 شوية يعين معطلني بدينا كنا الاضية الس نة أ نه متفقني

(l’exportation )يف وجد اكنش ما يوجد خاصو اكن النتوج ل ن 

 اكن اليل احلوامض دايل ةحصال بأ ن تيبني اليش هاد ولكن. مالمئة ظروف

 وما اللميون يتحيد خص بأ نه قالوت س نوات، 2 يهاد كثري الالكم علهيا

 هو اليل مس تقبل اكين بأ نه تنشفو هلل، فامحلد اللميون، يف مس تقبل اكين

 .همم جد

 ابلنس بة عادي ذاه اخلرضوات، دايل احلجم بلغ خرضوات،لل ابلنس بة

(si on compare) دايل بقدر طن 82.000 تقريبا ماللع ابلنس بة عام 

 دايل الارتفاع دايل( l’augmentation) دايل 24%

(l’exportation)، ىل ش تنرب أ ول من اخلرضوات دايل التصدير  21 اإ
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ذن أ كتوبر،  يف يه دايلنا التصديرية القوة هلل، امحلد بأ نه، تيبني اليش هاد اإ

 .%8 ب اتقريب طلعت الطامطم اخلرضوات، تتاخد وميل جيدة، ةحص

 خالل الفاليح القطاع عاشها اليل الصعبة الظروف خيص فامي أ ما

 ،(la sécheresse) دايل الربانمج بواحد تدخلنا بأ نه نفكر الايض، الومس

 تفرقت، اليل الدمع الشعري من القنطار دايل الليون 6.2 اجلفاف، دايل

 أ لف 300و ونيل م  تقريبا وبرجمنا ماش ية، مريب مليون من أ كرث مهنا اس تفاد

ضافية قنطار  .القبل الشهر من ابتداء لتوزيعها اإ

 ال بقار، مريب لفائدة الركبة عالفال   من قنطار 474.000 خصصنا كام

 هلل، امحلد خفف، هو اليل ادلرمه دايل مليون 700 تقريبا أ كرث دايل برانمج

 صلاو  تقريبا اليل برانمج وكذكل الناطق، يف الكسابة وعىل الفالحة عىل

 خلصت اليل( l’assurance) هو اليل ادلرمه دايل مليون 800 لواحد

 اليلو ( la sécheresse) يف اكنو واليل صعبة وضعية يف اكنو اليل الفالحة

 اكنت اليل( les conditions) ويف الوقت يف ختلصو

(contractuelles )مع (5la MAMDA )عىل مشكورة يه واليل 

 ..ل مسيتو اليش لصتو  ابش به قامت اليل العمل

ذا ماكنيات لكها يهاد اإ  خلت واليل القروي، العامل داخل ضختت اليل اإ

 .عليه اكن اليل والثقل العبء ذاك منو نقصو ال قل عىل الفالح أ نه

 .لمك وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

 .الفالحة وزير الس يد جواب عىل للتعقيبات الآن منر

 .والتعادلية للوحدة الاس تقاليل للفريق ةماللك البداية ويف

 .الصمد عبد اليس تفضل

 :قيوح الصمد عبد الس يد الستشار

 .الوزير الس يد شكرا

نتاج أ ن دايلمك الرد يف الوزير، الس يد جسلت، أ ان  ـب ارتفع المتور دايل االإ

 من نتوجه بغيت تنساو، خصكومش ما اليل الوزير، الس يد ولكن، ،4%

 دخلت كلك، واحلكومة الالية وزارة ،التجارة وزارة كومة،حلا مجليع خاللمك

 . الاس ترياد دايل طن 97.000

 الوزير، الس يد

 تينغري، ورزازات، طاطا، كري، زيز، اتفياللت، - درعة دايل الواحة

 النظر بغض الساحقة، ال غلبية دايلها الناس فكيك، ،كللع أ م اتجغيجت،

 راه الوزير، الس يد اجلديدة، احةو لوا اجلديد النتوج عىل نتلكمو ابش

 تيالكو اكنو اليل ويه واخللط، عادية( variété) يه اليل اجلهيل عندمه

 .ال سواق ويف الساجد وقدام درمه 15و درمه 20 ـب وتيبيعوها الغاربة

 الوزير، الس يد الس نة، هاد يبيعو، خالهومش ما س تريادالا اليوم

 
5 Mutuelle Agricole Marocaine D'Assurance 

 "ةدالنج" دايل( la variété) يكهاد تيبيعو موالفني طاطا دايل الناس

 رصاحة، بلك معمك تنتلكم وأ ان درامه، 8 العام هاد درمه، 30 ـب تيبيعوها

 les) تنتقلو واحد، ليش تس متعوش ما تنتقلو ابش وبغيتمك الوزير، الس يد

frigos) الغاربة، كيفاش ولهذا الناس، ابعوش ما ابيق الفايت العام دايل 

 من الآالف دايل الئات وتندخلو نتج،ل ا هذا حنميو غادي كيفاش

 ابهلل لمك أ قسم الوزير، الس يد ،(la douane) دايل الناس راه ال طنان؟

آش هللا، أ عباد واك واك" كل تيقول يبكو،ك  امجلارك دايل الناس  اليش هاد أ

 "ديرو؟ت

 ،"اجملهول" عندمه ليلوا الكبار عىل تنتلكمش ما راه مىش، الفالح راه

ىل داب  كوزارة، الوزير الس يد حتميو، غادي كيفاش الصغار هاد اموشحت ما اإ

نتاج، هذاك حتميو غادي كيفاش دايلمك، والوطنية دايلمك الغرية تنعرف  االإ

 وأ نواع خنةل مليون رسلغ الكل جالةل دايل توجيه فيه ال خرض الغرب اليل

ىل حنميومه، غادي كيفاش جديدة؟  غادي اليوم اليل ادلراوش هاد محينا ما اإ

 .يندثرو

حراج يف يل رغبة ال الوزير، الس يد مجيعا، دايلنا السؤولية راه لهذا  اإ

 كرجل لمك وتنتوجه واقع، هناك ولكن ،كصديق أ نمت رغبتمك يف وال احلكومة

 نأ كد وتنعاود خشصيا، ال مور بزمام اليش هاد اتخذو ابش مسؤول وطين

آخر واحد بيش وتثق ما خشصيا،  .أ

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

طار يف والعارصة ال صاةل لفريق اللكمة  .التعقيب اإ

 .التفضل الستشار اليس

 الطالب بن احلبيب الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

 وخصوصا عاليا، هنانمث ابلعكس التدابري، هاد أ مهية من قللن ال حنن

 دايل وكذكل ،الدمعة ال عالف زيعتو  مس توى عىل تدار اليل اجملهود

 .التأ مني تعويضات برصف التعجيل

شاكلية تتبقى موضوعية بلك الوزير، الس يد ولكن،  الائية الوارد حش اإ

 وقت أ ي من أ كرث مطالبة ماليو  واحلكومة القبةل، الرحةل حتدايت أ مه من

 :التالية الس توايت عىل التأ خري ركبتدا ابلتعجيل مىض

جناز -  سدود؛ال  اإ

جناز -  البحر؛ مياه حتلية وحدات اإ

 .الري يف اس تعاملها عادةاإ و  العادمة الياه معاجلة -

شاكلية الوزير، الس يد تبقى،ت و  رايض العقارية ال نظمة اإ  من الفالحية لل 
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 مراكش مثال الفاليح، القطاع يف الاستامثر مهنا ينتيعا اليل العيقات أ مه

 جامعة لك اليل ،"دلمي أ والد" جامعةو  "الناهبة" جامعة يف وابلضبط اليوم

 لداي نس بة أ كرب تتعرف واليل الساكنة دايل 20.000 من أ كرث فهيا

 يقومو مأ هن عوشاياس تط ما الفالحة للهشاشة الإضافةاب ..الهشاشة

 بشواهد تيتوصلوش ما ل هنم نظرا الفاليح، اعالقط يف ابالستامثرات

 .الاس تغالل

 ..الفالحة هاد ابش أ جل من لتدخلا الوزير، الس يد ،منمك نطلب هنا

 ـل لنس بةواب هكتار، 31.000 واحد عىل" الناهبة" لـ ابلنس بة تنتحدثو واحنا

 . قنطار 58.000 عىل "دلمي أ والد"

 بصفة الانتفاع حق متتكل يةالسالل  امجلاعة الرقابة، حق متتكل ادلوةل

 لمتكني التدخل منمك تنطلبو الاستامثر، ويعيق معقد عقار هذا دامئة،

 ويس تافدو ،البنيك المتويل من يس تافدو ابش الترصف شواهد من الفالحة

 ذلوي ال رض هاد وتفويت الفالحية، لالستامثرات اخملصص ادلمع من كذكل

 دايل حمطة ومايش لالستامثر فزحم عقار العقار هاد من جنعلو ابش احلقوق

 .احلقوق ذوي وبني ادلوةل بني الاحتقان ودايل التجاذابت

 هاد يف الفالحة تيطلبو( les offices) الوزير، الس يد أ خرى، نقطة

 جيازيمك هللا منمك، تنطلبو احنا الاء، دايل التأ خرات أ داءب صعبةال  الظروف

طار يف خبري،  يف وكذكل الفاليح القطاع اتيعيشه اليل الصعبة الظروف اإ

طار  الكل، ةلجال عليه وأ كد عليه أ علن اليل الفاليح، القطاع مصود دمع اإ

 من دايهلم االإعفاء تيطلبو ولكن الس نة، قبل خيلصو مس تعدين الفالحة

 ودارت أ خرى لقطاعات ابلنس بة "اليقظة جلنة" دارت كيف التأ خري، فوائد

 .أ خرى لقطاعات ابلنس بة الالية وزارة

 .الوزير الس يد وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

طار يف لل حرار لوطينا التجمع لفريق اللكمة  .التعقيب اإ

 :أ دعي حلسن الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزيرة، الس يدة

 الوزير، الس يد

  احملرتم، الوزير الس يد

 اليوم دقيقة، مبعطيات عززوال الرمق الواحض، جوابمك عىل أ شكرمك أ ن أ ود

 مصد ياذل والقوي الوحيد القطاع أ نه اجلاحئة هذه ظل يف القطاع أ ثبت

 عندما واخلوف الهلع مرحةل معها جتاوز وال مان، الطمأ نينة للمغاربة ووفر

 جد وبأ مثنة بوفرة ال سواق يف ال خرض الغرب اخملطط خريات تواجدت

 دامئا حياول واليت نجزات،ال  هذه مبثل نفتخر أ ن لنا حيق مناس بة،

 لرشوعا هذا يف الرضب أ جل من نتاجئه انتظار اخملطط هبذا الرتبصون

جن وأ مه التنورة، الشاريع أ حد يعد اذلي الرائد، الوطين  حمك مرحةل ازاتاإ

 عىل رضاه عن يعرب فئت ما واذلي هللا، حفظه السادس، محمد الكل جالةل

 اخملططات أ حد ابعتباره ال وىل، هعرشيت دشنمت اذلي الرشوع هذا

 مليار 120 حبوايل يسامه وجعلته الفاليح القطاع معامل غريت اليت الهيلكة،

ىل ابلنظر داج همم رمق وهذا اخلام، ادلاخيل الناجت يف درمه  اليت الوضعية اإ

 .2007 س نة منذ القطاع فهيا تسلممت

 احملرتم، الوزير الس يد

ن الطر بنعمة علينا عمين أ ن وتعاىل س بحانه هللا ندعو  قد القطاع اكن واإ

ال اجلفاف، أ مام مصد  أ حد يبقى اذلي الاء ىلاإ  اليوم حمتاج القطاع أ ن اإ

جناز يف رساعاالإ  وابلتايل مجيعا، تؤرقنا اليت الهواجس  لبناء الوطين اخملطط اإ

عادة البحر مياه ولتحلية والتوسطة الصغرية السدود  ،العادمة الياه تدوير واإ

 الاء، يف الاقتصاد عىل أ كرث والاش تغال ،لها الالية االإماكنيات توفري عرب

 . كلك احلكومة سؤوليةم  هذه أ ن وأ عتقد

ذن جيب  يف اجلديدة اسرتاتيجيتمك وأ ن خصوصا امجليع، هجود افرضت اإ

ىل حيتاج واسع، أ فق وذا واعدا قطاعا منه جعلت القطاع  وعناية أ كرث ادلمع اإ

جيابية تأ كيد بلك س تكون نتاجئه ل ن أ وسع  ادلاخيل الناجت عىل جدا اإ

ذا ال مطار من أ كرث وسنتحرر الوطين،  الغذائية الصناعة عىل تغلنااش   ما اإ

 حساابت عن خيرج الوطين منتوجنا وجبعل ،اجلهات لك يف يةالتحويل 

 خمتلف بتحويل( l’agropole) من الزيد بناء عرب والطلب، العرض

ىل الفالحية النتوجات لهيا احلاجة أ مس يف حنن حتويلية، ةصناع اإ  لتخفيف اإ

 فهيا نرفع مناس بة ويه عبة،الص  العمةل من الزيد وتوفري التجاري العجز

ىل ابلنظر الغريب، والصياد الفالح ىلاإ  القبعة  يقوم اليت التضحيات جحم اإ

 .هبا

 النتجني وللك هل والتقدير ابلتحية فريقنا ابمس نتوجه النرب هذا ومن

 .اجلاحئة فرتة خالل خصوصا بةالغار 

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .احملرتم الستشار الس يد شكرا

طار يف الاشرتايك للفريق اللكمة  .التعقيب اإ

 .الستشار الس يد اتفضلو 

 :اعبيد ابوبكر الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

  الستشارون، والسادة الس يدات

 احملرتم، الوزير الس يد

 أ ن جيب بأ نه أ كد ال خري خطابه يف وأ يده هللا نرصه ةلاجلال صاحب

نعاش لضامن القروية ةوالتمني للفالحة كبرية أ مهية تعطى  للرفع قوي دياقتصا اإ

 التجارة وتطوير غذايئ أ من وتوفري الشغل فرص يف والسامهة التمنية من
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 .والاجامتعية اجملالية الفوارق وتقليص الغذائية والصناعات الفالحية

 احملرتم، الوزير س يدال 

 لكه، العامل وعىل بدلان عىل بظاللها كوروان جاحئة أ رخت اليت ال زمة رمغ

 وزارتمك ومعلت الفالحية، النتجات جل يف شامةل وفرة بالدان عرفت فقد

سواق والس متر العادي الزتويد عىل  الغذائية الواد وباكفة الوطنية لل 

ن اكه،الفو  وأ   واللحوم خلرضا يف سواء ذاتيا واكتفاء والفالحية،  هذا دل واإ

منا يشء عىل  هبا تقوم اليت ستباقيةالا واخلطط احملمكة التدابري عىل يدل فاإ

 للفخر تدعو واليت الفالح، هبا يقوم اليت اجلبارة اجملهودات وكذكل ،الوزارة

 الكننة تطوير يف ال خري هذا ومواكبة ال خرض ابخملطط مس تعينني والاعزتاز

 غذايئ أ من عىل واحلفاظ والفالحية اريةالتج والس ياسة والغرس والسقي

 . مس تقمي

 الطرية التساقطات يف حادا نقصا بالدان عرفت زير،الو  الس يد ابلفعل،

 مما البور، أ و السقية ال رايض يف سواء السقي، مياه يف وحشا - أ سلفنا كام -

ىل أ دى  الشمندر كلوكذ والقطاين اكحلبوب ،اخلريفية النتوجات ضعف اإ

 نطلب مناس بة وهذه اكمهل، عن الناطق بعض يف أ تلف ياذل السكري

 .الترضرين لتعويض الصنعة الرشكة دلى للتدخل لوزير،ا الس يد منمك،

 مع الفالحني معاانة مع الاش ية أ مثنة عرفته اذلي الكبري التدهور ،كذكل

 .صاروخية أ مثنة عرفت بدورها ال عالف ،ماشيهتم لبيع أ سواق وجود عدم

 للفالح ومبادرتمك مبجهوداتمك أ نوه ليك الناس بة هذه تفوتين نأ   أ ريد وال

 أ ن يالحظ ومما معقوةل، وبأ مثنة الناطق خمتلف يف الدعومة ال عالف ريلتوف

 اكحلبوب ال ساس ية الفالحية النتجات لبعض ماسة حاجة يف بالدان

 اختياراتنا وتطوير ةتقوي يف للتفكري الوقت حان ولقد والزيوت، والسكر

 لك توفري يف العجز حماربة وكذكل عرصية بطرق الغذايئ ابل من للهنوض

 اذلي احلاد النقص ومع الصعبة، ابلعمةل نس توردها اليت يةال ساس   الواد

 النتجات بعض زراعة يف النظر الإعادة الوقت حان السدود، جل تعرفه

  .الياه من كبرية مكيات تس تزنف اليت الفالحية

نتاج لضعف ونظرا  جد احلبوب بذور أ مثنة س تكون الفارط الومس يف االإ

 اقتنائه يف صعوبة الفالح س يجد حيث والقمح، ريالشع وخصوصا مرتفعة

 نلمتس ابدليون، مثقلني مازالوا الفالحني أ ن ومع للكيلو، درامه 5 تفوق بأ مثنة

 )6SONACOS( رشكة وحث الوضوع هذا تتبع الوزير، الس يد منمك،

شارة رهن تكون ليك ال صناف مجيع لتوفري  .الحالف اإ

 القطاع يف جمهوداتمك أ مثن أ ن البد الناس بة، هذه تفوتين ال وحىت

 . التواصل ودمعمك الفاليح

 يرفع وأ ن ابلطر يغيثنا أ ن وتعاىل س بحانه هللا من نطلب ال خري ويف

 .الوابء هذا عنا

 .شكرا

 
6 Société Nationale de Commercialisation de Semences 

 :اجللسة رئيس الس يد

ن  . هللا شاء اإ

 .الستشار الس يد شكرا

 يف تفضيل الستشارة، الس يدة للشغل، الغريب الاحتاد لفريق اللكمة

طار  .التعقيب اإ

 :اليحياوي الزهراء فاطمة الس يدة الستشارة

 .الرئيس الس يد شكرا

 كوروان جاحئة تداعيات بسبب اس تثنائية ظرفية بالدان تعيش ابلفعل

 وقد والاجامتعية، الاقتصادية ةاحليا عىل وانعاكساهتا واجلفاف الس تجد

 الوطنية اقال سو  مجيع متويل يف أ ساس يا دورا لعبت فالحتنا أ ن ذكرمت

 .منتظمة بصفة

 الوزير، الس يد

ن  الزراعيني والعامالت العامل لسواعد أ ساسا يرجع العملية هذه جناح اإ

ىل الصحي جراحل فرتة طيةل هجدا يدخروا مل اذلين الفالحني وصغار  .اليوم اإ

ىل تشري اليدانية الؤرشات كنل ىل للتغيري مرحش الواقع هذا أ ن اإ  ما اإ

 :مهنا ،أ س باب لعدة أ سوأ   هو

 عديدة مناطق عىل سلبا انعكس السدود، حقينة وضعف الياه ندرة -

ىل أ دى مما الغرب، من  الضيعات من لعدد اجلزيئ أ و اللكي التوقف اإ

 وعطاةل الشغل اصبمن من الآالف عرشات فقدان يف وتسبب الفالحية،

 الفالحني معاانة معق كام البواكر، مومس انطالق رمغ الومسيني العامل

 لنتوجاهتم الاضطراري التوقف ببسب ،احلليب منتجي ومضهنم ،الصغار

 ؛ادلاخلية للسوق الوهجة الفالحية

 مبحطات ال جور من يعادلها وما %20 ب العمل ساعات تقليص -

 ؛والبواكر احلوامض تلفيف

ىل "ال خرض الغرب خمطط" من الس تفيدة الباطروان جلوء -  اإ

 15 عن تزيد أ قدمية من الرمغ عىل لرمسينيا للعامل امجلاعية الترسحيات

 .الفالحية الرشاكت من بعدد س نة

 هو الفاليح القطاع يف اليوم يتحقق ما أ ن الوزير، الس يد رصحمت، لقد

ال لدلوةل، يجيالاسرتات  والتدبري والتخطيط الس ياسات بفضل  هذه أ ن اإ

 لأ شاك من تعانيه وما ال جراء فئة تشمل مل الوزير، الس يد الس ياسة،

 .لهينوا القانوين المتيزي من متعددة

ن  نظامنا يف عار ومصة يشلك الزراعيني والعامل العامالت معاانة اإ

 من وعامةل عامل مليون من أ كرث حيرم حيث والاجامتعي، الاقتصادي

 يقل لل جر أ دىن حد يتقاضون حيث والاجامتعية، اديةالاقتص حقوقهم

جر ال دىن احلد من %40 حبوايل  والعمل ال خرى، القطاعات مع رنةمقا لل 

 الهرتئة النقل وسائل يف تتجىل قاس ية جد معل وظروف أ كرب زمنية ددل

آيس حضااي من ختلفه وما  الصحة لرشوط التام الغياب اجامتعية، ومأ
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-كوفيد"ـب االإصابة خطر من للوقاية الاحرتازية التدابري وانعدام والسالمة

 ومعدالت مرتفعة جد احلرارة درجة التلفيف، وحمطات ابلضيعات "19

 الترصحي عدم عن انهيك البالستيكية، ابلبيوت منخفضة جد ةالرطوب

 وحىت الاجامتعي، للضامن الوطين الصندوق دلى مهنم %90 حبوايل

 أ ايم باكمل الترصحي لعدم التقاعد يف حلقا من غالبيهتم حترم هبم الرصح

 .مشغلهيم طرف من معلهم

ننا  احلكومة، خاللمك ومن مطالبتمك، جندد للشغل الغريب الاحتاد يف اإ

 للحد التدرجيي التوحيد قحيق مبا ،2011 أ بريل 26 اتفاق من تبقى ما بتنفيذ

 يف اواةوالس ،القطاعات من وغريه الفاليح القطاع بني ل جورا من ال دىن

 للعامل العشوايئ النقل منع عرب القانون، تطبيق عىل والعمل ،العمل ساعات

 العامل مجيع اس تفادة أ جل من الراقبة وتكثيف ،الزراعيني التوالعام

 .الاجامتعية امحلاية من والعامالت

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

 .ريجش عدي اليس احملرتم الستشار للس يد اللكمة

 .الستشار الس يد تفضل

 :جشري عدي الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 وعىل به، أ دليمت اليل القمي العرض عىل احملرتم، الوزير الس يد نشكرمك،

 عىل يقترص غادي داييل التعقيب فبدوري فيه، جات اليل ال رقام دالالت

نتاج عىل أ ساسا يرتكز دايلها الاقتصاد اليل ال قالمي آسا لكممي، من متورال  اإ  أ

 جاء لا وكتمكةل ،فكيك الرش يدية، تنغري، ورزازات، زاكورة، طاطا، الزاك،

 حىت احملرتم، الوزير فالس يد قيوح، الصمد عبد عزيزال ال خ دايل اللكمة يف

 وخالل القطاع هاد يف ادلوةل دارتو اليل اجلبار اجملهود كينكر ما واحد يش

 توفري من أ راضهيم، جتهزي عىل فالحنيلل دمع من ال خرية الس نني هذه

ال ن،التخزي وسائل كذكل توفري من ال صناف، دايل ال غراس  بعض أ نه اإ

نتاج عوامل  تتوفر الادة هاد أ ن كتجعل الياه جلبك اكلطاقة خضام اليل االإ

ذا يه واليل ابهظة يه اليل ال مثنة بواحد  دايل النافسة من محيناهاا ما اإ

 هاد كتعرفها اليل ال مثنة يه وادلالةل هللا، قدر ال ،فالنتيجة الاس ترياد

 .ال خرية الس نني

 .يرالوز الس يد راشك

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

طار يف الاجامتعي، ادلميقراطي ادلس توري للفريق اللكمة  .التعقيب اإ

 . تفضيل الستشارة الس يدة

 

آ  عائشة الس يدة الستشارة  :يتعالأ

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

سرتاتيجية العطيات هذه عىل نشكرمك طار يف هبا غتقومو اليل واالإ  اإ

 .هذا القطاع لهذا التدبري

رادتمك عىل نشكك ال كذكل احنا  لكن ،الفالح بوضعية الهنوض يف اإ

كراهات هناك الوزير الس يد  . والتوسط الصغري الفالح يعانهيا اإ

 الوزير، الس يد

 راه داب قلتو اليل اجلفاف س نوات زائد الفاليح القرض ةمبديوني غنبداو

آاثر كيعاين، والفالح س نتني  الفالح، أ مام عائق تشلك اليوم كذكل ةاجلاحئ أ

 للرصف الالية القدرة حىت ميلكون ال الوزير، الس يد فالحة، هناك ل ن

 .القروي العامل يف وخاصة دايهلم، الفالحة عىل

  الوزير، الس يد

 غري يبقى لكن مشكورين، ابلعلف الصغار الفالحة دمع معلية متفعل

 أ نه هنا أ رقام لعدة رشتو راه الوزير، يدالس   كنمتناو المكية، الناحية من اكيف

 مس تثين الفالح أ ن ابخلصوص الظرفية، هذه يف حمتاج الفالح ل ن تزيدو

 اس تافدش ما الفالح ال سواق متنعت كذكل كوفيد، دمع صندوق من

 .يس تافد غادي أ نه الفروض من ناك اليل لكابلش

 الوزير، الس يد

 مما الطوارئ، حباةل رتترض  اليل أ يضا الفالحية اجلهات بعض هناك

 واحد تشكيل عليمك نقرتح الوزير، الس يد لهذا، الفالحة، عىل أ ثر هل اكن

قلميية السلطات مع جلينة  صياغة يف والاجهتاد ال رضار لتقومي واجلهوية االإ

 .الحةفال هاد ةمؤازر

 العقارات بعض وضعية تسوية منمك أ لمتس الوزير، الس يد وأ خريا،

آيت جامعة مثال غري هذا وأ ذكر الفالحية، قلمي عباس أ  ترتبط واليت أ زيالل ابإ

 من الفالحة ومتكني هجة من الفاليح الاستامثر يعيق مما الغابوي، ابلتحديد

 هذه لتطوير ةر الوزا مجبرا من واس تفادهتم فالحهتم تطوير يف أ خرى هجة

اثرته س بق موضوع وهو الفالحة،  لل سف لكن الوزير، الس يد معمك، اإ

 .عليه هو ما عىل ال مر هذا مازال

ماكنية الوزير، الس يد أ قرتح،  السلطات مع تنس يقية جلنة تشكيل اإ

قلميية احمللية  الس يد اليوم، ل ن والساكنة، والغاابت الياه ممثيل وكذكل واالإ

 الياه لكن ابل رض، ارتباطهم تثبت عقود ملكية مهعند لناسا الوزير،

 االإشاكلية كتبقى وهنا التحديد ناشمكل  ما مازال احنا أ ودي تتقول والغاابت

 ما واحد حىت الوزير، الس يد وهللا، والواطن، والغاابت الياه وزارة بني ما

 وال ال خرض غربال من ال ادلوةل دارت اليل االإعاانت هذه من اس تافد

 توقفو الوزير، الس يد كنمتناون جيي، غادي اليل ال خرض اجليل كذكل

 امجلاعة ل ن س تعطفككن  يعين.. بشلك منك نطلهبا غادي يهادو  ..يهاد

 كنمتناومك، االإدارية، الشواهد لهذه رهني بقي تدار امجلاعي التحفيظ حىت
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 .الاعتبار بعني السؤال هذا اتخدو الوزير، الس يد

 .وشكرا

 :سةل اجل  رئيس الس يد

 .الستشارة الس يدة شكرا

 قتالو  حدود يف التعقيبات عىل للرد الوزير، الس يد لمك، اللكمة

 .التبقى

 .لمك اللكمة ،تفضل الوزير، الس يد

 :والغاابت والياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 الستشارون، والسادة الستشارات الس يدات

 غادي اليل دايل الفاليح للمومس اس تعدادا بأ نه نقول نعاود غري تيبغ 

 هذا، يف فهيا ندخلو غادي اليل البذور عىل شوية نتلكمو البد فيه، ندخلو

 قنطار، دايل ونصف مليون وجدات( la SONACOS) هلل امحلد بأ نه

ذن ،أ لف 600 اخلاص القطاع  يه اليل قنطار أ لف 600و مليون اإ

 .موجودة

 أ لف 600( les points de vente) يف فرقات الساعة دحل الآن

ذن باعت،ت  %50 تقريبا أ لف 600 هاد ويف قنطار،  دايل العملية بدات اإ

 ال مثنة بأ نه كتعرف ل نه مناس بة، احلقيقة يف يه اليل بأ مثنة هذا دايل البيع

 ةالس ن يف احلبوب اكنو ابش ال مثنة حسب عىل كتكون البذور دايل

 ادلمع وكيوصل للفالحني، ابلنس بة ممتازة يه اليل أ مثنة اكنت اليل الاضية

مثنة  خاص اليش هادو  -البذور دايل اليش هاد يف ادلوةل طرف من لل 

ىل - الفالحة يعرفوه  درمه 200و اللني، للقمح ابلنس بة للقنطار درمه 175 اإ

ذن للشعري، ابلنس بة للقنطار درمه 325و الصلب، للقمح ابلنس بة للقنطار  اإ

ن القبةل الس نوات يف الصلب القمح وكنشجعو الشعري كنشجعو ناح ا  شاء اإ

 اخلواص، دايل فهيا 390 ـل الآن وصلت يه البيع دايل زالراك وتقريبا هللا،

 (.le conseil agricole) دايل وفهيا

جناز يمتس  الس ياق، نفس يف كثار برانمج اإ  ابش اخلريفية احلبوب دايل اإ

ن هكتار 50.000و 42.000 بني ترتاوح احةسم  عىل الآخر للعام نوجدو  اإ

 .هللا شاء

ن دايل، برجمة قعيتو  اخلريف دايل للحبوب ابلنس بة أ ما  هللا، شاء اإ

ن الش تاء، ويعطينا دايلو اخلري يعطينا وهللا  ماو ه الفالحة ل ن هللا، شاء اإ

لهيا حاجة يف لهيا حاجة يف بالدان اإ جاملية مساحة برجمة قعونتو  أ نه اإ  4 تناهز اإ

 مسقية فقط اليل %5 حوايل مهنا ،تقريبا هكتار أ لف 900و دالليون

 الصلب والقمح %46 اللني القمح فهيا ثلوكمي  للحبوب، متيش غادي

 غادي اللكئية تللزراعا اخملصصة الساحة أ ن كام ،%33 والشعري ،21%

( les régions) حسب عىل السكرية والزراعة هكتار 507.000 ـب تقدر

 69000و 58000 بني تكون غادي ،فهيمش ما وال تاءش  ال  فهيم واش

 . ناطقال  بعض دايل احلاةل متبعني احنا هكتار،

ن اخلريفية، اخلرضاوات خبصوص أ ما  هو الربانمج هللا، شاء اإ

ن ماي، لشهر حىت يدينا غادي اليل هكتار 105.000  وتتعرفو هللا، شاء اإ

آخر برانمج كنعاودو ماي شهر يف ن الربيعية، تالزراعا هو اليل أ  شاء اإ

 .هللا

 التساؤالت بعض عىل ال جوبة بعض جنيب ما قبل خيص فامي بغيت

 دايل االإسرتاتيجية بأ نه نفكر غري أ وال، الستشارين، والسادة الس يدة لداي

 وتنفيذا الولوية الرعاية بفضل أ نه القطاع، مس تقبل يه أ نه ال خرض اجليل

 اجليل خمطط مع السار هذا مواصلني احنا مازال السامية للتعلاميت

 اخرتان اواحن الغربية، للفالحة جديدة دينامية يزيد غادي اليل ال خرض

( les orientations) حسب وعىل بتعلاميت التالية الواهجة عىل نش تغلو

 : الربلان يف س يدان أ عطى اليل

 الس يدة علهيا تلكمت اليل ال مان حواجز لبناء الاجامتعية امحلاية -

 احملرتمة؛ ةر الستشا

حداث -  لدلخل؛ مدرة أ نشطة لتوفري الشغل فرص اإ

 القمية؛ وخلق تنافس يةال  القدرة لزايدة التمثني ترسيع -

 .الاقتصادية ادلينامية دلمع الاستامثر وتشجيع -

 علهيا كنخدمو اليل ال وراش دايل اجملموعة واحد غنطلقو كذكل هناك

 دايل ال رايض دايل مثنيت ال  دايل برامج يه اليل الآن، ادلاخلية وزارة مع

 من لنظومة وشامةل وجذابة متجددة عروض وضع خالل من امجلوع

 les ayants) دايل للمستمثرين واحلاكمة والصاحبة وادلمع فزياتالتح

droit )و ((les jeunes دايل الش باب (les ayants droit) زعام 

ن( (les offres هاد عىل خندمو غادي  .هللا شاء اإ

 عىل تلكم اجلالةل صاحب دايل اخلطاب يف ل ن عروض، ابغين كذكل

 جنيبو بغينا دروك اليدان، هاد يف العمل يف دايلو وال مهية الش باب

 يعين ش به الهن ابخلصوص ،الهن يعين جمال يف القاولني للش باب عروض

 واحد دااب ارو،ثكيك ( les sociétés de services) ولو دااب فالحية،

 15 الناس، دايل 10 زعام الزيتون، دايل اليش هادف  تاكالرش  دايل العدد

 الناس، لزيتون،ا كيقطعو كميش يو رشكة دارو وال (coopérative) داروا

(donc )جيابية تكون ميكن يه اليل احلركة واحد اكين  .اإ

ن حيث للفالحيني، االإجامتعية امحلاية دايل الورش واكين  هللا شاء اإ

طار يف الفالحني فئة تلفخمل  مالمئة عروض عىل العمل سيمت  الربانمج اإ

 وعندان اجلالةل، حبصا دايل التوهجات يعين بعد من جابتو اليل احلكويم

 دايل الصحية للسالمة الوطين ابلكتب خاصة الطريق ورقة كذكل

(7SAS’ONl )ومياه والرشب ابلاء لزتويدل الوطين ربانمجال يف والسامهة 

 
7 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
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 .اجلالةل بحصا أ مام تقدم اكن اليل السقي،

 جد يه اليل وأ شواط أ شواط قطع الفاليح القطاع اليوم احلقيقة يف هو

 العدد واحد اكين ولكن ال خرض، الغرب خمطط يف اليل حاتوجنا هممة

 أ خرى مشاريع واكين الس تقبل يف تمكل خصها مزال اليل السائل دايل

 la) يعين الفالح دايل الشخص الفالح، كهتم يه اليل جامتعيةا

couverture sociale )،دايلو العمل دايلو، التشغيل دايلو (les 

salaires) لكو اليش هاد يتقاربو، يوصلو، خصهم الوقت واحد ابش دايلو 

 la) هادف  يعين وجاي احملرتمة، الستشارة الس يدة عليه، متفقني حناا

Generation Green ) هبا جينا اليل دةاجلدي االإسرتاجتية هادف. 

 الوزير بأ نه والغاابت، الياه عىل تلكم اليل بأ نه لصديقي، نقول بغيت

 ذكناخ زعام( donc) اكمل، وزير أ نينب مزاين كتعرفو قداممك، اليل

ىل أ نه ال سف ومع داييل، السؤولية  تقبلشاي، ام السؤال واحد أ نه وقعت اإ

ىل ابخلصوص نقبلو، غادي يل قالها لو ولكن نقبلوهش، ام حقنا من ولكن  اإ

 حىت أ نت، حىت أ مسيتو، اكنش ام ،الرايض اليس انت كعند من جا وعرفت

 .ابعد حتطو

ذا  وقيةل جامعة كهتم واليل طرحات، اليل ال خرى االإشاكلية االإشاكلية، اإ

قلمي "الناهبة"  كمتس ليلا احملرتم، الستشار الس يد هبا تقدم اليل مراكش، ابإ

جامتع يف وفعال هكتار، أ لف 33  مع احلكومة، رئيس يدس  ال  مع كنا اليل االإ

 اديغ وقلنا أ مامو، االإشاكلية هاد طرحيت بأ نك عاقل وأ ان مفراكش، اجلهة

 ل نه والالية، ادلاخلية فهيا تكون اليل يعين وجلنة اللجنة، واحد تكون

 القطاع كذكل وكمتس ادلاخلية كمتس ،(les domaines) كمتس

 ابش حنركو دوو نعا غادي أ نه خييل غادي سؤاكل مع،جت غاو  الفاليح،

 كيديرو الناس هادوك ل ن متيش، ابش اليش هاد دايل العجةل هاد نشوفو

 االإماكنيات، من يس تافدو خصهم( donc) هكتار، أ لف 33 يف ةالفالح

 االإشاكلية،عىل هديك حتلش ما ابيق اليش هذاك حد ما بأ نه كنقولو حناا

 اليل ) (l’attestation واحد تعطهيم(  (l’autorité localeأ ن ال قل

 اليل ال رض، فهديك خدامني بأ هنم(sur la base)  حناا نعطيومه نقدرو

ذا ( (la subvention هديك ومهنعطي نقدرو  يعين نش تغلو غادي حناا اإ

 ىكيبق ..أ مسيتو دايل ال كرثية مع داييل التفاعل يعين هو هذا ،اليدان فهاد

 .به جيتو اليل المثور دايل االإشاكل

 بعد من أ س ئةل جوج اكينةو  ادلوةل، بأ نه كتعرفو ور،متل ا دايل االإشاكل

جييو، غادي  هاد يعين أ كرث (لوبيوو فيند) ابش خنليومه غادي هذا عىل اإ

 يعين فيه كيكون اكن اليل الومس دايل الوقت هو هذا ور،متال  دايل القضية

 بأ ن كتعرفو( bon) ولكن، كتبشاي، ام الس نة هاد ال سف مع العرض،

نتاج نتاج يعين طن، أ لف 149 غنوصلو العام هاد االإ  تزاد قيايس، اإ

 ال خرض، الغرب خمطط قبل يعين طن أ لف 78 غري يروكند كنا ،%4ب

 ليوندال  5 نغرسو ابش الغرض عندان الشجرات، دايل ليوندال  3 غرس نا

ن  ،لكها تعطي مبداتش ابيق ليونال د ثالثة هاد الس تقبل، يف هللا شاء اإ

 كتعرفو ل ن ولني،ال   هادوك كيعطي، ابدا اليل فيه ليلا الطرف واحد الهاي

نتاج تعطي تبدا ابش س نني علس ب حىت س نني مخس خصها النخةل بأ ن  االإ

 .دايلها

ال ميكن ام الفالحة وزير ..مع حناا ولكن  la) مع يكون اإ

production nationale )نتاج مع  هاد الوطنية، ويشجع الوطين، االإ

 جشرة ليونال د ثالثة دران كنستمثرو، حناا افلهذ نقاش، فهيش ما اليش

 يف دايلنا le capital)) أ نه ملالع مع أ مسيتو ليون،ال د مخسة نديرو وابغيني

 بغينا( donc) اكينني، اليل النخالت دايل ليونال  دايل س تة هو الغرب

 .كبرية يه اليل الطموحات واحد اكينة( donc) أ كرث، منش يو

 تبارك اليل "نيبدبو " دايل (la région) كدي كنشو ميل اليوم ولكن

ستامثرات هللا  مليار جوج تقريبا راه ا،هذ واليل هممة جد يه واليل كبرية، اإ

 ومع الرباج مع تعمل ديوغا متاك، ادلول معلت اليل ادلرمه دايل

(périmètre irrigué )اليل االإستامثرات، دايل ادلرمه دايل مليار جوج 

مام، وتزيد حية ىتبق ةنطقال  هديك ابش تعمل غادي ذا لل   ميكن ام حناا اإ

ال ناي ل   .(on encourage) اإ

نتاج، خرجتش ام ىقاب النطقة هديك اليوم لكنو   الناس اياله االإ

 يعين خيرج غادي اليل طن 5000 لكو اليش هداك راه هذا، اياله كيغرسو،

 بـ ميكن واش خترج، غادي اليل  (cinq milles tonnes)للوجود،

 اوم زعام ونقولو (la production nationale) حنبسو يعين طن 5000

 .فالبالد رمتال  جنيبوش

 أ ول أ ان ..معاه نتعاملو خصنا اليش هاد هبأ ن يل كيظهر يل، هركيظ  أ ان

 غادي يك عرفتش اوم حنبسو ابش الوقت جاء بأ نه يل يبان غادي هنار

 معها عندان هالك  كدير اليل العربية لكها ادلول هاد ل ن ؟حنبسو نديرو

 لينا يبان هنار ولكن الس تقبل، نشوفو الهم التجاري، التبادل دايل اتفاقات

( (la possibilitéعندان الفالحة غري عندانش ام ل نه 

consommateurs) (les، كمييش الثلث عندك راه أ لف 149 هاد 

 الرش يدية دايل الناس كيقبطوها أ خرى% 30 عندك ،%30 للعلف

 دايل 10 الرات، دايل 8 كيس هتلكو ل ن زاكورةو  زازاتور دايل والناس

 اليش فذاك كيعيشو والتقاليد العادات نهل   الغريب، الواطن من أ كرث الرات

 ainsi de) عندو كيخيلو القمح عندو اليل هداك حبال عندمه، كيخيلو

suite)، ذا يزرعو، كيعاود ابش كيخليه  ام بوحدو الثلث الثلث، ىكيبق اإ

ىل ..نعطيومه لينا ميكنش ام حنااو  لمغاربة،ل اكفيش  اجملهول هااك قلت اإ

 خصهم للمغاربة، نعطيو وخصين موجودش، ما ولكن ندوزوه، لكو موجود

 ام راه رمضان،ف درمه 30 درمه، 25 درمه، 20 بني يه اليل العدد واحد

 ..حنطو جنيو ميكنش

 هنا نة،واادلي دايل رجل دايل السؤولية هنا يعين كنشوفش ام أ ان

 عند مسؤولية عندان حناا اليل القطاع يعين ودايل القطاع دايل السؤولية

 خصين اليل( le consommateur) عند مسؤولية عندان ولكن الفالح،



 2020 كتوبرأ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

24 

 (2020 أ كتوبر 27) 1442 ربيع ال ول 10

 نم عىل طالع، دايلو المثن احلوت كيكون ميل كيكونش، ام ميل فرمضان

ىل غدا البحري، الصيد دايل وزير عىل كيغوتو غيغوتو؟  يف رمتال  نشاك ام اإ

 يكون اليل هنار كبرية، مسؤولية راه يهاد نديرو؟ غادي يك مزاين المثن

نتاج  يتالىق غادي فني( la courbe) لواحد نوصلو بأ نه معامك ونتعاونو االإ

(l'offre et la demande)، يش اكينش ام راه ال، بأ نه معاك متفق أ ان 

آخر حل ن احلل هاد غري من أ  .هللا شاء اإ

 بأ ن به واعدتك كنت اليش هذاك أ زيالل، دايل الناحية عىل وتلكميت

ن ندرسوه نعاودو غادي نشوفوه، غادي  ل نين والغاابت، الياه مع هللا شاء اإ

 .والغاابت ابلياه كل نتلكف غادي(donc) اكمل، وزير

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

 يف تربمج نيةلآ ا ال س ئةل الوزير، الس يد قال كام احلقيقة، يف حصيح

 كام اعلهي االإجابة عىل احلكومة موافقة بعد الشفهية لل س ئةل جلسة أ قرب

 .ادلاخيل النظام من 295 الادة ذكل عىل ينص

 ".الواحاتية الفالحة تطوير" موضوعه الوايل، للسؤال منر قلت

 .والعارصة ال صاةل فريق من الستشارين السادة ل حد واللكمة

 .تفضل احلو اليس

 :الربوح احلو الس يد ستشارال 

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزيرة، الس يدة

 احملرتمني، شارينالست  والسادة الس يدات

 الوزير، الس يد

قتصادية التمنية يف كبريا دورا الواحات تلعب جامتعية االإ  ابلناطق واالإ

 .للمملكة اجلنوبية

 وتطوير تالواحا عىل للمحافظة احلكومة اختذهتا اليت التدابري يه ما

 الواحاتية؟ الفالحة

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزير الس يد لمك اللكمة  .السؤال عىل لالإ

 :والغاابت والياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير الس يد

 .احملرتم الرئيس الس يد شكرا

 عرفت الرشيق وبناجل  يف الواحات منطقة بأ نه نقول غري بغيت أ ان

 استامثرات ال رقام، بعض نعطيك ال خرية، الس نوات خالل هممة استامثرات

 :الثال سبيل عىل هممة اكنت الناطق هاد يف

طار يف ادلرمه دايل مليار 3 من أ كرث -  ؛الثانية ادلعامة مشاريع خمتلف اإ

 ؛الاء القتصاد الوطين الربانمج الإجناز ادلرمه دايل مليار 3.1 -

 ،ودايل السافةلدايل  هتيئةال و  قدوسة سد الإجناز درمه مليار 1.5 -

 جملموعة ابالإضافة يعين اليش هاد،  (le périmètre d’irrigation)يعين

 هاد التوسع، مناطق يف يعين ،التقليدية الواحات خارج الاستامثرات من

 جداد (les zones) هادوك زديت ىلاإ  ..فسميتو (globalement) اليش

 الوضعي، الري مشاريع الإجناز دمعك درمه مليون 360 اكين دو،زات اليل

(goutte à goutte)، 220 دايل كدمع ادلرمه دايل مليون (les 

vitroplants)، 100 جبنا اليل حناا ،تنساوهاش ام ادلرمه دايل مليون 

 خلتنا اليل يه الاستامثرات هاد هلل وامحلد النطقة، لهديك دخلناه الضو

 دايل مليون ثالثة بغرس اجلالةل، صاحب أ مام السطر فللهد نوصلو

 .2020 قبل جزوهنن  أ ننا متكنا اليل النخالت

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشار الس يد لمك اللكمة  .التعقيب اإ

 :الربوح احلو الس يد الستشار

 .الوزير الس يد شكرا

 أ مه من ورمتال  سلسةل نأ   عتبارا عىل ولكن قلمت، ما ينكر أ حد ال

 تطورا عرف قد اجملال أ ن ومعمك كنسجلو ابلواحات، الفالحية ال نشطة

 هناك ينكرها، ما واحد حىت الغروسة، الساحات توس يع يف سامه نوعيا

جيايب أ ثر هل س يكون جدا، همم اذهو  الهين، لتنظميا تطور ابلوازاة أ يضا  اإ

قتصادية ال نشطة عىل  .برمهتا اتالواح مبنطقة االإ

 تنظامي هالعتبار  الوزير، الس يد ،المتور لسلسةل الهين التنظمي تطور

 يأ خذ كام أ هدافه، لبلوغ كبري، بشلك "ال خرض الغرب خمطط" عليه نيراه

 دمع يف كبري بشلك عليه ويعول ،المتور منتجي مصاحل عن ادلفاع عاتقه عىل

نتاج مراحل خمتلف يف واكبهتموم الفالحني  .يقسو والت  االإ

 النتجني بيهنا، فامي الؤسسات ةاس تقاللي يه عالي، مببدأ   نذكر هنا

 عىل الرشف والقطاع بوحدمه، السوقني ،بوحدمه الس توردين بوحدمه،

 .ابس تقاللية ولكن ،حدوو ب لكيش اليش هاد

رصار ل سفا مع جسلنا بعدما الهين التنظمي دخال عىل مفهوم غري اإ  اإ

 لتطوير العامة التوهجات يعاكس مما لتنظميا هذا مضن المتور مس توردي

 اذلي الوطين النتوج يةحام جمهودات العمق يف ويرضب النخيل، قطاع

 بشلك لتفكريا مجيعا علينا وجب يعين ما اخلارجية، النافسة من يعاين

 ادلولية ال سواق واسترشاف ورالمت من الوطين النتوج تسويق يف جدي

 .ينردالس تو  عوض الصدرين ودمع

 أ ن الوزير، الس يد العقول، من فهل جعيبة، مفارقة هذه ،ابلبدأ   أ ذكر

 ال خ ذكرمه اليل الصغار الفالحني منتوج هو الايض للمومس ورالمت منتوج

 خلط احلايل، الومس دايل النتوج عليه خلط ذكر، اليل الواحات يف الكرمي
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آالف تابعرش  تضاعفت الوقت نفس يف الس توردة والمكيات عليه،  أ

 طرف من الرفوعة الشعارات معىن مفا جعيبة، مفارقة هذه ال طنان،

 داعي ال هممة مؤسسات وهناك الوطين؟ للمنتوج ال فضلية لداي احلكومة

 من مس توردة ورمت فهيا تس هتكل الواحات، منطقة من بعيد وغري ذلكرها،

 .احلر التبادل تفاقياتا معها لنا ليست أ ن أ ؤكد بدلان

 زير،لو ا الس يد

ىل صويت أ ضيف  درعةـ يف كب مرحبا جشريي، واليس قيوح اليس اإ

 التوجه االإشاكليات، نعاجلو ابش مجيع ونتعاونو كرواتذن  ابش أ يج ،اتفياللت

 وأ جيو مجيعا نتعاونو اجيوان ولكن ،(le cap est bon) مزاين عندمك العام

 اليل لياتشاكاالإ  لمك نوريو نتعاونو ابش بك مرحبا الوزير، الس يد ،توماان 

 .اكينة

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 .التعقيب عىل للرد الوزير الس يد لمك اللكمة

 .تفضلوا

 :والغاابت والياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير الس يد

 .شكرا

 ووفنش خصنا هبأ ن يل كيظهر حناا البميهنية، الهيأ ة دايل سأ ةلللم  ابلنس بة

 حاجة، يش وال ةس ياس ي مزايدة أ ي عىل بعيدا القطاع، دايل الصلحة

 ام أ ان ال وجنلسو، (les professionnels) مع للقطاع منش يو خصنا

 .((d’une manière générale عىل تلكمت اليس، نعم عليك تلكمتش

 هنا دوزانه اليل 03.12 دايل القانون اكين ل نه مسؤولية، عندان حناا

 أ ان القطاع، يف العاملني مجيع عىل يعين عىل وكيحمك كينظم هو ليلا عندمك،

 ،هذا وفهيا الصدر مافهياش راه  (l’interprofession)بأ نه نقول بغيت

نتاج، دايل السالسل مجيع فهيا راه  فهيا (l’interprofession) هاد االإ

 كذاه وفهيا كيسوق هذاك فهيا كينتج، اليل هذاك فهيا كيستمثر، اليل هذاك

 .للخارج كيبيع اليل

 (les interprofessions) هاد نشدوادي غ يعين بأ نه قلناش ما حناا

 يقبهل ال العقل، يقبهل ال ميكنش، ام ،ال الوردين، عند ميش يو خصهم

ىل ولكن العقل،  نميك وعندو ؟ايك(commerçant)  الس يد واحد اكن اإ

(il produit, et en même temps) ام أ ان ،"يأ مبوريت"ـك كيجيب 

 دايل (casquette) ،دايلو (casquette) هلي شذخان

(l’importateur) ما يكون أ نه هو كيخصنا اليل أ ان كهيمين، اليل  كيدير اإ

(la production) ما  اليش وهاد ،البالد داخل التجارية العامةل كيدير اإ

 .اليش هاد غري من حاجة يش تكونش غاديش وما عوشجن  غادي اليل هو

 حناا ل ن يف، وثيقو تعمل، خصها  (l’interprofession)دها وخص

 الناس كيقتطعو بداو اليل اللميون يف دااب لحبا الناس اكين راه ،16 دااب

 بيناهتم ابداو ل هنم دايهلم، (la décision) واحد س نيت عاد وكيخدمو،

 (l’interprofession) هاد يف بزاف الوقت ضيعنا اهر  ال مثنة، عىل اتفقو

مام تزيد خصها راه النتيجة، عطاتشا ام راه  ولكن نعاونمك مس تعد وأ ان لل 

 .االإجتاه فهاد

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

 ـ درعة جبهة الواحات أ وضاع تردي" موضوعه التاسع السؤال

 ".اتفياللت

 لتقدمي والتمنية العداةل فريق من شارينالست  السادة ل حد اللكمة

 .السؤال

 .الستشار لس يدا تفضل

 :مبارك مجييل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزير، الس يد

 والستشارات، الستشارين والسادة الس يدات

 الوزير، الس يد

 يف هام بدور خصوصا الرشيق وابجلنوب ابلغرب الواحات طلعضت

عداد  هذه لساكنة الاقتصادي النشاط وحتريك ةالس تدام والتمنية الرتاب اإ

ال ناطق،ال   الرسيع التدخل وجب متعددة مشالك تعرف الواحات هذه أ ن اإ

نقاذها  .الإ

 الواحات؟ هذه تدهور من للحد هبا القيام تنوون اليت التدابري يه ما

 .لمك شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزير الس يد لمك اللكمة  .السؤال عىل لالإ

 :والغاابت والياه القروية والتمنية لبحريا والصيد الفالحة وزير الس يد

  الواحات؟ عىل الواحات؟ عىل السؤال ايك

 الواحات؟ عىل وال جاورها ما واش جناوب، ابش نعرف ابش غري

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد اتفضلو 

 :والغاابت والياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير الس يد

 .بعد من جناوبك ونعاود خبري، الواحات كلي غنقول ،شوف

(Bon) ىل  :دايلها ال مهية نشوفو ميكن اليل أ رقام يش نعطي مسحيت، اإ

طار يف مرشوع 71 معلنا -  أ لف 142 لفائدة التضامنية الفالحة اإ
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 ؛فالح

 ؛المثرة ابل جشار دايلها الغرس مت هكتار أ لف 16  -

عاد  -  عىل التقليدية الواحات دايل ،كهتمك اليل هادي ،الهيلكة ةاإ

 ؛هكتار أ لف 20 مساحة

 ؛بناؤها مت وفاخلطارات فالسوايق لكم 790  -

  ؛حتويلية سدود 3 بناء  -

 ؛صغري مايئ حاجز 35 من أ زيد بناء -

 فالنتوجات وهنا ؛الفالحية اتالنتوج دايل التمثني دايل وحدة 90  -

 هاد فني (les frigos) خص راه ذا،ه ما قبيةل نسيت الفالحية،

نتا  la) ل ن فرمضان، لينا يوجد ابش خيرج غادي اليل ابد جاالإ

consommation) اليل الناس خص راه فرمضان، كتكون 

 les) ـف االإستامثرات يديرو يبداو فالفالحة (l’amont) كيديرو

frigos) ن اليش ذاك خيرس يبقاش ام ابش  .هللا شاء اإ

 ..ويعين لكم، 41 عىل القروية والطرق الساكل هتيئة -

 دايل مليون 830 بتلكفة قدوسة سد دايل السافةل دايل يئةهت ال و   -

 ؛ادلرمه

 مس النطقة يكهاد يف الاء دايل الاقتصادي الوطين الربانمج  -

 .هكتار أ لف 42

 النائب الس يد ،بعد من لهيا نرجع ميكن اليل أ خرى مشاريع زيد عادو 

 .احملرتم

 :سةاجلل  رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

طار يف الستشار س يدل ا لمك اللكمة  .التعقيب اإ

 .تفضل

 :مبارك مجييل الس يد الستشار

 .ال جوبة هاد عىل الوزير الس يد شكرا

 طرحنا حناا اجملال، فهاد الوزارة هبا تقوم اليت اجملهودات ننكر ال ،فعال

 جيللل  اجلديدة االإسرتاتيجية أ طلقت قد والوزارة الوزير للس يد السؤال هاد

 .2030ـ2020 ال خرض

 اذلي ابدلمع وحتظى سرتاتيجيةاالإ  هباد الواحات هذه حتظى وحىت

ىل هتدف االإسرتاتيجية هاد أ ن اخصوص ،ذكرمتوه  شغل مناصب خلق اإ

ىل جديدة  .الزراعة دايل التغطية دايل جمال توس يع كذكل واإ

 يف وردت اليت الاختالالت بعض كررتت  أ ن خوفا الوزير، الس يد

 للحساابت ال عىل اجمللس عن صدر ام حسب يعين كام ،خرضال   الغرب

 ابهامتم حتظى الواحات هاد بغينا ،والاجامتعي الاقتصادي اجمللس وكذكل

ىل الباب هاد من الوزير الس يد ندعومك وذلكل أ كرب،  :اإ

آراء الاعتبار بعني ال خذ أ وال، •  الزميل عىل ورد كام الهنيني الفاعلني أ

 واحد نديرو نزلو ثيح  ابلقطاع همنيني هناك يناك مين، س بق اليل

 هاد الاعتبار بعني انخذو خصنا الفاعلني، مع تواصلية اللقاءات

 اوالد هوما ال رض، اوالد هوما ل ن دايهلم، وال فاكر دايهلم الآراء

 دايهلم؛ الآراء هباد وانخذو اليدان،

 النخيل؛ من الزروعة الساحة توس يع أ يضا، •

كتفاء ضامن • نعاش أ فق يف اذلايت االإ  أ ان الادة، هذه من راتدالصا اإ

 قبل تلكمو اليل االإخوان قليل، قبل الزمالء عىل ورد ما كنأ كد

نتاج سلسةل هنا خصوصا النتوج، هاد تدعمي حول قليل  المتور اإ

 أ خرى سالسل فهيا الواحات ل ن ال خرى، السالسل ابيق وكذكل

نتاج غري من  كبرية، ةبأ مهي حيظى ذليا هو المتور ولكن المتور، اإ

نتاج لسلسة الهين التنظمي هاد حامية كلوذل  .النافسة من المتور اإ

 النتوج حامية هاد تعقيب من وأ كرث تدخل من أ كرث يف قليل قبل ورد

 العام دايل النتوج ابيق أ ن عىل كيتلكمو االإخوان الس تورد، من احمليل

 ميكنش ام اس ترياد، ناكه  ،(les frigos) فـ الآن موجود ابيق الفايت

 ابخلصوص الصغري والفالح احمليل النتوج هاد أ نت تدمع ميكن غادي شاكيف

 الواحات؛ عىل كنتلكمو واحنا

 وعدد قمية من ابلرفع وذكل التضامنية، للفالحة الوهجة الآليات تعزيز ـ

 ،%20 الطلبات عدد كتجاوزش ما الآن الصغري، للفالح الوهجة القروض

 .كربأ   بدمع حيظى الصغري الفالح هاد بغينا

 مجموعة الصيف فصل يف كتعرف الواحة هاد الوزير، الس يد كذكل،

 .طبيعية أ س باب ذات حرائق ويه احلرائق، من

شاكل اكين شاكل واكين ،ال عشاش تنقية دايل اإ طفاء الساكل دايل اإ  الإ

 .احلرائق

 بعني الوزير، الس يد احلريق، دايل النقطة هاد حتظى أ ن جيب

 .الاعتبار

 خبري، جيزيك هللا ابخلطارات، السقي هناك ر،يالوز الس يد كذكل،

 عليه، احلفاظ جيب قدمي منوذج كذكل هذا اخلطارات، بنظام السقي

 .ذكل يف السقوية امجلعيات ومساعدة

 .الوزير الس يد شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 .عقيبالت  عىل للرد الوزير الس يد لمك اللكمة

 .تفضل
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 :والغاابت والياه القروية والتمنية البحري والصيد حةفالال وزير الس يد

 .الرئيس الس يد شكرا

 هبا كنقومو احنا ،فهيا جبدتيو اليل النقط دايل ال غلبية دايلمك الالكم

صالح عىل  دايل طموح عندان كل كنقل أ ان التشجري، يعين وال اخلطارات اإ

 يعين لاخد تكون غادي ال غلبية رات،الشج دايل الليون د مخسة

(l’oasis )أ نه ننكروشاي ما زعام أ نه هلل وامحلد موجودين، هوما اليل 

 يعين مىش اليل هنار من اجلالةل صاحب بفضل كبريةو  خضمة استامثرات

 دايل الليون د ثالثة دايل الربانمج دايل الانطالقة واعطى للرش يدية

 مفناطق تشطاتع ما واليل النطقة هديكف  تعطات اليل النخيل دايل الشجرة

 le) يعين وهذاك والتنش يط كبرية، يه اليل استامثرات زعام أ خرى،

salon) كيفاش دايلو، والعمل اجلالةل صاحب من بأ مر راه متاك اكين اليل 

 .دايلو الواكبة اكنت

(donc) من جديد جيل واحد وخلقنا هذا، واحد نشاطال  واحد اكين 

 المتر، دايل اليش هاد يف يدةجد استامثرات يف مشاو ماو ه يلال القاولني

 .نواكبومه غادي واحنا

(donc )القضية منني زعام يل امسحو أ ان اليل كبرية، يه اليل معلية 

 وماأ نت كهتمين اليل حاجة أ ول هذا، حىت وال المتر مايش وال المتر دايل

 من أ ش( consommateur) دايل المثن خصنا راه اليش، هاد كتعارفو

ىل( consommateur) ينعط غادي غدا مثن  ام عىل برا، أ ان شديت اإ

 الرشائية القدرة عىل حنافظ خصين راه consommateur)) نزيد ميكنش

 كذكل عندمك راه وأ نتوما اليش، فهاد التوازن يكون خص( donc) داييل،

 .فيه مسؤولية

 اختالالت زعام عليه، نزتايدو ما بال زعام ،"ال خرض الغرب خمطط" أ ما

 كيشوف راه الواطن اهر  وتعاييل دايلو، العمل كيعرف احدو  لك هذا وال

 اكمةل، ما حاجة حىت أ ي عىل ولكن اكيناش، ما وفني اخلدمة اكينة فني

 . اكمةل ما حاجة حىت

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد كراش

 اجللسة، هاد يف الفالحة لقطاع الوجه وال خري العارش السؤال

شاكلية" عهوموضو   ".الناخية ابلتقلبات الفالحة انارهت اإ

 لتقدمي والتمنية، العداةل فريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .السؤال

 .تفضل العرسي ال س تاذ

 :العرسي عيل الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

  الوزير، الس يد

 طاعالق ارهتان شفرة لفك به س تقومون ما أ و مقمت ما عن نسائلمك

 الناخية؟ ابلتقلبات واحليواين الزراعي هبشقي الفاليح

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزير الس يد لمك اللكمة  .السؤال عىل لالإ

 :والغاابت والياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير الس يد

 يف لوداي التأ ثر والدى عالقطا دايل الناعة يعين دايل اليش فهاد غري

 95ـ94 الاضية اجلفاف س نواتيف  مقارنة، نعطيمك غري أ ان الفاليح، الناجت

 تراجع 97ـ96( la sécheresse) اكنت فاش% 41 بـ الفاليح المنو تراجع

ىل داب ،%20 بـ تراجع 2007و 2006 مومس ،%23 حبوايل  مجعيت اإ

 ف،فااجل من انقصنيو صعاب س نوات جبوج اكنو اليل فاتو اليل الس نتني

ىل% 11 لـ يعين وصلنا اياله جبوج جتمعهم ميل  هاد ولكن جبوج، مجعهتم اإ

 عىل لينا حافظ اليل الوضعي يعين السقي دايل الربانمج فيه سامه اليش

 وجابت التمثني جابت اليل هلل امحلد مكعب، مرت دايل مليار، د جوج

طار يف ومس تقبال الاء، عىل احلفاظ كذكل  اجليل" دايل االإسرتاتيجية اإ

 نزيدو وغادي الصدد، هاد يف اجملهودات من الزيد نبذلو غادي" ال خرض

 أ لف 400 خنالت، الليون د مخسة الزيتون، من هكتار أ لف 300 نغرسو

 بتقنية الهكتارات دايل العدد واحد جتهزي وكذكل المثرة، ال جشار من هكتار

 .2027 أ فق يف الوضعي الري

 :جللسةا رئيس الس يد

 .الوزير س يدال  شكرا

طار يف الستشار الس يد لمك اللكمة  .التعقيب اإ

 :يعيل العرس  الس يد الستشار

 هجة، من الامثنينيات منذ ترددها وكرثة اجلافة الس نوات تعاقببسبب 

 القطاع به حظي ولا أ خرى، هجة من الاطرة الس نوات انتظام وعدم

 وتعدد ال خري يةوطن ال التمنوية االإسرتاتيجية يف ومتويل أ مهية من الفاليح

 من الوطين، لالقتصاد أ ساس ية كرافعة الطموحة الفاليح القطاع برامج

سرتاتيجية" ال خرض الغرب خمطط"  وجشرة الواحات مناطق تمنية واإ

ن ،2030-2020 ال خرض اجليل خمطط عىل ووصوال ال راكن،  ذكل لك فاإ

سرتاتيجية توازيه أ ن البد  مرمقنة و زمنيا جمدوةل ودقيقة العامل  واحضة اإ

 البذول، اجملهود عىل تؤثر ال حىت الناخية، التقلبات لواهجة مزيانياتيا

 .أ حالم أ ضغاث أ هدافه قحتقي وجتعل

 الوزير، الس يد

 الياه ندرة حنو ال رض كوكب توجه اس تحضار يف استباقيا بدلان اكن لقد

نشاء فبادر التساقطات، وقةل  وهو غرية،لصوا والتوسطة الكبرية السدود ابإ

 ليس التقلبات، هذه خماطر من التقليل يف يسامه أ و يوازيه أ ن جيب اكنا م



 2020 كتوبرأ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

28 

 (2020 أ كتوبر 27) 1442 ربيع ال ول 10

 بشقيه الفاليح القطاع عىل أ يضا بل فقط، الرشب السقي مياه عىل

 سد بأ ن كتايب، سؤال عن جوابمك حسب جند أ ن لكن واحليواين، الزراعي

 حلد حيةالف هيدرو جتهزيات أ ي معه تنجز مل الغرب سدود أ كرب الوحدة

س تغراب مثري أ مر هذا تشغيهل، بداية من عقود ثالث بعد الآن،  لالإ

 بني الالتقائية س ياسة لغياب والباهظة فعةالرت التلكفة وكيبني والغرابة،

 شاردا بقي الفاليح القطاع ولكن توجد كبري سد احلكومية، القطاعات

قلمي أ نه كام التغطية، خارج  بني دودس 10 باري تق الثال، سبيل عىل اتوانت اإ

آالف 5 فالحية، هيدرو جتهزيات اكيناش ما ومتوسطة، صغرى  تقريبا 2لكم أ

 خصبة أ رايض القرية ودائرة تيسة دائرة يف% 40 بـ تقريبا فاليح،% 80

 اكينة اليل مشاريع وجوج االإطالق، عىل تقريبا سقي مرشوع أ ي فهياش ما

 س بو واد ،مزراوة يف السهةل سد تقريبا انطلق س نة 20 منذ اتوانت، يف

 .فاشةل وش به متعرثة لكها ،س نوس بين يف

ذن  لوجود ماسة حاةل يف ةلالرح هذه يف بدلان ل نه نقوهل، ال مر هاد اإ

 فوقاش عارفني بقيناش ما اليل الناخية التقلبات هاد جملاهبة سرتاتيجيةا

 اجلافة؟ الس نوات تكون

 االإسرتاتيجية هاد وسعون بأ ننا نطالب فريقنا يف أ نه أ يضا، نثري أ ن البد

آت يف اكفية فالحية هيدرو جتهزيات نديرو أ ننا والس امي وندققوها،  النشأ

طار يف أ نه ونشجعو التوسطة، أ و الصغرى اكنت سواء وجودة،ال الائية  اإ

سرتاتيجية ذيك أ و البديل المتويل عىل البحث ذاك  بني البتكر المتويل اإ

آت الإجناز اخلاص قطاعلل اجملال حونفت العام، والقطاع اخلاص القطاع  منشأ

 .مائية

قلمي يف مثال جتارب اكين  لتوفري ابلعتبات، يسمى ما فذاك بولان اإ

 ومعقلنة، مدعومة مبادرة اكنتش ما ولكن ..أ عطت اليل ذاتية مائية أ حواض

 فهيا اليل اجلنوب دايل الرشيق اجلنوب دايل االإشاكلية هاد ونس تحرضو

 القطاع غري مايش ومشلك الياه انعدام ولكن الياه ندرة مايش حنو التوجه

 عىل يتوقف هو حىت الرعي هاد أ ن الرعي، مشلك بل الزراعي،

 .احليواين القطيع ويتأ ثر الطرية التساقطات

 .الوزيرا الس يد شكرا

 :لسةاجل  رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

طار يف التعقيب، عىل للرد الوزير، لس يدا اللكمة، لمك  .ىالتبق الوقت اإ

 .تفضل

 :والغاابت والياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير الس يد

 . الرئيس الس يد غنطولش، ما

شاكلية هاد بأ نه نقول غري بغيت أ ان  فعال الياه دايل التمثني دايل االإ

 ولكن التحت،( le périmètre irrigué) وخاص يتدار الباراج خاص

 . للفالحة كيعطي راه الوحدة ابراج.. عندو دايلو، للكفةا عندو اليش هاد

 en) يه اليل ودراسات نقاش اكن أ نه هو اكينة اليل االإشاكلية

cours) صةلبال مييش فيه كيش يط اليل الاء ذاك يقدر الوحدة ابراج ابش 

ن مني،خدا ماو ه اليل (des études) اكين ولكن أ خرى،  هللا، شاء اإ

 . لفالحةل كيعطي راه ولكن عليه، جبواب ومةاحلك جتي وقت يش ميكن

 le)و مكل دايلها ابراج عندها يه ها "خروفة دار" مثال واحنا

périmètre irrigué )ابتداء تطلق غادي يه ها هكتار 10.000 تقريبا 

 .مكسب وهذا النطقة، يكهادف  للفالحة الس نة هاد من

 le)و كيتبىن هو سايس انحية يف "أ مداز" دايل الرباج ،كذكل

périmètre irrigué) ذن. هكتار 30.000 دايل كيوجد راه  جمهود اكين اإ

 .اليش هادف  به قاميني اليل

ىل - فقط غري نرجع  كنتلكم أ ان ل ن للقضية - الرئيس الس يد يل مسحا اإ

 لكهم ،وحدة فدقة لكهم كيخرجو ش هتم ،مترال  موالني دايل القضية هاد ابيق

آه ؟اكينني. مجيع خرجو.. مشاو  يف أ ان االإخوان أ نه لمك نقول ابش غري.. يقاب أ

 les) يف موجودة اليل طن 300 اكين معااي كيتلكمو اليل الفالحة وزارة

frigos) ،احنا زعام حذار، حذار، ..وهذا كثري المتر اكينش ما راه دااب 

ىل أ ان راه مسؤولية، عندان  راه أ كرث عليه ندافع غادي اليل واحد يش اكين اإ

 برضر ليس ولكن مزاين، بمثن يبيع يبقى ابش نعاونو اديوغ الحالف هو

 .الغريب وللمواطن للمس هتكل

 .لمك شكرا

 :اجلليسة رئيس الس يد

 .الوزير الس يد شكرا

 .ادلس تورية اجللسة هذه يف القمية مسامهتمك عىل ونشكرمك

عداد لقطاع الوجه ال ول للسؤال وننتقل  والتعمري الوطين الرتاب اإ

آل" وموضوعه الدينة، ةوس ياس واالإساكن  القايض احلكويم الالزتام مأ

 الولوج وتيسري الئق سكن عىل والتوسطة الفقرية الطبقات حبصول

 ."للسكن

 لتقدمي والعارصة ال صاةل فريق من الستشارين السادة ل حد اللكمة

 .سؤالال 

 .الستشار الس يد تفضل

 :امحلايم محمد يدالس   الستشار

 الرئيس، الس يد

 الوزير، الس يد

 الوزيرة، الس يدة

 احملرتمات، والستشارات روناالستش السادة

آل حول نسائلمك  الفقرية الطبقة حبصول القايض احلكويم الالزتام مأ

 االإجراءات يه وما للسكن، الولوج وتيسري الئق سكن عىل والتوسطة

 السكن؟ جمال يف كوروان جاحئة بعد احلكومة طرف من التخذة
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 :لسةاجل  رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزيرة، الس يدة لمك، اللكمة  .السؤال عىل لالإ

 .تفضيل

عداد وزيرة بوشارب، نزهة الس يدة  واالإساكن والتعمري الوطين الرتاب اإ

 :الدينة وس ياسة

 .الرئيس الس يد شكر

 الستشارون، والسادة الس يدات

 .الهم لالسؤا هذا لطرح الستشار، الس يد شكرمك،أ   البداية يف

طار يف  الوزارة معلت ،السكىن جمال يف احلكويم للربانمج تنفيذها اإ

 وحماربة الئق سكن لتوفري هممة جد يه اليل ال وراش واحد فتح عىل

 أ ن اعتبارا السكين، العجز وتقليص أ يضا العشوايئ والسكن الهشاشة

 دايل الكرامة كيضمن ابش وريدس ت حق هو السكن عىل احلصول

 .الكرمي العيش وأ يضا الواطنني

 من العديد واحد وتنفيذ وضع عىل الوزارة معلت الصدد هذا ويف

 .الملكة ربوع خمتلف كتشمل اليل السكنية الربامج

ىل مهنا وسعيا  العوزة ال رس ومتكني الواطنني سكن ظروف حتسني اإ

طالق 2008 يف مت فقد الئق، مسكن عىل احلصول من  السكن برانمج اإ

 فيه كتعطى احلال بطبيعة اليل درمه 140.000 دايل فةالتلك النخفض

 ال رس وأ يضا للسقوط الآيةل وادلور الصفيح بدور القاطنة لل رس ال ولوية

ىل وحدة 28.053 أ جنز الربانمج هاد واليوم ،احملدود ادلخل ذات  ممت اإ

 .2020 غشت

آخر برانمج هناك أ ن كام  مليون، 25 دايل الاجامتعي السكن هو اليل أ

 عدم رشيطة الاجامتعية، للفئات موجه هو ليلوا 2010 س نة انطلق يلال

 496.603 واحد تقريبا فيه أ جنزان أ يضا السكن هادو  مسكن عىل التوفر

ىل وحدة  .ال خري غشت ممت اإ

 ،2013 منذ التوسطة للطبقة موجه هو اليل سكن برانمج أ يضا اكين

 رسوم من عفاءاتواالإ  التسهيالت عىل احلكومة فيه اعمتدت السكن هادو 

 واليل متواضعة شوية دايلو الوترية اكنت واليل والتحفيظ، جيلالتس 

 .الفئة هذه دمع أ جل من فيه كتتواصل راه الوزارة دايل اليوم اجملهودات

 اكن اليل العجز ذاك دايل نقص من مكنت لكها الربامج هاد عامة بصفة

ىل وحدة مليون 1.2 تقريبا  ميكن واليل. هلل دامحل وحدة، 400.000 اليوم اإ

 هاد دايل الشامةل الراجعة بصدد الوزارة أ ن هو اليوم نسجلوه أ يضا لنا

آليات نتاج اخلاصة التعاقد أ  الطبقة دايل والسكن الاجامتعي السكن ابإ

 حاجتنا احنا اليوم ل ن الرشائية، القدرة وتعزيز دمع يكون ليك الوسطى

 ابتاكر لخال من السكن يمتلكو هلم ميكن الناس ابش الرشائية القدرة وندمع

 من القتنني ومتكني المتويل بعملية يتعلق فامي خاصة جديدة، احللول واحد

 .الادية الإماكنياهتم ومالمئ ميرس سكن

 .شكراو 

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزيرة الس يدة شكر

طار يف الستشار، الس يد لمك، اللكمة  .تعقيبال  اإ

 .تفضل

 :ايمامحل محمد الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

جابة عىل الوزيرة، الس يدة شكرا  .االإ

 ولكن السؤولية حنملومك غادي مايش اليش هاد الوزيرة، الس يدة غري،

 يف السؤولية هاد حتمليت عاد البارح انتينا. للحكومة السؤولية حنملو غادي

 .السابقة احلكومات دايل تراكامت اكين اليش هاد ولكن الوزارة، هاد

 الالئق والسكن الالئق، السكن عىل كهنرضو الوزيرة، الس يدة هنااي،

 دايل اجملموعة واحد يف مرفوعة الشعارات دايل اجملموعة واحد اكنت هو

 وصلش ما مجالربان هاد كنشوفو ولكن" صفيح بدون مدن" يه الدن،

 دايل النس بة لواحد وصل غاربة،مك احنااي لو كنطمحو كنا اليل للهدف

 الرابط، فسال، الدن دايل اجملموعة فواحد كتعيش %40 زالما ،60%

 .الصفيح هادف  ال خرى الدن دايل ومجموعة البيضاء ادلار

 لواحد السكن دايل درمه 140.000 الوزيرة، الس يدة الثاين، االإشاكل

 ـب السكن هاد كونغي الوزيرة، الس يدة انتينا، كتتصوري كيفاش هشة الفئة

 يش اكين جودة؟ يش اكين واش كتشوفيه؟ كيفاش درمه؟ 140.000

 السكن؟ هادل  كمنش يو ميل الساكنة ادهب اهامتم

 الوزيرة، الس يدة مليون، 25 هو اليل الاقتصادي للسكن نرجعو

 مليون، 25 ـب كيبيع الوزيرة، الس يدة الغرب، يف عقاري منعش يش نتحدى

 زيرة،الو  الس يدة النوار، كيشربش ما اليل اريعق منعش يش اكينش ما

 ولكن حتفزيات، مجموعة واحد واكين مناس بة بأ مثنة كمتيش ال رايض اكين

 واكن اجلودة، اكينش وما زيرة،الو  الس يدة مرضور، راه الواطن كنشوفو

 علب" عن عبارة يه واحض ينرصو هللا س يدان دايل مليك خطاب

مسنتية  ساالو راه ادلول دايل اجملموعة فواحد الاقتصادي السكن هاد ،"اإ

 .وغريها الاقتصادية اكلتجزئات أ خرى التجارب لواحد رجعو معه،

 احملرتمة، الوزيرة الس يدة

 فيه مرت، 40 هفي الاقتصادي، للسكن ايهنا كنجيو العشوايئ السكن

 فيدها ملكية عندها يه واليل هشة يه اليل الفئة لواحد كنجيو مرت، 50

 نعطيكش ما مرت 80 من أ قل لها وكيعمل ادلراسات مكتب وكيجي

 يه اليل الفئة وواحد الفئة واحد عىل حالل ،يعقل كيف الرخصة،

 فواحد وكتشح الصعوبة حدبوا البلغ ذاك كتجمع مسكينة يه اليل مسحوقة

 البقيعة ذيك ترشي ابش الاعامتدات ذيك توفر ابش ال ش ياء دايل اجملموعة
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 .الساطر لداي التعقيد تنجربو وتبين،

 كنرتجاو. الساطر تبس يط احلكومة، طرف من مرفوعة شعارات هنااي

 كمنثلو هنا احنا راه الفئة، هادل  الساطر تبسطو الوزيرة، الس يدة فيك،

 .الوزيرة الس يدة الهشة الفئات هاد وكمنثلو كنةالسا

 هجات اكينة يش، كنطلبو هنااي احنا الوزيرة، الس يدة يعقل، كيف

 للوالة اكنت( dérogation) زولتو صالحيات لها تعطى نتاك مسؤوةل

 زولتو الواطنني، من قرابني الشالك دايل اجملموعة واحد كيعيشو والعامل

 كنثيقو احنا العامل، هادو  الوالة هادل  تعطى خاص (dérogation) هاد

( dérogation) دايل ملف يش وعندان هنااي كنجيوش ما احنااي. فهيم

 .عليه ندافعو ابغي

ىل كوروان، دايل اجلاحئة اكينة  العجةل وحنركو الاقتصاد حنركو ابغيني اإ

 يف الاستامثر ونشجعو يش تغلو الناس هادل  ونطلقو الساطر نبسطو خصنا

 .بالدان

 .الرئيس الس يد وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 .التعقيب عىل للرد الوزيرة، الس يدة اللكمة، كل

عداد وزيرة ةالس يد  :الدينة وس ياسة واالإساكن والتعمري الوطين الرتاب اإ

 .الستشار الس يد شكرا

 كل نقول اليوم كنحب وأ ان القطاع، هاد عىل حبرقة تلكميت احلقيقة يف

 تبس يط عىل اش تغلنا اجلاحئة هادف  احنااي هممة، جد يه اليل القضية واحد

ىل الساطر بسطت اليوم احلرضية الواكالت بأ ن كتعرفو وكام الساطر،  اإ

 مضبوط هو اليل النظام واحد اليوم عندها احلرضية تالواكال لك ،96%

 . (les autorisations) دايل الناحية من الساطر لتبس يط

 تعاجلت اليل اللفات هاد همم جد هو اليل الرمق واحد كل نقول خليين

 هو ليلا تقريبا ملف 47.000 عن عبارة اكنت يهاد اجلاحئة هاد يف

 جلنة، 1961 يه اليوم جتمعات اليل اساتادلر  جلان اجلاحئة، هادف  ضبطناه

عادة  1432 وخرجنا للطبةل يه حىت رجعناها الكربى الشاريع دراسة اإ

 .شغل منصب 48.000 أ ي درمه ماليري 10و اللجان دايل 402 مرشوع،

 الرأ ي واحد نشاطرمك كنحب اليوم السكن دايل القطاع هاد خيص وفامي

 ابش كلك النظومة يف النظر يعاودغ  القطاع اليوم أ ن هو همم، جد هو اليل

 .الئق سكن يرشي الواطن أ ن وحنفزو اجلودة عىل خندمو

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

  .الوقت انهتيى الوزيرة، الس يدة شكرا

 نعرضهام سوف ذلا الوضوع، وحدة جتمعهام والثالث الثاين السؤالان

 والتعادلية، ةللوحد الاس تقاليل الفريق سؤال مع بدايةوال  واحدة، دفعة

 ".البناء جمال يف القروي العامل ساكنة معاانة" وموضوعه

 .الاس تقاليل الفريق عن العزري لل س تاذ اللكمة

 .تفضل

 :العزري محمد الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكرا

 الوزيرة، الس يدة

 عىل يتعذر أ صبح حيث بناء،ال  أ زمة من الغربية البوادي ساكنة تعاين

جياد رسال   من العديد  االإجراءات لتشدد نظرا أ رسمه، ل فراد منازل اإ

ىل ابالإضافة الس تقرارمه، الاكحبة والساطر  بني احلدود ترس مي مشلك اإ

 مشالك حل عن السؤولني اختصاصات لتحديد والقروي احلرضي اجملال

 .الوزارة تدخل ورةرض  يفرض أ صبح اذلي اليشء الساكن، لهؤالء البناء

جراءات يه ما الوزيرة، ةالس يد نسائلمك، ذلا  حلل خذةالت والتدابري االإ

 القروي؟ ابلعامل البناء مشالك

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

 يف دامئا هو الثاين السؤال - الوزيرة الس يدة مازال - الثاين السؤال

 ".القروي السكن تمنية" حول يمتحور الوضوع نفس

 .السؤال لبسط احلريك يقالفر  رئيس للس يد اللكمة

 .تفضل

 :الس باعي مبارك الس يد الستشار

 الرئيس، الس يد

 احملرتمة، الوزيرة الس يدة

ىل احلاجة أ مس يف واجلبلية القروية الناطق أ ن خالف ال  س ياسة اإ

 وزيرة،ال الس يدة نسائلمك، وعليه والتعمري، السكىن جمال يف خاصة معومية

 .الغاية هذه لتحقيق التخذة الآليات حول

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

جابة الوزيرة، الس يدة كل، اللكمة  ابلسكن التعلقني السؤالني عىل لالإ

 .القروي

 .تفضيل

عداد وزيرة الس يدة  :الدينة وس ياسة واالإساكن والتعمري الوطين الرتاب اإ

 .الرئيس الس يد شكرا

 احملرتمون، الستشارون السادة

 خاصة ال مهية واحد كتويل الوزارة أ ن هو اليوم لمك نؤكد يل كنمي اليل
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 هو اليل الورش واحد بفتح اليوم الوزارة قامت أ ن حبيث ،القروي للعامل

 أ وال، الالية، الوارد دايل التعبئة عرب القروي اجملال لتمنية وطموح همم جد

دماج للسكن التضامن وصندوق العامة الزيانية من  حيث ،احلرضي واالإ

 وهذا القروي، للمجال الاعامتدات من %50 صختصي عىل أ يضا حرصنا

 .القروي للعامل بزاف كبري الكتسب واحد

طار يف مقنا ،أ يضا  احلد خبفض القروي للعامل الاجامتعي السكن برانمج اإ

ىل 500 من للمساكن ال دىن  عىل مهنشجعو ابش عالش؟ شقة، 100 اإ

 واحد كتعطيه شفا اليوم العقاري النعش نل   القروي، اجملال يف الاستامثر

 كميشيش، ما القروي العامل يف يديرو خاص اليل ادليور دايل هائةل المكية

 la petite et la) ذيك حىت حنفزو غيخلينا اليش هاد وابلتايل

moyenne entreprise)، هو اليل العرض واحد نوجدو ابش وأ يضا 

 .السكن خيص فامي رويالق العامل دايل اخلصوصيات مع كيتجاوب

 :هممة جد يل كتبان يه اليل ال رقام بعض نعطيمك عافامك خليين

جناز مت مليون، 25 دايل السكن خيص فامي ىل اإ  العامل يف اليوم حد اإ

جناز مت درمه 140.000 دايل السكن خيص وفامي وحدة، 57.000 القروي  اإ

 .وحدة 1470 اليوم

 اتفاقية 32 تقريبا راه القروي عاملال يف التجزئات هاد للتجزئات، ابلنس بة

 التجزئات هاد من اس تافدت اليل ال رس مجمل أ ي علهيا، ابلتأ شري مقنا اليل

جاميل البلغ هادو  أ رسة، 9686 يه  دايل الربانمج هاد يف اكن اليل االإ

 اليل درمه مليون 281 واحد تقريبا هو القروي ابلعامل التدرجيية التجزئات

 .درمه مليون 120 ـب الوزارة فهيا شاركت

 برانمج مشل القروي اجملال يف أ و القروي العامل يف الوزارة تدخل ،أ يضا

 واليوم( les centres émergents) الصاعدة، ةالقروي الراكز دايل التمنية

 عن ةعبار  غتكون يه اليل الثالثة الرحةل الإجناز ابلوترية كنرسعو احنااي

 السكىن لداي (l’offre) واحد غنجيبو وأ يضا اجملاالت هاد وتمنية تأ طري

 عندان ال ول يف ،(les centres émergents) هاد موالة يه اليل

 نسمة، مليون 1.2 دايل الساكنة واحد أ ي قروي، مركز 77 دايل ادلراسة

 نمليو 1.1 دايل الساكنة واحد أ ي قروي، مركز 100 عندان الثانية ويف

 .نسمة

 فهيا وصلنا اليوم اليل التعمري واثئق دايل تغطيةال  تعممي اكين وأ يضا

. الملكة مبختلف يةن اجملا والتقنية العامرية الساعدة برامج اكين وأ يضا ،83%

 لو ميكن طوبوغراف دايل بالن أ و همندس دايل بالن يدير بغا اليل اليوم

 l'assistance) واحد عندان يعين جوج، بال فرنك بال يديرو

technique) هذا اجملال هاد يف. 

حداث لتشجيع معليايت برانمج اكين وأ يضا  ذات التجزئات هاد اإ

 . قبيةل قلت اليل حبال احمليل التجهزي

كراهات بعض خيص وفامي  اليوم القروي، العامل يف ابلبناء تتعلق اليل االإ

 ابش دلاخليةا وزارة مع العمل بصدد احنا ولكن مطروحة حصيح االإشاكلية

 حىت يس تافد القروي العامل هاد غيخيل اليل مهم هو اليل احلل واحد نوجدو

 عىل رصوحن ولكن البناء، دايل احلركية واحد دايل التأ طري واحد من هو

 الواطنني ابش الالزمة الرضورية الضامانت اكفة توفريب  الساكنة سالمة

 أ خرى وحدة لشالك خنرجوش ما ابش الرشوط بواحد يبنيو ولكن يبنيو،

 .عقباها حيمد ال عاود

 .شكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزيرة الس يدة شكرا

طار ويف عداد دايل الوزيرة الس يدة جواب عىل التعقيب اإ  الرتاب اإ

 .والتعادلية للوحدة الاس تقاليل للفريق اللكمة أ عطي الوطين،

 .الستشار الس يد تفضل

 :العزري محمد الس يد الستشار

 الوزيرة، الس يدة

 داييل ابلسؤال عالقة عندوش ما زيرة،الو  الس يدة دايكل، اجلواب أ ان

ىل التجزئات الاجامتعي، للسكن مشييت ل ن هنائية، بصفة  من ذكل غري اإ

 .التعمري واثئق

 عندها يه القروي، العامل دايل الساكنة وهو داييل الشلك عندي أ ان

 مثال البناء، رخص عىل كتحصلش ما اليل الرخص، يف الآن مشلك

 علهيم كتفرضو ساكنية كثافة فهيا اليل ويةالقر  الناطق بعض غناخذو

 200 غري مثال عندو وهو مثال، مربع مرت 500 تكون خاصها اليل الساحة

 ال خرى الناطق لبعض عاواتين كتجيو. مربع مرت 300 وال مربع مرت

 .هكتار الرات بعض أ خرى أ و مربع، مرت 1000 مثال وتعطيوها

 الرشاكت دايل هذا لواحد مشييت السؤال، عىل جاوبتينيش ما أ ان

 النطقة فذيك اكينني اليل الساكن مع غري ابقيني احنا.. غينجزو اليل الكبار

 .دايهلم الشلك هاد هلم حنلو بغينا يه

 تنعطيو يل، تفهم بغاتش ما أ ان فعال اليل يهاد النطقة هادل  تنجيو جينا

 400 أ و مرت 300 عندو وهذا ،ومرت  50 دايل لشققا احلرضي، اجملال يف

 فهمتش ما كنحرموه، 150 – 150 ب ايخذ ابش 2 عىل يقسمو بغا مرت

 مييش؟ فني عندو وما هذا، الس يد هاد مييش غادي فني

 التقس مي فذاك مثال كنجيو جدا، هممة يه حىت اليل أ خرى نقطة

 ،2 عىل تيقسموه دوار وال القبيةل واحد تتجي االإداري، التقطيع أ و االإداري

 وواحد القروي العامل يف داخل الفرد واحد دايل العائةل فهيم ادلوار ونص

 حمروم (القروي: القصود) احلرضي العامل هذاك احلرضي، العامل يف داخل

 والو، ال جتهزي ال اجامتعية مرافق ال ضو ال ما ال عندو ما هنائية، بصفة

 دايكل لنطقةا أ نت لو تيقول صة،الرخ حىت يطلب احلق عندوش ما هذاك

: القصود) القروي العامل بيامن حاجة، يش حىت من مس تافد ما زاش،جمه ما

 . التعقيدات ها ،(احلرضي
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ذن  اعطيناه ما راه القروي؟ للعامل اعطينا أ ش نو هادل  ابلنس بة احنا اإ

 .حاجة يش حىت

 اجملموعة واحد تنلقاو الآن نفهمو بغينا الوزيرة، الس يدة لنا قولو غري

 عليك نطرح ونبغي أ كرثمه، وما البناء خصر  من حمرومة اليل ال رس دايل

 فايت السؤال هاد تنالحظ هذا اجملال هاد يف الوزيرة، الس يدة السؤال،

 الشالك هاد حتل قاداش ما الوزارة واش جوج، مايش مرة مايش تطرح،

ما  ابغيينش، ما ماو ه أ وال ،دايلها للنظام اتبعني اليل احلرضية الواكالت مع اإ

ىل. غمنش يو فني مثال لنا لوقو  قادينش، ما أ وال  قادة مثال اكنتش ما اإ

ينا لنا قولو الشالك هاد حتل الوزارة  اخملتصة اجلهة أ و مثال، لها منش يو هجة اإ

 .ذكل عىل وزد هذا، اليدان هاد يف

 الوزيرة، الس يدة

 مس توى عىل كبري غفرا من يعاين القروي اجملال أ ن اليوم لمك نؤكد ذلا

صدار يتطلب ما وهو الاجامتعية، عداةلوال والهتيئة الترشيع  متطور ترشيع اإ

 بدأ   اذلي الواسع اجملال لتمنية قوية دفعة الإعطاء ابلقرى خاص ومالمئ

ىل الدن من مضادة جهرة من يس تفيد  الفالحية ال نشطة لامرسة البوادي اإ

 .اجلبلية حةوالس يا والغذائية والصناعية

 .الوزيرة الس يدة شكرا

 :ةاجللس رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

طار يف احلريك للفريق اللكمة  .بيالتعق  اإ

 :الس باعي مبارك الس يد الستشار

 .الرئيس الس يد شكر

 يف اخلوض وقبل. القمي جوابمك عىل الوزيرة، الس يدة ،كنشكروك

 وخاصة هبا، قوموكت اليل اجلبارة اجملهودات عىل أ شكرمك أ ن البد التعقيب

 كيقتنيو اليل ذوك خاصة الساكنة، من الرشحية واحد لداي االإعفاء قليت كيفام

 .جبارة جمهودات لكها يهاد س نيمت، مليون 25 دايل السكن

 ابش كبري الهاجس واحد عندمك انتوما قلتو كام لوزيرةا الس يدة وكذكل،

 . كبري جمهود لكو هذا والقروية، احلرضية الراكز وكهاد تمنيو

 - كل نوصل غادي واليل كل نقول غادي اليل الوزيرة، الس يدة لكن،

 اليوم واحنا مكرفصني، راه البوادي دايل الناس ذوك هام راه - ال خ   قال كام

 وال كربلان السؤولية كنتحملو احنا الوزيرة، الس يدة ،بيل كنعرفو احنا

 راه الهكتار هاد لها،كيقو  اليل القانون هذا يه اليل الترشيعات يف كحكومة

قلمي يف كنرتأ سها واليل لها كننمتي اليل مثال امجلاعة غري كل نقول أ ان آسفي اإ  أ

 عندهومش ما الساكنة من %90 هكتار، عندهومش ما %90 راه

 500 وال خدام نص واحد لودلو يعطي كينوض ميل الس يد هادو  هكتار،

 هبا يرش  وسري بيعها سري وديأ  " هل كتقول ال خ قال كام مرت

(triporteur )هادو  الربارك وكهادف  واحلني وهام ،"للمدينة وهود 

 كيبنيش ما كتحبسوه واحد هذا، هو الواقع راه واقع، اليل هو هذا السائل،

 الورث ذاك كيفرقو ابمه مات وال وليداتو يزوج عندو، ادلار جنب يف

آش كيجرب ما ونص خدام وال خدام كيجبه دايهلم،  يرشيوك  كيبيعو يدير، أ

(triporteur )اليل هو وهذا.. وحيبس للشارع وجيي كروصة يدير وال 

 .الدن هتيئة هاد الدن، فيه واحلني

 الوزيرة، الس يدة

 تبس يط ونعاودو قانونال جنيبو يكون، خاصو راه الساطر تبس يط

 هاد بأ ن كنمتناو احنا ل ن دايلو احلق القروي العامل هادل  ونعطيو الساطر

 الصحيح، هو العكس وىل داب احنا للبادية، هاجرو اليل لدنا دايل الناس

 - كنقولوش ما احنا كنكروش ما احنا.. وهذا كميش يو الدينة من داب الناس

 وكذا، السكن وتنظمي التمنية ضد ايشم احنا - الستشار الس يد قال كام

 اليل القانون واحد نوضو ابش يعقل ال الوزيرة، الس يدة بعاد ابقيني ولكن

 واحد عىل ونطبقوه أ مسيتو عىل وال بوسكورة حبال مدينة عىل ختلق هو

 احنا بغينامك اليل هو هذا الوزيرة، الس يدة يعقل، ال راه اجلبل، يف ساكن

 هذاك حىت ل ن للناس، وتعطيو السائل هاد طووتبس القانون لنا جتيبو

 ما ل ن للعشوايئ؟ كمييش عالش دايل السائل واحد كيبين كيبين اليل

 اليش ذاك يدير كمييش قانونية، يه اليل حاجة يش عاطيناه ما هل رخصنا

 ..اليل

 ..ابش خبري جيازيك هللا جديدة قوانني يش جتييب منك ونطلبو

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الستشار الس يد شكرا

طار يف التعقيبات عىل للرد الوزيرة، الس يدة كل، اللكمة  الوقت اإ

 .دقائق 3 التبقى،

 .تفضيل

عداد وزيرة الس يدة  :الدينة وس ياسة واالإساكن عمريوالت الوطين الرتاب اإ

 . الرئيس الس يد شكر

 .الستشارون السادة دايلمك التدخالت عىل وشكرا

 هو اليل القانون هاد خيص فامي الصورة يف نوضعمك غري بغيت أ ان

 . القروي العامل يف االإشاكليات فواحد كيوضعنا

فادة غري  رخص طلب 28.000 من أ كرث دراسة متت اليوم فقط لالإ

 من %67 تقريبا راه رخصة 28.000 هادف  ،2019 س نة خالل اءالبن

 القانون ل ن مربع، مرت 1000 من أ قل مساحات عىل تقامت يه الشاريع

 البد كل كيقول اليل فيه البند واحد كل وكيفتح الهكتار كل كيقولش ما اليوم

 العبارة واحد اكينة به، العمول أ و يناك اليل الترشيع هاد حسب عىل أ ننا

ماكنية وعىل القروي العامل خصوصية عىل كتنص  والزنول اس تثناء منح اإ

 البنية الساحة نس بة من ابلرفع والسامح ايك؟ الواحد، لهكتارا مساحة عىل

ذا البناايت علو وكذا  طرف من اليش ذاك علينا يفرض ما طبعا هناك اكن اإ
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 .خمتصة جلنة

 يزيد ابش طلبات يه انكتعطا اليل الطلبات مجيع بأ ن كنقولو نااح  اليوم

 اليل %67 هام وهاد دايلو، البىن ذاك شوية يكرب وال سطح يزيد وال بيت

 ابش ابلضبط هذا العطى هاد عىل كنش تغلو احنا اليوم. فالطلبات كيجيوان

 اكليةاالإش هاد حنلو ابش طبعا ادلاخلية وزارة مع االإشاكلية هاد حنلو أ ننا

 يبين وال (étage) يزيد بغا وال يتب  يزيد بغا اليل الس يد هذاك دايل

شاكلية يهاد احلال بطبيعة عندو اليل ال رض ذيك يف سكىن  اليل اإ

 رجعو لكهم الناس ل ن اجلاحئة، هاد ود عىل ملحة بصفة داب لنا تطرحت

 .اخلدمة هلم مشت ل ن فهيم يعيشو دايهلم للبوادي

 اليومو  الئق، سكن يف يعيشو خاصهم رجعو اليل الناس وكهاد اليوم

 واحد الستشار، الس يد جنيبو، ابش هذا االإطار هاد عىل كنش تغلو احنا

 .يهاد الظاهرة هاد مع كيتجاوب هو اليل نونالقا

 .وشكرا

 :اجللسة رئيس الس يد

 .الوزيرة الس يدة شكر

 .ادلس تورية اجللسة هذه يف القمية السامهة عىل ونشكرك

 .السامهة عىل امجليع ونشكر

 .اجللسة ورفعت


