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 700اجللسة رمق حمرض 

ء: التارخي ٔول 19 الثال  ).م2021 ٔكتور 26(هـ 1443 ربيع ا
شار  :الرئاسة س جملس  السيداملس ٔول لرئ ني، اخلليفة ا د ح محم

شارن   .املس
ت ة و  :التوق ة عرش دقائقسا قة  الثالثة، ابتداء من السا ق بعد  الثانيةوا

  .الزوال
ٔعامل اقشة :دول ا ٔسئ الشفهية م   .ا

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

شار  نيالسيد املس د ح س محم   :اجللسة، رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح هذه اجللسة لن عن اف ٔ.  

كام ا  ران احملرتمان، مرح   .السيدان الوز
شارون احملرتمون،السي   دات والسادة املس

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ السيدات  شارن، ختصص هذه اجللسة  لس املس يل  ا ا
ة والصيد البحري واملياه  ر الفال ٔجوبة السيد وز شارن و والسادة املس

د ىل سؤال حموري وا ت    .والغا
ل الرشوع  ٔعامل هذه اجللسة، وق دول  ة يف  ٔسئ املدر يف تناول ا

ىل  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة يف البداية  ٔن  ٔود 
  .املراسالت اليت توصل هبا جملسنا املوقر

ٔمني   .تفضل السيد ا

شار السيد جواد  لس الهاليل،املس   :ٔمني ا
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتما   ن،السيدان الوز
شارون احملرتمون، شارون واملس   السيدات والسادة املس

ضيات املادة  شارن،  296طبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
الل الفرتة املمتدة من  رخيه، مبا  2021ٔكتور  22توصلت الرئاسة  ٕاىل 

 :ييل
ٔسئ الشفهية -   .سؤ 112: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللس   :ةالسيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

قل ٕاىل ٓن ن   .. ا

لهين الكرش شار السيد    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،  ٔخوات وإالخوة املس   ا

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا هتا مجمو ٔخرى و رمبا راه اكينة رسا 
ل  ٔسئ الشفهية، واليت تد ل خبصوص توزيع ا سيري د يف ٕاطار ال

  .اجللسات
ه  لبية، ف ٔ ه ل لس هو رد حبال ٕاىل مو ا من رئاسة ا يل  الرد ا

لفصل  مك يف  60و 10خرق  ٔ يضمن حقوق املعارضة،  يل  ستور ا من ا
ة  ش حنددو موقعنا، واكن موقعنا مكجمو لس راسلتنا  ب ورئاسة ا املك

لشغل هو ا يعمتد ونفدرالية دميقراطية  يل  ا وا يل  ملعارضة، الرد ا
ه خرق حلقوق  لبية، ف ٔ ا يف ا ٔرقام هو اعترب حبال ٕاىل اح ة وا س ال
ٔننا عند احلق فقط يف سؤال لك  يقول هذا الرد ب يل  املعارضة وا

يعطي ني، هذا  ا يف مساء .. ٔسبو م اكمل ويصادر حق اىف تنايف  ي
ٔداء دور ا ٔن الفصل احلكومة و ستور  60و 10لربملاين مكعارضة،  من ا

  ..يضمن حقوق املعارضة يف مساء احلكومة

س اجللسة   :السيد رئ
س،   السيد الرئ

ل ٕاال ٕاذا تعلقت  ٔن نقطة ال تق ر فقط  ٔذ هللا خيليك، نقطة نظام، 
يل ا ٔو بتطبيق النظام ا سيري اجللسة  ف يتعلق هبذه الرسا . ب

اقشة وحسم حرضمت، السي س، يف ندوة الرؤساء واكنت موضوع م د الرئ
ٔمر فهيا   .ا

لهين الكرش شار السيد    :املس
يصادر واملادة ..  ٔنه  ٔمر، كنا رافضني  من  88ال، ما حسمناش ا

كون يف لك  ة خصها  س ٔيضا تضمن املشاركة، هذه ال يل  ا النظام ا
ء والثال ٔ حنرض معك الثال ش  ء نعطي سؤال وساءل لسة، ما ميك

ء س، والثال   ..احلكومة والسيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س،   السيد الرئ

صصة  س يف اجللسة ا ٔمور حتسم يف ندوة الرؤساء ول اء، هذه  ر
ٔسئ   .ل

لهين الكرش شار السيد    :املس
س، هذا خرق دستوري ..  ل يف ٕاطار اجللسات السيد الرئ هذه تد

ةلامدة اليت ك  ش مكجمو س، ما ميك   ..تضمن حقوق املعارضة السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س،   السيد الرئ
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لسة دستورية هبذه اء، ال نعرقل    ..ر

لهين الكرش شار السيد    :املس
ونفدرالية،  ة  ا مكجمو لنا اح ور د ادي تعرقلو ا يل  راك انتوما ا

ء  ء نطرحو سؤال، وثال ا مع) en chômage(ثال طلني، ال، اح
يل  ستوري ا ا ا ٔننا معارضة خص حق لنا وراسلنامك  ٔ ة  معارضة مكجمو

ستور واملادة  60و 10يضمنه الفصل  ٔننا  88من ا يل  ا من النظام ا
  ).انقطاع الصوت.. (لك

س اجللسة   :السيد رئ
ليك ش نقطع  اء،وما اضطرن اء، ر   . ، هللا خيليك..هللا خيليك، ر

 ٔ اء،  ش هبذا النقاش؟ ر نعت ٔرد وما اق ٔن    ٔريد 
ذ القرار هنا لنقرر يف  ر؟ هل نت ٔن ند يف ميكن  س،  السيد الرئ

يل واحض ا صاص فهيا ٕاىل ندوة الرؤساء؟ النظام ا خ رجع   ٔ   .مس
اء، هللا خيليك هاد اليش   ..هللا خيليك، ر

يل ا دا، حنتمك ٕاىل النظام ا بري  م  متثيل  مل نصادر، هذا  وٕاىل ا
ست هذه نقطة نظام هنا بل حتسم يف ندوة الرؤساء لفرق، ول سيب    .ال

شار شار ..شكرا السيد املس   .شكرا السيد املس
شار شار ..شكرا السيد املس   .شكرا السيد املس

ٔعامل هذه اجللسة،  دول  ٓن ٕاىل السؤال احملوري املدرج يف  قل ا ن
لمومس ا الستعدادات  ة واملتعلق  ر الفال ه ٕاىل السيد وز ، واملو لفال

ت   .والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
سؤال لفريق التجمع  ة مضن هاذ السؤال احملوري  ٔسئ املدر تح ا ونف
شارن من هذا الفريق لتقدمي  د املس ٔ ٔحرار، فليتفضل  الوطين ل

  .السؤال

ل شار السيد عبد إال لف   :املس
س شكرا   .السيد الرئ

  .شكرا احلضور الكرمي
شارات، شارون والسيدات املس   إالخوان املس

ٔعضاء احلكومة،   السادة 
ة، ر الفال   السيد وز

ال امل يف  لثقة املولوية اليت وضعها  ٔهنئمك  ٔن  ٔود  يف البداية 
ت، من موقع  ة والصيد البحري واملياه والغا خشصمك ملواص قطاع الفال

، ويف نفس الوقت الوز لقطاع الفال ر الويص ليك تواصلوا هذا املشوار 
ة  ة الفالح ٓفاق لٕالنتاج ح  ٔخرض من ف استكامل مرشوع مغرب ا

  .والتصنيع الغذايئ
دة يف  ٔسعار املهو اليت يعرفها العامل يف الز ىل امجليع ا وال خيفى 

ىل مستوى الفال ٔمسدة  ٓزوت، مما شلك ارتفاع يف ا ىل العموم، مما ا ة 

  .سيقلل من إالنتاج
ذة اليت  ساءل، ومعنا الفالحون، عن التدابري املت يف بداية املومس، ن
ٔحسن الظروف ويف  مير املومس يف  ة  ر الفال ذها السيد وز س

ٔمسدة؟ ٔسعار ا ٔسعار املهو  عاملون مع ا   س
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔسئ امل  ٔن ا ا دفعة مبا  مت طر دة املوضوع، فس هنا و ربط ب ة  تبق
ر قل ٕاىل جواب السيد الوز ٔن ن ل  دة ق   .وا

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و
  .سؤا حول هذا املوضوع

شار السيد املرابط امخلار   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السيدان الوزران احملرتمان،
شارون احملرتمون،السي   دة والسادة املس

لتمنية  رافعة  ىل القطاع الفال  ت املعقودة  يف ظل الرها
مج احلكويم الهادف  ات الرب اما مع تو س عية، وا ج صادية و ق
ر  سائلمك السيد الوز ة،  ت ة م منية فالح لق  ٕاىل دمع القطاع الفال و

لمومس الفال احلايلاحملرتم، حول التدابري املعمتد ستعداد    .ة يف ٕاطار 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ ٓن  اللكمة ا
  .والتعادلية

اليل يل الف شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شار  ٔخوايت املس شارات احملرتمون،ٕاخواين    ون واملس

ر احملرتم،   السيد الوز
احئة فريوس  ب اسمترار تفيش  س ويل الصعب  لرمغ من السياق ا
هنوض  ٔهنا ا ت اليت من ش ، الزتمت احلكومة بتوفري لك الضام ورو

لق فرص الشغل ري و   .لقطاع الفال لضامن تنافسية العرض التصد
سائلمك السيد الوز ليه  ل : رو ٔ ذة من  ستعدادات املت ما يه 

دة وٕاجناح املومس الفال احلايل؟   ضامن انطالقة ج
  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

سط السؤال شارن من الفريق احلريك ل د املس ٔ   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،السي   دات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ة اليت حظيمت  ىل الثقة املوالية السام مس الفريق احلريك  بداية هننئمك 
ىل رٔس هذا القطاع  اممك اجلديدة  ق يف  هبا، ومتىن لمك التوف

  .سرتاتيجي
ر، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا ذة و

  . ٕالجناح املومس الفال اجلديد
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك شارن من الفريق  د املس ٔ   .اللكمة 

تار صواب شار السيد ا   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ذها احلكومة يف ٕاطار سائلمك عن إالجراءات والتدابري  اليت تت
  .ستعداد النطالق املومس الفال احلايل

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ملغرب  لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
س احملرتم   .سيدي الرئ

ر احملرتم،سي   دي الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔخرض، عرف القطاع  ذ رشوع بالد يف تطبيق خمطط املغرب ا م
ايت يف العديد من  كتفاء ا ق  الفال تقدما ملحوظا، واستطعنا حتق
ٔمن  ، لكن سؤال ا ورو احئة  ات الغذائية، وخصوصا يف ذروة  احلاج

سترياد يف العديد من الغذايئ مازال  ىل  د  ع ٔمام  يطرح نفسه وبقوة 
ات الغذائية   .احلاج

سائلمك، سيدي  ستعداد املومس الفال احلايل،  ، ويف ٕاطار 
ٔمن الغذايئ  ام هبا لتعزز ا ر، عن إالجراءات والتدابري اليت تنوون الق الوز

دى القضا ال  شلك ٕا ٔصبح  ي  ٔساسيةى املغاربة وا   .سيادية وا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ ٓن  اللكمة ا
  .املغرب

شار السيد دمحم معوري   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدات    والسادة املس
ستلزمه من استعدادات، ويف  ٔبواب املومس الفال وما  ىل  وحنن 
ٔمسدة اكليور  اصة ا ة،  الت الفالح ٔسعار املد رتفاع الرسيع  ظل 

ذ غشت  ي سيكون  ال شك 2021والبوطاس والفوسفاط م ، وا
ىل مردودية إالنتاج   .انعاكس سليب 

ر احملرتم، عن إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها سائلمك، الس  يد الوز
ٔسعار،  رتفاع يف ا رة هبذا  ٔ ة املت لفائدة فال خمتلف الفروع الفالح
كون هناك ارتفاع  ٔن  ون هنا  رتق ٔم  ٔسعار استقرارا  شهد هذه ا وهل س

  مسمتر؟
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغلا حتاد املغريب  ٓن لفريق    .لسؤال ا
شارن د املس ٔ..  

شارة السيدة مرمي الهلواين   :املس
س   .شكرا سيدي الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
لرفع من إالنتاج  ني  ار الفال مع املقدم لك ة وا ططات احلكوم رمغ ا

ات الغذائية  ستورد العديد من املنتو ، مازالت بالد  ٔساسية الفال ا
ة القامئة  ا الفالح سائل سياس اكحلبوب والزيوت والسكر والقطاين، ما 
ىل متكني بالد من  ر، وعن مدى قدرهتا  ل التصد ٔ ىل إالنتاج من 
ستطيع سد الفجوة الغذائية حىت  ة، يف وقت ال  الك سيادهتا الفالح ام
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ة اجليدة   .يف ظل املوامس الفالح
ام هبا لتوفري مفا يه إالجراءات، سيد ر، اليت تعزتمون الق ي الوز

، يف ارتباطه بوضعية العاملني والعامالت هبذا  زون الفال ببالد ا
  القطاع؟

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ميقراطي  ستوري ا ة ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ ٓن  اللكمة ا
سط ا عي، ل   .لسؤالج

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
ة احملرتم، ر الفال   السيد وز

ستوري  ة ا ت مجمو ٔصا عن نفيس ونيابة عن لك مكو ٔتقدم  ٔوال، 
ىل ما حظيمت به من ثقة  هتاين لشخصمك  ٔحر ا عي ب ج ميقراطي  ا

ة، بت  ٔهل لها خبربمك الطوي يف هذا مولوية سام ٔنمت  ة، و لفال را  مك وز عي
ة املغربية لفال رية  ىل امللفات الك   .القطاع ومعق اطالعمك 

خول  ستعداد الوزارة  ر احملرتم، يتعلق  سؤالنا، السيد الوز
لمومس 2022-2021الفال ملومس  ف استعدت احلكومة اجلديدة  ، فك

بة ٔي موا ؟ و   لفالح املغريب؟ الفال
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ة الكونفدرالية  مو  ، ٔسئ ٓخر سؤال يف هذه السلسة من ا
لشغل ميقراطية    .ا

شارن د املس ٔ   .تفضل 

شار السيد حلسن    :زيهاملس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

ش ٔعضاء جملس املس   ارن،السادة 
شارن، ٔعضاء جملس املس   السيدات 

ر، عن إالجراءات العملية اليت اختذهتا احلكومة  سائلمك، السيد الوز
راهات اليت  ت وإال ة الصعو ني الصغار واملتوسطني ملوا متكني الفال

اصة هذا املومس؟ ، و   يعرفها لك مومس فال
ٔم ن الغذايئ لبالد وما يه السياسة اليت ستعمتدها احلكومة لضامن ا

وب وقطاين  ٔساسية من ح ة ا ٔسعار املواد الفالح واحلد من ارتفاع 

متع؟ ات ا لب ف ٔ   وزيوت، واليت رضبت القدرة الرشائية 
لقطاع الفال  امل الشغل  ر، ملا يعرفه  اهمك، السيد الوز كام نثري ان

ج لضامن  ى الصندوق الوطين  دم الترصحي  عي ونقل من هشاشة و
ت يف ما سبق يف العديد من  سب سانية  ني يف ظروف ال ٕا العامل الفال

  .احلوادث املميتة
ليه يف  ذ ما مت االتفاق  ف سائلمك عن مدى الزتام احلكومة ب لهذا 

ريل  26اتفاق  ٔجور يف القطاع  2011ٔ ٔدىن ل د احلد ا حول توح
رتام مدونة الشغلالفال مع القطاع الصناعي واخلدمايت وفرض    .ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ املدر ٕاذن بعد استكامل طرح خمتلف ا
ة والصيد البحري  ر الفال لسيد وز لسؤال احملوري، اللكمة  واملرتبطة 

جل ت ليقوم  ىل خمتلف هذه والتمنية القروية واملياه والغا دة  واب دفعة وا
ر ، وليتفضل السيد الوز ٔسئ   .ا

قة 30تفضلوا، لمك تقريبا    .دق

ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه السيد حم ر الفال مد صديقي، وز
ت   :والغا

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، حرضات   السيدات والسادة املس

رمس الوالية  لسة  ٔول  ٔمام جملسمك املوقر يف  حلضور  رشف اليوم  ٔ
ٔمام جملسمك املوقر  ٔول  لقاء ا ٔغتمن هذه الفرصة يف ا رشيعية اجلديدة، و ال
متثيلهم يف  ني اليت حظيمت هبا  ىل ثقة الناخ هتاين  ٔحر ا مك  ٔقدم حلرضا

  .ة احملرتمةهذه املؤسس
زتازي البالغ بثقة صاحب  ٔماممك عن ا رب  ٔ ٔن   ، وامسحوا يل كذ
ىل رٔس  لتعيني  ي رشفين  اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا، ا
ت، وهذه الثقة  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا وزارة الفال

ىل  ٔمانة ومسؤولية عظمى  ة يه  ٔن املولوية السام ٔطلب هللا  اتقي، 
ٔييد اللته، دام  النرص والت ون عند حسن ظن  ٔ ين ويوفقين    .يعي

حهم الثقة  ىل م ٔشكر السيدات والسادة الربملانيني  ٔن  ٔود  كام 
ٔن ننجح مجيعا  ٔمتىن  مج احلكويم، و لحكومة اجلديدة بتصوهتم لصاحل الرب

دمة ل  مج الطموح والواقعي    .تمنية بالديف تزنيل هاذ الرب

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس

ٔريد يف  ، و لعامل الفال دا  م  ل اليوم هو موضوع  هاذ املوضوع د
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ذ  رخييا م ة عرف تطورا  ٔن قطاع الفال ر  ٔذ ٔن  د  2008البداية  ع
ٔطلقه صاحب اجلال  ي  ٔخرض، ا امل دمحم السادس، خمطط املغرب ا

ة لهذا  لسياسة العموم ٔيده، لتزنيل رؤية ٕاسرتاتيجية ومؤطرة  نرصه هللا و
عية  ج لتمنية  ز احملورية  ٔمه الرافعات والراك ٔصبح من بني  ي  القطاع ا
لبنات  ٔخرض وضع ا ٔن خمطط املغرب ا ث  ، ح صادية يف بالد ق و

ٔرىس تكرة و ٔساسية ملهنجية معل م ة، سامه فهيا لك  ا ق ة حق دينام
دراليات بني  ة اجلهوية والف اصة الغرف الفالح لني يف القطاع، و الفا
لمخطط  مي الشامل  ني، وبني التق عيون ومعوم الفال ج املهنية والفرقاء 

هتائه سنة  د  2020عند ا ٔهداف املسطرة وبلوغ نتاجئ  ل ا ق  حتق
دة مؤرشا ىل  ديدة، مت ٕاجيابية، بناء  ت  راز حتد ت موضوعية، كام مت ٕا

  .حتديدها وشخيصها بدقة
ذ  د م حى تصا يل اخلام الفال م ا وهكذا، فقد عرف الناجت ا

ث انتقل من 2008ام   188مليار درمه ليصل ٕاىل  70حىت لـ  65، ح
هز  2021مليار درمه سنة  ٔي مبعدل منو سنوي  حسب التوقعات، 

5.25.%  
لقطاع الفال بفضل حتفزي وشجيع ويعكس ه ٔداء اجليد  منو ا ذا ا

ٔخرض يف مصمي املعاد ي جع خمطط املغرب ا ر، ا   .س
لقات  شمل لك  ي  ويف هذا الصدد، مكن نظام التحفزيات ا
شجيع  بة املسمترة من طرف مصاحل الوزارة من  سالسل إالنتاج واملوا

ر وعرص  س ىل  ني  ة، خصوصا الصغرى الفال نة الضيعات الفالح
  .واملتوسطة

دراليات البني  ين مقاربة عقود الربامج مع الف ٕالضافة ٕاىل ت هذا، 
لني  ىل سالسل إالنتاج وٕارشاك الفا يلك  نية، واليت اكن لها وقع 

  .املهنيني يف تدبري القطاع
سمترارية  ٔخرض وضامن  سبات خمطط املغرب ا ولتحصني مك

ال امل دمحم السادس، دام  النرص و ٔطلق  ستدامة التمنوية، 
متكني، يف  ر  13وا ٔخرض"إالسرتاتيجية اجلديدة  2020فربا يف " اجليل ا

ىل 2030ٔفق  ة وبناء  ة السام ت امللك لتعل ذا  ، اليت متت بلورهتا تنف
مثن إالسرتاتيجي ث  ٔخرض، ح مي مدقق لنتاجئ خمطط املغرب ا ة لك تق

ت اجلديدة د سبات وتطمح لرفع الت   .النتاجئ إالجيابية واملك
سيني، كام  ٔساسني رئ ىل  ٔخرض  ت ٕاسرتاتيجية اجليل ا وهكذا بن
ة تضع هذه  ، مفن  منوذج التمنوي اجلديد لبالد ىش مع مضامني ا ٔهنا ت
ىل لعمل  رشي يف صلب معاد التمنية، وذ   إالسرتاتيجية العنرص ال

ستقرار يف العامل  ش و ة لتحسني ظروف الع وسطة فالح اق طبقة م ان
ادرات  دة م رب  لشباب  سبة  ل شغيل، خصوصا  القروي وحتفزي ال

  .وعروض
ٔخرض يف ضامن مواص  ٔساس الثاين ٕالسرتاتيجية اجليل ا ومتثل ا

ختاذ التدا ة،  ة القطاع واستدامة التمنية الفالح بري وحتصني دينام

سويق  ىل مستوى سالسل إالنتاج ومسا ال ات الالزمة  وإالصال
ة اليت يعرفها العامل ىل املوارد الطبيعية، يف سياق التغريات املناخ   .واحلفاظ 

هودات املتواص اليت  زتاز  ار و ٕان لك ما حتقق يدعو لالف
لناجعة لتزنيل يقوم هبا الفالحون واملهنيون يف امليدان، وكذا احلاكمة ا

ىل ختطيط حممك وتدبري اسرتاتيجي،  ة  لقطاع واملب ة  السياسة العموم
ة املغربية لفال ينة وقوية  ٔسس م ت بالد من وضع    .مك

ي قام به  لعمل اجلبار ا ٔشيد  ٔستحرض و ٔن  وهنا ال تفوتين الفرصة 
س احلكومة، طي  وش، رئ ٔخ اها سنة الفارطة اليت قض 14السيد عزز 

ٔطر وموظفي الوزارة  ث معل مبعية مسؤويل و ة، ح ىل رٔس قطاع الفال
ة  ٔساس رشااكت طمو ىل  امئ احلاكمة اجليدة لهذا القطاع،  ىل ٕارساء د
صادي،  ق منو اق لعامل القروي وبتحق لهنوض  لني واملهنيني  مع لك الفا

ة ة السام ت امللك لتوجهيات والتعل   .طبقا 
هتا واليوم، توا ىل موا ديدة، سنعمل  ت  ة املغربية حتد ه الفال

رب التزنيل احملمك السرتاتيجية  نية  لك  ٔخرض"ورفعها  اليت " اجليل ا
ة، مع تعزز السيادة الغذائية  رشية واستدامة التمنية الفالح زواج التمنية ال

من ٔهداف ا ة ومتاشيا مع  ة السام لتوجهيات امللك ، طبقا  وذج التمنوي لبالد
مج احلكويم  ٔوىل لقطاع 2026-2021اجلديد والزتامات الرب ي  ، ا

د الزتاماته  ٔ ة وسطى  روز طبقة فالح لغة وجعل  ٔمهية  ة  الفال
ٔساسية   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس

ة الصعبة اليت فرض ٔن الظرف مك  ىل حرضا احئة ال خيفى  د"هتا  -وف
ة املغربية يف " 19 لفالح املغريب والفال ت دورا حمور  ٔثب ىل العامل 

ٔمن الغذايئ، ق ا لية وحتق ا ٔسواق ا ٔن العرصنة  متون ا ذ 
سيج  ة اليت هتيلك ال ة املغربية واملنا ٔصبحت متزي الفال ة اليت  رتاف و

الل ا ت  ق إالنتا الفال الوطين قد مك ه من حتق ي نود ملومس ا
ث جسلت  ىل إالطالق، ح ٔفضل املوامس  ٔرقام ومؤرشات جتع من بني 

ام يقدر بني  الل املومس الفال الفارط منوا  ة   17القمية املضافة الفالح
اصة احلبوب % 18و تلف سالسل إالنتاج،  بفضل النتاجئ اجليدة 

ٔجشار املمثرة وإالنتاج احليواين،  صاد وا ق سامه يف ٕانعاش  وهو ما س
سبة منو تفوق  ٔدائه لبلوغ  اصة بعد هذه %5.5الوطين وحتسني   ،

ورو احئة  سجيلها جراء  ٔرضار اليت مت    .ا
لحبوب  ين  103.2هكذا، بلغ إالنتاج إالجاميل  طار، وهو  مليون ق

ة املغربية، كام جسل ٕانتاج اخلرضوات رخي الفال والفواكه  ٔفضل ٕانتاج يف 
مة الية و ت    .مستو

ٔولية سيعرف ٕانتاج سالسل  ويف نفس السياق وحسب التوقعات ا
ا ملموسا، مقارنة مع املومس  سية يف هذا الفصل ارتفا ٔجشار املمثرة الرئ ا
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ة، ورمحنا  ة يف هذه الظرف ت الظروف املناخ اصة ٕاذا حتس املايض، و
ر احلوامض،  ٔخص  لشتاء، و مقارنة مع % 14ٕاذ يتوقع ارتفاع بـ هللا 

سبة  لزيتون ارتفاع ب سبة  ل مقارنة مع املومس % 21املومس املايض و
ة املغروسة لتصل  دة يف املسا ٔي  1.2الفارط، مع ز ار،  مليون هك

دة    %.4ز
ىل  ىل مستوى إالنتاج احليواين، ظل تعداد القطيع الوطين مستقرا  و

ساقطات املطرية، الرمغ من تعاقب مومسني  سام بعجز يف ال ني ا فالح
ٔ يف املراعي،  ىل توفر ال ارش  شلك م ر  ٔ خصوصا يف بعض املناطق، 

ٔجنزته الوزارة ي  اثة املاشية ا مج ٕا ر   .وذ بفضل 
ع الصحي حلا  دة، بفضل الت لقطيع الوطين ج وتبقى احلا الصحية 

ح املنجزة لسالمة  القطيع وخمتلف محالت التلق ب الوطين  من طرف املك
ن وكذا  ات الغذائية وكذ البياطرة اخلواص املعمتد لمنت الصحية 

نيو القطاع هودات اليت يقوم هبا    .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

احئة  ٔسف مازالت  د"ل ات " 19-وف دة قطا ىل  ر بظاللها 
شطة،  ٔ ولية، مما و ٔسواق ا ىل ا ي اكن  انعاكسات سلبية  اليشء ا

ة وكذ  الت الفالح ل يف صنع املد دة مواد تد ٔسعار  نتج عنه ارتفاع 
لكفة بعض اخلدمات خصوصا الشحن، لكن النتاجئ اجليدة املس يف 
لحبوب يف السنة املاضية  ايئ  ست خمتلف سالسل إالنتاج واحملصول 

دة وامحلد  ت من اسمترار ومتون السوق الوطنية يف ظروف ج ، مك
ة حنو خمتلف  ات الفالح ومواص املنحى إالجيايب لصادرات املنتو

ولية ٔسواق ا   .ا
ات  ٔمه املنتو ٔسواق ب يل، حفا متون ا ا خصوص السوق ا ف
ٔسعار بعض  دة، وقد تعرف  ٔساسية الغذائية تبقى ج ة واملواد ا الفالح

ات حمدودة واخنفاضات، ويه ا ملواد بعض التقلبات العادية، يعين اكرتفا
ة وطبيعية لهذه املواد يف هذه الفرتة من السنة، واليت يه فرتة  ظاهرة روتي

ة وبداية )  (période de soudureانتقالية ات الصيف بني هناية الزرا
ٔو حىت اخنفاض سجيل استقرار  ث مت  ٔسعار  دخول ٕانتاج البواكري، ح

ئية  ملقارنة مع السنة الفارطة، حتسن املوفورات ال ٔمه اخلرض والفواكه 
شطة  ٔ ىل  الف املاشية، مما ينعكس ٕاجيابيا  ٔ ٔسعار  مكن من اخنفاض 
، بعض  اصة يف بداية املومس الفال ل الكسابة،  إالنتاج احليواين ود

ات الصناعية الغذ ٔسعار بعض املنتو سيب  ائية كزيت املائدة رتفاع ال
ٔسواق العاملية ٔولية يف ا ٔسعار املواد ا ب ارتفاع    .س

ٔولية  ٔسعار احلبوب واملواد ا عزى ارتفاع  لسوق العاملية، ف سبة  ل ٔما 
لعوامل التالية ويل    :ىل املستوى ا

ه ذ من  - 1 صادي وما س ق طالق املزتامن خلطط إالنتعاش 

ٔولية؛رسيع وثرية الطلب  ىل املواد ا  العاملي 
ث نتج عنه ارتفاع يف لكفة النقل والشحن  - 2 ٔسعار الطاقة، ح ارتفاع 

 وإالنتاج؛
ٔدى ٕاىل اخنفاض  - 3 اطق العامل، مما  ٔحوال اجلوية ببعض م سوء ا

ر لتصد ه    .إالنتاج مو

ىل خمزون  دة  ٔسعار احلبوب يف السوق الوطنية، ز ولضامن استقرار 
ة التاليةإالنتاج ال اق س   :وطين، مت اختاذ إالجراءات 

ىل استرياد القمح ابتداء من فاحت  - 1 تعليق الرسوم امجلرية املطبقة 
  نومفرب القادم لضامن متون السوق الوطنية؛

ىض احلال،  - 2 لني ٕاذا اق لتعويض عند استرياد القمح ا ليات  ٕارساء 
ىل است افظة  لم ٔدىن  ىل مثن مرجعي  قبناء  ق ٔسعار ا   .قرار 

لصادرات املغربية، فقد بلغ جحم صادرات اخلرض والفواكه  سبة  ل  2و
دة قدرها  ز ٔي  الل املومس الفارط،  مقارنة مع السنة % 6مليون طن 

دة ملحوظة يف صادرات  املاضية، وعرفت صادرات الطامطم استقرارا مع ز
يل يه  ٔلف طن،  97حبوايل  (les tomates cerises)الطامطم الكرز ا

وازدادت صادرات احلوامض بفضل ارتفاع صادرات الفواكه الصغرية، واليت 
دة قدرها  ، كام ارتفعت المكيات املصدرة من البطيخ %21حققت ز

ٔمحر والفلفل والفاصوليا والبصل والفواكه امحلراء   .ا
رمس املومس  ٔن الصادرات  دا دا 2022- 2021وجتدر إالشارة  يل ت  ا

سمترار،  بهتا  رب يف ظروف مالمئة، وتمت موا ذ فاحت شت قد انطلقت م
ذن هللا ٕ د  ق مومس ج ث نتطلع لتحق   .ح

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس

ٔن الظروف احلالية لبداية املومس الفال  تبني املعطيات امليدانية 
يف  2021-2020وف انطالق املومس املايض ، تتقاطع مع ظر 2021-2022

ة  اية البار ٔمطار ٕاىل  ساقطات ا ٔكتور يناهز  25نفس الفرتة، مفعدل 
ه يف املومس املايض يف هاذ  5.7 يل كنا ف ٔي نفس املستوى ا ملميرت تقريبا، 

ادية، والسنة العادية يه % 84الفرتة وبعجز قدره  مقارنة مع سنة 
ل  يل تقدر تقريبا بـ سنة  30املتوسط د رية وا ٔ   .ملميرت 36ا

سبة ملء السدود ذات  ىل  ة  وقد انعكس سلبيا هذا العجز من 
اليا حبوايل  ة، واليت تقدر  ٔغراض الفالح ل امللء عوض % 34ا د

سبة % 33 ن  سبة، مع تبا الل السنة املاضية، يعين تقريبا نفس ال
  .امللء حسب اجلهات واملدارات السقوية

عتبار الوضعية املائية، ميكن  ذا بعني  ٔ ٔحواض السقوية، و ولتدبري ا
متيزي بني    :ٔنواع من املدارات السقوية 3ا

ة تضمن مومس ري  - ىل موارد اكف ٔوال، املدارات السقوية اليت تتوفر 
لووس وسهل الغرب؛   ادي يه ا
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ىل مستو  - خفض  اه م ى نيا، املدارات السقوية ذات خمزون م
اه الري، مقارنة مع احلصة  ىل ٕامدادات م ودا  السدود، مما يفرض ق
ساوت  ٔوسط،  ، احلوز ا د صصة يف الظروف العادية ويه  ا

  العليا والسفىل وورزازات وهبت وماسة؛
ىل مستوى  - خفض  د م اه ج لثا، مدارات سقوية ذات خمزون م

اه الري  سمح بربجمة حصة م ، : اليا ويهالسدود، مما ال  داك
س ٔسن، ونف اللت، ملوية،    .ف

سيب لتقدم معلية  ري  ٔ ٔمطار يف ت ٔخر ا ب ت س ٔخرى،  ة  ومن 
ان ما ميكن تداركه  ري رس ٔ ة، لكن هذا الت ات اخلريف لزرا احلرث والبذر 
ث  ٔن يف املومس املايض، ح ساقطات املطرية، كام اكن الش مبجرد وصول ال

دت فرتة الزرع  ل شهر ام ل شهر نونرب ٕاىل النصف د من النصف د
ر   .ينا

ال  لية مركزية و رب  ع عن كثب  ٔن الوزارة ت وجتدر إالشارة 
 ، سيق مع الفرقاء املعنيني سري املومس الفال يف لك تفاصي وية وبت
ة، كام  اق ٔوضاع امليدانية اليت متكن من وضع خطط اس رب املعطيات وا

لزرع، ندعو و  ٔرض  هت ا رسيع العمليات الالزمة  ىل  ني  شجع الفال
ٔمطار اخلري رمحنا ب ٔن  ر    .ونطلب من هللا العيل القد

  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ٔسئ  ىل خمتلف ا ىل اجلواب  ر احملرتم،  شكرا، السيد الوز

ة   .املطرو
ىل هذا اجلواب، يف ٕاطار ما ت  ب  قل ٕاىل التعق بقى من الوقت ون

ره  ىل ٕا ي سبق  ب ا لرتت ع نفس القامئة  للك فريق من الفرق، وسن
ب ف تبقى من  ٔحرار، التعق ٔ بفريق التجمع الوطين ل ٔبد ، و ٔسئ طرح ا
، تفضل السيد  شارن الراغبني يف ذ د املس ٔ الوقت، فليتفضل 

شار   .املس

ل شار السيد عبد إال لف   :املس
س شكرا السيد   .الرئ

مك الواحض واملوضوعي ىل جوا ر  ٔشكر السيد الوز ال خنتلف، . بداية 
ا حمراك  ة قطا ٔخرض جعلت من الفال ٕاسرتاتيجية خمطط املغرب ا

د  ياز وصل ٕاىل  م ا  ت صاد الوطين وم يل % 14لالق ا من الناجت ا
ة حتقق  ت ارة بذلت، جعلتنا و امحلد دو م كتفاء اخلام، جمهودات ج

ليمك، السيد  ايت يف العديد من سالسل إالنتاج، هذا الوضع فرض  ا
ٔسواق  سويق والبحث عن  ىل ال ل  شتغال وشلك مستع ر،  الوز
بري ٕاىل  سهاب  ٕ ري تطرقمت  ٔ مج احلكويم ا اصة يف الرب ديدة، 

مثني املنتوج ا ل  ٔ ة الغذائية من  لصنا ة املرتبطة  و ٔوراش املف لوطين ا
ٔن  ة جيب  ي جيب حاميته من املنافسة، يف مقابل ذ الرشاكت الفالح ا

هودات املبذو من طرف ىل اجلودة، لك ا   ..شتغل 

س اجللسة   :السيد رئ
شار ى الوقت السيد املس هت   .ا

  .شكرا
ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شارن د املس ٔ   .تفضل 

شار السيد املرابط امخلار   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ات ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز
ٔخرض النتاجئ كام قال  طط ا فقط يعين هل هناك طبعا ف خيص ا
سبة  ل كون نفس اليشء  ٔن  متىن  يل نتاجئ يعين مرشفة، وكذ  زم
ٔشياء  اليا  لمومس الفال  سبة  ل ٔخرض، لكن هل هناك  لجيل ا

سهل هذا ني املتوسطني ليك  ملموسة ل لفال سبة  ل املومس، خصوصا 
ة خللق جتاهات امللك وسطة يف العامل .. منيش يف اجتاه  شاء طبقة م ٕال

  القروي؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد ل املس   :عبد القادر الك
ر،   السيد الوز

وسطة يف العامل  لق طبقة م ٔنه دمع  مج احلكويم  اء يف الرب
ديدة ٔمر يتطلب ٕاجراءات    .القروي، وهذا 

ٔنمت كذ من  ٔخرض، و طط ا ر السابق قام مبجهود يف ا السيد الوز
ٔن هذا املوضوع يتطلب مجمو  ٔعتقد  ة موقع إالدارة ومن موقع احلكومة، و

ديد   :من العمليات والت
ني، هوما  ىل صغار الفال ركزو  ٔنه تيخصنا  مع  ٔوال، ف يتعلق 
ٔنواع من  ٔن دمع بعض ا ٔسف  نه مع ا ٔ ش يبقاو،  ستافدو  يل خصهم  ا
ىل املدخول  ي ينعكس  ل إالنتاج، اليشء ا ٔدي ٕاىل الوفرة د ٔجشار تي ا

لتايل ما ت  ل الفالح الصغري و ل احملصد هناية د   .ستافدش يف ا
عها الفالح بـ  لبذور، البذور تي رشهيا  200ف يتعلق  درمه ويعاود 

ىل دمع  500بـ  عكسش كذ  يل ما ت زي، اليشء ا درمه يف ظرف و
  .هاذ الفالح الصغري

د الطبقة  ٔنه مييش لوا يل مفروض  ام العلف املدمع ا شلك  العلف 
ٔسف  هيامعينة، مع ا يل تيخصها مييش  ات ا   .ما تيوصلش دامئا ٕاىل الف



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

8 

ٔول 19  )2021 ٔكتور 26( 1443 ربيع ا

ٔجشار املدمعة مايش مجيع  ادة النظر يف ا ٔنه خص ٕا ٔعتقد  كذ 
ٔدي ٕاىل  يل تي د إالنتاج ولكن اليش ا شجعو وا ٔجشار تندمعوها، بغينا  ا

د النوع د النوع من الوفرة، وا ىل العرض والطلب يف .. وا عكس  يل ت ا
رجمال السوق و س   . يف جمال 

ش، اكن  دو املادي ما اكف مع بو ل ا جلانب د ، ف يتعلق  كذ
ة  بة، الفال ادي بنفس املوا يل هو تقين ٕارشادي ما بقاش  مع ا د ا وا
ة  د املصاح الت، خصهم وا ري ا ري الفلوس ما خصهمش  ما خصهمش 

ذول جمهود ٔنه م ٔسف  ٔنه مع ا بة،  د املوا ش  ووا بري، ما اكي مادي 
ية والتوجهيية، وكذ ف يتعلق  ة التق ملصاح سمترارية ف يتعلق  نفس 
ل دمع بعض  نعاكسات د لفرشة املائية، تيخصنا البد من قراءة 
يل اكينة يف بعض املناطق  ر ا ا ل الب اصة هاذ اليش د ات،  املنتو

ال ن ا رشب، واك ن هذاالناس ما تتلقاش ما  ن البطيخ واك ر .. ح واك ٔ تي
كرة ترتحب،  يل تتكون م ٔنه الناس بعض املناطق ا مثن الوطين  ىل ا
ش ترتحب ولت  ر اليوم ما بقا ا ىل الب يل اكنت معتادة  ٔخرى ا املناطق ا
لو ٕاىل  ل النقل د ٔنه حىت العملية د لها  الح والبطيخ د ري تتلوح ا

ىل من ا ٔ ٔسواق يه  لوا ل البيع د   .لعملية د
ش ميكن ذاك  د الرؤية اسرتاتيجية  كون وا ٕاذن هاذ اليش تيخص 

لو   .الفالح الصغري يبقى يف املاكن د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد يوس مالل  :املس
س    ،احملرتمالسيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ات  ل بعض املقرت س ٔن  مك، نود يف الفريق احلريك  ال مع جوا تفا

ت املومس الفال اجلديد د   :ذات الص بت
د بفعل  ٔن بالد خرجت من مومس فال ج ل  س ٔوال، 
ٔخرى يف صدارهتا إالماكنيات املادية  ساقطات املنتظمة وبفعل عوامل  ال

ة  ستقرار السيايس يف تدبري الوزارة املتا ٔخرض وكذا  طط املغرب ا
ٔزيد من مليون  توج  ٔمني ما توج ببلوغ م ملا يقرب عقد ونصف، من ت
ىل ٕانتاج يف العرش سنوات  ٔ عترب  يل ت طار من احلبوب هذه السنة، ا ق
شلك  ٔهنا  عث تفاؤل، ٕاال  شلك هذه املعطيات م رية، وبقدر ما  ٔ ا

ب ساقط حتدي  ٔخر  اصة يف ظل ت لمومس الفال اجلديد،  سبة  ل ري 
ٔمطار؛  ا

ٔن النتاجئ إالجيابية املس رافقهتا  ه  ر، مما ال شك ف نيا، السيد الوز

ٔخرض مل تويل  ات خمطط املغرب ا ٔن تو رزها  ٔ الالت،  دة اخ كذ 
مع املاد ث ا ني الصغار، ال من ح ٔو ٔمهية كربى لوضعية الفال ي 

عية  ج ر  ٓ ٕالضافة ٕاىل ا يك، مما جعلها حتت رمحة املديونية  س لو ا
؛ ورو   جلاحئة 

لمومس الفال اجلديد تتطلب، السيد  ستعدادات اجليدة  لثا، 
رب الرتكزي  ة  ديدة تعيد النظر يف معق السياسة الفالح ر، مقاربة  الوز

 ٔ ىل ا ٔمهية طبعا، ىل الفالح بدل الرتكزي فقط  من الغذايئ، مع ما  من 
ىل رضورة بلورة خمطط لتمنية املناطق القروية  ر،  كام نؤكد، السيد الوز

ة؛ ظور ال خيزتل التمنية القروية يف التمنية الفالح  واجلبلية وفق م
مي شامل  ر احملرتم، ٕاىل رضورة تقدمي تق ٔيضا، السيد الوز رابعا، نتطلع 

ٔخرض ىل نقط القوة ومواطن الضعف وضامن " طط املغرب ا لوقوف 
طط  اح  ٔخرض"رشوط الن   .اجليل ا

ر، الكشف عن التدابري  مك، السيد الوز ظر م وبنفس احلرص ن
لهنوض بظروف الطبقة الوسطى  سرتاتيجيات اليت ستعمتدوهنا  و

ة اكلزتام حكويم؛  الفالح
ر، ٕاىل ، السيد الوز اما، نتطلع كذ معرفة التدابري  امسا وخ

دتنا الرتابية يف دواليب  لتصدي ملناورات خصوم و ذة  ة املت احلكوم
ة  لفال ة اخلاصة  ة ملف االتفاق لف ىل  ٔورويب  حتاد ا وهيالك 
ة بناء رشااكت  يف مك خبصوص  ا اسبة ملعرفة تو والصيد البحري، ويه م

ٔورويب وحول ات حتاد ا وازنة مع  ات التبادل احلراسرتاتيجية م   .فاق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
شرتايك لفريق    .اللكمة 
شارن د املس ٔ   .تفضل 

تار صواب شار السيد ا   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
د اح الت يعرف املومس الفال ببالد انطالقة صعبة تؤرش بتصا

ني  ى الفال ة القلق  رفع من در جلفاف، ومما  ة  سنة مطبو املرور 
ياطي  زامن هذه الوضعية مع تدين اح ام  شلك  خصوصا واملسهت 
لمواد  ٔدى ٕاىل املضاربة فهيا وٕاىل الغالء الفاحش  احلبوب ونقص البذور، مما 

ري يف املياه ا ة واخلصاص الك ية واملواد العلف لرشبسهتال   .لصاحلة 
 ، لقطاع الفال ىل القمية املضافة  ساقطات املطرية  رت ق ال ٔ لقد 

سبة  حسب بنك املغرب، مع ظهور اجلاحئة % 2.7ٔو % 3اليت ترتاجع ب
ٔعقد ٔصعب و اف، جعل من تدبري املر   .مرفوقة مبومس 
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وس ىل مع م ٔ سبة  ة ب ٔمثنة الفالح ا يف ا ٔنتجت الوضعية ارتفا ط لقد 
متون الناجتة عن تعرث  لنظر ٕاىل تعرث سلسة ا ٔمر طبيعي  السوق، وهو 

ة ك لوجس   .الوسائل ا
الل  قة الوضع الفال  ساؤل املطروح اليوم هو حق ومعوما، يبقى ال

بري، شلك  ساقطات املطرية  ٔخرا يف ال ي يعرف ت فهل  املومس احلايل ا
ٔن املومس ميكن ٕانقاذ ٔم  ٔمام اكرثة  بة حنن  ه؟ وهل ينجح املغرب يف موا

ٔصبحت تؤر يف ة اليت  تغري  التحوالت املناخ ٔمطار؟ وهل ت مكية ا
ة ة؟ السياسات الفالح د سياسات  بتغيري الظروف املناخ وهل يمت اع

ٔدىن من  ل واتباع سياسة تؤمن احلد ا ة وحماو ضبط جمال التد اق اس
كتفاء إالنتاج املتالمئ مع الطلب املرتبط  ٔمني  يل وت ا السهتالك ا

مع وهتدئة  لن عن اجلفاف لسياسات ا ٔ لجوء كام  ٔم يمت ا الغذايئ، 
ٔوضاع؟   ا

طق  ة بعيدا عن م ريد عهنا ٕاجراءات شاف ة،  ٔسئ مرشو يه 
لبالد والعباد ٔمن الغذايئ  ٔن ما هيمنا هو حتصني ا   .الشعارات، 

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجل    :لسةالسيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 
شارة   .تفضيل السيدة املس

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

هودات اليت  ر للك ا ر، نعرب عن تقد مثن جواب السيد الوز ٕاننا ٕاذ 
ٔمن الغ ل تعزز ا ٔ هتا بالد من    .ذايئ الوطينبذ

مج احلكويم يف  ر للك ما تضمنه الرب ويف هذا إالطار، نعرب عن تقد
ٔن  ىل  ٔكد  ٔنه  ال، خصوصا و ٔخرض"هذا ا سامه يف " خمطط املغرب ا

حتاد العام  ٔننا نتطلع يف  ة، بيد  ٔسواق اخلارج ىل ا د املغرب  خفض اع
ملغرب ٕاىل مضاعفة اجلهود، وهنيب  ر ٕاىل جعل لشغالني  لسيد الوز

الل هذه الوالية ٔولو  ٔمن الغذايئ هدفا اسرتاتيجيا و   .بلوغ ا
ٔنفاس العامل، هو  ىل  ٔمه دروس اجلاحئة، واليت مازالت جتمث  د  ٔ ٕان 
تاح هذه  ال امل حفظه هللا، يف خطاب اف ىل ذ  ٔكد  وهنا، وكام 

مكن يف عودة قضا السيادة  رشيعية،  ، و السنة ال ة، وبالد ٕاىل الوا
ٔمن  ق ا ل السعي لتحق ٔ ظر هذه اجلاحئة من  امحلد، وٕان اكنت مل ت
ا يف رحب رهان  سبة لنا ٕاشارة ٕانذار، رمغ جناح ل ٔهنا اكنت  الغذايئ، ٕاال 
الل فرتة احلجر  هيا املواطنون  اج ٕا ات الغذائية اليت اح توفري اكفة احلاج

  .الصحي
ا اليوم مل وضوع السيادة الغذائية، ال ينطلق من موقف انغاليق ٕان طرح

ٔخطار إالقلميية اليت  ت العوملة وا ٔن حتد ٔو انعزايل، بقدر ما يعكس وعيا ب

ىل مجيع القضا واملواضيع  ٓين  ل وا اب العا ك ، تفرض إال ها بالد توا
رسيخ وتعزز السيادة الوطنية مبختلف جتلياهتا كفل    .اليت 

ساو  ٔن الثقة ال  ملغرب، يف  لشغالني  حتاد العام  ر شك، يف فريق 
ة،  ت وتصاحب هذه التجربة احلكوم رية اليت صاح ٓمال الك الشعبية وا
ت الوطنية الكربى، واليت تتطلع لها جامهري  سوف متكن من بلوغ هذه الغا

ٓمال ري من ا ك   .الشعب املغريب 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجل    :لسةالسيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

  .اللكمة الحتاد العام ملقاوالت املغرب
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
ض والغين  مك املستف ىل جوا ر احملرتم،  شكرمك، السيد الوز
ل هاذ القطاع الهام  ٔ هودات اليت تبذلوهنا من  ىل ا ٔرقام و ملعطيات وا

  .وي لبالدواحلي
ني  اصة صغار الفال ، و لقطاع الفال لب املهمتني  ٔ ش  يع
ٔمطار يف بداية هاذ  ي تعرفه ا ٔخر ا لت ة  ا صعبة، ن ٔوضا واملقاوالت 
ٔسعار املواد  ي تعرفه  ري ا رتفاع الك ىل ذ  ، زد  املومس الفال

رتفاع، ال  راوح  ث  ٔمسدة، ح ٔسعار ا اصة  ٔولية، و ر، ما ا سيد الوز
  %.150ٕاىل  75بني 

ٔمهية خمطط  ر، مدى  ليمك، السيد الوز ٔخرض"وال خيفى  " اجليل ا
ة  ة إالنتاج ة املغربية، سواء من الناح لفال ديدة  ة  ي سيعطي دينام ا
لق فرص  ة املغربية واملنتوج الوطين و لفال ٔو تقوية القدرة الرشائية 

ني ٔوضاع الفال   .الشغل وحتسني 
ٔي  قة،  ق ة ا لفال يات اجلديدة  د التق ه العام حنو اع ٔن التو كام 
دة  ز سمح  ٔن  ٔنه  ىل حتليل الرتبة، من ش ٔمسدة بناء  دام ا است

ة ىل الب ٔثري سلبا    .املردودية دون الت
ة  ٔن الفالح واملقاو الفال ر، يبني  ٔن واقع احلال، السيد الوز ري 

ٔمر  ٔمسدة، اليت املغربية تعاين ا ٔسعار ا دات املهو يف  ن جراء هذه الز
ة ٔمهها يف العملية الفالح كن  ٔولية ٕان مل  ٔمه املواد ا   .تعترب من بني 

ر احملرتم،   السيد الوز
اللته ٕاىل  ه  ا ف ي د تاح الربملان، ا بعد اخلطاب املليك مبناسبة اف

ري املناس ٔسعار حتسني السيادة الغذائية الوطنية، مفن  ٔن تظل  ب 
رتفاع سيكون  انعاكس سليب  ٔمسدة يف ارتفاع مزتايد وبري، وهذا  ا
ني  ، يف  ة يف قادم الشهور ببالد ات الفالح ىل مردودية بعض املنت
ستخرج  امليا لرثوة الفوسفاط اليت  تعترب بالد وكام يعرف امجليع خزا 

ٔمسدة ه ا   .م
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ر احملرتم،   السيد الوز
ذوهنا حلل هذا املشلك يف ا ٔن تت ٔمل  نتظار إالجراءات والتدابري اليت ن

ٔسعار  ىل استقرار  ة والفالح املغريب والعمل  بة املقاو الفالح وموا
ٔخرض، نعرب لمك، السيد  طط اجليل ا ه اجلديد  لتو ٔمسدة، وفقا  ا
حتاد العام ملقاوالت املغرب، عن استعداد  ل  ٔننا دا ر،  الوز

ظومة مثرن لالخنراط ٕالطالق م   ..مكس

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت شار، ا   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
شارة احملرتمة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة مرمي الهلواين   :املس
ر،   السيد الوز

لق م ٔن  ٔنه من ش لشغل نعترب  حتاد املغريب  ظومة وطنية ٕاننا يف 
لبالد  ٔمن الغذايئ  ٔساسية، حتصني ا لمواد ا لمخزون إالسرتاتيجي 
متون  الالت الطارئة يف ا خ ٔزمات و ة ا ىل موا وتعزز قدراهتا 
ىل القدرة  ويل وانعاكساته السلبية  ىل مستوى ا ٔسعار  وتقلبات ا

لمواطنني   .الرشائية 
يض تزنيل هذا الورش إالسرتاتيج ي ضامن ٕالتقائية السياسات ويق

ٔولوية ٕالنتاج املواد  ة وٕاعطاء ا لرفع من إالنتاج والربامج ومواص اجلهود 
حلبوب  ة  ات املزرو ٔكرث اسهتالاك والرفع من مردودية املسا ٔساسية ا ا

  .ورشيد الوساطة بني املسهت واملنتج
ة ببالد مه ال لسيادة الفالح ٔساسية  امة ا ٔن ا فالحون الصغار و

دمه يف ظل  سوا ن استطاعوا  واملتوسطون والعامل الزراعيون، ا
ٔسواق الوطنية، فٕاننا يف فريق  ، متون ا ورو الظروف الصعبة جلاحئة 
ا املطالب  ٔن تضع احلكومة يف صلب اه ٔمل  لشغل، ن حتاد املغريب 

ٔكرث من ملي ٔي   ، لقطاع الفال لعاملني  ة  هنم املرشو متك امل،  ون 
ٔجور  ٔدىن من ا ىل رٔسها احلد ا عية، و ج صادية و ق من حقوقهم 

ذا التفاق  ريل  26املعمول به يف القطاع الصناعي واخلدمايت، تنف ٔ2011 ،
ة والسالمة اضعة ملعايري الص عية ومن ظروف معل  ج   .ومن امحلاية 

امة الثانية، الب م مبوظفات وموظفي ويف نفس إالطار، ا ه د من 
ني  ٔطري الفال ذ الربامج وت ف ن يقومون ب ، ا القطاع الفال
ٔنظمة  عية ومراجعة ا ج ٔعامل  ٔساسا  هبم اخلاصة  ابة ملطا ست و
ل،  ة من املؤسسات، كام مت الزتام الوزارة بذ من ق مو ٔساسية  ا

ر ال لسالمة اصة املاكتب اجلهوية لالس ب الوطين  فال واملك
ة واملعهد  شارة الفالح ب الوطين لالس ات الغذائية، املك الصحية واملنت

ة لبحث الزراعي والغرفة الفالح   .الوطين 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 
  .شارتفضل السيد املس 

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ملوضوع  ٔحطمت فهيا  ابتمك اليت  ىل ٕا ر،  ٔشكرمك، السيد الوز
ٕالجراءات  ٔن ننوه  سعنا ٕاال  ة الوطنية، وال  ومبختلف مشالك الفال

ىل املسائل التالية ويه ٔود الرتكزي  ذة من طرف وزارمك، لكن    :املت
ه الفالح متويل،  يوا ىل ا برية  ت  لمديونية وجيد صعو بريا  ثقال 

ٔن شباب  سويق، كام  برية يف ال ه مشالك  ة توا وهناك سالسل فالح
مج  ر ري يف  ظرون متويل " انطالقة"العامل القروي يعملون الك وي

شغيل  ل ٕانعاش ال ٔ لتمنية القروية  ة املرتبطة  ٔفاكرمه الفالح مشاريعهم و
ة ت القرى والبوادي املغربية وموا   .البطا اليت يعاين مهنا شباب وشا

ر ربمك السيد الوز ٔمل يف    .لكنا 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  لكونفدرالية ا ري اللكمة  ٔ   .يف ا
شارن د املس ٔ   .تفضل 

شار السيد حلسن    :زيهاملس
سشكرا السي   .د الرئ

ر  ساءل واش السيد الوز ٔ  ٔ ر  ل السيد الوز الل الرد د من 
ل السيد  الل الرد د ٔن من  ة الكونفدرالية،  ل مجمو لسؤال د توصل 

لهيا ٔجوبة  ش ا ا ما اكن يل طرح ٔسئ ا ر، تقريبا ا   .الوز
ٔشنو يه  ٔسباب و ر ما تطرقش ل ٔن السيد الوز شريو  ٔوال، البد 

ل امل  ة د مو يل تطرقو لها ا ٔولية، خصوصا ا ل ارتفاع املواد ا ات د س
ٓخره(إالخوان سبقوين  ٔمسدة ٕاىل    ...).ا

لنا والوضع  ا لها يف السؤال د يل تطرق مة ا يل  ة ا ا ل مث ما طرقش 
ري  د الهشاشة  يعرف وا يل  ، وا لقطاع الفال امل الشغل  ل  د

، ال من طرف  و لنا  -مق ا يف السؤال د ال ضامن  -كام سبق طرح
ٓخره عية، ال مدونة الشغل ٕاىل  عي، ال حامية اج   .اج

Donc ٔنه ساءل رمبا  ٔ ٔ دامئا  ر  ل السيد الوز الل الرد د ، من 
ٔولية ا، هذه املالحظة ا لنا اح لسؤال د   .السؤال ما وصلوش 

يل قلت، السيد ال لمالحظة كذ ا سبة  ل ل ر، هو القضية د وز
ٔرايض بورية،  ٔرايض سقوية و ن  يعمل امجليع اك يف  ٔرايض السقوية،  ا
، هذه  و ل ا مع د ستفدو من ا ٔرايض بورية ت يل عندمه  ن الناس ا اك
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اليا شوها  يل كنع د الوضعية .. املر ا ٔرايض السقوية عرفت وا هذه ا
ياز م ل اجلفاف    ..د

س ا   :جللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شار ى الوقت السيد املس هت ى الوقت، ا هت   .ا
بات يف الوقت  ىل التعق ر، ٕاذا رغبمت يف الرد  لمك اللكمة، السيد الوز

ر لضبط، ولكن مازال لمك الوقت السيد الوز ش    .املتبقى لمك، ما عرف
ر   .تفضلو السيد الوز

ة والصيد البحري  ر الفال تلتمنية القروية واالسيد وز   :واملياه والغا
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل املالحظات  لمك الهام وإالجيايب و ل د ىل التفا ٔشكرمك  ٔوال، 
ىل  ابة  ة من النقط لٕال مو ب  الل هذا التعق ٔتطرق من  الوجهية، وس

الت   .خمتلف التد
ل ٔوال، استعدادا  دة ف ىل اختاذ  مومس الفال احلايل معلت احلكومة 

ر  ٔذ ٔحسن الظروف، و تدابري وٕاجراءات النطالق وسري املومس يف 
ات  اج ة لتغطية  مكيات اكف الت إالنتاج  خلصوص توفري مد
ث مت متويل السوق الوطنية مبا  تارة، ح ٔوال، البذور ا ني، ومهنا،  الفال

طار من 1.6يناهز  دة  مليون ق ة من  لحبوب اخلريف البذور املعمتدة 
ٔمثنة مدمعة من  الية ب ة وذات جودة  ٔصناف مالمئة للك املناطق الفالح

و   .ا
رب حوايل  وكذ اختذت تدابري لتعزز سياسة القرب من الفالح 

شارة  390 ب الوطين لالس لمك رب شباكت التوزيع التابعة  نقطة بيع 
ة والشبكة اخلا دود الفالح رب التعاقد، وٕاىل  ٔكتور  25صة كذ 

ة بلغت المكيات املزودة 2021 طار يف  500، يعين البار  282ٔلف ق
ات البالد من بذور الشمندر واليت فاقت  اج نقطة بيع، كام مت توفري مجيع 

ت 70 ادية الن ٔ دة من البذور ا   .ٔلف و
ٔمسدة سبة ل زويد السوق حبوايل : ل ف طن من ٔل 500ضامن 

رجمت توزيع  ث متت  ٔمسدة العمق، ح ٔي  ٔمسدة الفوسفاطية  ٔلف  340ا
افظ  لفوسفاط سي مع الرشيف  ٔن ا رب، مع العمل  طن ٕاىل ممت شهر دج
ٔمسدة  سبة ل ل الل هاذ املومس  ٔمثنة املس  ت ا ىل نفس مستو

دة مواد وكذ يعين ريبات،  دة  ل فهيا  يل تد ٓزوت الفوسفاطية ا  ا
ىل حساب املوامس  ىل حساب الفصول و يف ما قلت  عو  ا تن واح

ل الزتويد   .احلا د
ة يف ٕاطار  ات املؤم مت توسيع املسا ، فس ٔمني الفال ٔما ف هيم الت

ٔمني الفال حبوايل  مج الت ة، وذ تزنيال  200ر ار ٕاضاف ٔلف هك
ٔخرض، وا ضيات اسرتاتيجيات اجليل ا ٔمني ملق مليون  2.5ليت هتدف لت

ٔفق  ار يف  ه 2030هك ٔمني ما مجمو مت ت ار من  1.2، هكذا س مليون هك
اطر  ٔمني املتعدد ا مج الت ر ة يف ٕاطار  ات الزي احلبوب والقطاين والزرا

ٔخرى  ة  ة لهاذ املومس، ومن  مج  50املناخ ر ار يف ٕاطار  ٔلف هك
اطر" ضامن" ٔمني املتعدد ا ٔجشار املمثرة لت   .ل

ني بة الفال متويل وموا انب ا بة لتزنيل وتفعيل احملاور : من  مفوا
ىل  ة القرض الفال  ٔخرض، تعمل مجمو الكربى السرتاتيجية اجليل ا
ث  ديدة، ح تكرة و رب عروض م لني  ني والفا لفال مع  تطور وتوفري ا

شاور وثيق مع الوز ة القرض الفال ب ة من قامت مجمو ختاذ مجمو ارة 
ات  دة اتفاق ة  مو رمت ا ٔ بة القطاع والعامل القروي، وهكذا  التدابري ملوا

لني واملؤسساتيني والهيئات املهنية   .مع الفا
ة القرض الفال  ات، اختذت مجمو ضيات واالتفاق ولتفعيل هاذ املق

ر مهنا تكرة ونذ ليات م دة    :لمغرب 
بة املومس احلايل مقارنة مع ٔوال، مضاعفة الغال - صص ملوا ف املايل ا

ة؛ لموامس الفالح   ما اكنت ختصصه تقليد 
مج  - مثر القروي يف ٕاطار الرب مج املس ر مواص وتعزز تزنيل 

مع ومتويل املقاوالت   ؛ "انطالقة"املندمج 
ني  - متكني الفال ة  انة صندوق التمنية الفالح ىل ٕا ق  س
ن من دمع املستف ة"د ىل " صندوق التمنية الفالح ة  من التوفر عند احلا

صص هلم؛ مع ا  سيو فورية، يف انتظار الرصف الفعيل 
ر" - ق التصد لمتويل املسبق ملومس " س ديد خمصص  توج  وهذا م

ر؛ لتصد لعم الصعبة ويغطي لك العمليات املرتبطة  ٔو  رمه  ر   التصد
سهيل ولوج الساكنة القروية يف اخلدمات تعزز و  - رسيع الرمقنة ل

ة   .البنك

، وتفعيال لسياسة تعممي  لقطاع الفال عية  ج من اجلانب امحلاية 
ني وذوهيم، وخصوصا القانون  لفال عية  ج اخلاص  15.190امحلاية 

، تعمل الوزارة لقطاع الفال ٔجراء  ري ا لعامل  يف  لتغطية الصحية 
ال  ٔنظار  ة إالطار املوقعة حتت  ذ االتفاق رسيع تنف ىل  هذه السنة 
ٔسايس عن  اري ا ٔمني إالج ل تعممي الت ٔ امل نرصه هللا مع الرشاكء من 

ٔمني حوايل  ني، وسهتدف هذا الت ة الفال مليون  1.6املرض لفائدة ف
ستفادة كذ ٔرسمه من  خرط، مع متكني    .م

ظم الوزار  سية وطنية وس ادرات حتس لني م سيق مع اكفة املتد ة بت
شجيعهم  ل  ٔ ني من  بة الفال س وموا وية وحملية، هبدف حتس و

ىل املرض ٔسايس  اري ا ٔمني إالج ت   .لالخنراط يف نظام ال
دا، ايل هو  م  يل هو  ليه، ا يل بغيت هنرض  ٓخر ا د اجلانب  وا

ٔشري ٕاىل ٔن  ٔريد  ظ العقاري، و ظ امجلاعي العقاري التحف  معلية التحف
ث ستواصل  ة، ح لتمنية الفالح رافعة  الفال ملا  من وقع ٕاجيايب 
ي هو  ظ امجلاعي، ا رسيع وثرية التحف افظة العقارية  لم الواك الوطنية 
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ني الصغار خصوصا، مفنذ  ٔلف جسل  750مث ٕاجناز  2016جماين وهيم الفال
ٔي  ذ ٕارساء هذه املسطرة من مجموع % 85عقاري،  الت املنجزة م الس

ذ    .1969م

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اكفة  ٔسواق الوطنية  ىل ضامن الزتويد العادي واملسمتر ل لعمل 
، مت وضع  ناول املسهت ٔسعار معقو ويف م ة ب املواد الغذائية والفالح

مج حممك لتوزيع  ا املوارد ر اة  رب اجلهات، مع مرا ة  ات اخلريف الزرا
ة، ومتحور هذا  الل الفرتة اخلريف ة  املائية وتقلبات الظروف املناخ
ة  ىل مسا ة  مج ٕاكثار بذور احلبوب اخلريف ر مج حول ٕاجناز  الرب

ار، مهنا حوايل  50ٔلف حىت  43ترتاوح بني  ة،  36ٔلف هك ٔلف مسق
لمومس  1.5هبدف توفري  تارة من احلبوب  طار من البذور ا مليون ق

رجمة  ل،  ة ومهنا  4.6الفال املق لحبوب اخلريف ار  % 6مليون هك
لني  ة، وميثل مهنا القمح ا والشعري % 23، القمح الصلب %42مسق

35.%  
ٔرض الستعداد  هتيئة ا ة احملروثة  ة، بلغت املسا اية البار وٕاىل 

ات ا سية البذر الزرا ة الرئ ار، مهنا  1.5خلريف سقوية، % 9مليون هك
يل كنا جسلناه يف السنة املاضية، ختصيص  ٔلف  200ٔي نفس املستوى ا

لقطاين الغذائية،  ار  ئية، مهنا  500هك ات ال لزرا ار  % 32ٔلف هك
ات السكرية حسب توفر طبعا  45سقوية، ورجمة  ار من الزرا ٔلف هك

ٓن ة من الشمندر السكري  املياه، وحلد ا ة املزرو  10.600بلغت املسا
ٔي  ار  ة املربجمة و% 19هك ار من قصب السكر،  1500من املسا هك

رجمة % 55 ة املربجمة، وكذ  لخرضوات  114.500من املسا ار  هك
سهتالك  ات  يا ا املرتقب من تغطية اح ة، واليت سميكن ٕانتا اخلريف

ات يل من هذه املنت ا لفرتة املمتدة بني شهر نونرب القادم ٕاىل  ا املتوفرة 
ٓن 2022ماي  ة املنجزة حلد ا ، وتلبية طلب الصادرات، وبلغت املسا

ٔي  40.600 ار، ويه وثرية معقو  مج% 35هك   .من الرب

ا  يل  زون إالسرتاتيجي ا ل ا د املوضوع د غيت كذ نتطرق لوا ف
ة، ة السام ادي  يف التوجهيات امللك يل  د الفريق ا فالوزارة دارت وا

هتم القطاع  يل  شوفو مجيع اجلوانب ا ادي  يل  ىل هاذ املوضوع، وا خيدم 
ن  ذائية، واك ن هناك مواد  زون، اك ل ا سبة لهاذ اليش د ل الفال 
ٔنه   ، ل إالنتاج الفال الت د ل يف املد يل تد هناك كذ مواد ا

لن ه د ا التو سهتالك لالجتاه اح ا هو تعزز إالنتاج الوطين وتعزز يعين 
لو لالسهتالك يعين احمليل ه د   .الوطين والتو

س،   والسيد الرئ
شارون،   حرضات السيدات والسادة املس

ملومس الفال  ة من املؤرشات واملعطيات املتعلقة  هاذي مجمو
دة دة لقاءات و ، ٕان شاء هللا،  ، وستكون عند اسبات  كذ م

لتطرق لبعض اجلوانب املهمة ان  ل   .وخصوصا يف ا
ع عن كثب التطور  لها ت ٔن الوزارة واملصاحل د وجتدر إالشارة ٕاىل 
متكن بطريقة  الت حىت  ح ، وتضع لك  ل املومس الفال والسري د
سيق مع الفرقاء املعنيني، من اختاذ اكفة إالجراءات الالزمة  ة وبت اق اس

  .المئة يف الوقت املناسبوامل
سمترار، لصاحل  ل إالجيايب معمك  لتفا ني  ف قى م ٔننا س ٔؤكد لمك  و
ني  ٔمري املؤم ادة الرشيدة ملوال  نا، حتت الق نا ولفالح املنفعة العامة لفالح

ٔيده   .امل دمحم السادس، نرصه هللا و
ليمك   .والسالم 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ستورية  ىل املسامهة القمية يف هاذ اجللسة ا ر  شكرا السيد الوز

ٔسئ الشفهية ٔوىل ل   .ا
ىل املسامهة املمثرة  شارن احملرتمني  ٔشكر السيدات والسادة املس كام 

  .يف هذه اجللسة
ٔعامل،  دول ا هتاء  لن عن رفع هذه اجللسةوبعد ا ٔ.  


